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Aan den

L E S E R.
WsigLgv Elijk het ten allerhoofte nut en

Br/^Ë^m noodfakelijk is , met alle kracht ce-

lffli^ gentegaandenfodanigen
,
die di-

Jl v^SJ fe redelijk of indirectelijk Toeken te

ipAfe^jl Jgl ontfenuwen , de feer goede en feer

^u^tr^wl krachtigefen by alle brave en goed-

willige Verftanden t' enemaal voldoende) Argu-
menten , die voor de Cbrifielijke Religie , ftryden en
overwinnen ; en alfo de waarheid die na de Godzalig-

heid'is y fbeken verdacht en krachteloos te maken:

fo is het ook 3 mijns oordeels, indien niet nood-
fakelijk j ten minften nut , die Argumenten , die

wel ten eerften oplïchte (Tonder genoegfaam on-

derfoek ) plaufibel zïjn 3 of van grote kracht en

nadruk fchijnen ; doch, die wel onderfocht geens-

fins proef konnen houden (en evenwel door den
minder-kundigen , als fodanigen , vaakmaal t'on-

tijde werden bygebracht en verdedigd) met fedig-

heid tegen te gaan 3 en der felver krachteloosheid

ten toon te ftellen.

Want de ondervinding leerd ons dagelijks , dat

fodanige krachtelofe Argumenten , by die foort

van Lieden , die fo wel Tonder "Religie als faperfiitie

zijn j doch anders van fcherpiinnig verftand en
oordeel, (alhoewel verkeerdelijk gebruikt) niet

alleenlijk geen achting of ingang hebben ; maar
dat fy ook menigmalen , door hen tegens den min-
der-beoordeelden of ervarenen, tot groot nadeel

der Cbrifielijke Religie, werden misbruikt : en fy

felfc 3 de vals- of fwakheid der felver hebbende be-

* 3 g^pen,



Aan den L E S E R.

grepen, vaakmaal daar door f uit een te voorba-
rig en verkeerd voor-oordeel ) werden afgewend
van 't behoorlijk onderfoek , der feer gqede en
krachtige bewijfen ; en andren te gelijk daar van
afwenden.

Dathettekleen-verftandig , ofte voorbarig, of
ontydig bybrengen van de gepretendeerde Orake-

len der Reydenen > of uit der (qWqï Orakel-plaatjèn

,

('t zy waarlijk, 'tzy als werd voorgewend) ofuit de
Sibyïï'ijnfche Boeken enz. gehaald , van die forgelijk-

he.d zn gevaar zijn, wanneermen daar mede het

ophouden van't Voorfeg^en des Duivels,uit de fel-

ven 3 niet de komfte Cbrijti, ofdes felfs overnatuur

lijk oedrijf daar ontrent 3 wil beweren,acht ik dat

alle wei-beoordeelden konnen begrypen ; en dat

fulks genoegfaam in mijne Verhandeling felfs ge-

toond is : dat ik evenwel ter proeve van den ver

ftandigen en ervarenen Lefer laat.

Ik meen derhalven ook niet qualijk gedaan te

hebben, dat ik de genoegfaam algemene opinie,

daar ontrent , ben tegengegaan : en wel te meer-
der, om dat fulks op die wijfe te geloven, ons,

noch door de H. Schriftuur des O. en N. Teft, directe-

lijk of indirectelijk werd bevolen ; noch enigfins

bli kt , dat , in de felve , de Heydetifche Orakel-

tempeleiïQn Holen, voor fodanig werden aangeflen

ofbefchreven.

Voeg hier by ?
dat, gelijk aan d' ene zijde, het

overnatuuriijk bedrijf des Duivels , ten opfichte

der Heydenfche Orakel-plaatfin , noid door iemand
( felfs van een enige der felver ) tot noch toe is be-

wefen ; in tegende el info feer vele Orakel-plaatJen

(en op fo velerleye wijfen ) de bedriegelijke guite-

ryen enz. der Orakel-papen blijken : en dat het Ar-
gument yan 't verftommen des Duivels in d' OrakeU

flaat-



Aan den L E S E R.

plaatfin 5 voor , met , ofontrent de komfte Chrijliy

t' enemaal van felfs vervald , by alle die genen, die

de oude, fo Reydenfche als Chriftene-fchryvers 3 maar
met halve aandacht hebben gelefen.

Indien derhalven iemand my befchuldigd , dat
ik al te lichtvaerdiglijk de contrarie opinie heb op
gevat , om publykelijk te verdedigen , tegens fo

vele oude en nieuwe , fo Kerkelijke als andre
Schryvers; wil ik den fodanige fulks gaerne ten
goede houden 5 en te gelijk (buiten 't geen ik reeds

in mijne Verhandelingen heb bygebracht ) in be-
denken geven, op wat fundament de oude en nieu-

we Schryvers, fuik bedrog voor Duivels znover*
natuurlijk, hebben gehouden.

Namentlijk de Reydenen (geeflins de meer door-
fichtigen , maar de Superftitieufen ) fchreven fuik

bedrijfhnnneGodfe» ( fommigen daar onder ook,
den quade Goden) toe. Het merendeel der eerfte

Cbriftenen, wel begrypende (door 't licht des Evan-
gelzumsj. Chrifii) de valfche verfieringen van Goden

en Godheden der Heydenen; fchreven 't fo gevolg-

lijk ook den Duivelen toe : fonder eens wel net en
accuratelijk te onderfoeken , of fodanige Mirake-
len, als 'er wierden gepretendeerd, al waarlijk

waren gefchied ; en offodanige gepretendeerde

Orakel-antwoorden al waarlijk waren gegeven , en
voor dat die faken (waar op fe fchenen te flaanjwa-

ren gebeurd ; dan of fe ook na die tijd verfierd war-

rennen eyndelijk,ofdufdamgeGrakel-anttvoorden al

voor die tijd gegeven zijnde , door overnatuurlijk

bedrijfdes Duivels •> waren gegeven ; dan offe door
Menfcheljke lifi en kunfi waren gepradtifeerd. Waar
in ook de latere Schryvers hen op de felve wijs zijn

nagevolgd.

Wonder waarlijk is 'c, mijns achtens > datmeti
* 4 van



Aan ie L Ê S E R.

van de Mirakelen die onder de Roomfehe Kerke ,fo in

Ooften als Wellen werden gepretendeerd, ('tzy

door reeds verftorveneHeyligeu, 't zy door te dier

tijd noch levende )
gedaan te zijn , -redenerende

;

men geenflins de Hiitorien , daar van verhaald, als

waarlijk gefchiedaanneemd , offuik bedrijfvoor
overnatuurlijk

(
h zy Goddelijk , 't zy Duivels ) aan-*

fïet : maar in tegendeel lulks of voor verfierde

Vertellinkjes , ofbedriegerye der Papen houd ,'

daarmen deHiftorien of Vertellinkjes der Heyde-

ven (door de verftandigften der felveroidenoid
uitgelachen en befchimpt ) fo gretiglijk en fonder

behoorlijk onderfoek , voor ware gefchiedenhTen

opvat, en over de felven als over Duivels bedrog?
of theologifeerd of philofopheerd. Even als of
de Reydenjche Papen , fo wel niet , fonder overna-

tuurlijke Duivels-hulp , hebben konnen verderen en
pracliferen , 't geen de Roomfcbe y enandre , Papen

fo vaakmaal hebben verlierd en gepractifeerd

:

daar nochtans fo feer menigvuldige Voorbeelden
van 't Papen- bedrog onder de Reydenen, by d' oude
Schryvers allerwegen fich opdoen.

Dat de Duivelen , die uit de Befetenen , door on-
fen Saligmaker en d' Apostelen , zijn uitgedreven,

hunne kunsjes niet uit duiftere Orakel-holen ; of
verborgene hoeken van Orakel-tempelen, behoefden

tefpelen, tonen ons klaarlijk de Exempelen der

H. Schriftuur , in d? "Evangeliën en "Handelingen der

Apoftelen.

Dat ook de gepretendeerde Prophetien der Rey-

denen, van gans andre natuur waren, als die der

waarlijk Goddelijke Propheten , onder 't O. en N*
Tejlamenty kan feer klaarlijk blijken ; en is genoeg-

faam door andren getoond.

Evenwel was t' enemaal mijn voornemen . ex-

prefle-
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preflelijk een Tra&atjc , wegens de Yropbetie van

't O. enN.Te/?. achter dit werk te laten volgen :

't welk my door feer wichtige verhinderingen (fo

van mijne practijk als anders) is belet geworden :

alhoewel tot mijn leetwefen : fo om datdieftoffe

byfonder wel hier by pafte j als om dat ik , daar on-

trent, noch iets ( en van byfondre nadruk , mijns

oordeels ) fou getoond hebben ; dat noch by nie-

mand, mijns wetens, publykelijk is getoond.

Namentlijk , onder de meefte Theologanten
(voornamentli jk Proteftantfche) werd twederleye

foorte van Vrophetie geiteld en verdedigd j ene, die

uit extraordinare -> oïmiraculeufe , Openbaringen van

Gode, bevelom te verkondigen y enz. in den Pron-
te» plaats had : fo ook een andre ( oftwede foort

x&nFrophetie) die maar alleenlijk in 't expliceren

of verklaren der H. Schriftuur , en der Yropbetien

daar in behelfd > beftond.

Wat de eerfte foort aangaat , is, noch by de
Joden (voor fo veel aangaat het Oude Teft.) noch by
de Chrifienen (voor fo veel 't O. en Wewwe lefl. bey-

den aangaad) enige twift of verfchil.

Doch , wat de twede foort aangaat , kan geens-

fins getoond werden , uit de Yieylige Schrifturefelfiy

datfe voor Yrophetie is gehouden , ofmet die naam
(als fodanig zijnde) benoemd.
Daar , in tegendeel , uit de oude Kerkelijke Sckry»

vers , feer wel getoond kan werden , ontrent wel-
ke tijd, door welke Perfonen , en by welke occa-

fie, de felve is ingevoerd ; en'tfimpel prediken^

ofverklaren der Heylige Schriftuur , en der ïWophetten

daar in behelfd , met die naam (dat ik 't fo noeme)
is gedoopt : en dat, voor eerft , alle de eerfte

Kerkelijke Schryvers daar in over-een-ftemmen > dat
die lüropbetie , die ten tijde der Apoftelen , fo in de

*
5 Corin*
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Corintifcbe y als meer andre Gemeentens, plaats

had , in den Vropheten door extraordinare tuerkinge ,

oïOpenbaringe , desH. Geefts was: Gelijk fy ook,
daar ontrent, geen twede foort kennen of mel-
den.

Dat ook (ten twede) de Au&euren , ofInvoer-
ders, defer twede foort vznVropbetie, felfs vol-

mondiglijk bekennen , dat 'er in de Cbrijlen kerke>

ten tijde der Apofteltn, geen andre Fropbetie be-
kend was , als die door extraordinare werking , of
Qpenbaringe , des H.Geefts, den Propheten was
ïngeftort.

Dus kan ook klaarlijk getoond werden, dat dees
meergemelde twedefoort , maar eerft toen is opge-
komen , toen men de Bijfcboppen en Ouderlingen

reeds ook Sacerdotes, en de Diakenen Levyten noem-
de j toen men de Tafel , waar aan 't Nachtmaal
wierd gehouden , de naam van Altaar ; en de
plaats, waar in de felve binnen de Vergader-plaats
ltond, Sacrarium of'Heyligdom , enTbyfafterium of
Offer-plaats, noemde; en aan de Vergader -plaat»

jen felfs de naam van Tempel gaf : en toen 'er

meer, euvele, diergelijke benamingen , niet al-

leenlijk uit het Jode?idom, maar ook felfs uit het
Heyde7zdom, ter Chnften-Kerke indrongen.

Doch, naardemaal defe Stoffe , van groter uit-

weyding zijnde, alhier door my niet gevoeglijk

kan verhandeld werden ; fal ik die tot beter gele-

gentheid uitftellen ; en nu voortgaan tot het gene
ik van den Lefer, voor 't lefen van defe Verhan-
delingen , wel wilde vereyfchen, en onder 't lefen,

hebben waargenomen : op dat hy 'er fo te beter

Yrucht van geniete.

De Taalkundige Lefer , die mijn Latijnfcb

Werk) over de^Q floffe, met dit Neerduitfcbe komt te

con«
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confereren , fal bevinden , dat het laatfte geenflins

fo leer een Vertaling is, als een Werk op nieuw
gefchreven : en dat 'er ook daarom nochvryan-
dre en meerder laken in werden behelfd. Al hoe-

wel 'er ook enigen in 't Latïjnfche gevonden wer-
den, die hier niette vinden zijn : om dat enigen

dei felven door my met voordacht (als min nood-
fakelijk) zijn overgellagen ; en andren onbedach-

telijk over 't hoofd gefien. Onder welke laarften

ook is die feer aanmerkelijke Hiftorie van 't Orakel

van Serapis te Alexandrie ; die > door Ruffinus be-

fchreven, en wel waerdigis, lijn plaats hier in te

vinden s om de euerborge?ie kole?i en toegavgefi tot het

Orakel, en de gepraclijeerde Mirakelen , aldaar , door
de Chriftenen ontdekt, 't Welk de Lefer dan in

my gelieve te excuferen.

Dus verfoek ik ook , dat hy excufere de rediten ,

die 'er fomtijds in mochten begaan zijn ; door-

dienfe niet door my achter-een-volgende zijn af-

gefchreven , of, fo als 't wel behoorde , overlien.

2. Deduifterheidvanitijl, fo uit andre reden, als

om de menichte van Parenthefes ( ofhalve manen
en haken) die daar by noch dikmaal qualijk gecor-

rigeerd zijn: gelijk 't felve ook ontrent de Puncten
en Commata plaats heeft. 5. De drukfauten;

die 'er info groot getal , en vaakmaal van [fo gro-

te nadruk, zijningeflopen, dat ik den Lefer gans

ernftelijk verfoeke, het Regiiter der felver , of
voor'tlefen, of onder 't felve , doch dikmaal in

te fien.

Wat anders aangaat de ftijl,vermenging van vele

onduitfche woorden onder de felven, en eynde-

lijk de ongeftadigheid in fpelling ; die excufere ik

te minder 3 om dat ik niet fo feer hebcierlijkfoe-

ken te fpreken
3

als krachtiglijk te redeneren 3 en
de
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de faken fo als 't behoorde, voor ogen te (lellen,
9
t Welk of ik genoegfaam gedaan hebbe > ik aan

*t oordeel dier Lefers late , die kundig en befchey»

den zijn.

Druk-



Drukfouten Sec. te verbeterend

PAg. 6. Opinien in traditien , Lees > en traditieril

II. Te nietgedaan , gegaan.

1 5 . Dat hy 't v;el> het vjel.

ip . Van '/ Heel-alkonjterffèlijk zijn , Van '/ ReeUal.

(
voorfo veel hy Heer en Schepper vuas) kon

2 3 . H ebraios

>

Fais Rebraios-, [fo ook p.24/]

34. Doop ontfangen

,

Doop heeft ontfangen.

38 • Houden overgefet $ hadden overgefet*

42. Jk 0»/è« Reyland, ja tegen onfenH.
4.8. De Koningen zijn vervaard , zijnde vervaard.

57. 5 Maanden) 5 Maanden geduurd heeft.)

65 . Augur esXVMannen , Aug . ofXVMannen.
76. Gevoerd. Als-, gevoerd\ als.

78 . van Cenem, Jupiter Piftor, van Jupiter Fifior.

OrakelAmphilochus y van Amphilochus >

94. ) Aan hemgemeen

,

) gemeen*

5>8- Kon behelfdvoerden , behelfdvoerderi.

By hen tot bevoijs

,

by hem.

99 . Vanfijn Jaarboek , vanfijnfesde Jaarboek.
Io 1 . Retflraffe verdryven , Jlraffèn en verdryven;

Verdreven heeft. Onderwelke >

verdreven heeft» verklaren moet. Onder welke,

I o 3 . Sou vallenjt geen ik, fou vallen te le/ènjtgeen ik.

Ir 5 ) Als genoegfaam

,

)ge?ioegfaam.

lof . De Koning te dier tijd, de Koningen te

2. Werddefe, voierdy

I I o. Was, </** rfW <& Legers» vjas^daar de Legers.

II 2. Fuwminus-, Fannius.

ii" Verftaan^ ikfelve, verfiaan,alsikfelve.

1

1

9 J^ztf au*/ aangaande

»

*wat aangaad.

I2o. Vry,feervjef, vryvoeU

12?.F*



1 17* Vublicus , Publicm;

Enfijn verftand, daar en deelgeheel

verftdnd , en daar en bovengeh.

128 . Crajhs » Crcejus.

134. Mabim , Mvbius, [Co ook gevolglij k.]
1 3 7. P/echtelijke Heyligen

,' Heyligingen.

1 39. Komen bekend maken , honnen bek, m.

14.1. (Nimirum feyd hy) hoc , Nimirum (feid hy) ^.
Ï4.3. Derfelverj der Duivelen kracht >

dérfelver [der Duivelen] kracht.

1 67. Alhoewel >fo veel, alhoewel-» voorfo veel.

17 1« Waarnamen e7i verklaaren '
e?/ verklaarden.

ï 72 . Getuigen) feid, getuigen blijkt)feid.

1 Ji . Enandrenmeer , {en waarom

,

en andren meer, befet waren j (

Terwijlin a* Adyta trad

,

terwijl
'J
y in <&c

1 74.. ) wc/ S? fodaniger wijfè 3 viedefodaniger wijfe.

1 78 . Gallius de Broeder i Gallus.

fiinkende.

doog een*.

dreunende.

offtch noemende.

komen.

Coton.

•nu reed*.

te konnen byvoegen.

waar om Je quamen.

werduitgelacht.

7iietfoud.

, dat men metter tijd,

van lankwij/ige.

aclione)feid.

Jongeling.

exempelen.

verband.

lj$,ft»'kende ,

l8j« Met een Phocaifche ,

1S9. Drenende j

202, Offtch noemde , Lena,

2 lO, Konnen y

21$ en 2 16. Catötfy

222. Naar u reeds,

225.fomtijds iets byvoegen ,

227. waar on fe quamen,

23 5. V/ierd'uitgelacht

,

Z$9,Gy nietfou

»

24. 1

.

1s . men metter tijd,

24.3, Soorten langwïjligepce?t ,

249. Aftionefeid,

ZSl.Jonling,

257. Diergelijke exempel7

259. Verbond»

De



i£o. De VragerJlond, 'groot Leed,

fiond , aanhem Vragergroot,

2jl- Ook Scurra (Magn* Matris,)

Ook Scurra ( Magna Matris,)

2J7.0Enemanuf, OEnomaus,

£80. '/ Exempel van Elias ; van Habakuk, en Elias.

182. Tbeodoretus,

283. Noemden

,

284.. Daar na moet van ,

309, - * . • Geycebok,

334, So datfy, gelijk,

340» Ingefield, fo dat buiten bevel,

ingejleld3 buiten bevel,

34.2. Van Acheroufia komd,

345. Weder een joort ,

^è.Circenfiche,

Gepreftnteerd

,

3 70- In welken de [elven ,

38 2- G efette tijdgefchiede

,

392. Conttneel,

307. E?i middelen*, aldie,

Èn geraadgvraagd ,

'^.12-Gebeben,

4.1 1 . Niet uit bewind,

En weder uit,

Diogenianus.

noemen.

moet hy van.

Geytebok.

fo dat gelijk.

komen,

een andreJoort,

Circenjifche*

gereprefenteerd*

de felve Orakelen.

gefchied

continueel.

ah die

en Raadgevraagd.

gebeden.

niet in't bewind.

en verder uit.

426 . Sijne woorden welwaarnemen, welwaarnamen

43; o. Trojanenfou gefchermd,

431, Doch evenwel acht >

4<I. hunne Ligioen ,

469. Want indienfy maar .-

Onvoorfichtig Wyven

,

Suiverden en reynigden ,

469. Datfy , wanneer

,

47* . Door iemand'd
9

eerfie Ckrijlenen 7 der eerfie Chr.

47f • Üiby llyften ; wijljy ontrent
£

die ontrent.

477 . Onder 't volk verfiroyd, gefiroyd.

En

Achajersfougefch.

evenwelacht»

hun Legioen.

indienfo ene maau
wryven.

fuiveren en reynigen.

dat, wanneer.



48 3 . E* alfifétfs 't bedrog

,

en alfojèlfs't bedrog Openbaard:

484 . -E» krachtigfr onkten, en krachtigs pronkten*

Aangeprefen) fienwe

,

) enjïenwe ,

479. Tengevalle van den Vorft Ulpius Sylanus

,

ten gevalle van den Vorft) Ulpius Syllanus.

50 3. '/ Ceenfolemnelijk was teplegen,]

wasteplegen, behelsden.]

504. Daar opis aan den Vader > den Vaderen.

507. (— ) Overalliet opjoeken, ) en overalliet op/l

£08

.

freeds quam te ontmoeten % reed(P yuam te ont*

510. Archieris , Arehiereis,
jij. van Alcibiades in duigen*

van "Lyfander in duigen.

5 3 3. En om dat> die om 't Orakel,

engeloofde dat 5 die om
9

t Orakel,

VER.
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VERHANDEL ING
Van de oude

ORAKELEN
B jE S

H E Y D E N E N.

Eruchtdat by fommigen van mijn
Latijnfch Tra&aatje , over d' ou-
de Orakelen , of God-fpraken der

Heydenen , gemaakt is , en alfo

weder de nieusgierigheyd van an-

deren > dier taal niet kundig , heeft

opgewekt ; heeft in my , ook fo verwekt een drift,

om , en verder die ftofïe t'onderfoeken ; en in on-
fe Moeder-taal ( fchoon juyft niet op die felve or-

der en wijfe) aan onfe Lands-genoten , en ande-
onfertale kundig, gemeen te maken.ren

Van de nuttigheyd, of onnuttigheyd , foda-

niger verhandeling, en op dufdanige wijfe, ge-

daan, wil ik felfs hier niet veel leggen : wijlaan

yderverftandigegenoegfaam bekendis, hoegaer*

ne en lichtelijk Schrijvers fïch ontrent hun eygen
werk flatteren.

Doch wil ick evenwel verhopen , dat by recht

edelmoedige verftanden , niet onnut fal fchijnen,

een wat naerftiger en verder onderfoek van laken >

die by gebrek van 't felve , en by na maar blote on-
derftelling van anderen ( fchoon van grote acht-

baerheyd en oudheyd ofgeleerdheyd^) verkeerde-

A lijk



1 Verhandeling van de

lijk zijn aangenomen: en alfo, fonder nood en
fonder vrucht , tot argumenten voor de waarheyd
en achtbaarheyd der Christelijke Gods-dienft werden
gebruykt.

T JEIkeenbynaweetmetwatftatieenpompe, by
de meefte Schrijvers,die tot verdediging der Chri-
ftelijke Gods-dienft gefchreven hebben , de argu-

menten, uyt de Heydenjche Orakel-plaatfen> Boe-
ken der Sibyllen&cc. werden by gebracht,- en wat
'eralgefchrevenis, (fonder dat fulks oyt van ie-

mand wederleyd is ) om te tonen > i. datfe door's

Duyvels , en over fulks door overnatuurlijk bedrijf,

hunne antwoorden hebben gegeven ; en ten 2.

datfe door, en met> de komfte Chrifti verftomd
Zijn.

Dat derhalven fedighlijk van my onderfocht

werd, offulks met genoegfaam fundament werd
geaffirmeerd en ftaande gehouden , kan , acht ik,

my by verftandigen , noch tot laft , noch tot lafter

geduyd werden : naardien ( als billijk is ) ik aan

yder een de vryheyd daar ontrent laat , die ik voor
mijn felven hierin neem. En verhoop ik reeds fo

veel gefeyd te hebben in mijn Latijnfch Tra&aat-

je , dat het den redelijken Lefer , dier tale kundig,

heeft konnen voldoen. Waerom ik tot mijne
verdediging , voor lieden die quaadnemend zijn

,

( want voor andere, meen ik, datikdatgantfehe-

lijk niet behoeve te doen
)
geenfms iets denk te

ipreken : maer kortelij k ter faak te komen.
Waar toe evenwel geheel niet ondienftig (al

zijn ( mijns achtens) voor afkortelij k te coniide-

reren, welke ordinaarlijk de oorfaken van dolin-

gen en feer vele valfche traditien ontrent de Hi-

ftorien zijn j fo wel in Kerkelijke als Wereldlijke

Schrijvers. Namentlijk, 1, de Onkunde; die we-
der
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d er uyt verfcheydene andere oorfaken ontftaat. u>

Uit'/ kleen oordeel, dat feer lichtelijk opvat 't geen
het ter eerfter occafie ontmoet, en daar uyt rijne
(dikmaal feer wanfchikkelijke) voor-oordeelen

en concepten formeerd. Voornamentlijk als de
fodanigen, of felfs lefende, of door anderen ho-
rende , wat ofhet meeft algemene gevoelen is ; of

geheellijk, ofmeefl: overeenkomende met hun-
ne feclie (door welke drift meeft de lieden van
kleen oordeel vervoerd werden ) daar door een
oordeel vellen , naar dat hen de bril gecoleurd

('tzy blaauw, 'tzy groen, 'tzy geel) werd op
de neus gefet. Want door dit laatS genoemd ge-

brek nemenfe dikmaal, of feer lichtvaerdiglijk

,

of feer on vooriichtelijk , ofleer fuperftitieufelijk,

aan al het gene, of vele, of weynige, die maar
enige auctoriteyt, uyt reeds gemelde oorfaken by
hen hebben , niet alleenlijk volmondelijk feggen

en beweren; maer felfs, 't geen fe menigmaal
flechtstwijfTelachtigvoorftellen. Uvt defe oor-

fake werd dan door de dufdanige Schrijvers ver-

haald , en van defgelijke Lefers vaakgeloofd , al-

les wat maar van yemant werd voor waar verhaald $

hoebeufelachtigook'tfelvewefen magh: indien

't maer aen hun lchijnd te kunnen dienen tot voor-

deel van die faken , die fy (Schrijvers) beweren,

offy (Lefers) hebben op-gevat, of uyt auctori-

teyt van anderen komen aan te nemen.
Ten 2. Uyt reeds van der jeugd opgevatte

opinien, die ons door oude wij ven, of kinderen,

of andere licht-gelovige menfehen , werden inge-

boefemd j en wy dikmaal fwaarlijk ons felfs daar

van konnen ontworftelen , fchoon dat wy anders

van geen quaad verftand of oordeel zijn. Gelijk

dit veelvuldighlijk blijkt , uyt de dikmaal feer kin-

A 2 der-
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derachtige (ten minften feer kleyn verftandige)

vertellingen van fpook en andere fotternyen : die

niet alleen in de kinderachtigejaren dieper ingang

hebben ; maar ook in hoger bejaardheid , hunne
diep-gefchotene wortel en voedfel blijven behou-
den. Dat 'er anders waarlijk fpook en toverye zy,

is geenfins mijne mening te ontkennen ; veel min-
der fulks , ofhier , ofgevolgelijk in mijne verhan-

deling te betwiften 5 maar daar in aan yder ( hoe

,

en hoe verre die faken zijn toe te ftemmen , r ont-

kennen ofte betwijfelen ) lijn oordeel vry te la-

ten.

De 2. oorfaakis, de Partiallteit vanfetfe ofopi*

nie-i (reeds nu aangeroerd) die fo wel in ver-

ftandige als onverftandige menfchen heerfcht : na
dat , of de driften van hun gemoed , ofde intereft

(die vaakmaalde grootfte beweegfter der driften

is) hen voort ftuwen. Want hier uit komt ook
dat de Schrijvers fo gretiglijk op vatten, en be-

weren, en de Lefers fo voorbariglijk aan nemen >

al watfe maar ( ook hoe feer daar toe by 't hair ge-

trokken en geweldiglijk gedwongen ) rot verfter-

king hunner gevoelens menen te konnen by bren-

gen, ofappliceren.

Defe pajfie en intereft beide, hebben ook plaats

in die Schrijvers, die, hebbende voorgenomen
enige , 't zy defe ofgene fake te verhandelen , of
opinie te verdedigen (fchoonfe anders genige

particuliere intereft hebben ) alles appliceren wat
maar by anderen (fchoon by hen felfs geenfins)

enige waarfchijnlijkheid > of gevolg > föu kon-

nen hebben. En hier uit is 't dat f om een voor-

beeld te geven ) de anders feer verftandige Vilnius ,

(op datwe van Valerius Maximus en anderen niet

reppen) fprekende van de kracht der Kruyden,
Ste-
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Stenen > en vele andere faken meer , Teer vele

dingen bybrengd, die hy felfs, ik iaat liaan an-

deren, niet geloofd.

Waar by dikmaak ook komt de yver van met
veelvoudige Hïftorien en exempelen , het Boek dat men
fchrijft , te vergroten, en al/b , quanfuis te verderen ;

en de auctoriteit des felfs te groter te maken : als

ofalle exempelen , ofHiftorien, tot bewijs kon-
den dienen. Daar vaak in tegendeel fodanig be-

drijf, een feer verkeerden uitflag, tot nadeel des

Au&eurs, komt te nemen. Uit defe, (en te ge-

lijk uit reeds opgetelde , en noch op te tellen oor-

faken) fpruit ook,dat men fo fonder onderfcheid al-

fo wel de getuigenifTen der Poëten ( die doch noit,

om iemand van de waarheid der faken t' onder-

rechten , maar veel eer om die te vervalfchen ; of
wel meen: met geheelijk te fingeren en te vertie-

ren, als 't maar de Lefer en Hoorder kittelen en
vermaken kan ) fchrijven , by haald; als die der Hi-
ftory-fchrijvers : die doch anders dikmaal voor 't

merendeel felfs beufelachtig zijn ; en de faken fö

verhalen en voorftellen , alsfe denken , dat het by
den Lefer de befte* behaging en ingang fal hebben.

Dit fïenwe uit het door de Poëten gefingeerde

Orakel, quanfuis aan Lajus Labdaks Soon , de Va-
der van OEdipus , gegeven; en andere meer.

De 3. oorfaak is , gebrek van taai-kunde : waar
door iemand, ofmaar alleen kundig fijner moe-
der-taal; ofwel meerder kundig, evenwel on-
kundig is dier talen, in welken, ofgeheelijk, of
meeft , of voor een groot gedeelte » hebben ge-

fchreven die Aucteuren , uit welken die ftofTe

,

die of te verhandelen ofte examineren zy , moet
werden gehaald. So dat men omtrent de oprech-
tigheid , of van vertaling , of van citering ( die

A 3 of
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of feer onkundig, of feerpartialijk, of op beyde

wijfen te famen gemaakt konnen zijn ) of van bey-

de te gelijk noodfaaküjk fichmoet laten leyden;

en daar door onnofelijk in de graft van doling ftor-

ten.

Waar by ten 4. komen , en het mi/Iroutven

van eygen » en het al te groot betrouwen op V oor-

deel van anderen ; als die wy voor fo kundige en

cordate lieden aenfien ( fchoonfe fèlfs , of door

reeds bygebrachte oorfake , ofdoor dcCe felve, die

wy nu by brengen , bedrogen zijn ) datfe naar alle

apparentie geenfïnsditofdat (daar de verhande-

ling ofonderfoek over valt) fullen hebben by ge-

bracht > offe hebben \ felve wel felfs gelefen , ge-

coniidereerd , vertaald of geciteerd. Voeg hier

by't credit en aehtbaerheyt , en daer uyt een ver-

keerde eerbiedigheyd, die men de oude Schrijvers

toedraagd. Even of hunne opinien in traditien,

fchoonmaar blotelijk en fonder bewijs voor-ge-

fteld 3 by ons als loutere argumenten moeiten gel-

den : en geen verder onderfoek ontrent hun feg-

gen van node was. Waerbyeyndelijk komt, de

luyheydy omtrent eygen en cordaat onderfoek. Wijl
't veel gemakkelijker valt voor de Schrijvers,

uyt te fchrijven van hier en gunt , 't geen reeds , of
drie, of meer anderen hebben over defe ofgene
faken gefchreven , ofte citeren ; 't geen reeds een
of drie , of meer , anderen hebben geciteerd

(fchoon datfe malkanderen felfs, en op de felve

wijfe daar in hebben gevolgd, en door de eerfte

blinde leydsman felfs in de graft van doling zijn

geflort) als felfs met tijd-fpilhng ( fo die dan vaak
genaamd werden ) ofmoeyte, die ftoffe accura-

telijck te onderfoeken , en detexten der Aucteu-
rendaar van fprekende , felfs telefen ofte verta-

len,-



ORAKELEN. 7

Jen; oftenminften de vertaling van anderen wei-

te examineren-

Wat byfonder grove miflagen uyt of alle, of
eenige deler , gemelde oorfaken zijn begaen , heb
ik reets in mijn Latijnfch Traclaat aangewelen :

en fal ook gevolglijk in dit tegenwoordige over-
vloediglijk, den Lefer, getoond werden.
Want dat van eenige van defe nu gemelde oor-

faken, ofom wel te leggen, gebreken, niet vry
zijn geweeft de voornaamfte Chriften Schrijvers,

felfsin de eerfte eeuwen des Chriftendoms; to-

nen ons veelvuldige exempelen , ook in der felver

heerlijkfte en belt door-wrochte Schriften ; als

daar zijn de verdedinge der Chriftelijke, en we-
derlegginge der Af-godifche, godloosheden , fu-

perftitien , feylen en misbruycken ; van Juftinm
Martyr , Athe?iagoras , lertullianus , Clemens Ale~
xandrinus , Minutius Felix > Theophihs , Cyprianus ,

Laftantius , en andere meer. Waar door onder 't

loutere goud hunner feer krachtige argumenten,
hier engins, vry wat fchuymskomt tulïchen te

lopen.

Tot een voorbeeld konnen dienen hunne argu-

menten uyt de gepretendeerde Hyftaspis; uyt de
verlierde Hermes Trismcgiftus , en dicrgelijke

voddevaars Schriften meer , gehaald : en lpecia-

lijk uyt die gepretendeerde Verfen der fo genoem-
de Sïbyllen : die foo bottelijk en fottelijk zijn ver-

fierd en t'faam gefteld; dat het niet te begrijpen

fchjjnd , hoe lieden van ftudie en geleerdheyd ( ik

fwijg van enig verftand en oordeel ) fich daer aan

konnen vergapen; of, dat vry meer is y fichtot

Patronen en Voor-vechters der felver komen te

ftellen ; terwijlfe evenwel onderling over hoop
leggen : d'eene flaande houdende, datfe door

A 4. Go,
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Godes Geeft > extraordinaarlijker en overnatuur-

lijkerwijfe; d' andere, datfe door Duyve/s Geeft
en toe-doen , fulks hebben gepropheteerd } of voor-

fiid.

De oorfaken , dan , van doling , omtrent fulke en

diergelij ke faken ; en fo ook omtrent de Orakelen ,

(diedeftoffenu zijn mijner verhandeling) zijn,

't geen reeds isopgefteld; en fpecialijk, het^e-

brek van onderfoek daar felfs genoegfame occafie <was.

Want wie tot noch toe, heeft oit de behoorlij-

ke moeyte genomen : van alle die Hiftorytjes,

die wy by de Ouden , fo Heydenen als Chriftenen M

vinden, met ernftte onderfoeken , enter proe-

ve, of van waarheid, of van behoorlijke waar-

fchijnlijkheid, te brengen ?

Ofwie heeft, tot dees tijd toe , welennaerfte-

lijk onderfocht I welken en hoedanigen zijn , de eer-

fte 3 of latere Auèleuren'^ die van defe ofgene Hifto-

rien , van defe ofgene Orakelen , ( ofOrukel-plaat/en )

gewag maken j of a" omstandigheden der felver ver-

halen', en fo gevolglijk ook, uit welker mond
en verhaal ( namentlijk , die der PrieBeren ,

en andere geinterefïcerden , of fuperftitieufen
)

fy die hebben ontfangen , en alfo te Boek ge-

field ?

Ten a. De kunflige fabrijke en /'famen ftel-

lingy fo van de Orakel-plaatfen , (Tempelen, Holen ,

Spelonken» &c.) als van de Orakelen , oiGod-fj>ra

ken felve.

Ten 3. "De perfonen die de felve of beftierden > of
bedienden-) 't zy direéïelijk,

3
t zy indireóielijkt of

met eygen voordeel , van hen felfs en der hun-
nen , die daar omtrent , of tot behulp van dat

guychel-fpel , oftot verbreiding van de wonderen
en waarheden der antwoorden , &c. dienden.

Ten
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Ten 4.. Hoe weynigh hunne toefiel en tuij/èn van

bedrijfy by 't gemeen zijn bekend geweeft j en de
Raadsvragers , alfo omtrent het gene daar omtrent

te horen ofte fien was, zijn mifleid en onkundig
gehouden } dat , felfs van d' aller-vermaardfte

Orakel-$laatfen 3 d'oude Schrijvers by na alle van
malkanderen, en wel grotelijks, verfchillen.

Ten 5. Hoe weynigh Jchlk en flot van taal of
[in, enfpecialijkvanRijm ofDicht, de antwoor-

den menigmaal hadden. So dat men daarom met-
ter tijd de antwoorden in Profa gaf; wijl die verf-

fen menigmalen befpot wierden , en de Godfcra-

ken daar door in verachting quamen.

Ten 6. Wztjchelmfcbe vuyligheden menigmalen
( onder heylig pretext) zijn gepleegd en ontdekt

en vele Orakel-plaat[en ( often minften de Bedr'yf-

allen der felver ) daar door te fchande geraakt , ge-

ftraft, en verneitigd.

Ten 7. Wat Kunsjensy van corruptie en omkoop der

Priefteren , en verfieringen , en vervalfching der

antwoorden , zijn gepleegd ; en tot fchande en
ftraffe der felver ontdekt.

Ten 8. By hoedanige Natiën en Volken ; en by hoe-

danige , 't zy dommer , 't zy fchranderer foort van
menfchen, de meefte Orakel-plaatfen zijngepra-

ctifeerd, en langft in ftand gebleven ; en waar de

de felven de allerkortfle duur hadden.

Ten 9» Hoe de Pofytijken defe Orakelen , en alle

anderefoorten van Voorfeggingen 9 hebben geacht enge-*

bruykti wanneerfe tot hun voordeel dienden , en
alfo met de felven hebben gefpeeld j en ter con-

trarie die hebben veracht, ja menigmaal opent-

lijk befpot, wanneerfe hun tegen waren: en dat

meer is , de Comedie-fceelders , die opentlijk op hun-
ne Tonelen ten toon en ten fpot fielden.

A 5 Ten



IO Verhandeling van de

Ton io. Hoe daarom eyndelijk ( om niet al- *

les op te halen j wijVt in mijne verhandeling felfs

fich van felfs, acht ik, fal voordoen ) geenfins
alle Heyde?ien en Chriftenen in 't algemeen , hier

aan, als aan iets Goddelijks (overnatuurlijks) ofj
Duyvels hebben geloofd , en geacht, dat daar om-
trent meer als menfcbelijk vermogen , oikonfl-y heeft

plaats gehad : maar datter onder de felve ( voor-
namentlijk onder de Heydenen ) al feer velen zijn

geweeft , die daar opentlijk tegen gefchreven heb-
ben

j gelijk volmondiglijkgetuygen, felfs die ge-
nen , die onder de eerfte Chriftenen , de voor-
naamfte voorvechters , ( of van der felver acht-

baarheyd , waardigheyd en waarheyd ; ofvan der

felver gepretendeerd overnatuurlijk bedrijf, of
van beyden te gelijk ) zijn geweeft.

Dat fodanig onderfoek noch by niemand is ge-

pleegd , en nochtans ( om tot rechte kennis der
fake te komen ) op het allerhoogfte van noden is

'

y

fal, acht ik, uyt mijnegevolgelijke verhandeling

overvloedelijk blijken : en te gelijk , hoe weynig
ftaat men te maken heeft , fo wel op oude als nieu-

we Schrijvers,* 't zy datfe hun eygene opinien

voorftellen ; 't zy datfe die van andere verhande-

len, citeren ofvertalen ; voor dat men felve d' Au-
cteuren , uyt welke fy citeren ofvertalen , &c. met
byfondere voorfichtigheyd heeft nagefien*

Of nu ook het gene ik in anderen koom te ver-

eyflchen , en tot noodfakelijke conditien van
rechtmatig onderfoek, omtrent het Hiftoriaal,

( waar omtrent ik geenfins Mathematifche De
monftratien, dat is, van fodanige natuur en fe"

kerheyt, vereyfche : gelijk ooknoyt redelijk ver-

ftand fulks omtrent Hiftoriale faken vereyfcht-

heeft) acht noodfakelijk te wefen, felfs wel heb
waar-
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vaargenomen; laat ik aan het oordeel der befchey-

lene Leiers. Die ik verhope, dat met de felve

idelmoedigheyd, omtrent mijne mifflagen Tul-

en oordelen en fpreken ; als ik van anderen heb
gedaan. Doch laat ik elk evenwel daar ontrent

ijne vryheyd: wijl doch, wat kunft'er te werk
yefteld werd, elk Vogeltje vaak blijfd fingen naar

dat het gebekt is.

Dat dan ( om ter fake te komen ) de gepreten-

deerde God-fj>raken der Heydenfche Af-goden 3 of der

Vuyvelen ; of met de komfte Chrijii , ja reeds ai

voor de felve ; of ten minften kort na de felve

,

hebben op-gehouden ; ofallenk skens zijnuytge-

teerd , en te niet gedaan > ( want hier omtrent
accorderen geenfins onder malkanderen de Voor-
ftanders defer opinien ; en ftrijden daarom ook
dikmaal met figfelfs) werd aangenomen , 1 uyt

de getuygeniflen der Heydenen , 1. uyt de gepre-

tendeerde getuygeniffen en God-Jfiraken des Duy~
vels, ofder Duyvelen , felfs. 3. Uyt die der Ou-
de Chriften Schrijvers j diefulks ofvan de tijd der

geboorte J. Qhrifli , of ten minften van hunne
eygenetijd, fouden verfekeren.

Eufebius-, (die van defe opinie de voornaamfte
voor-vechter is ; ) en genoegfaam alle deflelfs

navolgers , fo oude als nieuwe Schrijvers , ko-

men voornamentlijk voort met Forphyrius ; als

konnende geen krachtiger argumenten bybren-

gen, dan die hen door de Heydenen felfs, en der

felver voornaamfte voorftanders; ja dat meer is

de Duyvelentelfs, (die gepretendeerd werden de

Au&euren en al-bedrijven defer Orakelen geweeft

te zijn) werden fofy wanen, in overvloed ver-

fchaft.

Waarom ik dan defelvcneerftfal overwegen»
en
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en fo gevolglijlctot <T anderen overgaan : endark*
verder fien, wat in tegendeel kan werden voort-J^

gebracht, L
't Is waarlijk al van een uytilekend grote na-|p

druk : wanneer men uit de vinnigfte partyen era

vyanden der Chriftelijke Gods-dienft , felfs uic

fchnften diefe met voordacht en opfet tegens de
Chriftenen , en der felver Gods-dienft hebben ge-

fchreven ; kan argumenten trekken, die krachtig-

lijk tot der felver voordeel, en bewijs van waar-
heid dienen.

Dat Porphyrius dufdanigen man geweeft is,is allen

die enige ervarendheid in de Kerkelijke Oudhe-
den en Hiftorien hebben, bekend. Doch of'er fo-
danigs iets uit hem tot voordeel der felver te halen

2y , daar toe is meerder van node een naukeurig

onderfbek, als een al te ligtvaerdige toeftemming.
't Geen Eufebius in't eerfte Hoofddeel van't vijf-

de Boek fijner Evangelifche voorbereydidgen , als van
byfonder gewicht , bybrengt , is dit volgende

:

Hoor derhalven , hoe de Heydenen felve bekennen , dat

hunne Orakelen verfiomdzijn , en dat'op gene andere

eeuw oftijd, als ten tij'de der behoudenijfe en Evangeli»

fche Leere ; die den Ewtgen God en behouder Chrislus op

de wereldheeft bekendgemaakt ; en als een licht over alle

menfchen is opgegaen. Wyfullen dan nujo terfond {als tot

noch toe noitgedaan is)eens tonen3dat men naarjijne ver-

fchijning , en de doodder (Damons of) Duyvelen verteld;

en dat de fo verwonderlijke Orakelen zijn te nietgegaan.

En een weinig verder beneden

:

En zijn alle Orakelen en Voorfeggingen der Duivelen ver-

fiorven. Noch iemandonder de menfchen3 is, naar dat de

Goddelijke en Evangelifche kracht als een licht voor allen

heeft opgefchenen , fo onfmniggeweefi 3 dat hyfou durven

door de doodvan't gene hy allermeeft beminde, endoor

flathting van menfchelijke offer'handenden moorddadige,

bloed-
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^loeddorfiigf, en mem-hatende Geeften verfoenen3 enjicb
'

te vriend maken. Hoedanigejaken bedreven zijn door de

\oude [ (ogenaamde ] Wijfen, en cfonfinvige Koningen en
x

'Vorflen. Doek dat de bofe Geefen onmachtig zyn->en niets

^vermogen, naar de komfte o?ifes Heylands, getuygdfelfs de

}\voorff>raak defer Geefen 3 infijn boek , dat hy tegens ons
6
fchrïjfd->op defe wijfe : En nu verwonderenfyfch, datfi

velejaren lang de Stadt\Rome\metfekten belemmerd is ;

daar noch JEfculapiusyioch andere Goden meer3ons langer

bywo?ien. Want door dien nu Jefusgeëerdwerd > voeld

niemand langer enigepublijke hulpe der Goden, Dit. zijn

de eygen woorden van Porphyrius.

Laat ons nu eens befchouwen, met wat kracht

en nadruk , hy Eujebius , fijne opinie alhier (en el-

ders) op de woorden van Porphyrius fundeerd.

Die de woorden van Porphyrius (door Eufebius by
gebracht ) maar metenige opmerking , ja half fla^

pende, leefd, fiet klaarlijk,dat hy geenfins van Ora-

kelen of'God-Braken der Heydenen fpreekt , maar van
d'ellenden en qualen van liekte ( peft enz. ) die 't

Roomfche Rijk nu naaft lange tijd hadden geplaagd

;

en die de Heydenen , by na altijd en overal den Chri-

fienen te laft leiden : als o£> namentlijk, door 't ver-

breiden van hunne Se&e en Leer, de gramfchap
derGoden jlelrs over die quanfuis foG odvruchtige

en Rechtfinnige Heydenen , fo was uytgebarften ',

datfe daarom ( alfwe by Tertullianus: , Cyprianus 7Ar-
nobius en meer andere oude Chriften Schrijvers

fien ) by na gedurig klaagden , dat , federd dat de

Chrife?ien in de wereld zijn geweesl , den aerdbodem

was verloren gegaan , en het menfchelijk ge/lacht met
velerleye qualen was gequeld geworden: fo dat felfs

de Hemel - Goden verlatende hunne gewoonlijke voor-

forg, met de welke fy gewoon waren de menfchelijke

faken te befchouwen , uit de gewefen der Aerde ah
verbannen waren: Dat van alle publijke rampen

en
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enfchaden,en ongemakken, den Volke overkomende , dl
lCb

Chrifienen d' oorfaak <waren. So dat indien de Tybet
,ïö

tot aan de Muren van Rome overvloeyde ; indien dt

N'yl niet op-klom enjich over de Akkeren verjpreide :

indien'er geen Regen viel ; of indien 'er Aerdbeving 3

VeH , of Honger overquam y men ter[lont riep , iverp

de Chrifienen den Leewwén voor. Ook dat men,byy4#-l'

gufiinus tijd, het innemen en vervjoeflen van Rome>Y
door de Gothen den Chrifienen en derjelver Gods-dienfi

te laft leyde^ als niet denkende, dat fulks alfo veel

eeuwen voor der opkomft door de Gallen was ge-

fchiet; Italië* en de Roomfche Republyk tot op het

poinct van hun verderfdoor Hannibal en de Car-

thaginienfers was gebracht ; het Capitool reeds

inde Marfifchen Oorlogh was verbrand ; en on-
telbere ongevallen door Marius en Sylla , door Ca-

tilina , door 't daar op gevolgde Triumviraat ( naar

<i' Oorlog van defair en Vompejus , en 't verkrachten

der Republijk ) aan 't Roomfche volk waren
overkomen : alles eer noch de Heere Jefus was
geboren ; ik laat ftaan eer fijne Leer over d' Aerd-
bodem verfpreid was.

D ufdanigerwijfe fpraken ook in tegendeel,vele

Chrifienen ( toen het Heydendom geknakt door aan-

groei van de macht der Chrifienen onder de reeds

Chriflene Keyferen , meeren meerder raakte te ver-

qwijnen en te verfmeltenjvan de Heydenen;ook van
de Joden en Samaritanen : ja felfs ook de Chrifienen

onder malkanderen , tegens die gene, die fy voor
Ketteren hielden , of van anderen daar voor wil-

den gehouden hebben: als kl aarlijk blijkt uyt de
Novelle Confiitutien van Theodofius, Titulo de Ju-
d<eisy Samarit. Hareticis.

)

So dat feerklaarlijk te Hen is, dathy, Porphy-

rms , in de door Eufebius geciteerde woorden3geen-

fins
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ins van de Orakelen der Heydenen fpreekt : maar al-

senlijk , van de rampen en ongevallen dei Heyde-

ien , door 't verfpreiden en toenemen , quan-

uis, der ChrifienLeere hen overkomen.
Hoe onvoorlichtigen licht gelovig in vele ge-

allen Eufebius is: falnoch gevolglijkuyt andere
taaltjes blijken : doch ift dienftig mijns achtens,

ïuhier fulks eens te tonen, uythet genehy ook
n lij ne reeds by gehaalde woorden van d' Offer-

lachtingen met Menfchen-bloed gedaan , by brengd.

vVant of fchoon door de Keyferen fuik Offèr-flach-

en verboden is j zijn dufdanige Slachtofferen den
3 oden opgeofferd niet Hechts in Terpa , Africa ,

Duytfland en andere verre Geweften , maar felfs

:e Rome ; niet alleenlijk voor , maar ook by , en na
ie, tij d van Eufebius : geli/k niet alleenlijk uy t Ta-

'itus-i Tlinius , Tlutarchus y JEl. Lampridius , Sido-

vius Apollinaris , en andere Schrijvers meer : maar
ook uyt Laóïantius , Eujebius tijdgenoot , en ( NB.)
Porphyrius felfs,* (van lijn tijd fprekendej blijkt:

welks woorden hy Eufebius ( in 't leven van Con-

(ia?itinus) by brengt op defe wijs: Enaanavie?ifs

doch onbekend^ dat ?ioch op defe tijd in die grote Stadt ,

[Rome] op't Teef van Jupiter Latiaris een menfck

lekeeldwerd}

Niet min ongelukkig is hy (Eufebius) in 't ge-

nehy uyt Tl. Jofephus byhaald j namentlijk, dat

'er onder 't Kruicigen en fterven onfesHeylands

J. Chrifiiy een ftem in de Tempel gehoord wierd,

die riep : Laat ons van hier vertrekken. Daar hy
{Jofephus ) wel uytdrukkelijk verhaald, dat fulks

omtrent de belegering van Jeruzalem is gebeurd

;

en overfulks by na 40jaren naar des felfs dood , en
verrijflenis. £n evenwel heeft hem dit fomoy
gefchenen , dat hy 't wel tot op drie verfcheydene

plaat-
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plaatfen in fijn Griekfche Kronijk, of Tijd-reke e

ning en Befchrij ving, gevonden werd : en is Hiero

nymus fo byfonder onvoorfichtig geweeft , dat hy
fonder fulks in Jofephus na te iien ; in fijne verta

ling dier Tijd-rekening, dat behoud; en fowe
zlsEufebius, opdiewijfe Jojephus doetfpreken.

Dufdanige een onvooriïchtigelichtgelovigheit

befpeurenwe in hem (Eufèbius) omtrent hetcite

ren van Flutarehus -, tot bewijs van dat d'Orakelei
met de komfte Chrifii, hebben opgehouden. Hj
Plutarchus heeft gefchreven een t'famen-fpraak

waar in hy onderfoekt uit wat redenen enoorfake

vele Orakelen zijn komen op te houden , en te niei

te gaan : want dat 'er en in Delphis> en in Boeotie , en

in noch meer andere plaatfen, by fijnetijd Ora*

kelen gegeven wierden , geefd .hy daar in felfs feei

klaariijk te kennen (als gevolglijk breder ial blij*

ken.) Defe t'Samen-fpraak heeft ( het zy door
hem felfs , het zy door een andere van later tijd )

de Titul , van de Orakelen ( of lievef
l

Orakel-plaatfen )

die te niet gegaan zijn. 't Welke de meefte Schrij-

vers hedendaags, en al voor lange tijd, opvatten,'

als of fe maar in 't algemeen van 't op houden der

Orakelen fprak , en alfo voor af onderflelde> dat alle

Orakelen te fijne tijd op hielden. En citerenfe daar-

om defe t' Samen-fpraak , met de benaming ,

va»'t ophouden der Orakelen, En op dat doch dit

Boek, oft'Samen-fpraak tot een groot argument i

mach dienen, in 't beweren van 't op houden der .

Heydenjche Orakelen, omtrent de geboorte Chrifti,

verhalenfer een vertelling uit , die by verftandige

menfehen
(
wanneCrfe maar met hunne gedach-

ten daar een weinig op ftil ftaan ) niet als voor een

grove fabel en verciering , kan aangefien werden :

ichoon Eufèbius ( die de felve , ten dien eynde , i

eerfl j
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sfeerft heeft voort-gebracht ; en fy hem daareven

*\oï in navolgen ) daar byfonder groot werk van
paakt
I Dele gepretendeerde Hiftorie , die door Joa*

ybb* Oudaan op de 176. pag. van fijn "Roomfihe Mo-
fitheid, van een feker Piloot (niet Thanus maar
Ihamus, als die genen weten, die de Griexfche

text felfej hebben ingefienj werd by gebracht;

werd door Plutarchus , onder de perfoon van Phi-

iippus , verhaald ; en acht ik dienftig die hier een

weynig breder by te halen , en te onderfoeken.

:Hy [Plutarchus'] feiddan: Maar van bet fierven

der dufdanige Damones 3 of quade Geefien, heb ik een

vertellinggehoord, aan ?nygedaan , door een man , die

nochgek y noch fwetsachtig was. Want de Vader Van
de Redenaar JEmilianus , wien ook enigen onder u lieden

gehoord hebben , was Epitherjes^ mijn mede-borger ,

een Leer-meesler in de Letter-kunde, Deje verhaalde ,

dat hy , fullende op fekere tijd naar Italië reyfen, te

(cheep ging , in een Schip , dat met vele Reyfigers , en

Koopmanschappen geladen was : doch^ dat, wanneerfe

nu al in den avond, aan de Eylanden , Echinadesge-

naamd, gekomen waren -> de wind ging leggen , en het

Schip , heen en weer tobbelende , tot dicht ondet Paxege-

dreven wierd. Dat , terwijlde meefie menichte der Rey-

figers noch wakker waren , enfommigen derfelver naar 't

Avondmaal , noch f'faam een glaasje dronken, feer

fchielijk van 't Eyland Paxe , een fiem gehoordwierd->

die met luidgefchreeuw , enen Ihamus riep : fo datfe daar

over verfet ponden. Defe Ihamus , nu , was een JE-

%yptifch Stuurman , en , wiens naam , felf aan velen

der Rei/genoten , onbekeiid was. Dat defe , tot twee

walen geroet/en zijnde , bleeffiilJwïjge?i, Maar op de

derde maal daar aan y toonde gehoor te geven j en dat

tf andere , daar op fijn fiem meer verbefte?;de , feyde:

B als
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als gy by Palodes koomd , fo boodfchap 3 dat de grote Pa?
j g

geftorvenis. Eu verhaalde Epitberfes 3 dat alle dieJulk r -

r

hoorden 3 daar over verbaafd en verfield (tonden ; er. $$

fy daar op onderling overwegende^ofhet beterwas-fret ge-

bodene te volbrengen , of in tegendeeldie faak 3 fondei

daar op meerder acht te geven , op fijn beloop te laten .

Thamus 3 van gevoelen was 3 dat men? indien
'

'er winc

hom > ftil-fwijgende fou voorby Jeylen ; maar indient 'ei

fenemaalflilwas 3 hyfou boodfchappen 3 'tgeen hy ge-

hoord had. Datfe daar op by Palodes zijnde gekomen

en noch wind 3 noch roering vanfroom , ofgohen verne-

mende , hy Thamus , op d'*achter-
fi
'even klom ; en -, naar'i

Zoindfiende 3 riep 3 gelijk hygehoordhad , dat d e gro tt

Pan geftorven was. Dat 3 hy Thamits 3 fo haaf niei

ophield -y of 'er volgde eengroot gefucht en gefeen, mei

verwonder'ing vermengd 3 niet als van eene , maar vat,

velen tefamen. Dat ook , wijl'er vele menfch'en tegen-

woordig waren 3 hetgerucht defer faakfnellijk doorRo-*

me verjpreidwierd y en Thamus daar over by de Keyfir-

Tiberius ontboden : en dat, hy Tiberius , daar fuik een

geloofaangaf, dat hy daar op , wegens die Pan , vraag-:

de , en onderjoek deed', en de Geleerden, diehyingroot\

getalbyfch had, raamden , engiften 3 dat het die Pan

was 3 die uit Mercurius en Penehpe geboren was. En
hadde Philippus ( die dit verhaalde , ) ook enigen daar

tegenwoordig 3 diegetuigden » dat ookjy 't van de Oude

Emilianusgehoordhadden.

Over dit fabeltje, vald velerleye uitleg , doorj

vele anders feer geleerde Mannen ; maar die hier

wijs zijn boven 'tgeenjy behoren wijs te zijn : wijl fy 't

voor een warachtige Hiftone 3 en van grcte na-

druk , op vatten : en voor louter goud waerderen 3

daar 't geen los en vloeyend quiqfilver waerdigis.

Boiffardus en anderen , leggen 't uit , op het fter-

ven onfes Heylands J. Chrisli , die door de grote

Pan
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l'®Pan, als Heere van 't Heel-al zijnde, betekend

J wierd : even als of de Heere en Schepper van 't

f'
a
Heel-al kon fterfïelijk zijn , ja efrechvelijkgeftor-

tf'ven was. Dat een gruwel om te denken is: en
*jtnét welks Dood, 't Heel-al noodfakelijk moeft

^j vergaan.

,
,

Enigen affirmeren 'er noch by, dat die juift: on-
?

/ff
trent het lijden Chrïsli is voor-gevallen : ja BoiJJar-

Wjus is fo ftout, dat hy durfd leggen, dat het in 't

*"'
1 9. jaar van Tiberius heerfching, löu gebeurd zijn.

'im
VVaar in , en hy , en anderen , een feer grove mif-

Wjr,
flag begaan: wijl Tlutarcku* omtrent 120. jaren na

f
[vCbrisli geboorte heeft gebloeyd: en hy (Epyther-

vWfes ) dit aan Philippus , ten tijde van Plutarchus> werd
' ^efteld , verhaald te hebben : en noch met die
r

':aVuime en onbepaalde uitdruk , als hy op fekere tijdy

^*( dat fo wel in fijne Ouderdom 3 als Jonkheid kon
irRik yefchied welen ) naar Italië reifde. Hoe nu dit met

fy
,ff =nig fundament offekerheid , op 't 19. jaar van 7/-

Xm %erius , of, als anderen feggen , op de tijd van 't lij-

ml'izn onfes Heylands (als 't al een waarachtige Hi-
^ftorie, en geen verfïering wasj fo affurantelijk
f^kan werden toe-gepaft , wilde ik gaerne van duf-
^ Jarïige lieden leren.
m\ Eufibius, Morntsus 3 Molinaus en anderen, pa£
0"«.fen 't op de Dood devD<emones> en vernietiging van

der felver Rijk en macht , en gevolglijk op 't ver-

^ftommenderfelver , en verfterven, en verdwij-

^ nen , hunner God-Braken : als welken dus, te dier
ify

t rijd , door de Dood Chrifii, vernietigd fouden zijn:

- Dï' sn dat daar door dit gefucht en gejammer fou ont-
ren

> [laan wefen j naar dat fy die boodichap > van Tha-

P' mus ( als offe anders dier fake niet konden kundig
fter' werden ) verftaan hadden.

I

r0te Joachïm Oudaan meend (in fijne Roomfche Mo-
?* B z gent-
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gentheid
,
) dat de Duivel, defe gelegentheidwaarm

mende , fijne machteloosheid heeft bewimpeld) aan 0*0

ne kant ; en aan d? andere , aldus in de harten veler Hey
denen, een verborgen zaad geworpen , dat, als hen d!t

dood 072'fes Saligmakers , en de toediening des Jèlfs , voor

fou komen , fijne werkingJou doen , met defelve dood, nie-

mand anders , als Van , eenen uit hare Afgoden , toe t

paffen ', fodanig een , nameutl'tjk , die van een menfehge

boren , en onder de halfGodengerekend, al voor die ïtjd

van vele Wijfgeren, onder de Grieken , na den omloopvm
enige honderden jaren geoordeeldwierden, fierjfel'ijkt

zijn, en te fullenfierven. Getijk dan, nietPlutarchus

£ als hy, J. Oudaan , datfeid~] maar de Geleerden

Tiberius tfaam geroepen , foudengeraamd, engegifiheb

ben , dat het die Pan was , die van Mercurius, en Penela

pegeboren was. En dat die duifend-konslenaar , die ons

bedenkelijk arglifiige Geefi , met defe trek , datgewomiet

heeft) dat door dufdanige voomigenomendheid , de

ren voor de verkondiging, van de Dood Chrifii, geflo

tenftaan \ gelijk hy daartoe, die felve tijd, fou hebbei

waargenomen, enz.

Maar doch floot dufdanig een uitleg ook fig felf

om verre ; wijl de Heydenen , door fuik een bood
ïchap, defterffelikheid hunner Goden , Dmnones

of Halve Goden, komende te verftaan : alfo ficl

ook noodfakelijk te minder moeften verwonde
ren; en van 't Geloof der Chrifieljjke Gods-dienJ,

af-gefchrikt werden , wanneerfe , nevens de ver-

kondiging des Evangeliums, ook de Dood varjM

Jefus Chriftus , GodesSoon, verftonden. Naardefl «

maal ook hunne , 't zy Goden \ zy Damones , 't 2.)
1

Heróès, of Halve Goden, het fterven en de Dood on
derworpen waren.

So dat de Duivel, dus fijn verborgen iaad,op eer

Steenrots, of andere onvruchtbare plaats, foi

ge

raid

hu
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urn, geworpen hebben ; wijl hy in tegendeel , met fij-

nff, ne machteloosheid bekend te maken, alfo ook de

Hn, machteloosheid , enz. van fijne partye , onfen Hey-

uilavd ( of de Dood des felfs ) voor fodanig by den
-
wHeydenen aangefien, bewimpeld 3 en verschoond

^ fou hebben.En hoe konden doch de Heydenen,de

tKt(
Dood JefuChrifti-y die fopublijk, door rontiusVi-

c&0 lotus , en de Romeynen gecruicigd was , toe-paffen ,

<tU op enen Pan : van wien men geenfins wift > waar

^ hy geftorven was ?

fó
( |

Voeg hier by , dat het by Vlutarchus tyd,als een Hi-

!l
:is

ftorie , die toe?i aan weinige bekendivas , werd verteld.

>in
Daar, indien 't dus voor Tiberius was gebracht ge-

\\& weeft, en 't gerucht daar van fnellijk door geheel

^ Ilomewas verfpreid geworden , buiten dat het fuik

';,,„ effect geenfïïns gedaan heeft (ikfpreeknu,alsof'c

?ra
waarlijk gefchiet was) hier van de eerite Chriften

^Schrijvers, lufiinus Martyr, Tertullianus , M.Felix,

$ Atbenagorasy Tatianus, Arnobius> Theophilus» Cyprianus

£, ,en anderen meer , tot verdediging der Christenen ,

en bewijs der Chriftelïjke Gods-dienft , fchrijvende,

fel geenfins fouden geïwegen hebben:als feer klaarlijk

ooc
uit hunne manier van ichrijven , en de natuur der

m fake blijkt. En wel voornamentlijk , wanneer fy 't

ij

c
als Boijfardus , en diergelijken , voor de boodfchap

D(|j
van eengoeden Engelhadden opgevat.

De Cardinaal Baronius , die dit felve fabeltje,

in fijne Jaar-boeken , op 't Jaar 34. naar Chriftige-

vi boorte , verhaald , toond fich hier wijfer ; en voegd

: jc
, op 't verhaal van 't felve : Hoe y

t hier mede zy ofniet ,

'tkomt aan op 'tgelove van den Auèleur enz» En,5u**r-

lijk , indienive defe gefchiedenis achtengeloofwaardig te

zijn. Noch wijfer ronen fich de Centuriatores Mag-

a deburgenfes, of Proteftantfche Kerkelijke Hifto-

rk^cnrijvers , die van Eufeb'm ( dit fo onbedach-

B 3 te-
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telijk uit Plutarchus citerende) feggen: Alwaar
hy ook van Tan , onder Tiberiusgeflorven , belachelijke

dingen verteld.

En geen wonder ! wijl hy ( Plutarchus ) in ene 1*^

en de ielven adem , fo beufelachtige Fabelen 'er I
^

op verhaald ( gelijk hy 'er noch meer , en van noch lOr*

aHo flechte ailoy, in die felve t' Samen-fpraak, '\^:

voor waarachtige Hiilorien , te boek field ) dat

yder verftandige ter eerfter opflag fietj dat het

dek t' Sam en-fprekers ( of Plutarchus > onder hun-

ne naam ) fo heel naauw niet namen , watfe tot

bewijs hunner flellingen , voort braghten ; als 't

maar vreemd en wonderlijk aan anderen mocht
fchijnen : en dat hunne auótoriteyt , hier 3 ten op-
fichtvanHiftorie, geenfins te achten is. Buiten

dat defe gepretendeerde Hiftorie (alsfe al waar-

achtig was) geenfins van 't ophouden der Orake-

len fpreekt , ik laat ftaan ,het felve bewijfd.

Eufebius haaldfe by, om 't ftervenderHeyden-
fche Damones te bewijfen , (

gelijk ook de Fabel,

die hy daar op laat volgen. ) Mormeus > Hofciniaan ,

Boijfardus, j.Oudaan, en meer anderen applice-

renfe, op 't ophouden der Orakelen. Waar toe

nochtans plutarchus de felve geenfins doet ver-

tellen.

Of fal dat een genoegfaam bewijs ver(trekken,

dat het in een t' Samen-fpraak, die van 't ophou-
den veler Orakelen , en d' oorfaken van dien , han-
deld, gevonden werd? Met noch minder moey-
te bewijfen dan Pamelius 3 Huetus en meer andere
Geleerden, het op-houden der Orakelen, met de
komfte Chrifiiy uit de blote Titul> van diet'Sa-

men-fpraak 3 van 't op-houden der Orakelen ; fonder

de felve eens te door-lefen , ofin te fien : daar hy

( plutarchus ) in de felve , wel klaarlijk toond , dat

,
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?n 't Orakelvan Delphis> en van Eebadea> en anderen

neer, by fijne rijd (dat is, over de 100 jaren na

Zhrifti geboorte ) noch gepretendeerde Goddelijke

mtvoorden gaven.

Indien Eufebius (onder fijne verhandeling der

krakelen ) dit niet uit Vlutarchus had voort gebragtj

niemand der latere Schrijvers, foud , acht ik, daar-

om oit gedacht hebben. Hy ( Eufebius ) heeft ons

feer brave dingen nagelaten : maar hoe licht hy
iets komt verkeerdelijk op te vatten , blijkt uit de
daal tj es , reeds boven , door my getoond.

Maar, fal lichtelijk iemand denken , de getui-

genis des Duivels felfs (of fchoon hy anders een,

Vader der logen is ) behoord te gelden , wanneer
hy tegen fich felfs getuigd. En fchoon 't voor-

gaande fabuleus fy , evenwel 't Orakeldoor hem te

Delpbis aan Augufius , in des felfs Ouderdom , ge-

geven , behoord by ons van nadruk en gewicht te

zijn.

Laat ons dan , ook dit eens onderfoeken : wijl

't gewoonlijk als een hoofdargument , omtrent
defequeftie, gebruikt werd.

't Geen hier van in de Tijd-befchrijving van Eufe-

bius gevonden werd , is :
fE/3^73- xetöttj p.) Geo\

,

&c. Een Hebreus God-, die over de falige ziele?* , of

( indienge wild ) over de Goden heerfcht , &:c.

Maar doch ift 'er uit Cedrenus , die grote beufe-

laar , door de grote Jof. Scaliger ( als hy feive in fij-

ne Aantekeningen feyd) ingelaftj om dat de(e Ce-

drenus feid , dat Eufebius fülks had gefeid, fchoon hy

( Scaliger ) felfs dat voor een grol , fabel , en fotte

verfieringhoud; gehjk't ook waarlijk is. Suidas

en Nicephorus voegen 'er noch wat by j om 't fo te

mooijer te maken,- en werden daarin, door de

latere Schrijvers fobyfonderlijk geholpen: alsof

B 4. ^'tfon.
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't fonde was,een fotte verfiering,n iet verder te ver-i

groten , en op te toyen. De nu fo even genoem-|ffli|

3e Suidas , ( wiens Woorde-boek een Rapibdie is

>

van alle kanten t' faam gehaald , als de titul , en 'elk

boek felve te kennen geven , en fpecialijk , daar hy jeiip

dit verhaald ) geeftte kennen , dat 'er gefeid wierd

( fonder evenwelAucleur te noemen) dat Auguftus

aan de Pythia vraagde ; wie naar hem fou regeren

Cedrenus verteld, als uit Eufebiusy dat, wanneer
AuguHm te t>elphis gekomen , aan Apollo falks ge-

vraagd had , en Apollo daar op niets antwoorde , hy

daar op wederom vraagde, waarom het Orakel

fweeg, en dat daar op de Pythia feide, fE/3^7§- enz.

(doch meerder en voegdhy 'er niet by) endathy
fuik antwoord ontfangen hebbende,van daar ging>

en een Altaar in '/ Capitooloprechte , en dat hy dit op~

fchrift'eropfielde: Dese Altaar is die , van den
EERSTGEBOREN God» Nicephorus feid , dat (N,B. )

hy injipie Ouderdom daar heengereifd,dc ApoüoPythius,

naar een offer toe gefteld van 100. beeften , en ioo.

Altaren, vraagde; wie naar hem het Roomfche ge-

bied beheerfchen fou : en dat , wanneer hy daar op
gans geen antwoord ontfing, noch fo een anderOf-

irer,aan hem opofferde^enwederom vraagde;waar*

om het Orakel(dat andersgewoon was, vele ivoorden te

gebruiken) nu eyndelijk verftomd was : en dat het O-
r^/,naar een weinig vertoevens^daar op antwoor-
de: Een Kindje, 6cc. Dat hy met fuik een antwoord,
weder naar Rome gekeerd > aldaar in 't Capitool , een

fiergrote Altaar boude, met dufdanige Latijnfche

inferiptie: De Altaar van de eerstgebo-
ren G od. Op welke laatfte wijfe,het ook door die

naerftige Oudheids onderfoeker, J.Oudaan, tot

mijne grote verwondering , werd by gebracht

:

die daar op dan , als daar toe dienende, het reeds

ver-



ORAKELEN. ij

verhandelde fot fabeltje , van Epitherfes by brengJ;
:n , fo alfwe geiien hebben , verklaard.

Om nu eens de geboorte, van dit Rebreeus Kbide-

k', wat netter optefpeuren; Cedrenus heeftin de

•Iftfe eeuw , dat is , ruym iooo. jaren , naar Chrifti

geboorte geleefd. Suidas , en Nkephorus in de 13.

*euw. En zijnfe alle drie , voor feer grote beufe-

.aars, en die 'er alles op de mouw lieten fpellen

,

[als uit feer veelvuldige, en feer uitfpprige ex-

empelen blijkt) by alle Geleerden bekend. Defe
weten onsdufdanigeHifroritjes te vertellen, die

by alle eerfte Chriften Schrijvers, Jufttnus , 7er-

tullianusy Athenagoras , Minucius Felix , Theophilus

»

Tatianus, Arnobius-, Cyprianus , en voorts alle de
mderen, tot defer lieden tijd toe, onbekend wa-
ren.

Om vm Suidas eens een ftaaltje, aangaande de
Orakelen, op te halen, (want fijn andere grollen,

fijn by na oneyndig, en doen hier fo niet ter fake )
feid hy over 't woord agyvpi*} dat aan Philips van
Macedonië, door de Pythia-> dit antwoord wierd
gegeven :

Vecht met filvere Jchichten, en gy fult alles over-

winnen.

Welk Orakel (feid Suidas) dePythia, aan Pbi~

lippus gaf, om hem daarmede duifterlijk te leren,

dathy, door om-koop, en verraad, iichmeefter

van Griekenland fou maken»
Namentlijk, hy rhilippus-> die van jongs affonder

aanfien van eer, en fchaamte, offchande ( gelijk fij-

ne aard, uitflekend wel,door lufiinus werd befchrc-

ven) geheel Griekenland had belaagd, quam quan-

fris, tegens de Pfrocenfers , de fo genaamde Hey-
lige Oorlog, te Oorlogen 3 om 't ongelijk, en
plundering , de Delpbifihe Tempel aangedaan , te

B 5 wre-
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wreken; terwijl hy, die genen , voor wien hy
die pretendeerde te doen , felfs onder flavernye

bracht , alle eden en verbonden befpottende ; hun-
ne Vrouwen en Kinderen voor flaven verkoft,-

hunne Tempelen godlofelijk pionderde ; en fich

fclfs niet fchaamde te pochen , dat 'er niets fo fterk

was, dat hy niet door geld en verraad verwinnen
kon. Defe rhilippus , feg ik, had dit Orakel van
Apollo van node : en Apollo die fo wel fijne , als an-
derer Goden Tempelen en Schatten, fag plunde-
ren, en verbranden , en verwoeften, gaf dufda-

nig een Orakel, en Raad aan hem : ondertufTchen

lelfs onkundig blij vende , van 't geen aan hem, en
fijne Tempelen en Orakel-plaatfen-,overkomen fou.

Sodathy, arme Apollo» daarindehedensdaagfche

gepretendeerde Hexen en Goeder-geluk-fegfters

flachte : en wel 't toekomende geluk , ofongeluk,
aan anderen voorfeggen , maar in , of voor fich

felven , niet voorfien kon : wel Schatten en Rijk-

dommen, enz. aan anderen voorfeggen en belo-

ven ; maar fijne eygene Schatten en Rijkdom-
men, enz. voor quade menfehen niet befcher-

men, ofbewaren, kon. En fcheen hy geenfïins

te weten , op wat feer wrede , en goddelofe wijfe

,

Vhilippus die Raad niet alleenlijk tegens de vho-

cenfers ; maar ook tegens alle d'andere Grieken foti

gebruiken : en fijn Soon Alexander naar hem, door
dat middel, fijne Orakel-Tempel, teThebe ( en an-

deren meer, op andere plaatfen

,

) fou te gronde
werpen en verwoeflen.

Indien dan de Duivel (om hem wat te veront-

fchuldigen 5 gelijk de Heydenfche OEnomaus , dat

feerfchimpelijk, maar te gelijk ook feer aardig-,

lijk doet) dit, onwetende, ofonkundig van foda-

nige gevolgen en uytkomftenyyoorfeid heeft:moet
men
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menfulks ftellen , by die Orakelen, diehytegens

fijne Gods-dienftige Grieken, en voor derlelver

vyand , en verwoefter , Xerxes , ( die fodarrige be-

roving, enz. ook aan defe Delphifche Tempel', en
Orakel-plaats , heeft te werk gefield

)
gegeven

heeft.

Maar indien hy fulks reeds felfs voorweten
heeft , heeft hy wel fottelijk tegens fich felfs voor-

feid en geraden ,• en tot verderf van fijne eigene

achting onder Grieken en Barbaren gewerkt. Dat
ikgeeniins van de Duivel geloven kan: alhoewel

ik fuik geloof, aan een ander gaerne vry laat.

Dat onfe groten Heyland lefus Chrifius , en fijne

Heylige Apofielen de Duivelen hebben uyt-gedreven

en verftomd, leren ons de Hiftorien, daarvan
verhaald , door de £ vangeliften , fijne Difcipulen

en oog-getuigen , in die fake.

Maar dat de Duivelen, felfs geen Duivelen uiN
dreven ,-iof verftomden : of

k
tegens malkanderen

aanwerkten, om fich onderang te bederven ; en
hunne achtbaarheid en geloof, by 't menfchelijk

gedacht te verminderen , leerd ons de felve lefus

Chrifius ; als hy ( by Mattb. in 't 1 1. en Lukas in 't

1 1 . cap. ) te kennen geeft , dat de Duivel niet te-

gens fich felfs , en tot fijns eygen Rijks verderf komt te

•werken.

Waar uit dan ook komt te volgen , dat of de

Duivei noid door de Orakel-antwoorden > overna-

tuurlijke antwoorden heeft gegeven j of dat hy,

ten minften noid tegens fijne eigene intereft ( ten

fy gedwongen door de Goddelijke macht en
kracht van onfen Verlofler en fijne Heylige Apo-
ftelen ) heeft gefproken en gewerkt ; dat is , felfs

door fich felfs , offijn gefelfchap , in Orakel-ant-

woorden, fijne fwakheid, of fijne toekomende
ver*
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verftomming, heefc voorfeid 5 oflaten blijken i

en bekend werden.

Doch foudeik dusdoende my wel inwikkelen

in verhandeling vaneenftof, die maar'c onder-

werp van mijne twede Traclaat is. Waarom ik

my dan wederom tot onfe Suidas fal keeren.

Om te klaarder te doen blijken, wat ftaat op
de vertelling van defe Suidas te maken fy , paft by-

fonder wel het gene de feer vermaarde Philippus

Momey-y als heel wat byfonders en waarfchijnhjks

by-brengt ( in lijn bewijs der Chriftelijke Godsdienst ,

dat onder de naam van Bybel der nature onder onfe

Nederlanders bekend is) en dat hy, Suidas, als

een feer warachtige Hiftorie verhaald : als die

door een feer voornaam Jood> aan eenen Philippus y

die een Chriftenwas, met vry grote verfekering

van waarheid fou verhaald zijn :hoe , namentlijk,

onfen Heyland lejiïsChriftus,eenen uit het getal der

ai. (verfierdej Offer -Prieft'er

s

, in de Tempel , is ge-

weeft , en dat, als men naar de verkiefing van hem,
daar toe, fijne naam fou te boek, en op het regifter

der Offer-Priefteren ftellen, Mariafijne Moeder, des

gevergd zijndefwijl lofeph nu reeds was overleden)

verklaardcdat fy hem uit den Heyligen Geeft,fon-

der toedoen van andere Vader,ontfangen had,enz.

Daar by ook, tot getuigen voortbrengende, diQ

Vrouwen, die by hare Kinderbanng waren tegen-

woordig geweeft. Dat daar op alles wel,en behoor-
lijker wijle onderfocht zijnde , hy op 't Regifter der

Offer-priefters wierd gefteld, met ( N.B. ) defe titul,

ofbenaming : lefits , Soon vanden Levendigen God,
en van de MaagdMaria : op dufdanige verklaring ,

verfterkt , door het naaukeurig onderfoek in haar>

offe noch Maagd was ; en gevolglijke verklaring

der Vroed-vrouwen, van ja,datfe toen noch waar-
lijk Maagd bevonden wierd^enz. Dat dit Regifter,

uit
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uit de verwoefting des Tempels behouden zijnde,

te Tiberias-, noch ten tijde van luflinianus Regering,

onder de Joden feer heymeiijk wierd bewaard 3 en

voor de kenniiTe defes Keyfers verborgen gehou-

den, enz. Doch verdriet het my de verdere en

meerdere fotte omfhndigheden , daarvan, byte

brengen: en acht ik, dat ook fulks aan mijnen

Lefer al verdriet.

Hy (Suidas)bxtngd fdat ik'er dit evenwel by voe-

ge ) noch felfs Fl. lofephus , wegens dit Offêr-priefter-

fchap lefu Chrifi, tot getuige hier over by : doch uit

(N.B.) Eufeiius , als welke dat uit hem ( lofephus )

fou hebben by-gebracht: en beveiligd fulks dan

noch verder ( op fijne wijfe ) met het Evangelium

van deEvangelift Lucas.

Sie eens , mijn Lefer , op hoe achtbare getuigen

( want ook van Cedrenus > en Nicephorus , fal ik noch
iets terftond 3 dies aangaande , by brengen ) dit He-
hreeus Kindeke fteund ! en hoe lichtelijk ook feer ge-

leerde Mannen fich vaak laten by de neus leyden

;

wanneer dufdanige vertellingen ( ik had by na ge-

feid Spinroks-praatjes ) hen maar tot voordeel , of
bewijs , van hunne faak , iets fchijnen te doen.

De anders wakkere Momay , is in 't by halen van
dufdanige exempelen , ofgetuigeniflen vry wat te

voorbarig vervoerd geweeft. Maar JElias Schedius,

die lange naar hem gefchreven heeft, en die (als

uit des felfs fchrij ven vry wel te fien is ) ook Mor-
Tiays Boek wel gelefen heeft , doch die gewoon is

,

anderen, omtrent dufdanige citatien, noch voor
by te lopen ; behoorde die Mijjlag feer wel gefien,

en die bloot -ftaande klip, gemijd te hebben.
Daar hy in tegendeel, feid : Derhalvenpreekt Theo-

dofus ( dit is de naam, der reeds gemeldeJode > van
Wien Suidas verhaald ) te recht by Suidas 7 ( de Woor-

de-
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de-boek Schrijver ) in't ivoord lefus : In de Tempel

van Salomon wareneer , enz~ dat gantfche Hiftoritje,

doch met noch meerder omftandigheden, als Mor-

7iey gedaan had , verhalende.
"
Ik foude geenfins , met defe , ofdiergelijke vod-

deryen by te halen, denLeferiaftig, ofverdrie-

tig vallen; indienfe fo niet door achtbare, en
waarlijk geleerde Mannen , als byfondere argu-

menten wierden by-gebragt.en by de,in die ftoffe,

onverfochte , en onervarene Lefers , niet feer

lichtelijk , door de achtbaarheid van Mannen , aan

welker kunde niet van hen werd gejtwijffeld f en
welker oprechtigheid ik geenfins wil verdacht

maken ) beweegd en overgehaald , vaakmaal voor
argumenten van grote kracht wierden gehouden

:

fchoonfe behoorlijk onderfocht zijnde, niet van
d'allerminfte kracht ofnadruk zijn.

Wat nu Cedrenus , en Nicephorus aangaad, daar

van loopt d'eerfte ( gelijk hymeeft altijd beufel-

achtigis) dien groten leugenaar (in velen ) He-
rodoot verre voor by , in 't verhalen van dufdanige

Orakel-antwoorden : als blijkt, uit het gepretendeer-
de Orakel, door de Apollo Delphicus^ aan Crxfus,
de Koning van Lydie, gegeven. Waarvan hy
[ Cedrenus ] verhaald , dat des felfs Gefanten, daar
heen niet als Lydiers-> maar vermomd, ah JEgypte-

?/aren , qmmen Raad vragen ( en dat Apollo , door
een Orakel-antwoord, hen fulks in de neus wreef,
en te kennen gaf, datfedaar maarquamen, om
hem te bedriegen ; met andere malle omftandig-
heden meer.
Dus verteld ook Nicephorus , dat Flavius lofiphus ,

als iets byfonder verwonderlijks verhaald , hoe'er

( N. R ) onder degedenkwaerdize dingen des Tempels ,

een Orakel- antwoord gevonden was, dat op diefelve

tijd,
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tijd) eene uit der felvcr (namentlijk, derJoden)
Lands-lieden , betgebiedover deganfche wereldJou heb-

ben. Daar de woorden van lojèphus ( in 'c 3 1 . cap.

van iïjn 6. boek ) dele volgende zijn : 't Geen he?i

( de | oden ) meejl tot den Oorlog aanvoerde , *was een

twijfelachtige Voorfegging , in de Heyltge Boeken gevon-

den j dat omtrent die tijd? iemand u%t henlieden , den

Aardbodemfou beheerjehen,

Uuiten alle twijffel heeft hy fijn opficht gehad

,

op de woorden des Propheets Micha ( cap, 5. verf»

1. 2. 3. ) En heeft fulks op Vejfiafianus en Titus ge-

appliceert. Waarom hy dan geenfins van een Ora-

kel dat in de Tempel gevonden was fpreekt.

Maar óefe Lieden fijn (o gewoon van Mirakelen

en Orakelen te fpreken dat fy die over al , en op
alle wijfen, vinden ; als met meerder exempe-
len fou konnen getoont werden : doch ift tijd

hier eens af tefcheyden , en weder , tot het H?-
breeus Kindeken, te keeren. Om aan dele gepre-

tendeerde , doch bottelijk verfierde , God-fcraak

een goed fatfoen en bequame of behoorlijke maat
van Verfen ( diefe by de eerfte Verdichters geen-

fins heeft ) te geven '-, werdfe door de geleerde

Schrijvers vandefeen voorgaande eeuw, op ve-

lerley wijfe gefatfoeneerd en veranderd : en de
allergeleertflen, Scaliger en Cafaubotius ( die 't even-

wel beyde voor een fotte fabel houden ) nemen'er
't woord nas ( Kind, ofKindeken) af. Waar
door 't geen Kindeken meerder blijft, of Kind
en God te famen ( na fommigen die God-jf>raak an-

ders leien) maar ineen God die over de Goden
heerft veranderd werd ; en 't Vers fo ook wat be-
ter fatfoen heeft.

Hier komt by , dat daar Cedrenus in'tiverf 't

woord , «fit , dat is , weg , gebruikt $ als of de
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gepretendeerde God Apollo gefeid had , dat hy
weder fijn weg tnoefl wandelen , dat is , weder
heen gaan, vanwaar hy gekomen was: anderen

daar mtA®* > of «Ws van maken : om dat het

doch fo te beter , meteenen, een bekentenis fou

fchrijvenvan dien gepretendeerde Apollo, dathy

de Duivel was : en wederom na de Helle keerde :

gelijk 't dan ook {o by de latere Schrijvers ordi-

naerlijk vertaald werd.

Dat men evenwel al vry vroeger aan malkander
dufdanige grollen heeft in de hand geftoken,

blijkt uit Ruffinus: die dees volgende fchone ver-

telling , in Eufebius Kerkelijke Hiftorie , heeft

in-gelapt: Men feid dat hy \_Gregorius Ihaumatur-

gus ] ee?imaal by Winter-tjd, het Alpifche Geberchte

over reyfde : en dat , als hy , op de hoogfie top der M-
peswas gekomen > aldaar alles met Sneeuw bedekt , en

nergens enige Herberg te vindè?i was ; als alleenlijk , een

Tempelvan Apollo , daar hy in tredende vernachte j en

's morgens weder voort reyfde. En was 'er een Friesier

in die Tempel, die aan't Beeldvan Apollo raadvraagde ;

en antwoordgaf', aan diegenen , diefulks auammver-
foeken: waar uit hy ook fijn o?iderhoud> en voordeel

had. Wanneer dandefe, naar't vertrek van Grego-

rius , weder op fijne gewoonlijke wijs toe trad , en ant-

woord verfocht-y wierdhem ganfcheiijkgeen antwoord
gegeven. En wanneer hy fijne Slacht-offeren al ver-

nieuwde , bleef'er defelvefil-fw'ijge?itheid. Hy ver-

nieuwde het felve daarom reys op reys ; maar hy bleef

fingen voor den doven. En als nu de Orakel-paap be-

angfl en verfteldftond, over defe ongewoneftil-Jwijgent-

heid\ verfcheen hem de Duivel by nacht , en feide .

wat roept gy my daar heen , daar ik niet komen kan ?

En als weder d
9
Orakel-paap na d' oorfaak vraagde ,

feide hy, dathy door de komsl vanGregoriusvan daar

ver-
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verdreven was. En als d'andere wederom daar op

Waagde > iaat raad 'er <was , om weder herfleldte wer-
den '

y
feidehy, dat*ergeen ander middel was , om daar

weder te komen , als 't verlof van Gregorius. Waar
op defe Orakel-paap , op reys Jloeg 5 en door velerleye ,

en te^enftrijdige gedachten gedreven , en ontroerd, by

Gregorius quam

-

y dïenhy aan-/f>rekende , degehelefaak
verhaalde ; hem vertoonde , hoe vriendelijk , hyhem,
als Gaft , onthaald hadr> fijn beklag deed over 't ver-

huifen en ftilfwijgeuvan JijnGod; en't ontroven van
fijn winft 5 en welvaard , befchreyde : verfoekende te

gelijk , dat doch alles mocht infijn vorigeftaat herfield

werden. Waarop Gregorius , fonder verwijlen , defe

BriefJchreef:

Gregorius aan Apollo,
Ik veroorlof u, wederom tot uweplaats te keren, en tf

doen gelijk gy gewoon zijt.

Deje Briefnam de Orakel-paap metftch; bracht de

felve in den Tempel\ en leydefe by het Beeld. Waarop
ook de Duivel 'dieder fich aldaar quam onthouden, en

antwoord gaf', fo alshy't begeerde. Hier over begon

defe by fch felfs te overwegen, en te feggen : Indien

op't bevelvan Gregorius defe Godheeft moeten wijken j

en niet heeft konnen weder-keren , ofherfield werden ,

als op V bevel en gebod van Gregorius ; moet waarlijk

Gregorius veel groter , en machtiger zijn als deje , die

aan fijne bevelengehoorfaamd. Derhalven de deuren

<van fijne Tempelgefloten hebbende , reyfdehy Gregorius

achter na , bracht hemfijne Briefweder te rug ^ en ver»,

halende alles wat 'er gebeurd'was , vielhy voor hem U
voet ; en bad-> dat hy , Gregorius , hem wilde ojferen

aan dien God ^ door wiens kracht hy over de Goden der

Heydenen hetgebied hadde. En wanneer hy ftijf en

fierck daar over bleef aanhouden 3 is hy van hem, een

fatechumenergemaakt: Gelijk hy , nu alles verlaten heb-

C bende.
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hemde , met alleen die Duivelfche dolingen 5 maar ook alle

ivereldlijk bedrijf , den Doop ontfangen; en heeftfo in

deugde en Godfaligheid-i en kracht vangelove , toegeno-

men , dat hy noch defuccejfeur , van den Heyligen Gre-

gorius infijn Bijfchopdom wierd.

Vele andere wond'ren en Mirakelen werden
'er van de{e Gregorius door Rujfinus en Gregorius Nyf-

fenus ( die malkanderen daar in fchijnen met kracht

te willen voor-by lopen ) verhaald , of verfierd.'

En houd de Cardinaal Baronius defe nu bygebrach-

te fabel voor een Hiftorie , van uitrekende nadruk ,

en geloofwaardigheid : daar in tegendeel , de Cen-

iuriatores Maagdeburgenfes ( die geleerde Mannen
die te Maagdeburg , daartoe vergaderd de Ker-
kelijke Hiftorie befchreven hebben ) defe , en
andere fijne gepretendeerde Mirakelen , voor
leugenachtige , en fotte grollen , van luye , en

ledige Monniken , houden: gelijk fy ook, mijns,

oordeels, waarlijk zijn. Doch werden fy even-

wel , mede op rekening van Eufkbim , te Boek
gefteld 5 fchoon menfe by hem , in fijne eigene

text, geenfinsvind.

Ellendige Eufibius , die buiten dat hy 't onge-
luk heeft vry wat lichtgelovig en beufelachtig te

vallen ; daar by noch de fotte vertellingen van
anderen , tot fijnen lafte moet krijgen , en als

daar voor inftaan.

Wat nu aangaat de tijd (ten opfichte van Ou-
derdom) in welke Auguftus ditfouaan ^o/Zo ge-

vraagd hebben ; die was, (gelijk men voorgeeft)

wanneer hy, nu al oud was, en delhalven verle-

gen om een Erfgenaam en Navolger in d' Opper-
heerfchappy. Even of'erniemant naar hem luft

of trek lou hebben tot dat gebied > daar fo veel

getwift en gevecht en verweefting , ettelijke eeu-

wen
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wen lang om is gerefen , en geduurd heeft, Co

haaft bet recht pretext van wettige fuccefïie be-

gon op te houden.

Maar doch , hy Auguftus , is noit naar de A<fH-
aanfche Victorie over Antonhs*, (dat is 34.. jaren

voor fijn dood) in Griekenland, ik fwijgte D?/-

phis, en dat om luikeen oorfaak, geweeft. En
wat fijne bekommering aangaat over de fucceffie

in fijn Opper-gebied ; in vroeger tijden had hy
Cajus en Lucius , twee Neven , beide door hem, tot

de Opperheerfchappy , opgevoed. Welken hem ,

maar 10. a ir. jaren voor fijne dood, ontvallen

zijnde; hy by na terftont daar op Tiberius (nadat
die ook eerft Germankus had geadopteerd ) ne-
vens Agrippa Vofthumus , adopteerde , of tot fij-

ne Kinderen, Erfgenamen, enfoo ook gevolg-

lijk fucceiïeuren aan-nam. Welke 3. hem ook
alle hebben overleefd. So dat hy noit fonder

Erfgenaam en Succeiïeur , of onfeker daar van

,

was.
?
t Geen 'er verder van den Altaar werd by ver-

fierd , is noch alfo boten plomp; en voornament-
lijkt'opfchrifc. Want waar blij kt doch in't gehele

Orakel [dat l'o geheel en op 't allerbreetfte. als't

werd »by- gebracht , vertaald zijnde, aldus luid :

Een Hebreeus Kind, dat God zijnde , over de Goden

heerft , gebiedmy dit huis te ver/aten , en iveder naar de

Helle te keren. Verders , vertrek alJvü'ygende uit onfe

TempeQ waar blijkt doch, feg ik, in dit gehele

Orakel of God-fpraak , het v/oord , of fin van

Eerfl -geborene ? of hoe heeft Augufius dat daar uit

konnen vinden ?

De botheid defer verfiering, blijkt ook klaar-

lijk daar uit ) dat dele gepretendeerde God-jpraah

,

ja. verfen fou zijn gegeven j en wel fodanigen , als

C z reeds
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reeds zijn by-gebracht. Want na de getuigenis,

van de Teer doorfichtige , en feer ervarene Cicero

,

( die noch , door Plutarcbus , noch andere oude

Schrijvers , daar in werd tegen gefproken , ) had

Apollo al voor de tijd van Tyrrhus , die de Romey-
nen fh ïtalia beoorlogd heeft , opgehouden in

Verfen te antwoorden : en fprak maar alleenlijk

in Profa. En fo hier of daar , in defe of gene
Orakel-plaats, Verfen gebruikt wierden; waaren

het de Verfen,die quanfuis waren der Sibyllen'^of uit

de Poëten , Homerus, Orpheus , Euripides> Vtrgi-

lius, en anderen ontleend ; en die wynochhe-
densdaags in hunne Gedichten vinden.

Doch hier van fal ik breder fpreken ; als ik kom
te tonen, met wat kunsjes de Orakel-vragers ge-

mom pt wierden. Wat nu noch aangaad den Al-

taar die door Augufius fou wefen opgerecht j ift

byfónder verwonderlijk , dat de reeds opgehaal-

de K erkelijke Schrijvers , Juftinus , Athenagoras ,

latianus-i Tertullianus , enz. gelijkfe geenfins van
defe fchone Hiftorie melden f die anders, zijnde

warachtig , hen uitftekende had konnen dienen

)

niet minder als van fuik een Altaardromen: daar

fy nochtans gefeid werd in het Capitool (
yder

weet hoedanig een plaats ) te wefen opgericht ;

en gelijk altijd gefchiede , met feer byfondere

plechtelijkheden , en 't {lellen van fodanigen Op-
fchrift, te wefen geheiligd. Want, waarlijk,

dit was een argument voor hen , en voor de Chri-
ftelijke Goa>dienft , van byfondere kracht en
nadruk. Ook bevinden wy , door klare exem-
pelen , dat defe Chriften Schrijvers , die in hunne
verantwoordingen , van feer grote nadruk, voor
deChriftelijkeGods-dienft, doch anders, niets

on-onderfochtj en niets ongeroerd of ongemeld
"heb-
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hebben gelaten ; fulks geenfins loffelijk fouden

hebben laten voor-byflippen : maar wel uitdruk-

kelijk den Heydenen aangewefen ; en den felven

naar't Capitool felve hebben heen-gefonden. Of
fo dien Altaar al, met het felve onder Vefrafianus

heerlching mocht verbrand , of ande rs weg-ge-

nomen, verloren, ofverwoeft , ofverduifterd ge-

wee ft zijn; gelijk als van dele gehele Hiftorie,

alfo ook van den Altaar, niet hebben gefwegen.

Want dat dufdanige argumenten , by hen geen-

fins veronachtfaamd zijn , blijkt uit 't gene Ju-

fiijn de Martelaar , van den Altaar verhaald , die

aan Simon Magus 3 als aan een God , binnen Rome ,

en op 't Eiland van de Tiber, fou wefen gecon-

facreerd. Ik beken, dathy, Juftinus , hier hem
al veel te lichtelijk wat heeft laten in de hand du-
wen : wijl die Altaar die men voorwend aan Si-

mon Magus toegewijd te zijn , wel uitdrukkelijk

dufdanige titul had:

Semoni. Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. enz.

gelijkfe reeds door my en anderen elders is by-

gebracht ; of (wijl'eral ettelijke fodanige in-

fcriptien werden gevonden ) Satjcto. Sanco.
Semoni. Deo. Fidio. enz. of Sanco. Fidio.

Semo.Patri. enz. ofSanco. Deo. Patri. enz.

of diergelijke. En was defe Semo. Sancüs.
Fidius. ( Want de(é 3. Namen voerde hy , of

alle te gelijk, ofyder der felver alleen) een God
der Sabinen , als uit den Poeë't Ovidius klaarlij k

blijkt. Gelijk ook defe Infcriptien niet alleen-

lijkte Rome maar ook te Reate in 't Land der Sabi-

nen gevonden zijn ; en ook noch fodanigen , waar

uit blijkt dat hy fpecialijk een God der Reatinen was.

Dus leerd ons ook M. Varro ( een oud , en
fcer geleerd Romeyn ) en Fetfus j dat , fchoon

C 3 te
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de Sabinen hem Sancus noemden, fy evenwel daar

onder Hercules verftonden ; en Sancus in de

Sabijnfche taal betekende , 't geen Hercules in de

Griekfihe.

Maar doch heeft hy goede luftimsfic\\ dus meer-

maal laten bedriegen : wanneer , namentlijk,

men voorgaf hem , te Alexandrie , te vertonen

de ruinen, of overblijffelen van de Cellen , of

bylbnderlijk af-gefcheydene Huiskens , der 70.

( of als anderen willen 72
.
) O verfetters ; in wel-

ker yder > fy ook elk op fich felven fittende , de

Bybel uit de Hebreeufche in de Griekfche, taal

houden ovcrgefet.

Als 't nu, ook al toegeftaan wierd,dat Augufius dit

juift niet in fijne Ouderdom had gevraagd: maar

terwijl hy naar d' A&iaanfche Viótorie, noch in

Grieken-land was ; ftaat noch te overwegen ( bui-

ten andere goede reden , tot overtuyging van de

valsheid defer Hiftorie,die hier konden werden by
gebracht ; maar die ik, om de al te grote lankwijlig-

heidte vermijden, voor-byga) hoedaniger wijfe

door defe God-fpraak beweegd, Auguftus is te "Rome

gekeert. Want fo haaft als hy t' huis quam , heeft

hy die ( naar getuigenis van fij ne na-faat C. Tiberius )

geleden heeft, dat aan hem, als een Goden (N.B.

)

Soon vaneenGod, (gelijk fpecialijk uit een Griek-
fche opfchrift by Gruterus pag. 228. te vinden , bui-"

ten andere getuigenififen van J>ion Cajfius> Tacitus y

enz. blijkt) van d' Afiatifche Steden , Tempe-
len, en Altaren geboud en geheyligd zijn ; en
heylige Spelen, t' fijner eere gevierd. Gelijk

hy ook te Rome , om fijn gelukkige t' huys-komnV,
een Altaar heeft laten oprechten aan de For-
tune REDUCi, of de Weder -thuis -leydende

Vortuïn. Enfelfs een Tempel ( die hy op fijne te

huys
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huys reys had beloofd ) aan Mars de Wreker , heeft

in 'tCapitool doen bouwen ; alwaar hy ook reeds

re voren een Tempel aan Jupiter de Donderaar had
geboud.

Men fiet dan Waarlijk genoeg,met hoe goed een
fundament men op fulke Hiftorie-Schrijvers, en
derfelverHiftoritjens bouwen mach: ten zydat
lieden, van veel vroegerjaren , meerder onder-
ibek, minder lichtgelovigheid en langer ervarent-

heid fulks reeds te voren hebben verhaald.

't Verdriet my , waarlijk , meer uit Suidas op te

halen : doch kan 3 ofmag ik hem noch niet voor
by gaan ; om dat ook , door vry geleerde Mannen
onfereeuwe, uit hem by-gehaald , verklaard, en
gefatfoeneerd en vermeerd , en alfo op alle wij fen

opgetoyd werd ; een Orakel, dat quanfïuis door
de God Serapis gegeven ; (

gelij k dat van 't Hebreus

Kindeke-, wegens de kom&e Chrifli , enz. Prophe-
teerd ) van de Drie-enigheid in Gode 3 fou gegeven

Zijn aan Thulis , een Koning van Egypte ; en even
fo hupfe God-fraak is , als die , nu reeds door my,
Wijdlopig genoeg is verhandeld.

De Hiftorie en God-fpraak, daar inbehelfd,

werd door hem (Suidas) opdde wij fe verhaald

,

. over 't woord #«a<s. Defe regeerde overgeheelEgypte,

en tot heel aan de?i Oceaan : en 7ioemde een der Eylan-

den in defelve , naarfijne eygene ?iaam. Defe , opge-

blafen doorfijne bedreven , ging naar V Orakelvan Se-

rapis ; en Slacht- offren op-geofferd hebbende, vraagde

hy dit volgende

:

Seg ons Beheerfcher van het vuur , gy gelukkige , die

finder divalen,ofmiffen^den omloop des Hemels volvoerd,

*wie ( N. B. ) voor mij?ie heerfching , fo veelheeft ver-

mogen; ofivie'tnaarmyfalzij?i? En vjierdhem daar

op een Orakel gegeven > dat aldus luide \ n*»& 0fd s>

C 4. enz.
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enz. [ In 't Neerduits: Eerft God , daar na het

Woord y ent'faam met hen de GeeB. Doch alle van ge-

lijke oorfbronk > en tot een en 't fehe t'famenkomende :

( N. B. ) Wiens kracht eeuwig is. Loop flerffelijke , met

fnelle voeten, een onfeker leven volvoerende.'] Waar

op hy uit de Orakel-plaats vertrokken zijnde, vanfijn

eygen volk in Afrika , is omgebracht.

Seker defe Ihulis, had van Serapis , voor fijne Of-

ferhanden , ook wel wat beter waarfchouwing, en

voorfegging , aangaande fijne toekomende for-

tuyn , verdiend ! Doch laat ons eens met meerder

ernft , ookjhet geen vry geleerde Lieden hier over

met goeden ernft. fpreken , overwegen.

Boijfardus, feid'er van : Onder de Orakelen van

Serapis > -werdgeteld, 'tgeen menfeid, dat hy aan Thu-

lis , Koning van Egypte , heeft gegeven : wanneer die

aa?i hem vraagde, (N.B.) van den waren God] wie

diefelve was j en op vjat wijs , die wtldegediend zijn :

li£a&>®to\> &c. Waar op hy (Boijfardus) danfo»
in enen adem voegd : Hier belijdde Duivel, een God
in drie Perfinen onderf.heiden, van Vader, Soon, en

Heyligen Geeft. G ei ijk ook JEmilim Tortus , in fij n e

vertaling van de woorden : En tot een en 't Jèlve

ffamen-komende , (oflopende) tot meerder verkla-

ring, tufTchendufdanige haakjes [ ] invoegd ; te

weten , de heylige Drie-enigheid', ofDrievuldigheid.

Morneus (
' t moeyd my waarlijk , dat ik genood-

faakt ben, fo dikmaal de dolingen, enmiflagen
van deCe , en andere brave mannen , omtrent defe

ftoffe op té halen , en te wederleggen ) voegd 'er

by : f Adjurandbienfort , de ne lepoint tromper ; hem
wel perk befwerende, dat hy hem doch niet bedriegen

fou. Dat lo weinig* als 't geen 'er door Boijfardus

werd by gelapt , in Suidas ( die alleen dit maar ver-

haald heeft ) blijkt.

Elk
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Elk vertaald ook dit verfierde Orakel, naar fijne

fin , ofpadie , en bevatting , even allïe dat kinder-

achtig Orakel, van 't Hebreeus Kindeke gedaan heb-

ben ; en veranderd het , met by , ofafdoen : even
als ofhet, niet verfcheelde, hoemenciteerd,of
vertaald; wanneer 't maar voor die faak, diemea
verdedigd , fo te beter fchijnd te doen.

Gelijk nu , door dufdanige lieden , een Orakelis

voort-gebracht, waar in quanfiuis, de Drie-enig*

beid> door de Duivelfeite , ( die doch de Vader der
logenen is, en een logenaar van den beginne)

werd beveiligd : fohaaldmen, niet alleenlijk uk
de verfierde boeken der Sibyllen ( als Prophetef-

fen ) wegens onfengroten Heiland, des felft geboor-
te , leven , mirakelen , lijden , dood , enz. fo

klare voorfeggingen ; dat de Propheten , in ver-

gelijking met de (elven , feer duifter en flecht , ja

kinderachtig, hebben gefproken : wijl fy ( Sibyl-

len ) fo net, met naam en toenaam, van Jefus , Ma-
ria, enz. fo , quanfTuis , hebben gepropheteerd ,

datfe eer een gefchiede Hiftorie , met fijne daar

toebehorende omHandigheden , fchijnen te ver-

tellen , als van toekomende faken te propheteren.

Niet alleenlijk , feg ik , haaldmen dus defe Sibyllen

by ; maar ook de Oude Rabbynen : als die fulks ook
fouden hebben voorfeid. En die , daar de Pro-
pheet Efaia, c.J.f.14.. maar feid ; Siet een Maagd,
enz. dele Rabbynen {R.Hakkadofch ,R.Hakanasy
R. Vla , &c. ) vry wat meerder en klaarder voor-

feggen : namentlijk : dat die Maagd Maria fou he-
ten', datfe vanBethlehem vjas , een Dochter vanjo-
jakim Eli , uit de Stam van Sorobabel, en de Geflacht-

reeks van Juda-, en diergelijke verfierde vodde-
ryen meer. Als offy (Joden) al voor die tijd, en
by't leven onfes Heylands felfs, fo goede kennis

C 5 had-
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hadden gehad; datfyfich met reden konden op-

werpen, tegens den H. Apoftel Paulus , wanneer

hy, van de dooding C&r//?/ fprekende, aan de Jo-
den feid, dat fy't in hunne onwetenheid hadden ge-

daan : ja onfen groten Heyland felfs > wanneer hy
voor hen biddende, riep: Vader vergeef het hen>

nvantfy ivetenniet <wat fy doen.

Sie hier,hoe ver den yver ons van 't rechte fpoor

kan helpen !

Maar doch, buiten de reeds by-gehaalde getui-

genifTen des Duivels felfs,voor dit verfierde ophou-
den der Orakelen-, werden 'er noch meer anderen

by gebracht: féifs uit Pprpbjrrius y die, als een bit-

ter en geflagen vyand der Chriftenen , tegens hun
en hunne Gods-dienft heeft gefchreven. Waarom
ook fulker getuigenis, alsfe anders van kracht en
waerde was , noch veel te meerder ( als reeds al

gedacht is) by ons fou moeten gelden. Doch zijn

óefe Orakelen , en der felver getuigenis , van geen
meerder kracht en nadruk, als 't geen wy reeds bo-

ven van hem, uitEufèbifts, wegens defeflofheb-

ben verhandeld. Want
(
gelijk ik in mijn Latijns

Tra&aatje , van de felve getoond heb ) zijn fy t' e-

nemaal , ten opfichte van de tijd, waar in fy fouden
gegeven zijn, onfeker: offy namentlijk (een of
meerder) honderden jaren, voor of na ; dan of

fy omtrent Chrifti geboorte zijn gegeven : indien

fy oid gegeven zijn : 't welk al warachtig zijnde

,

evenwel gevolglijk fal blijken, datfy van geheel

geen gevolg ofkracht zijn.

2. Blijkt geenfins , of(y omtrent eene en de fel-

ve tijd, dan of fy honderden jaren verfcheyden
naar malkanderen gegeven zijn. 3. In welke Ora-
kel-plaats fy fouden gegeven zijn : of men moeft
ftellen s dat 'er noid geen andere Orakel-plaats , als
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Delpbis was geweefd ; daar 'er nochtans ontelbare

te gelijk in de wereld zijn geweefd.
<f.

Ifïer een

onder; waarmede, als van grote kracht zijnde,

Eufebius 3 om 't ophouden der Orakelen ( welker

velen by fijne tijd noch hunne quanfïuis Godde-
lijke Antwoorden gaven ) fpecialijk her voor

komt : Daar 't nochtans met wel uitdrukkelijke

en dag -klare woorden feid: dat, gelijk 'er vele

Orakel-plaatfen waren te niet gegaan : evenwel de

fèer vermaarde Orakel-plaatfen , in Didymis ( ofby

de Branchiden , dat een en 't felve Orakelis ) te Cla-

rus , en ( N. B. ) te Delphis , te dier tijd , evenwel

noch Goddelijke Antwoord gaven.

Ickbidu, mijnLefer, bepeyns, metwat ogen
ofgedachten Eufebius , en alle die hem hier in na

volgen 5 Mornay , Schedius , en anderen meer ;

terwijl fy fulks niet alleen lafen ; maar malkan-

deren dat na copieerden; hunne Boeken daar met,

als met een fchat ( waarlijk min waard als dove ko-

len) verrijkten ; en als bewijfen van uitftekende

kracht , her voort-brachten , hebben toe-gefïen

!

Naardemaal wydanfien, hoequaad fuccesde

GetuigenilTen voor 't verftommen der Orakelen ,

met of omtrent de Geboorte J. Chrisli hebben 5

fo laat ons ook eens fien,van wat kracht d' anderen

zijn? die uit Cicero* Lucanus > Strabo , fuvenalis ,

Plutarchus , Origenes^ en anderen meer , werden
bygebracht.

Wat aangaat Cicero ; van defen tuigd Plutarchus,

dat hy in fijnejonkheid , het DelphifcheOrakelheeit

raad gevraagd 5 en ook raad 'er van ontfangen. En
felfs getuigd hy (Cicero) opentlijk, dat het by fij-

ne tijd , terwijl hy fchreef, over de Voorfeggingen ,

( uit welk boek , fy dit nochtans willen bewijfen )

jioch fijne antwoorden gaf. Want wel uitdrukke-

lijk
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lijk feid hy, in fijn eerfte t' famen-fpraak van de
Voorfeggingen > Orakelen , enz. Nunc minoregloria efi ,

quia minus Oraculorum veritas excellit. Nu is bet Ora-

kelvan minder vermaardheid, en achtbaarheid : om dat

de waarheid* dergegevene God-f^raken , nu minder uit-

fteekt.

Van welke minder glorie, ofachtbaarheid , en
waarheid , hy elders de£e reden geeft. ( Ên waar in

Minucius Felix hem navolgd ) dat de menfchen niet

langerfo licfctgelovig vjaren ,- aljfe vielin oude tijden ivo-

rengeweeft. Gelijk 'er daarom by Plutarchus tijd

( als de felve getuigd) maar ene Priefieres was , en
datflie, 't geven van antwoorden , wel gemakke-
lijk af mocht : daar 'er in 't begin , en een lange

tijd daer na,wel twee,met een noodhulp'er by,wa-
ren geweeft. En als wy eens befchouwen, uit wel-
ke woorden van Cicero, men het ophouden, ofver-
ftommen van 't Delphifche Orakel naald , zijn 't die

woorden, daarhy, van 't antwoorden in Verfen
fprekende , feid :Cur , Isto modo ,jam Oracula Del-

phis non eduntur , non modo noftra atate , fedjam diu ;

ut nihil pojjit ejfe contemptius ?

Waarom vierden 'er langer , op die vj'tjje [ in Verfen

namentlijk ] geen God-Braken te Delphis gegeven l niet

alleenlijk by onfe tijd: maar ook al lang voorleden: fi
dat ''er by na nietsfo verachtelijk is ?

Want een feer grote oorfaak, onder anderen,

van vermindering van glorie en achting was , dat

de gepretendeerde Apollo , dikmaal fo ellendige

Verfen maakte , datfe by yder een , die niet al te

fuperftitieus was , befpottelijk waren ; en menig-

maal daar byfonderlijk mede gefchimpt wierd.

Waarom men dan, mettertijd, te rade wierd, hem
in Profa te doen antwoorden ; dat wederom by

velen nochalfo belachelijk wai: Om dat Apollo^

die
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die men voor de God der Poëjie eerde; daar hy te

voren wel in Verfen (hoe gebrekkelijk van taal,

en dicht-maat die ook mochten zijn ) had konnen

antwoorden , nu geheellijk geen Verfenraeer ma-

ken , en fijne Orakelen in Dicht-maat , geven kon.

Met hoe flechteen fundament, werd dan defe Ci-

cero , voor'tverftommen van het Delphifche Ora-

kel , bygebragtl

Maar doch, als Cicero met die woorden, die

daar toe uit hem werden by gebragt , al verftaan
'

hadde, (
gelijk hygeenfins doet ) het ophouden,

of verftommen der Orakelen : fo kon dat,hen voor-

ftanderen der Orakelen, en beweerderen van 't ver-

Hommen , en ophouden der felven , met , of om-
trent , de Geboorte Chrifti, geenfins helpen : wijl

dan Cicero fou feggen , dat het al ruym 300. jaren

,

voor Chrifti komft had op -gehouden fijne ant-

woorden te geven.

De leer geleerde P. D. Huetiusfeid , ( terwijl hy,

de kracht van defe tegenwerping gevoelende, Plu-

tarchus daar toe te hulp roep t ) dat men uit hem (Plu-

tarchus ) kan weten , datfe allengskens hebben beginnen

te puuijgen, tot de komfte Chrifti toe; ter welker tijd >

de fehe verftomd zijjr. als of toen eerft de kracht der

Duivelen verbroken , en hen 'tftifiv'ijgen opgeleidwierd.

Maar gelijk wy reeds genoegfaam uit Plutarchus

hebben gefien , en gevolglijk noch verder uit

hem , en vele anderen lien fullen ; dat 'er niet al-

leenlijk ten tijde defes Plutarchi, maar ook hon-
derden van jaren na de felve , tot omtrent 400, ja-

ren na Chrifti geboorte, in menigvuldige Orakel-

plaatfen , quanfïuis Goddelijke antwoorden, of
Orakelen , gegeven zijn : ontvald hem Plutarchus

fo wel als Cicero.

Waarlijk byfonder wonder ift, dat fofeer ge-

leerde
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leerde en braaf beoordeelde mannen , envanfo
uitftekende belefendheid en onderfoek, alsdefe

Pater Huetius is, en nevens hem, lfadcusVofi

fus ( want ook defe feid , in fijn Boek van de Si-

byüen volmondiglijk 3 dat dy

Orakelen over al , en

t'enemaalmet de komfte Chrifti hebben op -gehouden)

niet met enige meerder opmerking hebben ge-

let , opeen fo byfonder aanmerkelijkefaak: en
waaruit, naar hunne opinie, een uitftekend ar-

.
gument gemaakt werd , voor de Chriftelïjke Gods-

dienft ; doch , voor fo veel reeds gefien is , met by-

fonder flecht fucces.

Met het felve fucces brengen fy Strabo ( die ook
omtrent de Orakelen, feer kleen-gelovig was: als

hy felfs, meer als eenmaal, wel duidelijk te ken-
nen geeft ) voor 't verftomm en, van dit Delphifche

Orakel, by. Schoon hy 'er niet anders van fpreekt,

als Cicero ; en maar feid , dat het by fijne tijd ( dat

was onder de Heerfching van liberius) van geen

grote achting vjos : daar 't in oude tijden uitfteken-

de was geacht en geëerd geweeft.

Dat ook geen groot wonder was ; wijl de feer

vermaarde Redenaar Demofthenes , al by na 300.

jaren voor Ciceroos tijd , wel opentlijk voor het

Atheenfche volk ( dat anders vry fuperftitieus

Was) dorftfeggen: Dat het Delphifche Orakel , het

met Philippus hield , en door hem omgekocht was.

Met wat grond Plutarchus hier toe werd by ge-

bracht, blijkt genoeg, uit 't geen van hem reeds

boven (by occafie van'tonderfoek wegens 't fa-

beltje van Epitherfes ) is gefeid.

Origenes , werd ook tot een confiderabel getuige

voor 't ophouden der Orakelen by-gebracht : wijl-

men voor-wend, dat hy in fijn Boeken, tegen*

deHeydenfche Philofooph Celfis, met de woor-
den
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den van defe Celfus felfs , klaarlijk te kennen geeft>

dat de Orakelen van Delphis > van Dodone , van Cla-
rus , van de Branchiden , van Ammon en anderen,

al gantfchelijk fwegen: daar hy (Celfus) naar ci-

tatie van Origenes (en anders niet, hebben wy van
Celfus Schriften ) maar fimpelijk feid : Dat defe nu

op-getelde Orakel- plaatfen-, en feer vele andere Voor-

fegglngen , van de Chrisle?ien nietgeacht wierden : maar

dat de felven , hetgene de Joden oit gefeid hebben [ hy
liet op de Wet en Propheten^ ofwel op deBy-
belfche Schriften in 't algemeen ] als verwonde-

lijk eHimeerden. Welke woorden derhalven dire-

ctelijk noch indireólelijk, van het op-houden der

Orakelen melden.

Men liet hier uit 3 hoeonbedachtelijk de Oude
Schrijvers vaakmaal werden by-gehaald en geap-

pliceerd.

Juvenalis evenwel 3 die fo vermaarde Schimp-
dichter, feid, in fijn 6. Schimp-dicht:------ Credent afonte relatum

Ammonis , quoniamDelphis Oracula cejfant.

Sy achten , dat het uit de Fonteyn van Ammon voort-

komt , wijlte Delphis het Orakel-antwoorden op-houd.

Dat het fweegje dien tijde , als Juvenaal dit

fchreef,foud ik feer wel konnen geloven; en mijns
achtens feer wel doen geloven aan anderen : alsfe

maar gelieven te overwegen wat fortuin die Ora-
kel-plaats ten tijde van Nero, en door hem , geleden
heeft ; om dat de Pythia hem een antwoord had ge-
geven, dat geheel niet naar fijn fin was. Gelijk dit
ook tonen,D;'tf» Cafjius, en Paufanias. (Want dat het
onder Neroos Heerïching noch antwoorde , blijkt

,

buiten defer getuigenis, feer klaarlij k uit Suetonius
)

die verhal en , hoe hy , Nero , aan de lnwoonderen van
Delphis3het Cirreifch Land'ontnam , en aanfine Soldaten

gaf; de
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de plaats van waar d* Orakelen gegeven luierden 3 ver-

xuoefie ; en hy, om die plaats aljo te meerder te onthei-

ligen y menfchen deedJlachten 5 op de kant der mond
van 't holwaar uit de heylige Geeft en waajfem , opwaa-

femden. Dat hy , buiten andere roof? ook wel v'yf-

honderdkopere Stal-beelden , aldaar vanouds tot dank-

baarheiden*, aan de Godopgeofferd, heeft van daar voeg

gevoerd, enz. En is te noteren , fo van dit Delphi-

fche, als van meeft alle andere Orakelen, datfe

menigmaal hunne Eklipfen, (dat ik hetfo noe-
me) of tuffchen-tijden van antwoorden en ftil-

fwijgen , hebben gehad 3 de ene tijd korter , de
andere tijd langer ; door brand , of andere ver-

woefting en plondering ; door Oorlog , en ver-

loop ; <Joor verjaging , ofarmoede , der Papen

,

en andere bewerkers of t>egunftigers ; of door
heimelijk bevel , of konft der Koningen , en
Vorften(wijl fulksal mede gebeurde)'t welk Luca-
nus niet duifterlijk te kennen geeft;als hy 3klagende

dat het Orakel van Delphis by fijne tijd ( hy fpecia-

lijk ondertufTchen op Nero , m ijns achtens , Tien-

de) feyd:----- Pofiquam Reges timuere futura.

Et Juperos vetuere loqui:

Naar dat de Koningen fijn vervaard geworden , voor

het toekomende ( en de kennis van het felve) den

Goden het fpreken [ voorfeggen der God-fpraken ]
hebben verboden.

Dat defe Delphifche Tempelen Orakel-plaats me-
nigmalen is verbrand > geplonderd en verwoeft

geworden , toond ons ( buiten anderen ) beknop-
telijk Paufinias , in fijn befchrijving van de Delphi-

fche Tempel, Orakel, enz. wanneer hy verhaald

,

dat het i. door een Eubeer ftraat-fchender is ge-

plonderd p enz. daar na door Pyrrhus , de Soon van
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'AcMUs^ door Zerxes , door de FranJ/en, door de
Tbocenjèrs, en evndelijk door Nero. Naar welke
tijd [gelijk het ook al voor die plundering enz. der
gefeide Eubeer , eens was verlaten en verwoeft,
naar ons Vlutarcbus verhaald] \ blijkt , dat het noch
door, ofonder, Conftantyn de grote,is verwoeftjeer

't door Juliaan weder herftcld zijnde, voor 't aller-

laatfte , na fijne dood , geheel) ijk is vernietigd.

Onder welks heerfching dir gefchied zy3is myjon-
bekend : 't allemaal*, mijns oordeels, is 't 3 dat het
onder Tkeodofw* ofdes [elfs Sonen , is gefchied.

Schoon derhalven Lucaan ( die onder Nero leef-

de, en door hem gedood is) te kennen geeft , dac
het Delpbifibe Orakel-, by fijne tijd fweeg : en Juve-
naat (die onder Domitiaan geleefd heeft) feid > dat
het Orakelvm Delpbts ceffeerde, leerd ons evenwel
VbiloftratuS) dat het tert tijde van diefelveDww/-
tiaan ook al weder fprak. Sulks tonen ons ook Dfo
Cbryfifiomus en Lucianus , die onder Marcus Anto~
ninus y en gevolglijk geleefd hebben

.

^ Dus brengd ookML Spartiamu , hier van > eea
* exempel by,Severus> ¥efc.Niger,zn A#/»w,rakende.

Dat 'er evenwel (uit watoorfaak, is my onbe-
kend) weder enige interruptie, offtilftand is ge-
weeft, omtrent het jaar 170. of 180, of daarom-
trent , fchijnd uit Ckmens Alexavdrinus te blijken :

doch niet aÜeenlik uit 7beodoretus,mMr ook uit Eu-
febius blij kt , dat het by d es Groten Conftantinus tijd *

noch Antwoord gaf," ais de felve Conftantinus (ia

fijn levenjdoor Eufebius befchreven) felfs getuigd.

Dat het naar de verwoefting , door order of
toelating van defe Conftantijn gefchied , herfteld

is , en weder antwoord heeft gegeven , blijkt uit

de exempelen van Juliaan d'Apoftaat ( die 't weder
feerfteldc > en fciis, buiten anderen meer, daar

D aan,
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aan , om Goddelijke Antwoord en Voorfeggtng fond >

en die verkreeg ) door Cedrenus , Theodortem , en
Ntcephortts , bygebracht ; en die, fchoon ik (als

j

reeds uit het voorgaande blijkt) geen grote ftaat

op hun feggen of vertellen maak, evenwel hier

omtrent fodanige exempelen, en fodanigerwijfe

verhalen ; dat , het geen fy feggen , my ten hoog-
fte waarschijnlijk is. Temeer, om dat ook, He-
rodianus en andren meer (Tertulliamts , Afmnianus

Marcellinus , Macrobius , enz. ) ten opricht van de
menigvuldigheid der Orakel-plaatfen , in hunne tij-

den (vry verre voor en na Conftantinus tijd } op de
felve wijfe fpreken.

Dat derhalven , 't geen Juvenaalfeid> geen ar-

gument kan verftrekken, blijkt fo, uit het gene
nu van 't Velphijch Orakelgehoond is , als 't gene uit

Polybius,Ylutarchw en meer anderemook van't ver-

woeden van andre Orakel-plaatfen, Dodone, der
Branchiden , enz» werd getoond.

Naar welke verwoefting , 't zy uit Oorlog , 't zy
uit andre oorfaken, omftaande, altijd weder tijd en#
middelen van node waren , om fulks weder te her-

ftellen. Welke middelen van geld enz. ook be-

quame Perfonen om fulke Perfonagien te verbeel-

den, fo in 't fpclen van de Rol , als van de ¥ropheet>

die de Orakelen uitley en verklaarde ,• van de Pw-
fieres > of Yythia ielve , die de Orakelen uitfprak,- van
de Vo'èten , Offer-fapen , Waarfeggeren uit a° Ingewan-

den ; en verder al den gehelen hoop en omflag van
Perfonen en faken, tot iulken bedrijfvereyft ; niet

altijd even kort by der hand en bequaam waren >

om 't Voik, of ook Groten , hoedanigen die ook
"Waren , fo als 't hen Yapen wel diende (of ook den
Vorftenyóie fich heymelijk daar onder mengden)
op een gevoeglijke wijs > en quanffiuis verwon-
dert ijke,

v

te mompen» Daï



ORAKELEN. 51

Dat nu niet nettclijk kan werden aangewefen,

hoe dikmaals en hoe lange yder Orakel ( ten minfte

der voornaamften J fijne tijden van ftilfwijgen

enfpreken heeft gehad; komtby, door 't verlie-

fen der Aucteuren , OEnomans , en anderen meer

;

die van de Orakelen, Orakel-plaatJen , en der felver

toeflei
r

; ook V bedrog , daar omtrent om gegaan, heb-
ben gefchreven : en die door de lankheid en ram-
pen van de tijd ; door Oorlog, en daar uit ont-

flaande verwoeiling, felfs fo wel als d' Orakelen ,

en der ielver kunfteüjk bedroch , fo zijn uit kunde
en geheugen is geraaktfgelijk'c leyder! met fcer ve-

len der trefFelijkfte Griekfche en Latijnfche Au-
fteuren of Schrijvers is gegaan ) dat men by na
maar van enige weinigen, door latere Schrijvers

geciteerd zijnde , flechts de fimpele namen , en
die der ftoffe, waar van fy gefchreven hebben,
heeft over behouden: en 't geen 'er door d' Ou-
den noch van over-gebleven is , ons maar een feer

gebrekkelijke en verwarde kennis, geeft : fchoon
die evenwel genoeg is, om de fchelmfche be-

driegeryen der Papen , daar omtrent gepleegd j te

ontdekken.

Met even grote voorbarigheid , hebben andere

Schrijvers (namentlijk BoiJJardus , Rofyinianus ,

enz.) Melanthon en Peucerus na-gevolgd.

Defc verhalen , fo in de continuatie van de Cro-
nijk van Carion, als in de verhandeling van de Voor-

feggingen» Orakelen, enz. Dat, ten tijde van de Key-
fer Juliaan de Apoftaat , op de felve tijd als hy ftond

om fijne Krijgstocht naar Perfie toe tefetten : De
Tempel ofOrakel-plaats te Delphis , door 't Hemels
vuur fijn verteerd en verwoeft; en dat dit fijne laat-

fte verwoefting is geween\Bö{//tfrdW>cn Hofcinianus

citeren , tot bewijs hier van, het 9. en 10. cap. van 'c

D 2 der-
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derde Boek van Theodoretus •> in 't 19. enz.cap. in

het 5. Boek van Sozomenm Kerkelijke Hiftorien

Doch ift 'er fo verre van af, dat óefe Schrijvers"

van de Tempel van Apollo te Delphis in 't midden
van G riekenland fouden {preken 3 dat fy in tegen-

deel (preken van een lempel heelin Syrië , en aldaar

in de Voor-ftadvan Antiochie-, gelegen .Welke Voor-
ilad (Daphne) nevens de Tempel, en 't geen

aldaar Miraculeuflijk omtrent het Orakel {oïOra-

kel~plaats) van de Apollo Daphneus , foude gefchied

7,ijn , fo ten tijde van den Keyfer Trajanus 3 als op
andere tijden, by die occalie , wijdluchtiglijk ons

befchreven werden.

Ga nu en fteund op citatien van fo geleerde lie-

den ! want de naam van brave geleerdheid , kan

deCc lieden ( en fpecialijkPM, Melanthon) niet be-

diiputeerd werden : noch van onoprechtigheid, of
voorbedachtelijkmifleyden foumen hen konnen
verdenken:of fo bot te zijn,dat als fy al wilden,iy 't

niet op behendiger wijs fouden hebben gedaan.

Jndien wy dan d' oorfaak van fo bijfteren mifllag

willen onderfoeken , is die buiten alle twijfTel in

Melanthon geweefl , een doling in geheugenis

;

terwijl hy, opdefelve fteunende ,alfoabufivelijk

t? Apollo Delphicus , in plaats van de Apollo Daph-
-iieus , heeft gefield. Waarin d' anderen, op hem
Mela?ithon fteunende(alsop een eerlijk man, gelijk

hy waarlijk was ) fonder eens d' Audteuren , waar
uit Melanthon fulks moeft hebben na te fien , dat

alfouithem hebben uitgefchreven en na-verteld.

Waarlijk ten minften had Hofeinianus,die fo Boek

en Capittel der gemelde Schrijvers citeerd ( en
waar uit men met reden fou denken dat hy de text

ook felve gelefen had ) fo voorfichtig behoren
te zijn , dat hylette waar van hy las : of fijne finnen

en
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en verftand moeten voor die tijd elders heen ver-

voerd zijn geweeft.

Indien wy nu ook gevolglijk ons oogh willen

flaan , op d' andere Orakel-plaatfen , die na j en feer

lange > na de geboorte onfes Heylavds nochinftani

zijn geweeft , en gebleven .So lullen wy 'er al et-

telijke vinden binnen ltalien; ja enigen der felver

felfs in''t geficht der Stad Rome ; ik laat flaan binnen

de StadRomefelfs: alwaar in'tEylandvande Tyber y

in welke ( als by-na yeder weet ) een feer ver-

maarde Tempelvan Efculapius geftaan heeft ; een ou-
de Steen gevonden is, behelfende, met hj'nop-

fchrift de Hiftorie van genefingen door 't Orakel

van Efculapius aan ettelijken (ten tijde der Anto-
ninen, dat ten minften 150. jaren na Chrifti ge-

boorte isgeweeft) fo ten opfichtevan blindheid

als andere grote gebreken, uitgewerkt.

Gelijk 't ook uit d' Oude Schrijvers overtollig-

lijk blijkt , dat d' Orakelen van Efculapius ( die tei-

den anders, als door > ofin, dromen gegeven wier-

den ) de gantfche wereld door, inmenichte ge-

plaaft waren : en vry lange tijd naar't lijden en der-

ven onfes Groten Heylands : als de Kerkelijke Schrij-

vers Tertullianus > Eufebius , en anderen, te ken-
nen geven.

Dicht by , en ( als gefeid is ) in 't geficht van Romes

had men 't Orakelvan de "Fortuin , o]'Fortuinen, te Pre-

nefe \ van de Fortuin ; of Fortuinen te, Amtium ; van
Herkules , in de Stad, of Stedeke , T/bur : en wat verder

van Rome, het Orakelvan lupiter Clitttmnustfo ook by
Fadua het Orakel van Gerion , by ofaan de Fonteyn
Aponus. Van alle welke Orakel-plaatfen } Suetomusy

en Martialis , en de longer Plinius, ( die onder Domi-
tiaany Nei-va, en Trajaan geleefd hebben) ook

D 3 als
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als van Orakelen , by hunne tijd in ftaat zijnde , ge-

wag maken.Ja felfs de Poëet Claudianus die onder

de Keyfers Arkadius en Honorius ( dat is , omtrent

4C0. jaren naar Chrifti geboorte
)

geleefd heeft,

fpreekt'ervan, als van een miraculeufe (tenop-

ficht van gefondmaking) en noch by fijne tijd,

Orakel-gevende > Fonteyn.

't Is wel fulks , dat de Romeynen niet toe-lieten >

dat men over faken de Republijk rakende, om
folemnelijk denfelven te confuleren, of raad te

vragen ; naar andere Orakelen , buiten de Boeken

derSibyïïen, liep: en daarom Lutatius , died'eer-

fte Carthaginienfer Oorlog ten eynde bracht , door

den Raadbtlet is geweeft , het Orakelder Prene/lijn-

fche Fortuyn ( fo dicht by Rome ) Raad te vragen :

fchoonfy anders in vroegere tijden , felfs wel fo-

lemnelijk gefanten ( voorfo veel de Hiftorien ge-

tuigen ) naar Delphis en andere Orakel-plaatfen >

hadden af-gefonden > over faken de Republijk ten

hoogfte rakende. Maar lieten fy evenwel toe

,

aan den particulieren ; en dat over der felver par-

ticuliere faken , defe en diergelijke Orakel-plaatfen

te gaan befoeken ; en antwoord op hunne vragen

te erlangen. Terwijl fy felfs de faken van de Re-
publijk, naar de gepretendeerde antwoorden der

SibyUijnJche Boeken , in tijden van peft, honger,
fware nederlagen, of onderlinge oproeren ver-

deeldheid, of diergelijke; met het gemene volk
daar door bequamelijk te mompen ( als gevolglijk

getoond fal werden ) beftierden.

Buiten Italië ( welks andere meer Orakel-plaatfen

,

na onfes Heylavds Chrifti komft in ftand zijnde , juifl

foniet met naam en toenaam , als men feid, ge-
meld werden ) had men 'er een ontelbaar getal.

Wanc buiten dat de fo feer doorfnuffelende en

kun-
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kundige Oudvader Tertulliaan getuigd; dat, by
fijne cijd de wereld als vervuld en opgepropt was

,

met Orakel-plaatfin y die door Dromen en Gefichten

antwoorden ; fo waren 'er noch de Orakel
'-
plaat-

fin van Mopfis in Cilicia , van Jupiier in Dodone ,

van Amphilocbus in Mallo , "jan Apollo Didymeus te

Mikten ; van Apollo Clarius , va?i Apollo Delius j van
Apollo Sarpedonius in Seleucia ; van Efculapius in Perga-

mus ; van Efe. te JEgis in Cilicia , van Jupiter Ammom,
Jupïter Nicephorius , lup. Belus-, te Apamea; van
Ampbiaraus j van Trophonius ; van Hermione in Ma-
cedonia , van Pafiphae in Eaconia ,van de Vates deleflis

byCarthago; V Orakel'by Apolloniaj dat van Venus te

Aphaca (felfs ten tijde van Zofimus ) van de God
Beza , ten tijde van Confiantius( nafaat van Confian»

tijn de Grote ) van d' Apollo van Daphne , in de V oor-
ftad van Antiochie

; ( ten tijde van Juliaan de Apo-
ftaatj van Apollo te Heliopolis (ten tijde van Arca-

dius en Ronoriüs ) van Serapis i Alexandrie ; en vele

anderen meer; die ons door de Hiftorie Schrijvers

van achtbaarheid en geloof werden opgenoemd.
En geven Tertulliaan en Herodiaan , en noch andere

vroegere en latere Schrijvers, te kennen, dac

'er te hunnen tijde , noch een vry groot getal

Orakelen,die fy juift niet opnoemen, in flaat waren.

Plutarchus, namentlijk ( felfs in dat Boek, waar

in hy van 't ophouden der Orakelen handeld ) Stra-

bo, Martialis , Suetonius , Tacitus , Dion CaJJius , He-

rodianus , Philofiratus , Paufanias , Dion Chryfoflo-

wius j Lucianus , Capitolinus , Spartianus , Irebellius

Pollio , Tertullianus , Eufibius , Ammianus Marcellinusy

Claudianus ,Zozhnus , Macrobius, Theodoretus , Sozo*

menus: enz. ( Welke allen fulks door onverdachtege-

tuigenijjen en exempelen van hunne tijd betonen : die

ook noch gevolglijkin mijne 2. Verhandeling by,

D 4 an*
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andere occafie Tullen werden by gebracht. Ook
door de Keyferlijke Wetten, van Gratianus , en Va-

lent'tnianm,in 't j aar 3 8 5 .
gemaakt : Dat genig menfib

over toekomendefaken door een vervloekte (oflafterlijke)

~Raad-vraging onderfoekfou doen.

En eyndelijk uit de Concil/a, of Synodale Raads-

befluiten der Oude Chriflenen ( 't Concilium Aucy-

ranum-) Can. 23. EUberitanum , Can. 62. Carthagi-

nenfe auartum^ Can. 89. Autifiodorenfe , Can. 4.»

Conflantinopolitanum quartum,Can. ói.Laodicenum

,

Can. 34.. Trullanum-) Can. 61.) Uit alle welken
(buiten meer andere Oude Kerckelijke Schrij-

vers) en dat het Orakel-geven > uit de Heyden-
fche Orakel Tempelen > noch naar de tijd van Tkeo-

dojïus de Grote , en tot ten minften , onder des

felfs Sonen , Arcjidius en Honorius , heeft gediend j

en alfo tot omtrent +00. jaren naar Chrifii ge-

boorte heeft geduurd ( al hoewel het onder de

hand , op d' ene plaats vroeger , op d' andere vry

later , al feer was gefleten ) en dat , fo terwijl de

felve noch in ftand waren , als toen die al lang

vernietigd waren, vry velen der naam Chrifte-

nen, aan die Heydenfche fuperftitien, van wy-<

dingen en fuiveringen , van 't Raad - vragen aan

de Voor-feggers , enz. vry vele honderden jaren vaft

bleven, blijkt. Gelijk fulks gevolglijk by occafie

noch verder fal blijken.

Verder ftaat ons t* overwegen(tot meerder klaar*

heid defer faak ) hoe lange het Heydendom noch
ftand gehouden heeft ( fchoon 't van der Apoftelen

tijden af, allenxkens ondermijnd, fijne eerfte grote

knak onder Confiantijn gekregen heeft; door hetflui-
ten derTempekn&n verwoeften van enige der voor-
naemften,waar onder ook de Delphifeke Tempelwzs)

voorfo veel blijkt, uitdebefchrijvmg, der tijden

en
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en Regering , van Conftantius , Juliaan , Jovianus ,

Valens, Valentinianm , Theodoftus , en des felfs So-

nen , Arcadius en Honorius : enz,

't Is feker , dat het onder Conftantïjn niet geheel-

lijk, ja niet voor 't merendeel , is onderdrukt ge-

weeft; dat het onder Conftantius, weer meerder is

opgekropen; en onder Juliaan het hoofd, en li-

chaam geheellijk heeft opgebeurd : dat Jovianns

(wiens regering geen gehele y.maandenjnoch tijd»

noch macht, genoeg gehad heeft, om te doen het

geen Conftantius gedaan had , of, eerder beginnen

te doen ( ten minfte toe te laten) en dat, fchoon Va»

lent'mianns voor de Chriften Godsdienft yverde; noch-

tans Valens y fijn Mede-makker in 't Rijk (en Be-

heerfcher van 't Wefter-gedeelte ) den Heydenen
alle vryheid gaf. Tot dat onder Theodojius het weder
meerder gekreuktj en gevolglijk (hoewel nietton-

der grote moeyte,) allenskens onderdrukt , enter
neergeveld wierd.

Van dit nu geleide, geven ons klare getuigenif-

fen , Rufinus , Theodoretus , Zoftmus en anderen , fo

Chriftenen als Heydenen , meer.

Want onder Iheodofius Heerfching , gefchieden

noch de publijke Offerhanden , enz., der Heyde-
nen , op depublijke koften , dergeme?ie Schat-kift , en ko-

ften des Romeynfthen Rijks ; en dorft hy de felven

niet directe verbieden:maar met de publijke onko-
ften daar toe te onttrekken ; en onder pretext , van

te grote belafting daar door aan 't gemeen : wijl de

Schat-kift te feer verarmd was , en de Soldaat iijne

betaling moeft hebben , maakte hy , datfe genoeg-
faam , ja geheellijk verviel : wijl niemand op eyge-

ne beurs konde, ofwilde, dien groten omilagvan
dagelijkfdhe folemnele Offerhanden > enz. ftaande

houden.

D 5 Hy
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Hy (Tbeodojius) deed wel door Cynegius> fijne

Overfte der L ijf-wachc-benden , in ^Egypte , alle

Tempelen toefluiten, en d' offerhanden verbie-

den: oftenminften gafdaar bevel toe (wantom
dit eens voor al te feggen , fulke bevelen wierden
nietaltijdjveel min overal.» opgevolgd,uit redenen
hier na te verftaan ) en te Rome gebruikte Serena ,

de Huis-vrou van Stilicon, wel die ftoutheid , dat

fy op 't innemen dier Stad , naar de demping van
Èugenius, in de Tempel van de Godinne Rhea , die

gepretendeerde Moeder der Goden opentlijk be-

ïpotte ; delïelfs koftelijke Halsband tichfelfs om
den hals leide,* en een vand'oudfte der Veftaal-

fche Maagden , die haar daar over beftrafte, door
haar gevolg liet weg leyden : maar dorft men
evenwel niet verder treden.

Dat geenfins te verwonderen is, voor die ge-

nen , diG uit de Hiftorien , eniger maten de ge-

fteldheid dier tijden geleerd hebben. Want de
voornaamfte en dapperfte G roten , en Veldover-

ften des Rijks , waren dikmaals noch Heydenen

;

en vanhetHeydendom, ofopentlijke, ofheyme-
lijke, begunftigers en voorftanders.

Jaging dit fo verre, datfichde Keyferen voor
niemant meer te ontfien hadden » als voor fuiken

,

die 't gebied hadden over grote Landfchappen en
Provintien ; of over de Heyren , en de gunfi der

Krijgs-lien( die meelt altijd de Keyferen maakten

,

en by na gedurig onder ontfag hielden : wijl fy die

fo menigmaal quamen om hals te helpen , enz.)

fich verkregen hadden. Als welken dikmaal grote

occafie hadden , om fich meefter te maken : voor-

namen tlijk 3 fo de Regerenden Vorft, of Vorften

;

door fich felfs , ofanders, ongewild en verhaat wa-
ren, 't Welk d' oude ondervinding door gedurige

revolutien, nu meer als een eeuw lang geleerd

had*
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hadde: gelijk men ook te dier tijd fag, dat onder
jdefe Tbeodofms , lich Maximus tegens hem opwierp

:

ook Eugenius , Conftantinm , en anderen , fïch Key-
fers maakten, door de Heyren , over welken fy

geboden; en 't daarom feer forgelijk was, voor
die nu in 't befit van de Opper-voogdye waren ,

den fodanigen te tergen , of enige wichtige oor-

faak, of fchijn der ielve te geven j om lich op
te werpen , quanlTuis , voor de Oude Gods-dienft

,

daar iy dikmaals felfs geen eerbiedigheid, of ach-

ting voor hadden } en maar de fchijn gebruikten

,

naar 't hen voordeel gaf, offcheen te geven. Als

( onder anderen ) 't exempel van Licinnius ons

leerd : die eerft quanlTuis , fo Godvruchtigen yve-

raar, voor de Chriftelijke Gods-dienft ; daar naar,

om dat Conftantyn y by die lieden, de meefte ach-

ting had , wederom , als den hond , tot fijn uit-

braakfel ; en alfo uitfporiglijk , fich naar het Hey-
dendom, keerde.

Hier op waft dan, dat fulke Heydenen ftout

lijnde, het oude Heydendom, op feer vele plaat-

fen , uit eygene hoofde , in Itand hielden : ja ook
op vele plaatfen herftelden: en den Keyferen fulks

wei krachtelijk af-drongen; als uit het exempel
van Ge7ieridus -, ¥r<etextatus en anderen blijkt.

Welke Vr<etextatus , die ( om geen meer andere

exempelen op te halen) als Vroconful, Grieken-

land beftierde, de fwarigheden, die uit het ver-

drukken van het Heydendom,te verwachten fton-

den , voorftellende ; en fpecialijk , indien men de
gepretendeerde feer Heylige Myfieria ( of Heyli-

ge en Goddelijke verborgentheden en plechte-

lijkheden) quam te verbieden , erlangde ; datde
Grieken, die, naar de oude gewoontens en ge-

bruiken hunner Voor -ouderen , mochten blij-

ven oefFenen en vieren : fchoon daar buiten de
an-
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andere Heydenfche Afgoderye en mifbruiken,"
al vry wat van Sint Anna ( als ons Hollands fpreek-

woord feid) onderliep.

Dit fien wy ook uit het voorbeeld der Sacra Tau-
robolia , of inwijdingen tot de Geeslelijke <weder-ge~

boorte der Heidenen, by Prudent'tus voor 't meren-
deel befchreven, in fijne Lof-fang van Romanus.
Wiens verfen vertaald te vinden zijn in de Room-
fche Mogentheid van de Oudheids kundige J. Ou-
daan : al hoewel hy , en voor hem Baronius [ want
uit defe heeft hy't, en de felve heeft hy hier bunde-
ling nagevolgd, en is met hemellendiglijk in de
graft gevallen : gelij k fo ook , naar defe Baronius ,

J. Ctefar-i Bukngerus ; die defe Plechtelij kheden
op de Lufiratie , of fuivering en reiniging des

Opper -priefiers te Rome , noch alfo verkeerdelijk

toe-paft] die appliceren op een by hen verfier-

de inwijding des Roo?nfchen Opper -priefiers by de
Romeynen , Pontifex Maximus genaamd : wijl

fy geen van beiden begrepen , of kenden, defe
Sacra Taurobolia ; die voornamentlijk hun licht

ontfangen uit de Oude Op-fchriften der Romey-
nen ; by welken defe Sacra , of beylige Plechtelijk-

beden , in gebruik waren : en wel voornament-
lijk ten tijde van Valentinianus , Valens , en Theo-

dofius. ( Al hoewel fy ook al onder de Antoninen

hebben plaats gehad ; uit welke oorfaak fal licht

by andere gelegentheid verhandeld werden ) en
datfe fig vergapen, aan de benaming van S*m*
mus Sacerdos ; hoedanig evenwel de naam des

Roomfche Opper-priefiers niet was , maar Pontifex

Maximus, als reeds gefeid , en doch anderfins ge-

noeg bekend, is: daar in tegendeel 'er feervele

Summi Sacerdotes , over gehele Provintien , ja grote

Landfchappen by de Grieken en Latijnen waren :

[als
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[ als uit de G riekfcheOp-fch riften , luliaan de Apo-

ftaat en andere Schrijvers blijkt f nam: die van

Achaja , Afia enz ) en fpecialijk kpukius 5 die dees

benaming van Summus Sacerdos, ettelijke malen aan

de Opper-priefter van Ifis geeft ] en felfs onder de

Chriftenen, hunne BiJJchoppen,defe naam voerden j

wijl Tertutlianus die fo noemd , in fijn boek van den
Doop

;
gelijk ook in \ 3. Concilium van Carthago,die

titul , wien aldaar de Metropolitanen fich alleen toe-

eygenden , en daar uit een meerder au&oriteic

over andere Bijfchoppen fich aanmatigden ; hen Me*
tropolitantn , en andere Opper-Bijfchoppen , werd ont-

nomen$ met bevel van nu voortaan fich niet meer-
der met de naam van Summus Sacerdos (oïOpper-Bif-

fchop)tt laten noememmaar fimpelijk met de naam
van Yrim<e Sedis Epifeopus^ ofBiJfchop vanbef eerfie

Bifdom ( in rang, van Ouderdom , of waerde) om
deHoofd-ftad van een LandofProvintie.

DeteSacra, of HeyligePlechte/ïjkheden, befton-

den in een foorte van Doop , ofeerder befprenging

en overftorting van Stieren of Rammen-bloed;
en van ene der felven , of beiden te famen. Waar
na die ofFerhande enz. dan fijne naam had van
Taurobolium ( als 't met een Stier gefchiede J van
Criobolium (als't met een Ram gefchiede) ofna
beiden te gelijk Taurobolium en Criobolium ( als't met
beide defe gedachten van dien te gelijk gefchie-

de) door welke verdubbeling en vermenging, bui-

ten twijffel,die plechtelijkheit van fo veel te meer-
der en groter kracht te zijn , gepretendeerd wierd.

En is niet te vergeefs, 't geen de feer geleerde T.

Reinejius p.212. fijner Infcriptien aantekendjdat fulks

ook wel fomtijds(door gebrek van boven gemelde
Dieren ) met Geyten 3 ofandere Dieren bloed ge-
fchiede : en daar uit de benaming van sEgibolium^

enz. gefproten is, J3e
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De lieden, die fich door dufdanige plechtelijk-

heid lieten wijden en fuiveren , wierden ook , naar

hunne mening, ofvoorwending , daar door van
allefonden en onreynigheden , hunner voorgaan-

de leven en wandel fogereynigd, dat fy ook felfs

voor gehele 20. toekomende jaren, van alle toe-

komende ftraffe, vry en feker , bleven 5 en als vol-

komene aflaat hadden.

Ditquam'er evenwel by, dat, indien fy, die

twintig jaren overleefden ; die plechteiijkheden

aan hen op nieuw weder bediend wierden. Doch
quamen fy evenwel tuflehen beiden te fterven

,

( ofvoor de hernieuwing , ofook daar na ) waren

,

en bleven fy ,daar door, weder geboren in der eeu-

wigheid.

Ook deden niet alleenlijk vele Lieden,fo Vrou-
wen als Mannen ,* voor fich fulks aan fich fdfs be-

dienen : maar ook voor 't heyl van anderen: ja,ook

gehele Collegien en Maat-fchappen ,. en Provin-
ciën, voor 't Heyl des Keyfers (indertijd) enz.

De befchrijving hier van is , voor een groot
gedeelte, mtTrudentius ( hoewel als gefeid t' ene-

maal verkeerdelijk toegepaft ) te vinden by de
feer penning-wijfe Joachim Oudaan , in fijne Room-

fche Mogentheid, pag.48.en49. Die ik evenwel
( uit de nu genoemde Prudentita ) in Profa , ver-

taald, fal bybrengen (gelijk ik ook elders de verfen

fo vertaal: om dat, voornamentlijk daar 't wat
op de woorden en der felver betekenis , of fin

aankomt ; en wel fpecialijk , daar die tot bewijs of
bekrachtiging van enige faken, ofwoorden, van
nadruk dienen , fo net als mogelijk is diend ver-

taald: op dat de kracht der felver door eenvoudi-

ger en netter vertaling, te beter gevat werde)
fchoon door vry min cierlijke verduitfing , als die

de*
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defes feer lof-waardigen Poèets, uit -gedrukt.

Hy Vrudentius {preekt dan op de naarvolgende

wijs ) in fijne Martelaar Romanus: Kendgy, 6fier

ellendige Heyden , bet bloedvan uwen beyligen Os , door

welks (auanffuis)heylige bevochtiging gy door nat zijt ?

Namentlijk de Opperfle Vriefterwerdom geconfacreerd

( ofgeheyligden ingewijdte voerden ) in een diep uitge-

gravene kuil geflopt : terwijlby wonderlijk gemijterd';

enom't Hoofd) en de Slapen desfilfs y met banden be-

firikt 5 en met een goude Kroon omfijne Hairen vercierd

u% daar by noch met een Gabijnfehe gordel, fijne fljde

Tabbaerdomgordhebbende. Waar over heen fy dan een

folderïng , fomtijds door uitfnijden » fomtijds ook door

veelvuldig boren ofprikken , fo doorluchtig maken , dat

fy vol kiene gaatjes 3 of openingen , #. Hier boven op

werd dan geleid een Stier > die met een fture en ruigbe-

hairde Stern begaafd, enmet Kruiden Bloem-Kranjfen
om de leden en hoornengebonden en vercierd is; en welks

voorhoofd en hairen te gelijk met Slag-goud zijn bedekt

en beglanft. Waer op , als nu 't Dier , dat (laatgeojfer*

flacht te werden , gefield is , fyde Borft desfelfs > openen

door een geheyligd Jacbt-geweer : welks wonde daar op >

eengrote uitgolving , vanfiedendbloed op de onder-gele-

gene Brug neer-flort , en als een Rivier van hete damp
en waajfern wijd uit verbreid. Terwijl dan dienflort-

regen , door duifendwegen of'openingen derpleten y een

vuile eu vunjfe daauw door-regend; keerd en wend de

Vriesler , daar onder begraven , naar elke drop fijn vuil

en morjjig hoofd \ en werd'alfofijn kleeden gehele lichaam
bevuild. Ja felfs flaat hy 't hoofdin de nek ; en loopt

de druppelen metfijne wangen , oren > lippen 3 neus-ga-

ten en ogen als tegemoet : noch fpaart by daar omtrent

fijn keel-gat niet : tot dat by (fo veelmogelijk is ) dat

fwarte bloed heeft in-gefwolgen. Wanneer daar op

het lijk door uitflorting van het bloed kouden verpijf

d
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gevjorden3door de Vriefteren te ruggetrokkenis;komt dan

d' Opper-priefter 3 fchrikkelijk om aan te fien^ daar van

onder her voor ; en toondjijn vochte kruine , fijne door 't

bloedfware baard » fijne natte hoofde-banden , en door-*

dronke klederen. Defendoor dufdanigefmettelijkheden

befoedeld} en bevuild door defe (quanjfuis) heyligefui-

vering , vjerd van allen gegroet , en van verre aange-

bedenen* dat hem 'tvuilen niet rjoaerdig bhed\eens doden

Stiers-, tervj'ijl hy ineen vuile kuilverborgen vjos } ge-

nvaffèn heeft.

Die defe mijne vertaling tegens die van de lieer

1. Oudaan , toetft , fal in de ene Wel een vry cier-

lijke Poëtifche uitbreyding, vinden; doch in d',

andere tegens Vrudentius woorden felfs getoetft

,

een, fchoon met flechter taal , evenwel vry krach-

tiger uitdruk van de mening des Aucfeurs. Doch

,

om weder tot defe Sacra Taurobolia en Criobolia te

komen , defe dus geheyligden bewaarden en droe-

gen ook forgvuldiglijk fulke > dufdaniger wijfege-

heyligde of eer bevuilde en befmette , klederen :

( waar door fy , anders rijk en opgeblafen , luifige

,

pluifige , en mottige en rottige , ofvunfche be-

delaars quamen te gelijken) ophoop van fo (als

gefeid is) gehele 20. jaren lang fuiverenreyn te

blijven.

Dit nu gefeide, enfpecialijk van die geeftelij-

ke (gepretendeerde) wedergeboorte, de itera-

tie ( of wederdoop ) naar verloop van 20. jaren

£ want defe belofte wiert'er folemnelijk bygedaan:

alhoewel verder deformulen der andere daar by
komende belofte, van defe ofgene obfervatien,

omtrent dewijfe van leven naar fodanig een in-

wijding , enz. als ordinaerlijk by dufdanige inwij-

dingen quamen > ons tot noch toe niet bekend
zijn ] ook hoe fich hier toe overgaven, lieden

.

niet
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niet alleen van d' allcrgrootfte conditie (en die

reeds al te voren tot verfcheydene, cokdeallcr-

voornaemfte, Pricfterfchappcn te geiijck, wa-
ren ingewijd , vanMithra, vznHecate, vahBac-
chus } van VeSia , van ljis , va?i de groote Moeder der

Goden , van Ceres en andere meer jen daar by dick-

maal Augures XV. Mannen waren enz. maar ook
lieden van mindre conditiejofvoor fig felfs alleen,

ofvoor anderen , ('t zy een of meerder in getal j

of felfs oock wel geheele Gebroederfchappen : ja,

dat meer is , geheele Provintien) tot het heyl en
voordeel van andre , nevens fich felfs,hunne eige-

ne Gebroederfchap , of Provintien ; door eene
of meerder Perfonen , felfs Priefteren* ofPriefïe-

relTen zijnde , die defe wijding op fich namen (op

hunne eygene koften) doch ten overftaan van ten

minfte eene (dickmael meerder, ) Priefteren : die

plechtelijckheytaan hen lieten bedienen; blijkt

fonne-klaar, uyt de oudeVerfen enOpfchriften

(op fteenen, Altaren , enz. gevonden) van uytfte-

kend' nadruck; ook uit Julius Eirmkus en anderen,

die ik, in mijn Latijns Tractaat,hebby gebracht.

Gelijck'er ook noch meerder Op-fchriften , die

faak aangaande^ zijn te vinden , by Gruterus , in fijn

Thefauruslnfcriptionum , ofby een vergaderde ichac

(gelijk fy ook waarlijk is) van oude Dedicarien,

Coniêcratien , Graf-fchriften , gedachteniilen

,

Dancktekenen enz.

Dat de Dolingen meeft altijd vruchtbaarder als

'de waarheyd zijn, leerdons de ondervinding. En
hier uyt is het fpreeckwoord geboren : Vnopojito ab-

furdo &c.) dat op defundamenten van valfche enabfurde

Onderstellingen , metter tijdonej?tdige valfiheden en ab-

furditeyten komen te volgen. Want hier uyt is \ dat die

anders wakkere Ondaan , in dut geraakt zijnde , vêr-

E val-
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kn is tot een fo feermifïelijke Etymologie , of,op-

lofüng en nakeuring, van de Oorfpronkelijckheid

des woords Pontifex datfe noch Hemel , noch aer-

de, raakt. £n waar ontrent hy evenwel M. Varro

(door Cicero en and'ren, de allergeleerfte der Ro-
meynen genaamd } en die , omreden, en den recht

geleerden by fonder wet bekend , hier van noodfa-

kelijck feer goede kennis moeit, hebben ) ook Dion

Caflus) enandren, ontrenthunne verklaring, die

by fond er goed is , corrigeerd.

Dat 'er oock and're Opfchriften zijn , die , met
reden geenfins verdacht zijn; en 't felve (ook noch
klaarder) te kennen geven, dat het Opfchrift, door

hem pag. 4.7 fijner Roomfche Mogendheyt ver-

dacht gemaakt , uitdrukt ; kan feer wel uy t reeds

gemelde Gruterus getoond werden: en daar door

hjne gepretendeerde verbetering t'enemael very-

deld werden.

Maar ook , als dufdanig een Etymologie , oi

ontleding van woord-oorfpronkelijkheid [de Le-

fer fal my dit en diergelijkekromrugde woorden
te goede houden , ofbetere gelieven in de plaats te

ftellen] al mocht gelden, of geleden werden ,in de

Pontifex Maximus: van waar hebben dan doch d'an-

cPre F'ontifi'ces Majores en Minores , en aJfo 't gehele

Collegium Pontificum te Rome ; en andere Pontificei

buiten Rome (in Italië, en elders) hunne bena-

ming ontleend ?

Voornamentlijk als men noch daer by inachi

neemd, dat 'er oock onder 't getal der Roomftht

Pontifices zijn geweefd , die , naar datfe al Pontifex

waren , dele Plechtelijkheid aan fich lieten bedie-

nen : en niet alleenlijk aan fich felfs , maar oock te

gelijk aan hunne Huisvrouwen, 't Welk uit dek
volgende Infcnptic alleen , genoegfaarn blijkt.

PE
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PETRONIVS. APOLLODÖkVS, V.C
PONTIFEX. MAIOR. XV. VIR. SACR. FAC
PATER. SACR. DEI. INVICTI.MITJHRAE
TAVROSOLIO. CRIOBOUOQVE. PERCEPTO
VNA. CVM. RVF. VOLVSIANA.CF.CON
I VGE. XVI. KAL. IVLIAS. DD. NN
VALENTIMANO. ET. VALENTE. III. COSS*

ARAM, DICAVIT

Voeg hier by het geen ons van byfond're nadruk

behoord te zijn, en wy by Lampridius in't leven van
Ueogabalus vinden (naar de lefing van de Teer door-

fichtigeen verwonderlijk geleerde mannen, Sal-

mafius , Seldenus, en Reinejus) hoe namentlijk hy He-
liogabalus nu reedsKeyfer en te gelijkPontifex Maxi»

««zijnde (wijl beide die waerdigheden , nevens

noch and'ren , hen te gelijk gegeven wierden)

aan fich die Plechtelijkheid heefd laten bedienen , ne-

vens and're Plechcelij kneden van de Grote Moe-

der der Goden enz, 't Welk van hem , als iets t'ene-

maalbyfondcrs, aldaer verhaald werd. Ook fou-

men eyndelijk konnen vragen,wat foorte van Pon-

tifices doch geweefd zijn, Aufuftia Prima , Aurelia

Orbiana , JEmilia Serapias , Po:it:a Flora , Fabia Pau-

Ihia , Junia Do?nitia , Servilia Modefca , Rufa Volufia-

71a , en meer and're Vrouwen \ die ofnevens hun-
ne mannen , of nevens and're Vrouwen, of ook
alleen,; dele Plechtelijkheid aan fich, ofvooriich
ielfs, ofvoor and'ren, lieten bedienen?
Duskanmen mede feer lichtelijk argumenten

verlieren , uit een fottelijk veriierde brief (m wel-

ke geheellijk geen kunde van rechte Gnekfche
E 2 Taal,
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Taal, maar buiten de feer grove onkunde der (cU

ver , ook te gelijk de onkunde der Roomiche
Oudheden blijkt : en die , naar alle waarfchijnlijk-

heid, ettelijke honderdeJaren, naar de dood van

Marcus AureIius,door d'ene ofd' and re botte Mon-
nik is vèdierd , en aan die brave en leer geleerde

Keyfer opgedicht) tegen 't wapen voeren, der

Ch rillen en, ten tijde van Marcus Aurelius ^Tertulïa-

nus en and're eeifte Chriften fchrijvers,voor d' Re-
gering des Grote-d Conflan'tijm , gedaan.

En kan-men op dusdanig een fundament deal-

lergeleerdfle Mannen onfer Eeuwe, Salmajtus en

VcJJii'J) die defe Brief met d'allergrootfte redenen
verwerpen, wederleggen : En naar het niet, of

t'enemaal qualijk lefen en vertalen tznTertuUranus

\

en andere oude Chriften fchrijvers , over dcfe feer

wakkere Mannen en meer and'ren , die nevens

hen die faak wat beter onderfocht hebben. Victo-

rie iïngen: fchoon'er uyt TertulUantu , en Cypri-

imus , en Eufebius , en and'ren, vry meer getuygeni£-

fen zijn byte halen, die fo helder als de Son op de
middag fchijnd (wanneer de lucht met genige wolk
of nevel bedekt is) betonen, dar deChriftenen al

by de Regering van Marctts Aurelius (miflehien al

vry eederJ by
5

t leven van Tertullianus> en kort na
<ïie" tijd ; de wapenen tot befrherming van het

Rijk (of ten minfte tot dienft. des Keyfers) hebben
gevoerd: datfe,die fulks deden (fchoon 't gelijck als

TertulUaan beweerd een feer gevaerlijke faak was

,

en daarom by hen niet als met byfond re bepaling

wierdtocgeftaen) nochtans als Broederen wierden
gedragen; en dat het een faak was welker geoor-»

lofheid ofongeoorlof held onder de Chriitenen in

difpuit was en bleef. " Alhoewel ik 'er ook dit by

feggen moet -

y dat de meefte eji ingetogenfte Ch ri-

ttenen
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(lenen die voor ongeoorlofd hielden : voorna-

anentlijk in een frand van laken als fy toen ternjd

beleefden.

De Oorfaken van dusdanige misflagen fijn veel-

tijds (nevens een iterk vooroordeel en opgevatte

opinie : waar door men (o 't Hiftoriaal der Heyli-

ge Schrifttiere , als der Oude Kerckeiijke fchrïj-

vérs3
door gebrek van getooegfaem onderlbek, feer

lichtelijk en al te voorbarig opvat, en naar fijne

begrippen dringd en dwingd) of 't geheelijk .

niet leien, en maar excerperen uit andren, \:n

de texten der Oude Schrijvers j of 't niet génoég-

laam door lefen der felver. Waar by dan noch ko-

mende 't vertrouwen op decitatien of vertaling

van andren (ibnder felfs 't zy Griekfche 't zy andre

text, in de eigene fchriften der Auc-teuren na te

fien) men ibm tijds fouten komd te begaan, die al

byfonderlijk uitfporig zijn s en by rechtgeleerde

lieden 't eenemaal onverantwoordelijk. Een voor-

beeld daar van is (dat ik evenwel met ibubyhalen

ten zy het in dele verhandeling ter fake quam,
wijlt deOracu/en en voorfeggingen raakt) dat men.van
deAugures, ofVogelvjkbe/aarf) fprekend e, Vlutr.rcly.is

dusdaniger wijle vertaald bvbrengd : Dat nament-

lijk, de Voge/vjicbe/aars by etde verplicht 'lüarén 5 niet

iets van kaargebeymen aan een ander te openbaren ; en

derhalveiz ? datje van haar atnpt ontjlagèn zijnde , ook

aan deje (lilfvjljgentheid (N. B.) met meer jouden gev

houden blijven.

Die Vlutarcbus lelve {in Vroblematibm , ofqu^Jiia-

mbus Romanis) leeid j of fijne woorden door

Xylandervry wel vertaald, lal vinden 3 dat hv op
dele wijs fpreekt : Waarom men doch-, daar wen in

depbats van andre Priefieren , die of ter doodgedoemd-,

$fin ball'mgfchap verfonden zijn , v:eder een ander ver-
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kiefi , nochtans aan een Vogelviicheiaar ->fo lange hy leefd

fchoon over de grootHe j'chelmfiukken gecondemneerd >

fijn Priefterfchap niet ontneemd 'i Hoe na is V , o?n dat-

fe {als enigen feggen) niet 'willen dat (N . B.) iemandde

verborgentheden der Heylige faken lueet , diefelfsgeen

Triefier is? Of datfe den V ogelvoicheiaar , diefichby

eede verbonden heeft 3 niets van 'tge?ie die heylige Plech-

telijkhellen aangaat , aan iemand te openbaren (N. B.)

vanfijn eed nie t willen ontflaan fchoon hy de bediening

quijt is ? Waer op hy dan verder na noch enige tuf-

ichen-rede feid : Én kiejenfe geen andre in de Plaats

[fo lang namentlijk fuik een gedoemde leefd] naar-

dienfe*t getal der Vogelivichelaars > va?iouds gefield,

niet willen te buitengaan,

Siehier, mijn Lefer, geheel wat anders, en

directelijk het tegendeel: en met eenen hoe nood-

fakelijk het is, indien men iets van gewicht citeren

wil , de Schrijvers felfs (en noch beft in hunne ey-

gene taal) wel te lefen , en, te examineren. Want
dusdoende, fchermd men fomtijds tegens fijne

eigene fchadue , en tot fijne eige fchade ; voorna-

mentlijk , wanneermen,ofVosfius-, ofandren,trach-
tende Publijkelijk te wederleggen , noch hunne
voornaamfte en wel krachtiglte argumenten met
ftilfwijgen voorbygaande , over de fwakkere en
Tan minder nadruk , een onnodige ftrijd aanvangd.

Dat het Ampt en waerdigheit, enfoookge-
volglijk , 't recht van de Pontifex Maximus o£Offer-

Priefier over't Roomfch gebied , onder de Chriiïen-

Keyferstot Gratianus heerlching , en (N. B.) ook
voorby de felve , heeft geduurt ; of de Chriften-

Keyfers fulks , ook over de Bifichoppen van Rome >

Alexandrie enz. fich hebben aangematigtj alfo-

wel als de Heydenfche Keyfers (fchoon niet met
dieHeydenfche Omftandigheden ofplechtelijkhe-
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den } blijkt uit de titul van Pontifex Maximus , door
hen, te gelijk met de Keyierlijke waardigheid

,

federt Auguftus tijd altijd, aangenomen j en hen al-

tijd nevens t'Keyferrijk gelijkkelijk opgedragen :

en wel fodaniger wijfe , dat 'er meerder als eene
Keyfer te gelijk zijnde , fy ook alle gelijk Vontifi-

£es Maximi waren.

Dit leerd ons de navolgende Infcriptie ( by
Cruterus 3 Seldenus-, enz. te vinden) als in welke aan
dieChriltenene Keyfers te gelijk die naam of fitul

en Ampt werd toegefchreven : en wel fpecialijk

by occalïe van 't maken eener brugge , onder hun-
ne opficht en dire&ie, als Vontifices Maximi , uit-

gevoerd.

DOMINI. NOSTRI. IMPERATOREN
CJESARES.

FL. VALENTINIANVS. PIVS. EELIX.
MAXIMVS.VICTOR.AC.TRIVMF.SEM-
PER. AVG. PONTIF. MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. FRANC.
MAX. GOTHIC. MAX. TRIB. POT. Vli.

IMP. VI. CONS. ÏL P. P. P.

ET

FL. VALENS. PIVS. FELIX. MAX. VIC-
TOR. AC. TRIVMF. SEMPER. AVG.
PONTIF. MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX
FRANC. MAX. GOTHIC. MAX. TRIB]

POT. VIL IMP. VI. CONS. II. P. P. P. ET.

E 4 FL.
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FL. GRATIAN VS. PIVS. FELIX. MAX.
VICTÖR. AG. TRIVMF.SEMPER.AVG.
PON TIF. MAXIMVS.

GERMANIC. MAX. ALAMANN. MAX.
FRANC. MAX. GOTHIC. MAX. TRIB.
POT. UI. IMP. II. GONS. PRIMVM
P.P.P.

PONTEM. FELICIS. NOMINIS. GRATIA-
NI. IN VSVM. SENATVS. AC. POPVLVS.
ROM. CONSTITVI. DEDICARIQVE.
IVSSERVNT.

't Geen hier ook byfonder aanmerkelijk is, is, dat

Gratianus hier, alfo wel als Valentinianus en Valens ,

de Titul van Pontifex Maximus voerd.

Wijl dit ook byfonderli jk diend , om weg te ne-

men 't argument dat enigen uit Zofimus maken; dat

namentlijk , defe Gratianus de laatfte der Chriften

Key.eren fy geweeft, aan wien die titul fou zijn

geoffereërd : die fe ook met verontwaerding fou

hebben verworpen : en.dat gevolglijk fo ook nie-

mand der-fnccederende Chriften Keyfers,- die

Naam en Titul (N.B.) fou hebben gevoerd ; ja,

dat meer is, dat Ampt van Pontifex Maximus fou

hebben bekleed , ofiïch aangematigd.
De woorden van Zojimus , waar uit men dit

haald, zijn defe navolgenden, en te vinden in 't

4 boek üjner Hiftorien.

De Romeynen defe pleehtelijkheden van de Grieken

ontleendhebbejide , hebben aan diegenen t die onder hen-
lieden het Opperfte-Priefterfchap bedienden^de naam van
Pontifex gegeven : en hebben fy een voetgemaakt > vjaar

door ook de Koningen 3 om hunne Oppervjaardigbeid',

daar
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daar toegehorcn kierden* En wasNuma de eer(te die

defc bediening had : gelijk ook fo gevolglïjk naar her/i-i alle

far.dre Koningen dat a?npt en waerdigheidbedienden: en

vaar defen ook Oclavianus , en allen die fuccesfivelïjk

naar hem de Roomjlhe Monarchie beheerjl hebbenJVant

tegelijk met het aannemen van het Oppergebied 3 wierd

hen de Prieflerlijke Rok geoffèrreerd ; en luierdenfy daar

op Vontifex Maximus ; datfo veelals Opperfte Priefler

betekend. En fchijnen alle d'andre Keyferen , met by-

fondre welgevalligheid'defe waardigheid en Tituhte heb-

ben aangenomen. Gelijk ookgedaan beeft Co?iflantinus-i

naar dat hytot het Keyfèrrijk gekomen was {offchoon hy

anders al van de rechte Godsdienfl was afgeweken) en

vaar hem gevolglïjk ook d?andre Keyferen > en onder die

jo ook Valentinianus en Valens,

Doch wanneer nu > naar ouder gewoonte , deVonti-

pees [of' Opper-Vrieflers , van welker Collegie , buiten

alle andre Yriefterlijke Collegien , en bediening van
plechtelijkheden , enz > de Vontifex Maximus het Op-

perhoofd was~] de Vriefterlijke Rok aan Gratianus offe-

reerden } verwierp hy hun verfoek , uit waan , dat fuik

een kleed te dragen voor een Chrijlen ongeoorlofdwas.

Waarom dan ook > naar verhaaldwerd, de Eerfle on-

der hen fbugefeid hebben : Indien de Keyfer geen Vonti-

fex wil wefen y fal wel haafi Maximus Pontifex we"

fèn.

Welke allerlaatfte woorden in 't Grieks en La-
tijn vry meerder gevallijkheid en nadruk hebben :

wijl de punt derfchimp-fcheut leid in de dubbelfnv

nigheid van 't woord Maximus: dat en de eigene

naam van een der Roomfche Groten (die fich evn-
delijk tegens Gratianus opwierp, en door hem
voorbygegaan zijnde , ficn felts tot Keyfer ver-

koos ) en de Bynaming des Opperfte Priefters y

betekende.

uit-
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Uit defe woorden van Zofi'mus fienwe,dat alle de
Chriiten Keyferen , tot Gratiauus toe , de Titul en
waardigheid van '/ Opperpriefierfchap hebben aan-

genomen, en de bediening daar van fich hebben
aangematigt : Schoon fy feifs in perfoon de Hey-
deniche plechtelijkheden daaraan vaft zijnde , (of
ten miniten wel alle de felven ) niet quamen te be-

dienen : maar de Vontifices, en d'andre relt der Prie-

tteren , daar mede liecen begaan.

Doch dat Qratianus felfs ook de Titul van Yontt-

fex Maximus nevens Valentianus en Valens heeft ge-

voerd : is reeds boven , met de Infcriptie door
my by gebracht , getoond. Gelijk het lèlve ook
vry klaarlijk uit Aufomus , meer als in een plaats

,

blijkt.

Dat aan alle Keyferen, die de Titul van Vontifex

Maximus aannaamen , defe Vriefterlijk Rok fou zijn

geprefenteerd,is geenflinsbedenklijk :om dat eni-

gen der felver noid te Rome (daer die Rok be-

waard wierd ) zijn geweeft : en Gratianus al on-
trent 15 jaren te voren; eer hem die Rok gepre-

fenteerd wierd, was Keyjer^ en te gelijk ook
Vontifex Maximus , geweeft.

So dat men daar uit fien kan, dat ofhy Gratianus

deVriefterUjkeRok verwierp , en de Ceremoniën of
plechtelijkheden, ( naar alle waarfchijnelijkheid)

daar aan vaft ; hy evenwel geenffins t'Opper-prie-

ftertchap , dat hy reeds al fo lang te voren had be-
feten , verworpen heefd.

Dat ook felfs de Heydenfche Keyferen , fchoon

Opperfte-Vriefter of Vontifex Maximus zijnde , niet

altijd felfs in perfoon , de Heylige plechtelijkhe-

den en ander beftel aan dat Ampt vaft zijnde

,

bedienden: maar fulks door hunne Vicarii Vontifices.

lieten waarnemen en beftellen ( 't zy datfe daar

ontreat
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ontrent luy en onachtfaam waren -, ofanders van
Godsdicnftelijkheid ontbloot) blijkt uit defe vol-

gende woorden , van Spartianus , in 't leven vande

Revier Adrianus; van welke hv fulks verhaalt:

Sacra Rornana diligentisfime Curavit : Feregrina con-

tmpfit- Vor.tificis Maxiwi
( N. B.) officium feregit.

De Roomfche Godsdienjielijkhden beforgde by meteen

byfondere yver \ Schoon by de vreemde verivaarloofde

en verachte : en pleegde en volvoerde by '/ Ampt van

pontifex Maximus.

Wijl dit van hem Adrianus , als iets fpeciaals of

byfonderli jks verhaald word.

Gelijk fy ook fekerlijk hunne vicarios hadden;

die t'geen anders door de Vontifex Maximus moeit

gedaan worden , volvoerden : als daar was , by
voorbeeld het dediceren of Covfacreren van Tempelen

en Altaren , enz. het houden van een der poften}

het uitfpreken derfolemnele woorden enz. als uit de

Thefaurus vanGruierus pag. 34S. (buiten andre

kentekenen ) niet duifterlijck blijkt.

Ook moet ons fo verwonderlijk geenffinsfehij-

nen , dat de Keyferen 't recht en waardigheid van

Vontifex Maximus befaten , fchoon fy ofnoid offel-

den , daar ontrent de Solemniteyten bedienden :

wijl 'er dikmaal Roomfche Raadsheeren waren

,

die naar lange tijd Raadsheer geweeft te zijn , ja

noch daar nevens Roomfch Borgemeefier , noid het

Roomfche Raadhuis hadden geilen : als in't exem-
del van Yertinax blijkt. Van welke Capitolinus

dit volgende feid ; Curiam RomanampoH qttatuor pro-

vincias Covfulares , auia Confulatum abfens gejferat j

jam drves ingrejfus efi , quum eam Senator antea non vi-

dijjet. Dat hy V Roomfche Raadhuis noch noidgefien

of betreden bad : fchoon by al lang te vooren Raadsheer

en Burgermeefter gevceeft <was* enz. gelijk dit ook ver-

der
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der ex Cod. Tkeod.enz. fou konnen getoondwerden.
Oflchoon dan al Gratianm de Opper-prïeflerïijke

Hok verwierp , geenhms verwierp hy daar mee nee
Opper-priefierftbap : en heeft buiten twijfel alfo wel
daar naar als te voren de Opper-priefteriïjke 27////enz.

gevoerd. K\sConJla?itixus en Galerius wanneerfe toe

voordeel der Chriftenen fchreven : en daar naar
Conftantinus alleen, ontrent de tijdvan't Niceens
Concilum gelijk uit d'Oude Opperfchriften by
Smetius , Gruterus , en anderen te vinden , blijkt.

Maar doch naar Gratianus ( fal lichtelijk iemand
feggen ) blijkt defe titul niet meer in d'opfchriften

van penningen ofilenen,enz. der gevolglijke Key-
feren. Doch defe Titul blijkt ook niet inde Op-
fchriften van Penningen ofitenen enz. van velen

Heydenfche Revieren, die buiten alle difpuit ook
Vontifices I\\aximi geweert zijn : en vanfommigen
bli:kthet uit enige opfehriften, daar anderen we-
der van henlieden fulks geenflins melden : fo dat

dit geen argument geefd.

Dit was waarlijk ook al te heerlijk een Titul en
Recht om lichtvaerdiglijk te abandonneren : en
hebben fy Keyferen dat (met vernieting van't he v-

dendom, en reeds voor een gedeelte al voor die

tijd) wel anders geappliceerd, namentlijk op 't

ChriftefykOppcrpriefterfehap ontrent het houden van

Synoden, maken van Kerkelijcke Geboden enz.

en fo lang voor% behouden: tot dat fy machteloos
door Oorlog?tweedracht enz. wordende, de Room-
jche Biffchoppen hen dien Titul en Recht onder-

kropen, en metter tijd afhandig maakten.

Dat evenwel de Benaming felfs van Vontifex

Maximus 3 bydele, of dusdanige , occafie is ko-

men te flijten , wil ik geensfins ontkennen. Doch
dat Gratianusfulksfougezueygerd hebben , Overrede/

,

(als
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(als J.Oudaan wil ) door de Paus Damafus , dat de

wfoe tot de overgehvigheden der beydenfebe Godsdien-

'.jorendcy van geen Qhriflen Vorft met eengoed

zemoed bekleed kofi verden 3 der fclve ajjlond: tue/ke y

v/et de naam de Paus wederom als hoofd van de

Chrijlen Godsdienfl hem felven toe-eggende : fulks

fchijnd my 't enemaal Ipeldewerk te zijn : wijl

genigc achtbare Hiftorie of overlevering ons dat

aanwi jih Doch ook wonder is 't dat Damafus fuik»

alleen maar fchijndte hebben waareenomen dat

door alle d'andere Paufen, enz. als ofhen de Gods-
dienstigheid der Keyferen fo veel minder ter herte

ging, niet is gedaan !

Ook moeit aan Theodéjlw,die doorGratianusKey-
Fer is gemaakt, eer Maximus fich begon te roeren :

(wijl die fch niet beweegde,en om'tKeyferr ijk' be-

gon te Oorlogen ,voor hy fag,dat hy door Gratianus

was voorby gegaan, en Theodofus in fijne plaats tor

Keyfer gemaakt ) derhalven ookdeOpper-prie-
fterlijke Kok al fjn geoffereerd, ende de felve door
hem aangenomen zijn, ofgeweigerd : en felfsa!

voor die tijd . dat Gratianus de felve weygerde, Als
na te rekenen is uit die fchimpfeheut der voor 'c

naait, VicariusVontifcis ÏS\aximi^ dat indien Q^efar

geen Vontifex -wilde ivefin enz.

Indien ook iemand hier op de verwerping van
't Pontificaat ( door Gratianus gedaan ) wilde bou-

wen , dat 'er gefeid wierd , indien Qafar niet luilde

enz. Werd fulks genoegfaam om verre geworpen ,

ofkrachteloos gemaakt , uit feer vele diergelijke

manieren van fpreken, gebruikt fo van oudsals,

noch dagelijks onder ons : waar door iets voor een
gedeelte of aangenomen ofverworpen zijnde , tor

verwijt offchimp, den fodanige het aanneemenof
verwerpen der gehele faak word nagegeve».

Door
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Door het te veel op anderen te betrouwen iftl

ook buiten alle twijrfel, dat de geleerde Julïus

CtffarBulengerus, die feer wijdlopig over dele itof

geichreven heefd , ook fo vervaerlijke misflagen

( en fo feer menigvuldig in getal ) begaad. Wan-
neer hy , vooreerft , feer vele Orakelflaat[en opteld

die noid inde weereld zijngeweett: als by voor-

beeld d'Orakel plaatfen van de Apollo Corypaus, de
Apollo Soraftinus y de Ap. Qhom<eus , legneus > Lo-
gius y Corivfhi ( Qorythi werd evenwel gevonden

)

YhileJiuS) Oropaus, Yergamenus ^Bajanus Lybiftinus

en andren meerrals van de GodLunus te Carrx3van
Cenem Jupiterpifior . van Mercurws Akakefms 3 enz.

2. Dat,daar hy van vder Orakel-plaats van een by-

fonder, 't zy groter
,
't zy kleender, hoofd-deel

maakt ( en als of hy fijne geheugenis t'enemaal

verloren had s of als ofhem die ftoife van verfchei-

dene te hoop garende lefers gefubminiftreerd zijn-

de , hy fonder enig 't minfte examen , van alles wat
hem voorquam , een byfonder hoofd-dee 1 had ge-

maakt) fo ook van een en 't felve verfcheide hoofd-
delen maakt , met maar de felve woorden en cita-

tien. Als by voorbeeld in fijn 3 6 en 49.cap.handeld
* hy van't OrakelvanApollo Arcbegeta,mez ontrent de
felve bewoording en net de felve citatie.Van'tOra-
kel Ampbilocbus in't 113 van 135 en 143 c. als oPt
drie verfcheidene Orakel-plaatfen geweeft waren;
daar't maar een en de felve was.Soo ook van 't Ora-

kel te Daphne,van de Apollo Dapbjtam en van de Cafta-

lifebe Fonteyn, (met defelve eitanen van Ammia-
nus Marcellinws , en Sozomenus enz. ) als of 't drie

verfcheidene Orakelen waren gev/eeft : daar byna
felfs de kinderen behoren te weten, dat het maar
ene ende felve plaats en Godfpraak was. Dus
verhandeld hy viermalen het ÖraculumJegyraum

(al-.
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(alhoewel men op die felve plaats noch ook het O-

raculum Tegraum vind, uit de 1'elve Flutarchus en met

de leive onhandigheden , daar mede hy in de d'an-

dre cap. gefproken had) in fijn 17. 3 3. 6 9 en i4oite

cap. hn in tegendeel ( op dat hy doch niet altijd te

veel mocht fchijnen te multipliceren) wordende

naam en plaats in wel onderfcheidene Orakelplaat-

fen van de Fonteyn te Limyra ( ofte Myrisin Licia )

aan Apollo toegeeygend j van de Apollo Gryn<eus 5 en

van de Apollo Lycius te Patara [welke twee laatften

nochtans io forgvuldiglijk door Vrrgïl'ms werden

onderlcheyden,

Sed nunc ltaliam magvam Grynaus Apollo >

ltaliam Lyci* juffere capejjere Sortes

,

En wederom

:

Nunc Augur Apollo

Nunc Lycia fortes]

in fijn 13. 14. en 27fte. cap. dan wceder onder-

icheyden, dan weder voor eeneen de felve geno-

men , en geconfundeerd ( daar dan noch een Ora-
kel-plaats van Apollo Myrkeus by verfierd werd )

even als ofhy 't ene uur gans vergeten had , wat hy
't ander uur had gefchreven.

Mijne inficht is geensflns om andren vry meer-
der geleerden als ik , ten toon te itellen s met hun-

ne misflagen (van welken ik my geensfmsvry be-

kennej voor te (tellen: maar te tonen. I. Wat
grove dolingen ontrent defe (toffe zijn begaan , by
andre vry achtbare fchrijvers , door 't al te veel

betrouwen op de kunde 3ofbelefendheid,geheugnis
en oordeel van andere , welker vertalingen en cita-

tien zy , om de waarlijk feer moeylijken arbeid

van lel fs alleen , wat van enig gewicht was, fèlfs

na tefpeuren, en behoorlijker wijfe te examine
ren, fo maar loffelijk aanneemen.

't Kan
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't Kan doch evenwel (hoe grote forge men
komd te dragen) noch hier endaarontfchieten;

*t Welk of 't my niet reeds rneer als eenmaal ge-

beurd zy , en inde volgende verhandeling noch lal

komen te gebeuren , ik aan 't oordeel van den be^-

fcheidenen Lefer laat.

TWEEDE
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TWEEDE VERHANDELING
van de oude

ORAKELEN
DER

HEYDENEN.
Et tweede dat ik te onderfoekeif
had voor-genomen , was ( als ge-
noegfaam uit het voorgaande
blijkt)op wat wijfe defe quanfluis

Goddelijke,ofDuivelfche, Orake-

len zijn uitgevonden en in 't wark
geftelden gehouden:oFt namentlijk,ziin geweeft,

overnatuurlijke konden , en bedrijven des Duivels*

ofin tegendeel maar lofe en fpitsvindiee uitvindin-

gen , en bedrieglijke guichelaryen der Heyden-
iche Papen, en andre ('t zy groten , 't zy kienen)

daar by geintrefleerde menfcnen.

Vry klaarlijk meen ik getoond te hebben , dat

de eerfte Chriften-fchrijvers ( na de tijden der

Apoiteien ) wijlfe meeft uit de Grieken tot hec

Chriftendom overgekomen, noch voor een ge-

deelte de Griekfche Philofophie , en wel voorna-
mentlijk de Platonifche , in 't hoofd hadden •, daar
uit fodanige faken , ontrent het gevoelen van de
natuur en bedrijf der Duivelen, hebben onder-
fteld s en op fodanig een wijfe j datfe menigmaal
met ene en de felve woorden fpreken , als de Hey-
4enfche Schrijvers j wanneerfe yan de quade De-

F nonet
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rnones of Geeften (want goeden en quaden ftelden-

fer ) handelende verhalen , hoefe gewoon zijn toe-

te vliegen tot de Rook en de Reuk der Altaren, en

met de felven lig te verfaden ,* inde aan hen folem-

neellijktoegeheyligde beelden fich tegenwoordig

te houden j door de felven mirakelen te doen, en

Orakelen of Godfpraken te geven, door Antwoor-

den , Raadgeving , en Voorfegging van toeko-

mend goed of quaad.

Tk beken gaerne dat men defe waarlijk brave en

Godvruchtige lieden ; als die fich voor een groot

gedeelte , om de by hen bekende J- Chriflus^ en er-

kende waarheid die na de Godfaligheidis, met
eerbiedigheid behoord te ontmoeten , en niet al

te lichtvaerdiglijk iets in hen befchuidigen ofte-

genfpreken: maar acht ik ook te gelijk j dat men
alwaar fy, fchoon met een goeden yver , enige do-

ling ofmisflag, (of in fchrijven ofin gevoelen) be-

gaan hebben j daarom geensiins fchuldig is, uit

eerbiedigheid of achting tot hen , enige klare do-

ling te verdeedigen oftoeteflemmen ; of (als 't

enig nadeel van nadruk fo konnen geven ) in hen,

als goed en welgefeid of gevoeld, te ontveynfen en
te verfwijgen.

Gelijk ik daarom ook hun gevoelen, in defc

ftofFe van d' Orakelen , als een blote onderftelling

,

fonder ftut van reden of bewijfen, confidererende,

niet fchroom tegen te gaan : wijl ik acht , dat voor
een Godsdienft , als de Chrifteiijke is ; en die fta-

le wapenen overvloedig genoeg heeft
;

papiere

,

of ftroye , en gans nietige , maar tot fchade en
verachting ftrekken.

En waarlijk indien die van Berbe met reden door
den Evangelift L^r^geprefen zijn ; om datiè daar

in edelmoediger als aixfre Joden van Theiïalo-

mcA



ORALELEN. S;

n ica waren ; datje niet alleenlijk het Woorddes Evan-
gelbwis met alle toegenege?ttheyt ontfingen : maar daar
nevens ook dagelijks de febriften onderfochten , of de[e

dingen (die deApoftelen hen verkondigden, van
de ilamme > geboorte, lijden Jefu Chrifti enz.) ook

aljb waren : hoe kan 't my tot mifdaad ofquaad ge-

rekend werden; dat ik 't gevoelen van Heydenen
en Chriftenen onderfoek , ja verwerpe , in faken

waar van de heilige Schriftuer niet fpreekt of defi-

nieerd : en die, fonder goede grond verdedigd , tot

. nadeel der Chriftelijke Godsdienftftrekken.

Indien ik derhalven aan den te fuperftieufen

Lefers, enige aanftoot fchijn te geven: om dat ik

een hunner lieve Popjes ontwind en ontbloot:

en degebrekkclijkheyt, van kreupel, mank 3 fcheel

enz. kom ten toon te ftellen : verhoop ik evenwel,
dat de verftandigen hier in beter genoegen (uilen

vinden ; als welken met my toeftemmen de Gou-
de Spreuk van Cicero : Nee vero [idenim diligenter in*

telligi volo) fuperfitione tollenda tollitur Religio ; noch

werd {want dit is een[aak daar byfonderlijk op te letten

ftaat) door't wecb-nemen der fuperjlitie de Religieftlfs

weggenomen.

Waarom dan , naar aan den Lefer gerecom-
mandeerd te hebben de Spreuke Paulij beproefd al-

les en behoud het goede (wijl d' Menfchelijkheyt my
felfsookgcenfïins voor doling of Miflag vry houd)
ik tot de verhandeling der faak fal toetreden.

Van d'Oorfpronk der Afgodendienft en der

Orakelen fpreekt mijns achtens al byfonder aanmer-
kelijk de vermaerde Rabbi Mofes Maimonides in lijn

Boek van de Afgoderye. Dat, namentlijk ten tij-

de van £»ox[delejuifte tijd die op traditie ruft be-

hoevenwe wel op lijn Credit niet aan tenemen:
ioch is t' cnemaal bedenkelijk dat d' Afgoderye

Fi al
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al lang voor de diluvie heeft plaats gegrepen] het

menfcheJijk gedacht en de wijfe lieden onderde

felven in dikke duifternisquamen te vervallen, en
dufdanigen Doling. Naardemaal , redeneerenfe,

God het gefternte en hemelkringen heefd gefcha-

pen 5 om de wereld daar door te beftieren ; die in

der hoogte heeft gefield ; deielven alfo deel-achtig

aan fijne eere heefd gemaakt ; en haar tot fijne Die-

naren gebruikt: fo ift ook billijk dat wydefelven
loven en verheffen en eeren. Want dat is de wille

vanGoddeHeere felfs, datwy verheerlijken en
eeren j die genen die hy heeft opgevoerd en

vereerd , even als een Koning die fijne Dienaren

wil geëerd hebben ; wijl die eere ook den Koning
felfs aangedaan werd.

Dat , naar dat hun fulke Opinien in 't hoofd wa-
ren gekomen , fy Tempelen en heylige bofchen

[dat wel de eerfteBede en Offerplaatfen zijn ge-

weeft] enz. hebben aan' t
gefternte geboud en ge-

plant» aan den felven hebben beginnen teO fleren,

die te loven en te eeren met aanroeping en gebe-

den , fich voor de felven nederbuigende ; op datf

e

doch , door hen de gunft en weldadigheid des

Scheppers quamen te genieten : naar hare dwafc
en verkeerde inbeelding.

Dat, by voortgang van tijd , valfch e Propheten
zijn komen onder 't volck op te ftaan , die aan

'tfelveaankundigden , dat aan hen (Propheten)

van Gode was bevolen , datmen defe ofdie fterre,

(of ook wel al'l gefternte) moeft eeren en Offe-

ren; en wel noch op fulke, offuik een wijfe daar

aan Offeren , en een Tempel ftichten. Daar by
noch , dat men 'er een beeld en gelijkenis voor
moeft oprechten , dat van yder een , Vrouwen en
Kinderen enz, [fie hoe roen ook al de Beelden toe

Boe-
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Boeken der Leken zijn gepractifeerd] fou werden
aangebeden.

Wefhalven fy ook de Figuur, door hen felfs

daar toe verlierd,aan hen voorfchreven; en feiden,

dat fodanig een Figuur de gelijkenis der Sterre

was; en dat fulcks hen door Goddelijke Openba-
ring was bekend gemaakt. Waar op dan fulke

Menfchen hebben beginnen Beelden te maken en
te ftellen , in de Tempelen , in de Boffen, en op
de toppen van Bergen en Heuvelen. Waar heen
dan'tvolck te faam gevloeid zijnde, fy [valfche

Propheten , en Prieiïeren , en Oflfër-papen de fel-

ven aanbaden, en 't volck wijfmaakten, dat van de-

fegeheyligde Beelden ] ofdeGodheytdaer onder
verborgen, alles goeds en quaatsvoortquam ; en
dat derhalven de felven met groot recht geëerd >

gevierd en gevreefd wierden.

Ondertuflchen beloofden de Papen defer Af-

goden alles goeds, alle geluk en voo rfpoed, voor
die genen die de felven eerbiediglijk quamen ee-

renen dienen ; bevelende tegelijk het genen hen
te doen en te laten ftond.

Daar na zijn 'er noch andre Bedriegers opge-
fiaan; die voorgaven , dat defeofgeneS/env, of
Hemel-kr'mg-) o fEngel , tot hen gefproke?i had>cn be-

volen, dat hy, op defe of gene wijfe foecialijk,

wilde geëerd en gediend zijn : en dat defelveaan
1 hen had vertoond, op hoedanig een wijfe ; en wat,

daar ontrent , waer te nemen ofte vermyden was

:

En is hier op door de gehele wereld die Opinie
doorgedrongen; datmen yder Beeld op een bylön-
dre wylë raoeft eeren, ontrent het aanbidden , Of-
feren, enz.

Seer wel merkt aan Edoardus ,Baron Gerbertde

Cherbury &c. in fijn uytftekend geleerd Boek de Re-

F 5 h%hw
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ligione Gentilium of Godsdienfi der Heydenen ; dat dit

eerft van de JEgypienaren [waar nevens everrwel

ook deCha/deen te ftellen zijn] is hervoort geko-

men: als dieeerltopdegeir.erncen,deloopderiel-

ver enz. acht gaven; daar uit iich in deielven een

Goddelijkheitquamen te verbeelden ; aan de iel-

ven Tempelen en Bofïchen hebben geheyligd j

en heilige byeenkomften enz. aldaar hebben aan-

gefteld.

Tot dtSyriers en andre naburige Volken quam
dit fich verder voort te fetten en te verfpreyen ;

En ib allenkskens tot Grieken en Romeynem (wijl uit

hetOoften met alleenlijk deGods-dienft,- maar
ook by na alleiuperftitie isafgevloeyd) en heefd-

menfe noch aldaar , noch op andre Plaatfen , door
Wereldlijke macht ofkracht,oit beginnen te kren-

ken of te dempen , voor de tijd van Conftantyn de

Grote : als nu reeds hier boven door my getoond is.

Om dan (op dat ik weder van wat hoger op hef-

fe en aan Maimo?iides ftelling enige connexie en

vervolg koom te geven ) hetiuperititieuie volk te

beter in devotie te houden, en te langer te konnen
mompen 3 waft voor defe fijne Pricfters van no-

den , datfe onder hunne gepretendeerde openbarin-

gen , ook enige Voorfgggingen van toekomende faken

quamen te vermengen ; en goed ofquaad te voor-

spellen : en Miraculen te practiferen 3 en wonder-
lijke uitkomften te verfieren ; van lieden die iich

of byfonder Godsdienftighjk , ofin tegendeel feer

ongodsdienftiglijken goddeloos, ontrent de Go-
den , en het wel eeren en vieren der felver, door
Offerhanden enz. (Van waar de Papen 't grootfte

voordeel ten oplicht van eer en Rijkdom quam)
hadden gedragen.

Hier door dorftmen ook 3 wijl 't gemeen , doch
an-
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anders fuperftitieus , fo lichtelijk , door extraordi-

nare voorvallen , en verfierde Mirakelen , en won-
deren, iig bedriegen laat , niet lichcvaerdiglijk we-
derfpreken j en vooral niet publijkelijke te fchan-

de maken, 't geen men ontrent dui'danig bedrijf

had ontdekt : offchoon voor alle verifandigen ge-
noegfaam bleeken de dubbelfinnigheit, en arglilti-

ge vonden en grepen, der Antwoorden s en de
kunsjes, ontrent het beantwoorden der Raadvra-
gingen ,

gepleegd.

Hoe leer lichtelijk het gemeen fïchaand'uit-

komit van laken , die voorfeid of belopfd werden,
vergaapt , leerd ons de dagelijkfche erVarentheit.

Want ofdefe antwoorden maar fomtijds,en dan
dikmaal noch leer onvolmaakte,uitkomil hadden

,

ofgeheellijk gene : als voor lbo veel men de met
voordacht uitltekend duifter en dubbelfinnig ge-

maakte antwoorden daar op fuperftitieufelijk toe-

pafte i enalfofodanigenfindaarinvond, als men
iïch felfs het lieffte wijs maakte s fagen defe maar
op de goede fucceflen , en vergaten de verkeerde i

of weten die hunne eigene botheit, en'tqualijk

verftaan van
s

't Orakel: als welk fy t' enemaal ver-

keerdelijk hadden begrepen. Defe Papen waren
dan noid fo verlegen 3 of wiften fich wel weder te

redden.

Want indienfe iets goeds hadden geproph--

teerd , en 'er in tegendeel quaad en onheyl op
quam te volgen , wetenfe fulks den fonden en ver-

grijpingen des Volks, ofdier genen , die 't Orakel
hadden raad gevraagd : om welke , quanlTuis , de

Goden, in plaats van fig gunftig te tonen, tegens de

fuiven fig hadden vertoond : Datoverfalksllacht-

offeren enz. tot verfoening , en verkrijging van de

gunft der Goden dienden geofferd. Welken hoe

F 4 vaa
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vaaker die wierden vernieuwd (onder pretext van

ouade ofgoede voortekenen) hoe langer ea vetter

clefe heybge Broeders daar van fmetiten en (mui-

den.

Indienfe quaad hadden voorfeid , en 'er goed en

geluk in tegendeel op quam te volgen j gavenfe

voor, dat fulks en door gedane Offerhanden , en

door hunne gebeden was toegekomen ; en het

iquaad door aen Goden befchoren daar door was
afgewend. So dat 'er geen grote fwarigheid was

,

or de voorfeggingen al juiflt den voorfeiden uyt-

gang niet en hadden j en fy fich doch altijd kon-
den redden , en hunne en hunner voorfeggingen

achting by't gemene Volk feer wel behouden: ter-

wijl die genen die wijfer, doch (gelijk altijd en

overal) verre de minften waren ; fchoon datfe 't

bedrog wel merkten, veyligft voor fich felven hiel-

den, fulks ftilfwijgend aan te fien : naar-dien de
gemene man doch geenffiins wijs te maken was >

en \ fpreekwoord henlieden niet onbekend

:

De 'wereldmoet en ivil met Poppen zijn bedrogen*

Hierom was ook 't oogwit defer Papen geen-
fïns de Menfchen verftancfiger en beter te maaken,
fchoonfe fulks op 't hoogfte pretenteerden s naar-

demaal dit hen geenflins in hun kraam diende :

Maar hieldenfe, fo veel mogelijk was,dom en ver-
slaafd onder de fuperftitie: en leerden hen in plaat-

fe van \ betrachten van eere en deugd , het waer-
nemen van Offer-flachtingen

?
en andre foorten

van Ceremoniën en Plechtelijkheden te onder-
houden ; van Feeftdagen tot eere van dees ofgene
God (waar aan dan weder OfFer-flachtingen enz.
vaft waren) hunne oren ondertuflehen voltuitendc
van quanffuis gedane Mirakelen , feer wonderlijke
uitkomften der Orakelen ^ dromen engejicbteni hulp

en
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en genefingen door Goddelijke antwoorden of

dromen bekomen j en feer vele andre vernerin-

gen en vodderyen meer. Hier by pra&ifeerdenfe

heilige verborgentheden oi'Myfieria ; waar toe de

lieden mer grote ftatie en omilag van fuivering,be-

proeving enz. wierden in gewijd : doch onder feer

hoge en diere eden van ftilfwiigendheid j en ver-

vloekingen, indienfe ietsvan die verborgentheden

aan een on-ingewyde quamen te openbaren : dus

pracüfeerdenfer ook een Biecht by , waar doorfe

der Menfchen allerverborgenfte bedryven en be-

dekte fchelmftukken qüamen te weten: en den fel-

ven daar door onder hunne fubje&ie te houden :

wijl de fodadigen voor al niet derfden melden de

gruwelen , diefe quamen te vermerken, dat onder

fo een heylig pretext bedreven wierden.

De Wijfe Lieden fagen dit dan al fwijgende,-

fommigen met grote indignatie , fommigen in te-

gendeel te gelijk al lachende y aan. So om redei*

nu reeds bygebracht : wiilfe met fich opentlijk

daar tegens te ftellen, fïen in d* allergrootfte ge-

varen van leven en welvaard wierpen : naar dien 'c

den Papen noid aan heylig pretext ontbrack om
fulke(quannuis goddelofen)in bitter lijden te bren-

gen j als om datfe wel fagen hoe noodfakelijk de
Keligie, fy was dan fo fy was, wasom'tvolkin
den band te houden : en niet tot pure godloofheit

niet alleenlijk ontrent opinie , maar , ontrent da-

den en bedrijf» te brengen.

Hierom bliefenfe mede met den ouden aap
(als 't fpreekwoord leid ) patrocineerden ook de
aangenomen Godsdienften : ja gaven lich over tot

het medebedienen van Priefterfchappen enz. en
matigden de Koningen en Opper-Vorften fiéh het
Opper-priefterichap aan : om alfo te gelijk Mee-

F 5 fters
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fiers over 't geeftelijk te zijn, en de Gemeente fo

veel te krachtiger onder hunne gehoorfaamheit

te konnen behouden : Tonden felfs naardeOra-
kelplaatfen, om quanlüis Goddelijke antwoorden •>

en gebmikten die fo , om 't volk fomrijds te Mom-
pen en te bedriegen ; als om hun gefach en acht-

baerheit daar door te fterken. Op dat dit te beter

voor hen mocht fuccederen verforgdenfe ook , dat

Ie of eigene Orakel Tempelen , of Heylige Lo-
ten, of Sibyllijnfche of andre Prophetiiche Boe-
ken ofin hun eigen Rijk of Republijk hadden j of
datfe anders macht en ontfag ontrent de felven

hadden. En ofhen fomtijds , felfs door de Papen,
daar ontrent de voet indir edelijk wierd dwars ge-

fet , ledenfe liever wat , als de guiterye te ontdek-,

ken , die hen fo menigmaal ontrent het Mompen,
leyden, en regeren, van Jan Alleman,te pas quam.
Door lankheid van tijd, evenwel 5 door vaak al

te grote onbehendigheit der Papen 5 ofal te grote
ftoutheit ontrent hun bedrijf, en dat de Menfchen
hoe langs hoe wijfer wierden j en vele andre oor-
faken j noch gevolglijk door my aan te wijfen ,

raaktenfe hoe langs hoe meerder in verachting

,

en eyndelijk geheel en al te gronde te gaan.

Dit zijn confideratien die ik achte, dat, fchoon-
fe nu aan den Lefer noch niet volkomentlijk mog-
ten voldoen , onder de hand evenwel , en in 't ver-

der verhandelen defer ftoffe , ilch helderder fullen

opdoen 5 en , door de gevolglijke redenen en
exempelen , genoegfaam , mijns achtens , werden
bekrachtigd en bewefen.

Doch , om verder ter fake te komen , ofdan
fchoon , en oude en nieuwe Schrijvers, ja de aller-

meefte en voornaamlte Geleerden , van defe onfe

,

en de voorgaande Eeuw , hier ontrent hunne toe-

item-
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ftemming, ofgeheelijk , ofvoor een gedeelte ten

minilen ,
geven aan 't algemene gevoelen ( 'tzy

door lichtgelovigheit , 't zy door gebrek van ge-

noegfaam onderloek ; 't zy uit andrë meer) moet
ons dat in genen dele overhalen. Wijl hier maar
Reden j en ware, geenflins ingebeelde, of door an-

dren op de Mouw gefpelde , ondervinding , gelden

moet : of fodanige getuigenijfen of Hiitorien , dn
Oude Schrijvers , die met reuen by ons onverdacht-

zijn i en citatien die tut de ielven wel en voorfïch-

tiglijk werden bygebracht, vertaald, en toegepaft.

Want uit gebrek van fuik rechtmatig onderfoek

(als ik breder in 't begin deler verhandeling heb
aangewefen) komt het by, ómnen Cicero en an-

dre geleerden en ongeleerden Chriftenen en Hey-
denen doed fpreken en gevoelen 't geen fy noid

gedacht ofgedroomd hadden : maar waar van fy

fomtijds wel uitdrukkelijk het tegendeel hebben
betuigd.

Een Exempel daer van kan verftrekken 'c geen

met fo grote voorbarigheit uit Tertulliaans vijfde

cap. fijner Verdediging werd bygebracht : hoe na-

namentlijk Tiberius onfen groten Heylandwilde on-

der 't getal der Goden geflelt hebben enz. De
woorden van Tertullianus zij n r Wefkalven Tiberius ,

te vjiem tijdde naam van Chriflen eerft ter tuere/d is ge-

korven , wanneer hy uit het Paleftijnfche Syrië tijding

ontfangen hadj dat aldaar de ivaarbeidvan die Godde-

fykheit [yefu Cbriftï] ontdekt v*as , fulks aan den Raad
voorftelde ; reeds fèljs fijne ftem tot voordeel dier fake

voorafgevende. Doch den Raad ; voïjlfy 't onder fich niet

had onderfocht en goed gekeurd , vertuierp fulks. Da»
bleef C<efar evenveel by fijn gevoelen en dreigdemet ge-

vaar de befchuldigers der Chriftenen.

't Gaat menigmaal met dusdanige vertellingen

even
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even als het gaad met de grote fnee-ballen,die hoe
langer fy langs veld of dak gerold werden , hoe
meerder fy toenemen en groter werden.

lertullianus , door te grote lichtgelovigheid , of
gebrek van genoegfaam onderfoeck, enz. heeft

dit dufdaniger wijïe verteld j andre latere Chri-

ftenen , Eufebim 3 Cedrenus en Nicephorus meten 'er

noch Pilatus by ; en dat die fulks aan Tiberius fou ge-

fchreven hebben : en yder der felver , hoe later

Schrijver, hoe meerder hy 'er byvoegd; en leid

•venwei , dat Tertulliaan ook fulks gefeid heeft.

Want Eufebius fpreekt op de wijfe : Doch ah nu P/-

latus de 'wonderdaden van Chriftus aan Tiberius hadbe-
kendgemaakt ; ook te gelijk het gene ontrent desfelfs op-

ftanding wasgebeurd : Heeft Tiberiusge/ijk (N. BJ Ter-

tullianus in fijne verdediging voor de Chrifiene?i ver-

haald) daar over verfieldzij?ide , dit alles aan den Raad
gebracht , en wilde hem door Keyferlijkgebvdonder

y
tge-

tal derGodengefieldhebben. Doch den Raad liet fulks

niet toe
; feggende , datfe fich bleef houden aan een oude

Wet die verboodiemandtot eenGod te maken , indien die

niet door toefiemming en befluit van henlieden^denRaad]

daar onder gefield wierd. En nam hy [Tiberius'] defe

Wet welaan {ofkeurde defelve voor goed) maar beval

hy evenweldat niemand , de Predikinge , ofverkondin-
ge-y Chrifiifou beletten : en dreigde daaf en boven met

doodfiraffe die befchuldiging tegens defe Prediking quam
op te vatten.

Sie hier, mijn Lefer, wat niet op Rekening
van Tertullianus werd gefield, met die woorden -,ge-

tijkTertullianus in fijne Verdediging voor deChriflenen

Verhaald! want uit de collatie hunner beider woor-
den over defe Hiftorie (of liever verfierde fabel,

als gevolglijk klaarder fal getoond werden) blijkt

hoe weinig flaat men dikmaal op citatien , van

Schrij-
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Schrijvers, diefchoonmet een goed oogmerk al

te vcorbariglijk , uit te grote lichtgelovigheden

fchrijven, te maken heeft.

Veel breder gaat hier over Orofm , de tijdge-

noot van Aurelius Auguftinus\ (aan wien hyook
fijne Hiftorie heeft opgedragen) wanneer hy in't

vierde cap. van fijn 7de Boek aldus fpreekt . Ttbe-

rins, heeft , tegelijk metfijnefeerfavorabile toeftemmingy

aan den Raad voorgefteld, dat Chriftut voor een Godfou
gehouden werden. Maar den Raad, door belgfueht be-

wogen 3 dat diefaak niet eerSi (ge/ijk anders degewoon-

te was ) aan haar overleg wasgebracht , op dat fyfou be-

jluiten , of fodanige ( Godsdienft aan te neemen , of
?:iet aan te nemen was y heeft de Confecratie [heyli-

ging-, ofvergoding] vanChriftus verworpen: voorna-

mentlijk, door dien ook Sej'anus y de PrafecJus vanTi-
ber:nï,uit7iev:ent opftinatelijk het aan-?iemen deferReltgie

tegen fprak. Doch Tiberius heeft evenweldoor een Edict

de befchuldigers van de Chriftenen met de doodgedreigd.

En is derhalven allenskens die fo [eer geprefene modeftie

vanl'bcrius Cafar verminderd (en gekeerd) tot ftraffe

enfihade van dien tegen/prekende Raad, enz.

Hier by fal ik noch voegen twee plaatfen van Ce»

drenus pag. 1 55. en 1 58. in de Bafelfche editie ( ne-

vens de vertaling van Xylander ) te vinden, d'eerfte

luid : Wanneer nu het gerucht van de verwonderlijke

verryfenis onfes Heilands ? en des felfs opvaard naar

den Hemel, by de meefe menfchen alom ruchtbaar was ;

heeft Pilatus , daar over beangftigd zijnde , dat hy fo-

danige wonderen aan dien Keyfir niet hadbekend ge-
maakt , eindelijk desgedwongen , dit aan den Keyfirge-

meengemaakt , 'tgeen ontrent de verrijfenis uit den dode

onfes Heilands Jefu Chrifti fich hadtoegedragen ; ook

fijne andre wonderwerken , enhoehy naarfijnfterven

van de doodverrejèn zijnde, nu van velen wierdgelooft
em
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een Godt te zijn. Tiberius derha/vengewaar werdende
hoefeer de naam der Chriftenen door de wereldverfpreid
wierd, maakte dit kenbaar aan den Raad

; felfsgenoeg-

faam late?ide blijken, dat hy in die leer behagen had'.

Doch den) Raad wijldie defelve niet approbeerde , ver-

wierp dit. De warachtige oorfaak was , dat de heil/a-

me leere van de predikingeGodsgeen oordeelen toeftem-

mirig der menfchen van node hadde. Dit (N.B.) ver-

haaldTertullianus. Defè Tiberius dreigde {pok) met de

doodden befchuldigers der Chriftenen. De ander plaats

luid aldus : Verder , Pilatus ftelde naar de cruiciging

Chrifti , by nacht de beelden des Keyfers indeTempel^

maar de J-odenfo haaft het dag wierd,dit gefien hebbende

wierdenfofeer ontftelden beroerd3dat Pilatus(daar door)

in vrees gebracht, die naar een andreplaats liet vervoe-

ren. Doch Tiberius uitftekend de rechtvaardigheidbe-

betrachtende 3 fchreef aan de Gouverneurs der fteden y

dat indienJy iets ( aa?i hen
)fchreefwaar in hy iets beval

te doen tegens de Wetten , Jyfich daar naar niet hadden

te richten •> alsgeboden va?i hem uit'onkunde. Waarom
ook Pilatus j wete?zde hoe groot een lieflebber hyvandè
waarheiden van dpgerechtigheidwas , alle de wonderen

van ChriftuS) enfjnegodvruchtige leerftukken , aan hem
in een kort begrijp (gelijk Tertullianus (N.B. ) in fijne

apologie voor de Chriftenen verhaald) aan hemgemeen
en bekendmaakte : ook hoe hy naarftjnftervenwas we-
der levende geworden , en hoe hy nu (N. B.) by allen

wierd geloofd God te zijn. En dat Tiberius daarover

verflagen ? alle defe dinge?i aa?i den Raadbekendmaak-
' te : maar dat defelvefulks niet toeftond^feggende , dat[e

gehoorfaamde aan een Oude Wet y die bevaldat men nie-

ma?id vergoden fou , voor dat hy door hunne toeftemming
en befluit daar toe gekorenwas; enz.

Nicephorus feió , dat het uit oorfaak van een oudege»

woont i o?ider de Romepienwas> dat Pilatus aan Tibe-

rius
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flus overfchreefy van de Miraculeufe opflandinge Cbri*

fti> enfijne andre wonderdaden \ en hoe hy van velen

niet aileentyk een God-i maar felfs ook (N* B.) de voor»

naarrfle onder alle andre Goden 3 wierdgehouden. Dat
de Raad, wanneer Tiberiusfolks aan defclvequam voor

te fteïïen » de faak niet eens in overweging nam > ensi

En (N. B*) dat Tertullianusfulks verhaald.

Alles wat 'er defe Lieden van 't hunne noch by-
voegen (even als of de lichtgelovigheid van Ter»

tullia?ius hier ontrent niet groot genoeg was ge-

weeft ) werd'op rekening van hem Tertullianus ter

nedergefteld. Doch den Lefer kan wel fien met
hoe goed een fatioen.

Maar byfonder wel heeft gedaan Hïeronymns , in

fijne Vertaling ( Co fy maar die naam mag dragen )
van Eufebius Tijdrekening ; dat hy 'er Tertullianus niet

over geciteerd heeft 3 als hy met defe volgende
woorden fpreekt : Pilato de Chrifiianorum dogmatt

ad Tiberium refeenté , Tiberius retulit adSenatum 9

ut inter caterafacra rèciperetur. Verum (N. B. ) cum e»

Qonfulto Vatrum Qhrijlianos ÈliminariUrbeplacuijfet*

tiberiusper ediSium accufatoribus Qhrifiianorum com-

minatus eft Mortem.

Wanneer nu Vilatus van dé Qhrtften-leer aan Tibe*
rius had kennisgegeven , bracht Tiberius julks aan den

"Raad ; op dat defelve (namentlijk die Leer) onder de an~

der Godsdienften wierdaangenomen. Maar naardemaal

't aan denRaadbehaagde 3 door een Raads^befluit y den
Chriftenen uit de Stad (Rome) teverdryven, heeft

Tiberius > door een Gebad
}
den beschuldigers der Cbri-

ftenen, de doodgedreigd:

Sie hier 'tVerhaal weder op een andre wijs,docb.

geenffins vooriichtiger of verftandiger,gedaan.
Vilatus , namentlijk heeft maarovergeicbr;v?n

van de Religie en opinie der Qkrijlenen. 2. Ti-

berm
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rius heeft aan den Raad niec de Vergoding enz.

Jefu Ckrifti verfocht ; maar de admmiflïe fijner

Godsdienft , nevens die der andere Godsdienften.

3. De Raad verwierp niec alleenlijk dar voorftel

fvan de Vergoding Chrifti is hier een feer diepe

ftilfwijgendheid ] maar maakte in tegendeel een
befluit > waar door de Chriftenen uit de Stad Rome
wierden gebannen. Waarop, en om welkere-
denen , Ttberius in tegendeel de befchuldigers der

Qhrifienen met de dood dreigde.

Doch , op dat hier eens de nadruk en kracht

van alle defe vertellinkjes beknoptelijk werden
geconfidereerd : blijkt, vooreerft, VLitlertullU*

«wfelfsgeenfins* d&iJ? ïlatus fuiksaan Tibermfou
hebben gefchreven.

Maar fal licht iemand denken, evenwel (of al

fchoon fulks niet was) blijkt het uit d' Afiafilati ,

vaar op de Ouden fich beroepen : en uit wel-
ken men wil dathetook72r/*^#wfelfsfouheI>
ben.

Wat dan defen aangaat > de felven zijn 2. j.a
vierderleye geweeft : Ten 1. fodanigen met wel-
ken de Joden en Heydenen tegens de Chriftenen » en
Chriftelijke Godsdienft fchermden; en van wel-
ken , als van valfchelijk verfierde Schriften 3 Eufc-
hius fpreekt Lib. 1. cap. 9 a en Lib. 9. cap. 4, fij-

ner Kerkelijke Hiftorie.

De tweede foort van Ac*la waren die door de
TeJferakaidekatHen wierden gebruikt , en van wel-
ken Epipbanius fpreekt in fijne Verhandelingen
der Ketteryen.

De derde zijn s die door Jttftinus Martyr in fijne

twede Aplogie voor de Chriftenen werden byge-
bracht. Die ofTe ook niet verfierd zijn geweeft

,

fo wel als de Schriften der S#/&*> die quaniTuis

,

van
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ivan onfen Heyla?id hebben gepropheteerd > t' ene-

maal bedenkelijk is : veel meerder of'er wel in be-

lhei fd is geweerd ;>
\geenTertullianus eerft fonder

y?thtus te noemenden andren naar hem 3voortbren-

:en als van Pilatus ge fch. reven*

Want indien alle dele lieden ddeAcla P/tó ge-
ilen hebben, of ten minften eenigen der felver,

noe komenfe daar fo verfcheydelijk uyt te verha-

len?

Ja fo dat Gregorius Turonenjïs op de(è wijfe

(preekt (hift. lib. i, c. 2+) Pilatus autem gefla adTibe-
Mium Cafarem Mïttit ; & ei tam de Virtuiibus Chrifli y

iuam de pajflone vel refurreftione infmuat. §{tff gefla:

'N.B.) hodie apudnos retinenturflripta, Tiberius autejrt

hoc adfenatum recenfuit* Senatus cum ira rejftuit 3 pro

'0 quod?ion adeamprimitus advenijfet. H<ec ete?iim con-

tra Chriflianosprima odiorumgerminapullularunt.

Doch Pilatus fond de Gefla ( of '* verhaal van de

handelen bedrijven) aa?i defar "Tiberius; engafaan
hem kennis , fo van de daden , krachten en wonderen

y^hrifli ; als van fijne lijding , en vjederopflanding. Wel-

te Gefla noch hedendaags (N. B.)by ons in gefchrift blij-

ven behouden. Tiberius verhaalde fulks aan den Raad.

Waar defe verwierp fulks met toorn engramfchap ; om
\lat het met ten eerften aan haar <wasgebracht. En zijn

bier uyt de eerffeJaden van haat tegens den Chriftenen ,

yp en voort-gefproten.

I Maar doch toegeftaan zijnde,dat en die Aiïa Pi-

Vat ï door Juf}mus genoemd , en die Gefla Pilati door
Uregorius Tnronenfts genoemd , ene en de felve ; ook
oprecht en onverherd , zijn geweeft : kan wel
laar uit werden ingebracht , dat Pilatus wegens on-
jen Heyland aan Tiberius heeft gefchreven: doch
kan daar uitgeenffinsbewefen werden > 't geen 'er

rerder van Tiberius > en des felfs aanbrengen aan

G den
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den Raadenz. fo door Tertullianm als andren , werc
bygevoegd. wijlfulks geenffins in die Ati'is Pilat

kon behelfd wefen. Maar moet dit voor een ftaalt

je van lichtveerdigheid in Tertulliaan , en fijne Vol
gers , daar in , gehouden werden. Als ik nu fo ter

riond fal tonen , na dat ik van deCe Tertullianus ia

gelegd hebben dat hy [gelijk uit 'zijn 3 Boek tegen,

Mardon klaarlijk blijkt] fich heeft laten wijs-rna;

ken? dat felfs ook de Heydenen getuigden , dat bol

ven Jud<ea , by fijne tijd, 40 dagen la nek , alle morj
gen-ftonden een ftad [Jerufalem , ] met fijne mu
ren , enz. fich van den Hemel vertoonde , en me
het meerder oplichten van den dagquam te vei'

dwijnen. Welke Hiflorie , by andre Hiftorie

fchrij vers, 't zy Heydenen, 'tzyChriftenen, ner

gens te vinden ,• by hen tot bevvijs voor 't ïooojaj

rige Rijk werd bygebracht.

't Geen Tiberius aan den Raad fou hebben ge
bracht, en 't geen 'er den Raadop had geantwoor
enz. is reeds boven, feer verfcheidelijk (na de vei

fcheidenheit der oude Schrijvers, daar in j bygf

bracht. Doch laet ons eens onderfoeken op üoö
danijr een fundament dit alles fteund.

't Geen Tiberius hier toe bewegen moefr. , was-

of'c Geloof in JefumChriftum (fchoon t'enemaï

onvolmaakt) ofeens anders Godsdienftiggemoq
(hoedanigen enz. onder de Heydenen vele wareif

ofdat hy, fchoon ongodvruchtig, door fuik fchri

ven verbaafd en in 't gemoed verflagen , en da^

door tot fuik favorabel voorflel was gekomen j <j

eyndelijk 't medogen over de vervolging tegens d

Chriflefien , fo door andren als door den Raad ree*

te werk gefield ; of door hem gevreeid. Doch d;

noch het ene, noch het andre in hem Tiberius enkt

plaats hadden > maar wel louter het tegendeel

blij:
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>lijkt fonne-klaan uit het gene van hem door Sueto-

lius-, Tacitus , Dion CaJJius , en andren, getuigd werd*

vaar by noch komd de Teer grote dienitbaerheid,

?n laffe pluymtrrykeryej waar onder niet alleen

t gehele Roomfche Volk , maar wel voornament-
jjkden Raad ellendiglijk verllaafd lag. De brave
Vacitus ipreekter van(volgens Hoofds vertalingjop

volgende wijfe : Voorts die tijden [ iijaren naar

^hrifti geboorte ] z,ij?ifo befmet en vuil van vlajerye

e-veeft y dat niet alleen de treffelijkften der Stad , die

tunne doorluchtigheit met aa?i de handgaan befchutten

rjoeften ; maar alle Oud-~Burzermeefleren^ een groot deel

Ier genen die 't fihoittfchap bediend hadden , ook vele

'oet-Raadsluiden ^Pedarii Senatores~\ om ftrijd opfton*

!en ; radende dingen die lelijk varen en te hoog liepen.

Mengeeft uit tot een gedachtenis 3 dat Tiberiusjo dikvijls

>y van '/ Stadthuis quam , dejen fin in Griekfche voor-
enplacht uit tefpreken : 6 Menjchen gereed terflaver-

ye ! namentljk hem ook , die geengemene vryheidvilde3

erdrootfo vervetpel'ijk eengedult derftaveitden*

Indien dan reeds te dier tijde de flavernye,

luymftrykerye enz. fo groot was ; kan men gilten

oe veel groter die al geweeft zijn ontrent, en naar

et fierven , onfes groten Heylands. En vald Teer

1 el te begrijpen , dat die niet veel minder is aan-

ïgroeyd , als 't andre verder en verder verderf ui-

er zeden , tot de uiterfte goddeloosheid toe.

jj
Waar van de felveTacitus , op'teynde van fijn

a|ar-boek : Ook zijn de tijdenfijner zeden verfcheiden

tfveeft : uitmuntende in leven en fame , fo lang hy a?np-

a\!oos , of in gebied , onder Anguftus geveeft is : bedekt

4 bedrieglijk in het veinfen der deugden , fo lange Ger-

ty xnicus en Drufits te lijve bleven . De felffte is van goed
iig auaad gemengd geveefi , gedurende het leven fjncr
iXoeder : van eerloof vreedheidy maar verborgene on-

G z kws*
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kuisheden-) terwijlhy Sejanus liefgehad,ofgevrcefdheeft.

Ten laatften is hy tot fchelmeryen en fchandel'ijkheden

teffens uitgeborften-pia dat hyfchaamte en vaar weg zijn-

de> alleenlijk fijnen aardvolgde.

Wat Godsdienitigheit in dusdanig een Menfch
kan plaats gehad hebben 3 is niet alleenlijk hier uit

te gillen; maar ook, byibnder wel te fienuithet

gene Suetonius van hem getuigd , in de befchrijving

van lijn leven ; op volgende wijfe De uitheemfche ce-

remoniën , en JEgyptifche , en Joodfcheplechtelijkheden,

heeft hy verboden, en ingetoomd', dwingende diegenen,die

wiet die fuperftitie befet waren-y humie heylige klederen, en

verder alle andre toeftel en gereedfchap , te verbranden.

De'jonge manfehap der Jode?i , verfond en verdeelde hy\

onder fchijn va» hen te?i oorlog te gebruike?i , in Provi?:-

tien van ongefonder lucht . de reft va» die Natie , of

die van hunne ofdiergelijk opinie (ofGodsdie?/ft) waren
3

bande hy uit de Stadt [Rome] op fene van eewige(lover*

v) e , indienfe niet quamen tegehoorfamen.

Tacitus fpreekter ontrent op defelve wijfe van]

op 't eynde van fijn tweede jaar-boek : en F/aviuA

Jofephus toond van beyden > fo iEgyptenaren al

joden, deredenen ooriaak, waaromfe wierder

verdreven , enz. in 't 4. en 5 cap. van lijn 1 8 Boel
der Joodfche gefchiedeniflTen , namentlijk , d<

uEgyptenaren ftrafte hy om 't fchelmftuk aan Pauli

na^ onder pretext vangodsdienltin teTempelva:

lfts gepleegd. De Joden verdreef hy , om he

guitachtig bedrog , en dieffebe part aan Fulvia ge

ipeeld.

Op dit verdrijven der Joden fiet ook Seneca i

fijn 13811e Brief j alshyfeid : dat i?i ftjne jonkheia

die onderTiberius heerfching viel , de vrectzde godsdie?.

ften enplechtelijkhedengeweerd'wierdennen onderde A\

gwnenten van diefuperftitie wierd gepeld de o?ithoudb

vau 't eten eniger dieren. U
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Uit het ftraffe verdrijven van de JEgyptcnaren en

Joden , om boven gefielde redenen , kon hy noch

by enigen voor godsdienftig aangefien worden :

maar Suetonius (buiten 't geen men met de fel ve, uit

Tacitus en Dion Cajjius , vry meerder van fijne aerd

fou konnen by brengen , om fijne goddeloosheid

klaartetoonen)fpreekterop volgende wijfe van:

ontrent de Goden , en Godsdienjlen , vjas hy vry onacht"

faam, als die van de voorfeggendefterre- kunde afhing ;

en volvan die opinie , en verbeelding-i -was dat alles door

het noodlot nverd beftierd.

't Is , mijns achtens, byfonder aanmerkelijk , dat

Suetonius > niet alleenlijk de Joden noemd ; maar
ook de Sbnilia Seóiautes of die van diergelijke opinie

en godsdienft waren. Waar onder noodfakelijk de

Chriftenen fouden zijn te betrekken , indien reeds

hunne fecte fo verre was doorgedrongen geweeft.

Doch is dit al gefchied op 't 1 9 Jaar , en derhalven

noch ettelijke jaren voor de predicatien 1. Chrifli ;

lik laat ftaan die der Apoftolen\ die jaren lang fijn

H. Evangelium verkondigd hebben , eer fy de

naam van Chriftenen te Antiochieaan-namen.Wel
i licht dat enigen hen reeds te voren met die naam

[
hebben benaamd : en fy ; naar datfe overal by na

uit de Synagogen gefet wierden , die naam (ich heb-

ben aangenomen j om te tonen , dat fy fich Chrifti

naam geenilins {chaamden. Doch fijnfe lange tijd

daar na noch on der de loden gerekend geworden:
en daar uit is 't 3 mijns achtens , datmen , de woor-
den van Suetonius in 't leven van Claudixs

(
ludeos

s

impulfore Chrefto ajjidue tumultuantes Hovm expulit)

> Dat hy de loden} door aanftuvoing van Chreftt'J, gedurig-

'. lijk onder een overhoop leggende , uit Romen verdreven

t
heeft. Onder welkeJoden, dat ook de Chriftenen,

}

ten minften, die uit deJoden tot het Chriftendom
G 3

be-
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bekeerd waren , begrepen wierden , het exempel
van Afiila en Frifcilla Ad. 19. ons genoegfaam
leerd.

Ik weet wel dat de feer geleerde lac. UJferiusAr-

machanus-> Primaat van Yrland, en andren, defe

woorden van Suetonius gans anders verftaan , om 't

woord Chreftus (niet Chriftus) by Suetonius ge-

bruikt, en dat 'er werd gefeid lmpulfore Chreftoy door

aanftu<wmg van Chreftus ; even als of 'er enen Qhre-

Jlus toen ter tijd te Rome (of elders) geweeft was

,

die oproer, door fijn oproerig bedrijf, onder de
Joden (felfs Jood wefende) had verwekt. Maar
vindmen nergens , noch by loden* noch Heydenen y

noch Chriftenen > van dufdanig een Chreftus (buiten

dit van Sueto-iius) enig het alderminfte gewag.
Maar vindmen, in tegendeel) wel in deheylige

Schriftuur, dzt de loden, tegens die onder hen de
name Qkrifit beleden , oproer verwekten ; de iel-

ven uit de Synagogen ftieten, enz. als onfen Zalig-

maker lefus Chrifius hen felfs al hadde voorfeid.

Dat, de Heydenen, menigmaal aan onfen Heyland,

de naam van Chreftus ( dat goed , nut enz. bete-

kend) in plaats van Chriftus; en de Chriftenen, Chre-

fiiams of Chreftenen noemden, 't zy uit doling, 't zy
uit fchimp en fpot, of uit beiden te geliik, blijkt

klaarlij k by Ijuciarms , (in fijn Fhilopatns) by TertuL

lianus (in 't derde cap. van iijne verdediging) en by
Laóïantius in 't 7de cap van fijn 4de boek : en
maakten voor al in vroegere tijden de Heydenen

geen ofweinig onderfcheid tuflchen loden en Chri-

ftenen.

Dat het (om weder wat nader ter fake te kom en)

t'enemaal onnodig was, dzxTiberius om vervol-

ging tegens de Chriftenen ^ fodanigen verbod deed,

en pene Helde, tegens de aanklagers der Chriftenen;

blijkt
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blijkt daar uit, dateer noch noit vervolging door de
Heydenen regens hen was aan^efteld: als, buiten

andre getuigen ^Tertu/lianus (elft uitdrukkelijk feid s

i met dele woorden: Confulite commentarios veftros.

Jllic repcrieiis primum Neronem in hanc feftam turn

'Maxime Rom£ oriëntem , Q<ejariano gladio ferocijje,

t&c. SietuweGede?ik-fchriftenna : in dte [elven Juit

,gy 'vinden , dat Nero de eerBe is geweefl , die tegensdefe

fetle , die toen voornamentïtjkfijne opgang kreeg , met het

\ Keyferlïjkefwaerdheeftgewoed,

't Geen doorandren , naar Tertulliaan , totdefe

!
Hiftoi ie werd bygevoegd van Sejanws , enz. fteekt

ifo vol belachelijk kinder-geloof, dat het buiten

twijfFel alfo wel verdrietig föu vallen, 't geen ik

daar tegen fou konnen feggen , als 't my vervelen
' ibu te fchrij ven. Waarom ik dat voor andren over-

late.

Doch, kan ik evenwel niet nalaten, iets te feg-

gen , over de uitleg , die de feer vermaarden Heer

y. Vojjiiis , aan dele woorden, van 7ertullianus geeft

:

i
Senatus, quia non infeprobaverat, rejpuit. Aan welken
h\ defen fin gttïv.Den Raadverwierp hetfritflatterye

tegens Tiberius , om dat 'hy {'tiberius) niet hadwillen lij-

den , datmen met fulke vergoding hem cpiam te eeren.

Doch , buiten datmen van dufdanige weygering
van Tiberius nergens iets leefd , vindmen by Tacitus

j
wel degelij k het tegendeel , in fijn vierde der Jaar-

I
boeken, op volgende wijs : Om welke wraake , en

' mits , inden voorledenjaare C. Silanus geflraft was , de

; Steden van Afia , aan Tiberius , fijne Moeder e?i de?i

Raad, een Tempel toegekeurd hebben , den welken hun
veroorlofd is te flichten. Want of hy fchoon , een
weinig tijds daar na, uit veynfing, in den Raad y

fulks fcheen te willen weder-fpreken , op'tver-
foekj door de Spanjaerden, ten dien eynde, aan

G f hem
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hem gedaan : foo bekende hy fel fs , evenwel , dat

het met fijn goede wil gefchied was : en gaf ook
noch, daarna, (wanneer de Afïaanfche Steden in

onderlinge twift waren, in welke die Tempel, te

fijner eere en vergoding, behoorde gefticht te wer-

den) fijne uitfpraak daar over ten voordele der

Stad Smyrna. Waar uit wel te fien is,dat hy daar van
geenfïins afkerig was : wijl, als feer wel, Tacttm Sue~

tonïus en Dion Cajjim aanwijfen , ordinaarlijk fijne

woorden en daden tegens malkandren quamen
aan te lopen : en hy 't allerheftigfte begeerde

,

't geen hy't alderfterkfl weygerde.

Teverwondrenis't, datmen, op quade ofver-
keerde voor-oordelen bouwende,fo lichtelijk fon-

der genoegfaam examen , ontrent deoudeSchrij-
vers,toetreed :en malkandren fo bundeling volgd.

Maar meerder wonder is 't, dat fulks ontrent de

H. Schriftuur gefchied : ontrent welke, wy met de
allerhoogfte voorfichtigheid behoren te werk te

gaan, in 't onderfoeken en pubüjk verklaren der

felve.

Dit fienwe evenwel, dat ontrent deHiftorie>

der gepretendeerde Prophetejfevan Endor,gefchM:
en daarom van d'eerfteChriftentijden af, fo lan-

ge en veel gedifputeerd is , door lujiinus , Origenes,

Augujlinus, en Eufiatius , enz. en onder de lateren

,

fo door andren , als fpecialijk Leo Allatius (die daar

over een groot boek gefchreven heeft) ofnam; Sa-

muel felve door dat wijf zy opgewekt; dan of het de
Duivelin Samuels fchijn 2.y geweeft , die fich aldaar

(naar hunne mening) vertoonde. Daar doch de
H. Schriftuur noch 't ene, noch'tandre getuigd:

maar genoegfaam te kennen geeft, het loos bedrog
van dat wijf, dat geenfïins

9
s Duivels overnatuurlij-

ke konften daar toe van noden had. Gelijk iulks al

voor
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voor defen door Reynald Schot (buiten 't geen 'er

noch meerdei- van gefeid kan werden) alsgenoeg-

faam getoond is,

Want i.offchoon Saul reeds te voren alle Waar-
feggers en Waarfegftcrs {fa veel hv kon) verdre-

ven had ; was hy iel fs noch in dat dwaas gevoelen,

dat de Geeften der verfturvenen door toverye

(ofovernatuurlijkekonften) konden werden op-

gewekt; en gevraagd zijnde, antwoord geven, en

toekomende dingen voorfeggen. 't Welk als dit

wijfverftond , fy een fecr grote occafie daar door

vond om hem looflijk te bedriegen : wijl niemand
lichtelijker bedrogen werd, als die met fuperfti-

tieulè opinien voorin-genomen is ; enfulks aan

diergel ij ke bedriegers felfs ontdekt.

Ten ide kende buiten twijfFel dit wijf de Ko-
ning Saulfeer wel, om dat'er fbuiten dat hy niet

verre van daan woonde) geen man, op hals en
hoofd na, fo groot als Saul in geheel Iiraël was : dat

genoeg was , felfs voor die hen noid gefien hadden,

om te weten wie hy was , fchoon verkleed zijnde.

Voeg hier by, dat de Koning te dier tijd noch
fo gemeenfaam met hunne onderdanen verkeer-

den ; dat Saul, toen hy al Kon ing gezalfd was , in

tegenwoordigheid van 't volk Ffraëis, noch bleef

de beeften hoeden ; en van achter fijne Runderen
quam om de ftad Jabes te ontfetten.

Waar by noch gevoegd kan werden , dat ook
fijn verfoeck, om Sajnuelov te wekken, aan dit wijf

kon bekend maken wie hy was , alfle anders al

twijflrelde : of ten minden dat fulks daar veel toe

hielp.

3. Werd defe Tragedie wel door dit wijf al-

leen yfoo'tfiheen, gefpeeld. Maar niet foo in te-

genwoordigheid van Saul, dat hy fien kon wat 'er

G 5 om-
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omging. Naardemaal hy maar alleenlijk hoorde

,

't geen het wijfhem daarvan berechte ; en wilde

wat hyfou horen.

Want alffe nu , op 't verfoek van Saul, quanfluis

Samuel deed opkomen 3 en daar op den verbaafden

{peelde : eveneens als of fy hier door maar eerft

Saulh&d leren kennen j vraagde hy wie., ofwat het

was datfe lag.

Sy had fich noch niet verbaafd gehouden , wan-
neer fy Samuel moeit doen opkomen : maar toen

fyquanfïuis, Samuel^ (eveneens als of die gepre-

tendeerde geeft , haar lulks al terftond had te ken-

nen gegeven ) quam haar die verbaafdheid over >

datfe uitriep : Gyz'tjt Saul> enz.

Verder , Saul vraagde haar watfe fag : en fy be-

fchrijfd daar op Samuel, (o als hy , naar apparentie,
3
tallerkennelijkftwas h envooreerftfijn eerwaar-

dig gelaad , alfle feid : ikfie eengroot en achtbaar man
opkomen. Want op defe wijfe werd het woord Elo-

him (in de Hebr. text gebruikt) alhier door Kimchï

en andre geleerde Joden uitgeleid en verklaard.

Gelijk dus ook de feer geleerde Aantekenaars op
de Bybel door laft van hare H.M. de Staten Gene-
raal vertaald,dit£/ö^"w vetduitfchen een aanfienelijk

ftateïijkper/bon. Dus fietmen dat het ook voor MaA
gijlraten , ofOverJlen en Rechteren des Volks werd ge-!

nomen Exod. 21. v. 6. 22. v. 8. 9. 2$. en 1. Sajn. 2.;

v. 25 . Sö[uilen de Goden hem oordelen. Alwaar 't voor'

Richteren genomen werd.Welker Richteren hoofd
(naarJS/iendesfelfsSonen) Samueltelve lange ja-

ren overlfraël was geweeft; en fijne Sonen ook
gevolglijk daar toe aangefteld had. En gelijk

erens-halve de Groten veeltijds in veelvuldig getal

genoemd en aangefproken werden^ werd hier ooki

't woord Etohim voor een eenvuldig perfoon geno-f

men
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men,als (buiten andre redenen (genoegfaam blijkt

iitSWxvrage: hoe is {N.B.)fijngedaante} daar iy

dan weder (om uit te drukken , hoedanig een Elo-

bim dit was) antwoord : daar komt een oud man op >

mis met een mantel bekleed. Uit welke antwoord te

gelijk ook blijkt , dat S*»/die gepretendeerde Sa-
•r/felfs niet geiien heeft : gelijk 'er daarom ook
3p volgd : doe Saul vernam (ofverfto?id) dat het Sa-
nuélwas. Op welke woorden de reeds gemelde
^intekenaars byfonder wel in margine aanteke-
len : Naar het oordeelfijner verwardefinnen , en uit

ie woorden der Toverejfe. Wa?it hy fehe heeft dien §4-
nuelnoidgefen.

Seer gemakkelijk kon dit wijf, afgevaerdigd

:>p bedrog en leugen (gelijk alle iulke wijven zijn)

<erfleren , dien aan gans Ifrael io lang, en feer wel,
rekende Propheet en Richter Samuel; (o ten op-
ïchte van gedaante en kleding , als andre omltan-
ligheden : diefyfelfs, naar 't haar beliefde, kon
>elchrijven , en alib de Koning Saul bedriegen j

t zy door die gefingeerde buik-fpreking (waar van
'eritond noch breder fal gefproken werden) 'tzy
ioor eens anders item.

Maar doch, als ook al de ftem van Samuel niet

£ il te wel nagebootft was (welke nabootiing hier
neerder van node was, als 't geven van een fijn

:n piepend geluid ; datmen voorgeeft door de
Ontvel uit die buik-fpreekfters te werden voortge-
>racht) kon fulks door de fchrik , alteratie en vre-

è , die Sauls hert en heriTenen beheerden, vry ver-

£ >eterd werden. Wijl dusdaniger wijs gefielde lie-

jjj

len , t' enemaal ombequaam zijn om op alle om-
j handigheden behoorlijker wijfe te letten : voor-
Jiamentlijk als 'er fodanig een antwoord , op 't

een 'er door hem gevraagd was , wierd gegeven,
die
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die (nevens andre fuperftitieufe verbeeldingen) ge-

noeg was, om hemde hoedanigheid van 't geluid

der Item te doen vergeten of veronachtfamen.
9
z Geen 'er voor dit wij?te antwoorden viel, wierd

door de Koning SWfelfs , aan haar en hare mede-
hulpers, of hulper, in de mond gegeven. Wan-
neer hy feide : ikbenfèerbeangfligd, want dePkili-

fiijnen krijgen 3 tegen my , en Godt is van my geweken ;

en antwoordmy niet meer , noch door den dienfi der Pro-

pheten, noch door dromen. Daarom heb ik ugeroepen,

datgy my te kennen geeftwat ik doenfal. Ten twede ,

viel die lichtelijk verder te volmaken uit de om-
ftandigheden van tijden en faken, wijl die over-

vloedig genoeg bekend waren , en daar uit fo ge-

volglijk ook genoeg bekend , al het gene van no-

de was j om fo een antwoord te formeren alfler ge-

geven wierd. Want Saulwas vol vrees en fchrik

,

en in d' uiterfte defperatie. De Philiftijnen waren
met meer als een Leger te velde , en des Heeren
hand en hulpe(waar 'mlfraels behoud beftond) was,

naar Sauls eygene bekentenis,van hem afgeweken,
fijn Schoon-ioon David, die reeds tot Koning door
Samuelgezalfd was , was felfs met de fijnen by de

Philiftijnen : en kon hy menfchelijker wijfe voor
niemand meer beducht zijn: wijl hy die fo lang

vervolgd en na 't leven geilaan hebbende , voor
weerwraak had te vrefen : en datDovidby dete

occafie , met verdelging van hem en de fijnen, fich

in fijne throonfoufoeken te fetten: te meer wijl

God de Heere hem verlaten had , en noch door
Phropheten , noch door de Urim en 7hymim , wil-

de antwoord geven : en hem al lang door Samuel
voorfeid was, gelijk die fake ook al lang onder
Jfraelbekend moeit zijn : wijl uit defe vrees het
vervolg van Saul tegens David gefchied : en de

Phi-
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Vhiliflïjmn felfs al wiften , dat hy tot Koning ge-

definieerd wasjom d'ongehooriaamheid in d'Oor-

log der Ameleken gepleegd , dat fijn Rijk niet be-

itaenfou, en God een ander had verkoren:

Waarom hy niet te vergeefs en vreefde , dat dit

nu de tijd was ; tnDavid, met fijnen ondergang,
fich van 't Rijk Ifraèls föu meefter maken , onder
(tut van fo vervaarlijke Krijgs-heyr der Fhilifi'ijneny

die hy niet fou nalaten daar geduriglijk en met alle

kracht toe aan te fporen* om fijn uiterfte verderf
fouit te werken.

Dat nu in d' antwoord invloeyd het woord ma-
(baar , 't geen ordinaarlijk morgen betekend

, geefc

geen fwarigheid 5 om dat dit woord ook ibmtij ds

een onfekere, hoewel kort toekomende, (ook wel
langdurender) tijd betekend: als blijkt uitDeut.
6. v. 20. Wanneer uv:e §0071 u morgenfalvragen. Tof.

4. v. 45. Wanneer uvue Kinders morgen vragen fulleu.

fo ook Gen. 30. v. 33. enExod. 13. v. 14. Gelijk

ook op de felve wijfe , Matth. 6. v. 34. wijlde
taal van 't N. 'feit. maar een baiterd Grieks, en vol
van Hebr. en Griekfche wijfen van fpreken is :

(wat oókPhochenius en andren daar tegens aen-roe-
pen)en niet alleen de wijfen van fpreken:maar ook
felfs de woorden , fchoon anders Grieks , feer dik-

maal in Hebr. betekenis werden genomen. Een
exempel nevens 't nu opgehaalde veritrekke,iCor.
xv. v. 5 4. Kathepothe ho Thanatos eis Nikos : dat ordi-

naerlijk vertaald werd : de dood is verflonden toe

overwinning. Daar 't wel degelijk behoord ver-

taald te werden , De dood is verflonden in der eeuvuig-

kied\ om dat de Apoltel aldaar op een felve ma-
nier van fpreken , door de Phropheet ïfdias ge-
bruikt, fiet: en hy Apoftel 't woord Nikos

, (dat

anders viclorie betekend) gebruikt even als de Pro-

pheet
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pheet Efdia 't woord Nezach^i en Viftorie en Eeit*

ijigheid betekend.

Doch om weder ter fake te komen , fy neemd
een onbepaalde tijd ; om fo te beter 't bedrog te

konnen bedekken , of 't buiten alle verwachting

anders uit-viel (een dubbelfinnigheid altijd in die

gelegentheden door fuhVvolkske gebruikt) fchoon

't niet waarfchijnlijk was 3 dat daar de Legers foo

dicht aan een lagen, en de Philiftijnen als veel fter-

ker met alle kracht den ftrijd fochten. (Daar ook
dog anders d'ondervinding ons geleerd heefteneer

als eens,binnen korte jaren, dat de Velt-flagen niet

lang konden ontftaan , wanneer de Legers io dicht

malkanderen naderden : en wy, fchoon vry verder

van daar , geen vergeeffche gifling maakten, datfe

ten eerden moeden aan malkander raken , en flag

leveren. ) Dat verder de uitkomft hier 't bedrog te

hulpquam, moet ons ook niet vreemd fchijnen :

alfoo dat feer dikmaal gebeurd : en 't al eenige da-

gen verfcheeld hebbende, evenwel de voorftelling

zijn vervulling had. Gelijk ook daar omtrent een
toeval was (voor 't wijf) de dood van Saul en fijne

Sonenj die evenwel niet alle verflagen zijn : (als

van Leo Allatius wel is aangemerkt:) wijl namaals
een van Sau/s Sonen op de Throon van lfrael als

Koning heerfte, terwijl David over Juda regeer-

de. Dat evenwel die ftrijd des andrendaags nier

gevolgd is , maar verfcheidene dagen de uitkoinit

defer voorfegging geicheeld heeft, beweerd niet

ongeleerdelijk reeds gemelde Leo Allatius in fijne

verhandeling van dt{Q Pythonejfe.

Ook ftaat verder aan te merken dat 'er uit de

text felve , en uit 't geen 'er nu van my overgefeid

is, genoegiaam blijkt , dat dit wijfgeen Engraftri-

mythos wasj of ibdanig een, die door 's Duivels

konft
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konft, uit haar fchaamtelijke delen, antwoord gaf.

Waar voor en dzPythia, of'Prophetejfe te Deiphis
y

en dele Vropheteffe van Endor , van meelt alle de ge-

leerden , van die faken fprekende , gehouden wer-
den.

Voeg hier by, I. dat het geluid der E?igaftrimu-

the?t (of dat ikfe fo noeme Buik-fpreekflers) werd
geiteld feer fijn en fchraal, en piepende, geweeft
je zijn -, en daar door van een t'enemaal byibndre
Ifoort : doch is fulks de opinie van lieden die daar

van felfs geen ondervinding hebben gehad.

Maar doch al onderfteld zijnde , dat dit een ge-

pretendeerde Buik-fpreekfter was 3 blijkt daar uit

geenflins , dat het overnatuurlijk werk was.

Want voor eerft vele der Rabbijnen (als Munfle-
rus en andren aantekenen) houden 't voor konft,

verfierfel, en bedrog van 't wijfjfonder ander over-
natuurlijk behulp. Gelijk van ouds ook dat bedrog
onder de Grieken is gepleegd geweeft; daarom die
ude en feer vermaarde Galenus rva7i Pergamus , van
ds , naaft Hippocratesj de Prins der Medicijns , in

ïjn Woorde-boek, over reeds genoemde Hippocra-

es, {die wel d' Engaftrimythen , ofBuik-fpreekfters>
oemd, dochgeenflins, dat voor overnatuurlijk

erk erkend) feid , dat de Evgafrimythi zij?i , dieJo-

liger vjijfe met een gefloten ?nond weten te[preken y

dat de (lemfchijnduit haar buik voort te komen.

De oorfpronk van die valfche opinie , dat , na-

rnentlijk , fulks door 's Duivels overnatuurlijk be-

drijf gefchiede , fal licht elders van my aangewe-
fen werden. Nu fal 't genoeg zijn , enige exempe-
len van fuik bedrog , door menfchelijke konft aan-

gerecht, by te brengen.
Wierus in fijn boeken van't bedrog des Duivels of

l

D///W<?» verhaald, een feer aanmerckelijke Hifto-

rie ;
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rie , die fijne Sonen hadden gehoord uit de mond
van de ingeleerdheid feer \erma.zrdeAdrianus Tur-
nebus\ terwijl hy, in fijne Akademifche leflfen,feke-

• re comedie van de oude Poet Ariflophanes ver-

klaarde : doch die beknopter werd verhaald , wel
uit een andre mond (namentlijk die der feer ge-

leerde Brodeus) maer evenwel ontrent met de iel-

ve, fchoon (alsgefeid) niet met fowijdluchtige,

omftandigheden , door Edmond Denk'mfon in fijne

Delphis Vhtenicijfantibus. Die evenwel noch eerft

voor affend een Hiftorie,by onfe rijd, in Engeland
voorgevallen , met de(e woorden, (voor fo veel de
vertaling dat toelaat: ) In V Jaar 1 643 • b*dfjn ver-

blijf tot Oxfort feker Man Vamminus genaamd (en die

men in de wandeling > 's Konings Oorblafer noemde) door

defe konfl van buik-fpraak3 ofborfl-Jpraak^fo men 't noe-

men vuil, vermaard. Defe wifl fo konfliglijk , met toe-

geflotene > en onbeweegde lippen , wat woorden ofrede-
7ien , hy ook wilde , als uit het diepfe der boefem voort te

bre?igen 3 datfe uit een ver afgelegeneplaatsflehenen voort

te komen. Wonderlijk fpel rechte defe Ejzgaftrimythus

aan, terwijlhy de byfla?iders , en die met hem verkeer-

den en fpraken^ fchielijk aaiifprak , met naam en toenaam

7ioemde 3 en met fchimpfeheuten tergde ; doch met fb

grote konfl > dat hy daar in voor hem bedekt bleef

\

fchoon hy aldaar tegenwoordigh 3 en voor hunne ogen

flond.

De byflanders hier door onfielt , offprongenfchiel'ijk te

rug%e ? oflieten hun?ie oogen om hen vliegen ? en fochten

diegene 3 die hen riep ofaanfpraak : en al/Jèr ?iiemandflch

voor hen ontdekte 3 wierden-Je gemelijk , en vertoornden

fich ; en dreigden enfcholden dien boef-, die fy waanden

dat hen die part fpeelde. Maar eyndelïjk 't bedrog ont- 1

dekt xijnde , verwonderdenfyfich allen over die konflige 1

flreek j en lachtenfich by na te berjim> datjefo aardtglijk

mis-
1
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jij misleyden bedrogen waren, Sie hier een Buikfprekerfoji-

.1 der Duivel l DochfaVt, acht ik ons geoorlofdfijn noch

.1 eenMJhrie, die [eer aerdig en geeftig is; en die ons by-

Mfonderlijk ter fake diende alhier uit BrocUus by te bren-

:[; ;

gen. Te Parijs <woonde , terwijlik ditfchreef[dusfpreekt

\ hy in fijn %fte Boek der Mijcellanea~\ enen Ludovicus

. Brabantius , Kamerling zijnde van Koning Franciftus de

, eerfte , die een uitftekend (
Engaftrymuthus) Buikfpreker

e« i was » en verwonderlijk nabootjer van. het \jgepretendeer-

I de~\ ftenen en /preken der verftorvene?i. Met defe konft

d begaafd, quam hy te beminnen een Dochter diefierfchoon

e enfier Rijk, doch van haar Vader beroofd> was. Waarom
• hy dan desfilfs Moeder , die fijneftrekengeenfftns kende ,

if quam befoeken : enby haar zijnde•> deftem van haar ver~

r ftorven Man , daar in hare tegenwoordigheid,fodani^er

. wijfie 71a te bootjen -, als of de felve beval» dat fy haar

. Dochter aan defe Perfoon* die fier vroom en fier rijk

i was , fbu ten huwelijkgeven : dat hyfeer [waarlijk in 't

1 Vagevuu rgepijnigd'wierd, om dat hy dat aan denfelven,

i die dit aloverlang aan hem verfocht had) hadgeweigerd,

is doch dat hy alhaaft hier uit verloft fou werden -> indienfy
i aan hem haar Dochter quam te geven. Sy , goe Vrou, {op

% dat ik''t kort make) was terftondhaar Mangehoorjaam y

[1
en geeft aan hem haar Dochter ten huweïijk, Honder-

f

,
den vanfulkefoorte van bedriegeryen , door hemgepleegd*

1 is 't onnodig hier voort te brengen , doch kan ik defe, vol-

gendegeenjfins laten te verhalen, ten fy ik va?i onacht-

>l
faamheid wilde befchuldigd wefin : ndmentlijk dat hy

1 gebrek vangeldhebbende, en vernemende datteLions ,

| eenfier rijke Lombardier , ge?iaamdComutus > woonde,

t hy daar heen reyfde en hemging befoeke?i ,' en voorgafdat

1 hy met hem-> van enigefaken vangewicht, in 't heymelijky

N te [preken had. Als hy nu wel van de felve ontfangen

1 was , begon hy eerft voorafiets van de Religie tefpreken,

]\
engevolglijk vele redenen te voeren van de Duivele?hvan

i- H fp*z
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Jpokent, van de p'tjnen en (Irajfen , van'tVagev7tur , en

der Helle. Waar op hy dan eindelijk quam te fingeren de

flem van defes Cornuti , reeds een wijIverftorven , Va-

der! als welke aanfijn Soon beval > dat hy eengrotefom-
me geld aan defenBrabantiusJou be(lellen , tot verlofin-

ge van Slaven 3 die by den lurk gevangen faten. Dat
hy nu reeds enigejaren de ftraffe des vunrs in 't Vage-

vuur geleden had : en dat hy in 't korte , ten fy dat

hy {fijn Soon ) hem hier in gehoorfaamde > fond 7iaar

de Helle en plaatfe der verdoemde zielen te verhuifen :

wijlhyfchfilfs welkundig was-, dat hy Jeer grootgoed

met woeker , en ander fier onrechtvaerdig bedrijf, fich

had vergaderd. Comutus was ten eerflen over dit voor-

val byjhzderlïjk ver[leid : en verjocht eyndel'ijk aan de-

fen Brabantius , dat het hem geliefde des andren daags

Veeder te komen : die ook voeder keerde. Cor?iutus leid'

hem daar op . quavjfuis om ee£vja?ideli?ig te doen , op een

Heyde , verre va?i Huis > en Hof, en Bomen, en Heuve-

len > en Graften , afgefc'heiden : w'jlhyfch verbeelde dat

dejeftem hem , ofdoor een Solder , offpleet van ee?i muur»

ofdiergelijk bedrog en toefel > was voorgekomen. Waar-
om Brabantius , die merkte waar op dit fag , met veel

treuriger en beweeglijker geluid } als oid te voren, fin-

geerde dat de zielen der verfiorvene Ouderen van Comu-
tus he?n by alle Heiligeii obtefeerden , of befworen ,' e7i

daar verder by voegden 'tgeen tot fijn [Èrabanti'i] voor-

deel diende. Cornutus dit horende 3 en door fodanig

een Mirakel verfteldftaande ; en nugeen meerderfufpi-
tie hebbende van V bedrog , dat daar onder mochtfehui-

len ; voomamentlijk wijl hem het felvegeluid en faak

voorauam 3 fo dikmaal enwaar hy het had konnen bege-

ren ; te/d 1 oooo goude Kronen aan Brabanti?is , om
Chriftene Slaven daar mede te verlofen. Defefch vein-

fende , als ofhy daar mede naar Venetië , en verder naar

(Snekenla?id reifde > herde weder naar huis toe. En ver-

haald
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haaluiHcti , dat weynige maanden na die tijden voorval>

CornutMi (
wijl aan hem , alin 't korte defe gehele Fabel

wierd kundig gemaakt) ?iictjbjeer door/pijt en droefheid

om V verHeJen van fijn geld ; als om defpot enfchimp, die

hy daarom van de Lyonoifen lijden moef , in een [ware

pekte viel ; en alfo uit deJe wereldquarn tefcheiden.

Op defe exempelen acht ik dat niet ongevoeg-
lijk konnen werden toegepaft de woorden felfs van
de leer geleerde Munferus, reeds hier boven aenge-

roerd , en die hy , en uit hem weder Clarius (gelijk

hy gewoonlijk doed) over'teerfte Boek van de
Propheet Samuelaantekenen : dat alle de Hebreeufche

Rabbijnen daar in over een komen, dat hetgepretendeerde

duivels werk van Voorfegging , niet anders was als arg-

lijhgheid,ydelheid3 logeny en bedrog. Doch dat Over defe

plaatsjy evenveelonder malkandreji verfcbillen : wijl 'er

zijn die menen dat aldat bedrijf(van de verferde Samuel

enz.) door l'fl en konfi van 't IVjfverfierd'is geweejl ; als

welke uit vry fckere gijjingen Saul dus bedrogen heeft,

daar andren wanen dat dit ee?i warachtiggefcht ofver~

fihïjfiing is geweejl , en door Godes kracht en beftier uit-

gewerkt : eii waar door dit Vrouvjmenfchfelfs ; {wjlfe

buiten gewoonte en verwacbting fo wonderlijke dingen

fag) fenemaalvcrfïeldz'tjnde> begon luidop tefchreewen.

Maar R. D. Kimchi [die fo feer vermaarde Rabbyn en

Commentator] tegens derfedaniger gevoelen Jprekende ,

;:«, naar 't my toefehijnd, boertende, argumenteerdop defe

w'jfi : indien God Sa?nuelheeft verwekt, om aan Saulde

'utkomf derfake te voorfeggen. Waarom heeft hy 't doch

liever door dromen , of door Phrophete?i , ofdoor'

t

elderPriefteren, als door een ondogende Toveres of
' f ï?. ïrfigjler , geopenbaard ?

Dat mijns achtens by fonder wel van Kimchi is

lartgemerkt.

Öndertuflchcn hebben by jia alle d' Oud-
H 2, vaders
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vaders met malkanderen overhoop gelegen , over

dit fonderling geval , en met feer grote ernft eri

yver bedifputeerd , of dit antwoord enz. door
Godes Geefl: en beftier, dan oft' door 's Duivels

overnatuurlijk bedrijf is gegeven en uitgewracht.

En heeft daarom, buiten anderen, voornam entlijk

Leo Allattm met onderfoeken , en wederleggen

van het ene > en defenderen van hetandregevoe-
j

len; (fonder de feer confiderabele gevoelens, fo

der andre Rabbijnen , als dat van Kimchi , in acht te

nemen 3 öf ten minften te onderfoeken en te be-

proeven) een groot Boek gefchreven, eneynde-
lijk geconcludeerd (tegensOr/gé7/?.f en andren J dat

de Duivefam Saulis verfchenen , en de ielve heeft

aangefproken.

Doch acht ik dat verftandigenfullen oordelen,'

dat, dat gehele difpuit, het felve fucces heeft, meti

datoverde^/^'fe, of der felver gepretendeerde)

Schriften, quanfïuis noch in wefen zijnde: waad
van, fo onder de Oudvaderen (van welken Juftinw.

en Klemens beweren , datfe, door Godes Geefty hebber

gepropheteerd; Lafiantzus en andren, datfe het doo*

Duivels ingeven gedaan hebben ) als andren , later»

Schrijvers (fo van voorgaande als defe Eeuw,) he
ielve difpuit gerefen is ; daar nochtans by gevol

on fer Verhandeling (acht ick) fal blijken , dat oo
|

dat beftel niet anders als puur Menfchelijk verfïef

iel is geweeft.

So nu iemand wil blyven beweren , dat het g<

hele bedrijfvan dit Wijf, door extraordinare, 't 7

Godes, 't zy Duivels, kracht is uitgewracht; d

mach vry , mijnent halven , alle de opinien, fo d

ouden als nieuwe Schrijvers , die hy in groot ge

fal vinden, tot fijn voordeel nemen : terwijl ik

aan 't veelvuldig getal , fodanigergetuigenifft

geei
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geenflïns ftore : en my een verftandig en oprecht

oor- ofoogtuige , of eenvoudige fin, van de woor-
den der H. Schriftuur, voor or tegen die, vanviy
meerder gewicht blijft, als alle redeneringen van
honderden 3 die op lofle onderftelling , fonder ge-
nocgfaam onderfoek , het tegendeel beweren.
Maar doch fal licht iemand denken L.C<elius

Rod/ginus verklaard wel ernftelijk, nevens andren
in oneindig getal , een oog- en oor-getuige van
fuik een Engaftrymytha ofBuikfpreekfter door 'sDui-

vels konft , geweeft te zijn ; naar dien hy ( cap. x.

Lib. vin. Lettionum Antiauarum)op volgende wij-

fe daar van fpreekt : Ik getuige dat te defer dage ja
•r felfs noch terwijl ik ditjchrïjf, in m'ijn Vaderland , een

Vroutje is geweeft van Jlechte afkomjl, en Jacoba ge-

^naamdiutt welkers buik-ydat deftem van een onreyneGecfi

i\
voortquam , welfeer kleyndeïjk , maar evenwel , als

;c hy wilde , gearticuleerd en wel om te verftaan > ik fel-

£ ve heb gehoord) en nevens my ontallijke andre Menfchen ;

jjjpuet alleen teRodigii , maar ook by na door geheelItalië.

^Terwijl dikmaalde Groten begerig naar voor-kennis va?i

'w-toekomende faken haar by hen ontboden ; enpuur naakt

aiea bloot > op dat 'er alfogeen bedrog mocht onderfchuilen»

^{wilden vifteren, en dan horen. De naam van de Duivel

iiwas Cincinnatulus [gelijk de verfierde Duivel vanfeker
^Vroumenfch Lena genaamd 3 en welks Hiftorie , voor

er wcynigjaren t'ijds hier te Landegebeurd, noch beneden

Cal tepas komen 3 door haar Maatje Liefgenaamdwierd]

lélVant met defe naam vermaakt zijnde , gaf hy? nue?h

'X.Jan> antwoord j des gevergd zijnde. Indien men hem
favan voorledene of tegenwoordigefaken quam te vragen 3

\t-uefelfsfeer onbekenden verborgen waren 3gafhy menig-

mmaal verwonderlijke antwoorden . Doch indie?imen hem
m\van toekomende dingen ondervraagde, was hy altijdby-

Jt\
ronder leugenachtig. Waarom hy ookfomtijdsfjne onku?z-

gfl! H 3 de
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de ontdekte > door het geven van een onfeker gemurmel >

ofeerder onverftaanbaar gepoep

.

Aan de oprechtigheid van dcfe CcelmRodiginus

wil ik geenrfinstwijfïelen, veel min die verdacht

maken by andren.

Waarom ik dan gaerne geloven wil, dathy, en
ontelbare nevens hem, fbdanig een teder geluid

uit dat Vrouwmens heeft horen voort komen : ook
dat die ftem fomtijds verwonderlijke dingen 'ten

minften verwonderlijk voor die met lichtgelovig-

hciteniuperflitie befet waren) quam te feggen>

over faken dieofgepafïeerd , of noch tegenwoor-

dig, waren: ook daar nochby (tot meerder vol-

doening) datfe van toekomende faken willende

voorfeggen 3 altijd feer leugenachtig wierd bevon-

den ; of geen verftaanbaar antwoord gaf. Maar of

dit nu door 't Vroumens felfs , en die haer hierin

behulpelijk waren , gepractifeerd en te werek ge-

field •» fy j dan of foo een 'Duivel Cbicinnatulus fulks

bedreef, is het gene hier ftaad teonderfoeken.

Indien \ de Duivel felfs was, die dit bedreef,

is't waarlijk weleen botte en domme Duivelge-

weeft; en die fijne Duivel-konften noch gans niet

wel geleerd had. Om dat hy wel fomtijds , en niet

altijd j kon weten en fpreken van voorledene

,

en (ten opfichte van tijd) tegenwoordige faken :

doch ontrent het toekomende , fo onkundig was,

dat hy altijd niet dan grote leugenen voortbracht:

en daar bv dikmaal noch bottelijk fijne eigene on-
kunde te kennen gaf : Waarom hy dan ook veel

verftandiger had gedaan fïch geheellijkmetiwr-
fe%ging niet te bemoeyen.

Maar dat dit Vrouwmens , fonder fulke botte

en domme Duivels hulp, door fich felfs, ofook
door behulp en heymelijfc. beftel van andren men-

fchea,
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fchen, (naardemaal fulke parten by na noid,fonder

hevmelijke communicatie en behulp , van andren

werden tewerk geiteld ) vele dingen konuitvif-

fchcn, en aan de wereld bekend maken, die leer

onbekend of bedekt , voor Jan Alleman j waren ;

en die door haar geopenbaard zijnde , verwonde-
ring en verbaafdheit verwekten, fo in diegenen,

die kundig , fodaniger laken waren , als die de fel-

ven daar door quamen te wetens ial,acht ik,uit het

gevoelg mijner Verhandeling komen te blijken:

als ik toon door wat al middelen , wegen , en Per-
fonen,dufdanigeComcedicn gefpeeld konden wer-
den, en waarlijk gefpeeld zijn.

Geheel geen wonder watt. ook,dat ditVroumens
fo bot, en ongelukkig in 't voorfeggen was : meer
wonder, datfe evenwel noch dorlt voorfeggen :

maar 't allergrootfte > dat lieden, die anders niet

ongeleerd of onverftandig waren , fulks ondervin-

dende , nochtans konden geloven , dat dit door
\s Duivels bedrij fgefchiede.

Want wat aangaande die item diefe alfo, fchoon
geheel en naakt uitgekleed , quam voort te bren-

gen ; daar over fullen fich geenfïins verwonderen
,

alle die genen die tot Amfierdajn}
totH'aarlem en an-

dre plaatfen meer, (by onfe tijd) door welbekende
Lieden , dufdanige parten hebben fien fpelen , uit

boerteryen , om defen te verbafen , en andren te

vermaken : wanneerfe,namentlijk, in een nevens-

ftaande vertrek getreden , aldaar, puurlijk alleen

zijnde, door verandering van ftem enz.twee a drie

verfcheidene Perfonen deden fpreken , kyyen

,

vechten, fcheyden, pays maken enz.

Waar om niet alleen de onkundigen over 't Mi-
rakel defer kunft en bedroch ; maar ook feifs de
kundigen , over de byfondere aardigheid , byforv-

derlijk verfet en verwonderd Honden. '

Ik
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Ik fal hier byvoegen ( om mijne , en mijner

vrienden oor- en oog-getuigenis , tegens die van
CaliusRodiginus te ftellen) 't geen ik in de voorlede-

ne Somer (desjaarsitfS$) te mijnen huife , meer
als eenmaal (nevens vele goede vrienden en beken-

den) ervaren heb : en te hunnen huife , alhier tot

Haerlem , noch verfcheydene feer eerlijke lieden

,

nevens 't gefelfchap daar toe geroepen. Buiten

dat tot Amfterdam, die faak vry,feer wel bekend is.

Ene Barbertje Jacobs , oude Vrou van (toen ter

tijd) 73 jaren, en wonende in 't oude Vrouwen-huis

tot AmBerdam , (alwaar fy die kunsjes gew end is te

fpelen ; om goede vrienden vermaak aan te doen

;

alffe iemand, daar niet van wetende, by haar bren-

gen) quam herwaards over , om fich felfs te verma-

ken •> goede vrienden te befoeken , en met enen

ook, 't geen enigen in hare eigene huifing gehoord

en gefien hadden , tot der felver en andren ver-

wondring en vermaak, te vertonen.

Defe dan, naar de bedftede tredende , van enige

groter ofkleender Vertrek, en een der bed-gordij-

nen in de hand nemende > fprak (fo na in tegen-

woordigheid van vele toehoorders en toefienders

,

dat enigen der felven haar als tegens 't lichaam

aandrongen) quamTuis tegens eenen op dat bed
leggende Jochim : vraagde en hervraagde, ant-

woorde enz. met fuik een kunft en gratie : (en fon-

der enige de minfte force van het lichaam, voor fo

veel door de felfs naaft by ftaanden , kon gemerkt
werden) dat yder een, die niet, al voren t'enemaal

verfekerd was , van dat het maar fimpele kunft dier

Vrouw was, op het alderhoogfte en dierfte foude
geaffirmeerd hebben, dat 'er waarlijk eenMans-
perfoon , tegen wien fy fprak , op het bedde lag j

en die haar met lacchen , met praten , met fingen,

met
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met fchreyen , enz. weder antwoorde. Wijl dit

in haar , met fo byfondre fnedigheid toeging ; dat

fv naaulijks (
ja menigmaal geheellijk niet ) het

hoofd achter de gordijn Hak: en 't elkemaal (wan-

neer maarfy 3 en nietjochim
, pretendeerde te fpre-

ken) haar hoofd,en aangelicht, naar ons wende, en

ons toe lachte en knikre : als felfs over defesy*?-

cbims praat verwonderd , ofom der felver boertig-

heid lacchende.

Ondertuffchen vertelde Jochim fijn vryeryen, en

diergelijke praatjes meer: en wiftookfotefpre-

kenvan het voorledene , tegenwoordige, en felfs

toekomende wedervaren van Vryers en Vryfters,

die tegenwoordig zijnde, daar van niet wiften , en

dat dele Barbertje , daar van door een ander , al vo-

ren was heymelijk onderricht ; dat fy dit werk
voor pure Toverye en Duivels-kunft aan fagen.

Terwijl ik noch van defe Vrouw fpreek kan, ik

ook niet wel voor by gaan het Orakel van Baalfe-

bub , God van Ekron ; van welk z Cor. i. v. 2, en g.

werd gewag gemaakt j en naar welk Achafias fond,

om te horen de goede of quade uitkomft fijner

krankheid. Als waar uit lichtelijk enig Argument
kon werden geformeerd : dat by fommigen wel
van byfondre nadruk fcheen.

Doch wat befchrijfving hebbenwe van het felve?

geheellijk geene. Alleenlijk blijkt , dat Achaziasy

en enige andren ( die hem dit hadden in 't hoofd
gebracht) door Heydenfche fuperftitie ingenomen,
van opinie waren , dat het gene daar bedreven

wierd , uit Goddelijke , en allbovernatuurlijke ,

bewerking quam. Doch blijkt geenfïins uit de H.
Schriftuur, dat hier iets overnatuurlijks plaats had.

Bylbnderlijk ftaat ook hierom te letten op het

ondericheid , dat 'er te maken is, tuffchen, de
H s ver-
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verdichte , en overfulksonwarachtige ,Godfyraken

der Heydcnen, en dewaarachtige Orakelen,ons van
God deHeere felfs, door fijne H. Propheten, fo

des Ouden Teftaments , als die van 't Nieuwe j en
daar in die, iö door Godes Sone felfs ( die het Af-
fchijnfel fijner Heerlijkheic, en het uitgedruckte

beeld iijner ielf-ftandigheid is , enz.) als door fijne

Heylige Apoftelen ofGefanten , om door de gant-

fche wereld te verkondigen fijn H. Evangelium,
en, alleen Zaligmakende Geloven zijn geveven:
die , ten opfichte des O. Telt. van alle Joden een-

ftemmiglijk werden aangenomen : en ten opfichte

van het Oude en 't Nieuwe te Tarnen, van alle

Chfiftenen , van wat lede £y mogen zijn. Wijlfe

noch uit verborgene holen en fpelonken , daar toe

ren dele door natuur , ten dele of geheellijk door
lofe vindingen en konften toebereyd 3 noch
met fuik een lofe dubbelfinnigheid wierden gege-

ven -

y dat men die geenffins , als naar de verre mee-
ftendeel ingebeelde , en geenfliins waarlijke uyt-

gangen , ofgevolgen ,. quam re expliceren , ofuit
te leggen : maar in \ openbaar , ofaan Koningen
en Vorften enz. ofook op ftraten en wegen , en in

de tegenwoordigheit van grote vergaderingen , en
t' famenvloeying van Menfchen ; als ten 1. uit de
exempelen der Befitenen, of de"r felver getuigniffen

van Chriflo en fijne Apoftelen blijkt, fo op vele andre

plaatfen , als fpecialijk Ad. \6. v. 16. [alwaar die

jonge Dienftmaagd hen (Apofielen) dagelijks ékraze

légoufa uitfehrewend riep en ieide, &c. ]!en ten 2 uit

de opentlijke getuignifTen Chrifti en fijne ïi.Apofie-

len\ door waarlijke Goddelijke Mirakelen (voor

hetooge van.ydereen uitgewerkt) beveftigd.

Waar door , en 's Duivels konften openlijk ble-

ken : en de Goddelijke Miracukelen, in tegendeel

hel-
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helderlijk quamen uit te lichten j en
fy daar door

den , of niet al te bofen , of niet al te dommen

,

of niet al te fuperititieufen
, (ofdie met alle defen

gebreken , ofenigen der ielver, te gelijk befet wa-
ren) feer krachtiglijk quamen te overtuigen , dat

dat werk uit Gode <was > als Act. 2. v. 2. enz. uitlte-

kenderwijfe blijkt.

In tegendeel wierden de Orakelen
, ofgehete n-

de Godfprake» der Heydenen , gegeven uit verborge-

ne holen en Ipelonken j (als reeds gemeld is, en ge-

volglijk leer klaarlijk, nevens 't ander Papen be-

drog en fpel, fal werden aangeweien.) Engelijk
alfle door leer geïnterreileerderen , en derhalven >

met redenen ten hoogft verdachte Perfonen wier-

den gegeven of quamifuis overgeleverd 5 en feer

vele konsjens en vuiligheden der felver onder de
hand, door de min fuperititieufen wierden ont-

dekt, enz. waren 'er feer vele Menfchen, ja gehele

fecten van Philofophen , (die ook geenilins van de
minde kennis oordeel , en gefach , en gevolg , wa-
ren ) die aan defe ( by hen geoordeelde ) bedrie-

gcryen genig het minile geloof gaven : maar die

al waar 't enigfms pas gaf, die opentlijk befpreeu-

4en en befchimpten.

Dit betuigd ons feer uitdrukkelijk de Kerkelij-

ke Hiftorie fchrijver Eufebius ( die anders de voor-

naamfte beweerder is , onder de oude Chriflenen,

en uit welken voornamentlijk alle de lateren dat

gevolglijk beweren) in fijn vierde Boek" van de

Voorbereyding tot het Evangelium. Waarom ik des

,, felfs woorden alhier fal by brengen ; En wa-

, , ren 'er waarlijk onder de Grieken^ felfs gehele en

, y feer vermaarde fedlen der Philofophen , die dit

, ,
gevoelen [dat namen dijk van al dat werk noch

} 3 Goden 3 noch Duivelen., oorlaken waren ; maar
dat
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'±
, het fchclms bedroch en kunsjes van bedrieg-

3 ,
gelijke Menfchen : want op defe wijfe had hy

, , lich felfs even voor defe woorden nitgedrukt ]

3 , verdedigden ; de Arifiotelici namentlijk , en ge-

5 , volglijk alle de Peripatetici , de Cynici, en de Epu-
- , cureen. Over welken ik my ten hoogfte verwon-

, , dere , hoefe van de wieg afin de feden der Grie-

, , ken zijnde opgevoed, en van hunne Ouderen
,

', onderwefen , dat fy, van welken wy nu {preken,

3 , Goden zijn j fich daar aan geenffins hebben blij-

3 3 ven vergapen : maar met kracht en geweld,

3, van die fo vermaarde , en met fo groten yver

,

3, by na van yder een befochte Orakel-plaatfen y

3 , krachtiglijk bewefen hebben; datfe geheel niets

3 , voortbrachten , dat warachtig was [ofwaarlijk

, 3 fo alfle voorfeiden] en betoond datfe t' enemaal

,3 onnut j ja feerfchadelijk waren.

Elders feid hy ( hoewel in vergroting naar alle

waarfchijnelijkheid hy 't "woord van iooooden
in 't Grieks gebruikt ) dat 'er by duifenden zijngcweeft

die tegens de Orakelen hebben gefchreven 3 en de ydelheid
derfelven veehoudigfyk hebben betoond. En geenflins

te vergeefs ( fo als uit het gevolg mijner Verhan-
delingT verder fal blijken ; als ook uit het gene fo

even voor de nu, uit hem Eufebiitsy vertaalde woor-
den werd voortgebracht , en van byfondre kracht
en nadruk ontrent defe (toffe behoord te zijn.Sijne

woorden zijn [naar de.Argumenten genomen van
hunne veelvuldige kunsjens en bedriegeryen , en
3
t verlaten hunner eigene Orakel-plaatfen , by brand
en vyandlijke verwoefting ; al waar nochtans hun-
ne macht en voorforg , tot behoudenis , byfonder-
lijk van node was : om alfoo hunne gepretendeer-
de Goddelijkheid , en d' achtbaarheid, daar op ge-

fundeerd,dochwel te behouden] , , Indien iemand
a 3 hier noch dit enigefnu volgende)byvoegd,fal hy

,>fien
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, , fien dat dit een der allerkrachtigfteArgumenten

> , is , dat namentlijk , vry velen , dier gener, die nu
c< quanfTuis,met Godeen Goddelijke bewegingen

, , vervult waren,en de all ervoornaam fte verklaar-

,, ders der heilige verborgentheden, en vry vele

, j Theologanten en Propheten onder hen lieden

,

J5 niet alleenlijk byoudetijden, maar ook nog on-

,, langs en by on ie tijd 3 Mannen om hunne God-
, , delijke wijsheid byfonderlijkgeroemd^door pij-

>> niging gedwongen voor de Room fcheRichter-

, , ftoclen,hebben verklaard^dat dat bedrog^geheel

3 , en al, deer Menfchelijke lift en konft was geoef-

,, fend en uitgevoerd. [Namentlijk ontrent het

Orakel van JufiterVhïlms , dat (als hy Eufebius uit

3de cap.van 't achtte boek fijner Kerkelijke Hifto-

rien verhaald ) onder de Regering van Maximinus
ontrent 310 jaren naar Chrifti geboorte j door
Iheotecnus te Antiochie looflijk was gefabriceerd :

en wiens Tempeljten tijde van Juliaan de Apofiaat ,

noch in ftand zijnde, door de felve (naar fijne eige-

ne getuigenis) fuperftitieuslijk wierd befocht. ]

, , En beleden hebben , dat alle de Guicheleryen

,

,, daar ontrent gepleegd , door menfchelijke

3 j konft waren veriierd , en te werk gefteld. Die
3 , daar by ook alle de verfcheidene manieren van

3 , dien toe ftel , en alle de verfcheidene wijfen van

3 , handelen, ontrent die quade konften en pradtij-

, 3 ken gepleegd , felfs met hunne eigene handen
3, hebben in Gefchrift gefteld , en verklaard.

, , Waar doorfe ook , om hun fchelms en perni-

3 , cieus bedrog, hunne rechtvaerdige ftraffe lijden-

, 3 de , metter daad felfs alfo beveftigden , de
, , waarheid van het gene by hen beleden was.

I , , En moogtge vryelijk geloven , dat dit geen lie-

, , den zijn geweeft van den gemenen hoop , en

3 , onbekend , en ongeacht : maar dat enige on-

der
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33 der hen waren y die die verwonderlijke Philo-

,, fophie omhelsden 5 en uit het getal dier gener,

, 3 die met de Philoibphifche fobere Mantel be-

, 5 kleed, en met opgeflagene wenk-brawen 3 om
3 , her-wandelen: and'render ontdekten uit het

y ,
getal der Magiftrature van Antiochie : en wel

33 die genen, die 't meeite geglorieerd hebben,

3 3 over de fmaatheden-ons in de vervolgingen aan-

,, gedaan. En kennen wy ook dien Philofoop te

5, gelijk, en Propheet ; die diergelijke ftraffen,

, , en om de felve faken , te Mileten geleden heeft.

Dat om fulke, endiergel'ijke redenen de verftan-

dige Heydenen, met de Orakelen hebben gefpot,

feid Eufcbiu* geenffins te vergeefs • als ook uit de

voorbeelden van Cicero , Strabo , OEvomans , en

and'ren, blijkt, 't Salmy Evenwel genoeg zijn,

hier alleenlijk Cicero en Strabo by te brengen ( ter-

wijl ik de getuigenifïen van and'ren tot een and're

plaats fpare: waar cnrrent die ons noch fulJen te

pas komen) van welken d'eerfte, Cicero, ïnjiju

tweede Boek van de Voorfeggrngen : waar in hy , op
de voorgevingen 'der beweerders van de Orakelen ,

antwoord : , , Maar velen hebben de waarheid ge-

3 , propheteeid, als (ergens by Ennius) CaJJandra

, , ieide : Jainaue Marl Mag?io , , , Én de felve

, 3 een weinig daarna:
Eheu Videte

3, Dwingd gy my dan, dat ik fabulen moet ge-

33 loven ? daar ook, hoe groot een vermakelijk-

3, heid zy mogen verwekken ; en daar by door
y, uitgekipte woorden, fentenlitjes , dichmaat,

3, en'tgefang [ofgevaliiguitfpreken] derfelver

3 3 werden geholpen : wy evenwel aan de felven

») genige achting, ofauthoriteit fchuldigh zijn;

o o£ verplicht geloof te geven, aan dingen die

ver-
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c< verfierd zijn ? En acht ik daarom ook darmen
<c noch d'ene, of d'and're, ik weet niet welke,

*< Publicusj noch de Propbeten va?» Mars, noch de
< c duiftere en diep vericholene Orakel-plaatfen van
<< Ayoïïo , geloven moet: als welker antwoorden,
cC ten dele opentlijk verferd , ten dele Jichtvaer-

cc diglijk en onbedachteiijk uitgerabbeld , noid
<c van iemand van , maar middelmatig, verfrand,
* c ik laat ftaan van retht-verilandigen , voor op-
cc recht zijn aangenomen.

c Maar , lult gy leggen » die Galey-roeyer in do
K< Scheeps-vloot van Coponm , heeft hy niet vocr-
c< leid die faken die gevolgd zijn ? ja, die heeft
c< voorfeid, die dingen die wy alle ook vreefden
cc dat gebeuren fouden. Wantwy hoorden dat de
" Legers mTioeJJalia dicht in malkanders gelicht

r c lagen. En fcheen ons het Leger van Cajar veel
<c meerder moed en ftoutheid te hebben ; als her
* c welk lijn eygen Vaderland den Oorlog aange-
ct daan had; en meerder kracht en nadruk; om
c< dat het geheellijk uit oude Soldaten beftond.
cc En waiïer niemand onder ons, ofhy vreefdede
<e gevallen van den Oorlog: maar fodanigerwijfe
1 ' als paft aan lieden van een ftand vaftig gemoed

;

c< dat is, niet fodaniger wijle , dat yder een dat kon
cc bemerken.

cc Maar wat wonder waft, dat defe Griek) door
de grootheid van fchrik en vrees, als vry veel

c
tijds gebeurd, en fijne itandvaftigheid , en fijn

verftand , daar en deel geheel fich l'elfs ontvallen
:<

is ? maar en by Goden>en by M enfchen5beiweer
ik u te leggen , wat doch meerder wdarfchijn-

c c lijk is ; dat wel een o?ifinnig Roeyer, maar niemand
uiterts, dietoen daar tegenwoordig waren; na-

Ct"ment] ijk MarcmCatOy Varro» en Copojtini lelfs

,

" de
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<c de befluiten der onfterffelijkeGöafe» kondoor-
* f gronden ? Maar nu koom ik tot u >

O Heyhge Apollo , die de fekere Navel des aardr'ijks

befitl

Van ivaar ook eerfielijk hetfuperflitiens , en /trof, en

inreedgeluid is opgeborfien,

c c Want Chryfippus heeft een groot boek vervuld

, 3 met uwe Orakelen , ten delen geheellij k vals,

, , mijns oordeels ; ten delö warachtig puurlijk by

, , geval j ten dele fo dubbelfinnig (of te buigen

,, fo men wil) en duifter, dat de Uitlegger noch

,, uitlegging van node heeft, en de antwoord der

j, Godfpraak weder naar een andre Godfpraak

,, diend verfonden te werden [om alfo verklaring

j , daar van te krijgen] ten dele twijfFellachtige , en

,, welker oplofling en verklaring men vandede

, , Logici diend te halen
<j

4 c Want als die Godfpraak is gegeven aan de al-

* c lerrijkfte Koning van Afia ;

Croesus over de Vloed Halys trekken*
de , sal een machtig rljck te gronden
BRENGEN

j

c c Heeft hy daar uit gedacht de macht fijner

3 3 Vyanden te vernietigen , en heeft in tegendeel

, , fich felfs t' ondergebracht. Maar doch welk van

3 , beiden mocht gefchied zijn,bleef 't Orakeleven-

> , wel warachtig. Maar waarom foud ik doch ge-

y > loven , dat dit Orakel oid aan Crafus gegeven is ?

o , Of waarom foud ik het fcggen van Herodotus

3, meer warachtig houden , als dat van Ennius?

3, Heeft dan hy [Herodotus] minder bequaamheid

3, gehad om vznCrafus te verfieren, 't geen [de
o Poet] Ennius van Fyrrhus heeft verfierd ^ Waht

wie



ORAKELEN. 119

,, wie is 'er doch die geloofd, dat door 't Orakel

, , van Apollo aan Py?rhus oid geantwoord is
'

7

Ajo te iEAciDA Romanos vincere posse.

[Een dubbelfinnigheid die, in onfe Taal niet

wel over te brengen , te kennen geefd , dat fo wel
de Romeynen als Fyrrhus ; fo wel Pyrrhus als de Ko-

meynen , kon winnen.] , , Want voor eerft Apoïh

y , heeft noid Latijn gefproken : verder is dit Ora-

, , kei -antwoord t' enemaal onbekend aan de

, , Grieken. Noch daar en boven had Apollo , al

, , voor de tijd van Pyrryb^ophehouden fijne God-
, , fpraken in veerffen ofdichtmaat te geven.

Ten laatfte Jchoon altijdhet gejlacbt der Maciden ,

naar 'tgetuigenis van Ennius is bot 3 dom en fotgeweeft ,

'Bcïïipotentesjunt Magiquam fapientipotentes . • . )

, , foudenfe hier evenwel de dubbelfinnigheid van
, 'tVeers, Vincere te Romajzos hebben konnenver-

, ftaan. Want door die dubbelfinnigheid, waar
,
, door Crefits bedrogen wierd j door die had felfs

,, Chryfippus konnen bedrogen werden j daardoor
, , defe geen onnoofele Epicurus had mifleid ge-

,, worden.
Met welke laatfte woorden , als klaarlijk te vat-

:en is , hy aan Chryfippus , en des felfs navolgers

,

geflagene vyanden van Epicurus) een vry fchimpi-
;e ftreek en fleek , geeft.

Verder ftaat ontrent defe woorden van Cicero

tan te merken,, ten I . 't geen hy van Cajfandra by-
ïaald : waar uit wy fien, dat', indien nietordi-
ïaarlijk, ten minften ook veeltijds, deArgumen-
en

j en bewijfen voor de Orakelen , en de waerheid
m aucloriteit der felver, uit de Poëten wierden
ïaald. Waarom ook Cicero vry aardiglijk de fel-

I ven
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ven befchimpt. Want waarom fullenwe niet alfc

warachtig houden '* Orakel-antivoord , dat, dooi

Sophokles en andre Poëten ( ichoon vry feer var

malkanderen verfchillende ) aan Layus Labdak

Soon,de Vader van OEdipus (die, ofhy , offijn Va-
der oid in de Wereld zijn geweeft, van niemand
fou konnen bewefen werden , veel minder van de

Sphynx , en andren daar aan valt zijnde , en dierge-

lijke Poëtifche fotternyen) gepretendeerd werd
gegeven te zijn. z. 't Geen hy getuigd, niet al-

leenlijk van de fchrandre, maar ook felfs maar
middelmatige , verftanden , van fijne tijd : datfe

,

namentlijk, door fodanigen noid zijn geloofd en

aangenomen. Doch dit, en de reft fijner gevolg-

lijke Argumenten , fal acht ik, deLefer, allo wel

uit hem felfs , als uit mijne verklaring , begrypen.

Waar om ik dan overga tot Strabo;diQ onder Augu-

flus enT;'^m//xheerfching geleefd heeft en gefchie-

ven. Welke , in 't 16. Boek fijner Land-befchrij-

vingen, aldus fpreekt : , , De Ouden hadden waar-

, , lijk de Goddelijke antwoorden in groter waer-

, , de : en reyfdenfe daarom in menichte naar de

, , Orakel-plaatfen, om daar raad te vragen ; en lie-

, , pen veelvuldig naar Dodoone , om Jupijns Orakel,

, , uit den hogen eyk te horen ; als welks raad fy

,, toen meeftendeel gebruikten. Andren reyfden.

, , naar Delphos ; als die
,
quam 'vragen ofjijn Vonde-

, , ting noch leefde. [Namentlijk Lajus] daarfijn Som
, y felfs ook quam naar Delphos toe te trekken, j opdat

i , dees Godfpraak hem fijne Oudren mocht ontdekken.

, , Soo ook Minos j die om driemaal drie jaar de

,, God Jupiter ging horen. Dat is, dat hy alle ne-

, ,
gen jaren (naar Plato feid) in de Spelonk van

, , Jupiter nederdaalde 5 en van hem des felfs Ge-

,, boden ontfing
a

en aan de Menfchen over-

bracht.
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, bracht. Op de felve wijle handelde Lyeurgus

,

I
die hem daar in navolgde. Want dikmaals van

, huis reyfende ,
ging hy vragen, (N.B.) naar'c

, fcheen , van dePytbia, wat hy aan de Laceda-

, monters diende te gebieden. Hoe warachtig nu

, dele Hiitorien zijn > bedifputeer ik niet : ten

, miniten wierdenfe by de Menfchen geloofd , en

, voor goed , en voor warachtig gekeurd. En
, daarom waren de Voorfeggers ook in fulker eere

, en achting , dat menie ielfs de beftiering van

, Koninkrijken waerdig achte ; als welken aan
ons de bevelen en vermaningen der Goden , fo

wel naar hunne dood > als noch levende over-

brachten. Gelijk Terefias -,

Aan wien dat Proferpijn hadnaarfijn doodgegeven-,
Alleen maar wijs te zijn 3 terwijldat d' andre blevent

Maarydelefchimmen*
3 , Sodanig een is geweeft. Amphinraus ; ook Tro-

,
pbonius y enOrpheut, en Mufeus; en by de Geten

van ouds Zamölxis de Pythagorif j en by onfe tijd

Dikaneus 3 die te Byrebifia fijne Orakelen voort-

brengd ; ook by de Bofporanen Acbaicarus ; by de
Indianen de Gyrnnofopbifen 5 by de Perfianen de
Magi 3 en die NecyomantHt [ of Voorfeggers door

't opwekken en vragen der verflorvenen ] werden
genaamd ,* en Hydromantici [ of die met in V water

te kijken enz. pretendeerden te voorfeggen ; by de
Ajjyriers de Cbaldeen ; by de Romeynendz Hetru-

rijcbe Harujpices
, [ of Voorfeggers uit de ingewanden

der dieren. '] Sodanig een was ook Mofes t en des

felfs Succeiïbren \ die fchoon , van geen quade
beginfTelen, eyndelijk daar van zijn komen te

ontaarden.

Van defe Zamölxis en Dikaneus , fpreeKt hy ook
fijn fevende Boek , op dei'e wijfe :

; ; Men ver-

I 2 )3 teld
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3 , teld dat uit de Geten eencn Zamolxis, een dienft-

3 , knecht van Vythagoras is geweeft : van welke

,, hy enige dingen, de loop des Hemels rakende,

3 ,
geleerd hadde ; ook enigen van de JEgyptaren,

y , terwijl hy omherfwervende , daar heen was

3 , geraakt. Dat van defe Zamolxk 3 weder in fijn

3 , Vaderland gekomen zijnde , fo de groten als de

3 , kienen ( fo wel de voornamenfte Lieden , als 't

^ 3 gemeene Volk ) groot werk maakten ; terwijl

,
, hy aan hen Voorfeggingen uit de Tekenen en

.,
, loop des Hemels maakte. En dat hy eindelijk

3 , den Koning had fo weten te bewegen , dat die

3
, hem een Medegenoot van 't Kijk maakte , als

3 3 bequaam zijnde om (quanfluis) de wille der Go-

, , den (den Volke) te verkondigen. Dat hy daar-

y9 omin'teerftetotPrieiter gemaakt zijnde van

, , dien God , die by de Geten meeft geëerd wierd s

3 y
en een fteen- en rotsachtige plaats,en ontoegan-

,, keiijk voor andren , tot fijne woonplaats ne-

9
* mende 3 aldaar fijn verblijf hield s en feerfel-

93 den met andre Menfchen 3 buiten den Koning

3 >
en des felfs Dienaers, enige gemeenfchap hield.

Dat de Koning het hier in met hem t*fameji fto?zd',

pende dat fijne Onderdanen hem veel beter gehoor-

3 9
faamden -

} wijlhy hem (quanfluis) fijne bevelen

3 j door den Raad en toefremming der Goden ver-

kondigde. En duurd ó.q{q wijfe van doen tot

jy
noch op defen hedigen tijd -, altijd iemand wer-

j dende gevonden tot fuik bedrijf 5 en die aar

oy
den Koning tot Raadsvian verftrekkende , by 'i

, Volk (als) voor God gehouden 5 en genaamd

i
wierd. En hieldenfe dit Gebergte heilig er

noemden 't ook fo. Daar anders des felfs naam
een en de felve , met de <laar voor by vloeyendi

i y
Rivier was. En had > terwijl Berebifias over d

Ge
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^, Geten regeerde (tegens welke onfevergodeG*-

y ,far (ijne krijgs-ruftinge toeftelde) Dikansus die

,, achting en ee re.

Van dusdanig een foorte was die Maricus^vzn wel-

ke Tacitus 'm fijn 2de Boek der Hiftorien verhaald:

en is geenflins te twijflfelen , ofop vele andre plaat-

ièn is diergelijk bedrog gepleegd : als de exempe-
len van Numa Pompilius , met lijne Godinne JEge-

ria; Scipio Africanus , met fijne Jupiter Capitolinus 't

Sylla met fijn uit de Tempel van Delphos genomen
Heen beeldeke van Apollo, Sertor'tus met fijne witte

hinde, en and ren meer , ons overvloediglijk: to-
nen:

't Geen Straho 'er van Mofes byvoegd moetenwy
( die van dês felfs Goddelijke genade , geelt , en in-

spiratie, verfekerd zijn) houden als van een Hei-
den gefeid, noch ontroofd van dat Licht , daar Go-
de ons met begunftigd heeft. Die evenwel anders

fo feer loffelijke getuigniflen van de ielve Mofes

en fijne Leeregeefd.» als genig Heiden aid, mijns

wetens, gedaan heeft ; en die waerdig zijn , by hem
felfs 3 gelefen te werden

.

Dat 'er ook geen Chriftenen hebben ontbro-

ken , die dit werk maar alleenlij k voor bedrog heb-
ben aangeiien, blijkt niet duifterlijk uit Eufebim(dïe

anders de voornaamfte Voor-vechter is van dat ge-

voelen , dat d' Orakelen door 's Duivels overnaruur-

lijk bedrog zijn gepra&ifeerd en verkondigd,) en
klaarlijk uil Clemens Alexandr'mus enOrigenes'; Van
welken d'eerfte aldus fpreekt: ,, Vertel vry aan

, , ons ook van de onnuteOr*foi5?»,en van een andre

, i foort van Voorfegging ofeerder dolligheit en fot-

,, ternye; van Apollo Clarm^ van de Pytbius, van
, , de Didymaw'^n Ampbiaraus en van Amphilochus.

,> Voeg hier nochby, indien gywild > d'Uitleg-

l 3 gen
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» , gers. of verklaarders over 't verfch'ijnen van ivonder-

5 , teken ( Monfters enz. ) fin daar by ook d e fo onhei-

3 , lige Droombedieders. Stel op de felve Reeks , ne-

j, vens de jipollo Pythw, die Voorfeggers , die uit

3 , meel en uit garft Propheteren ; en daar by die

3 ^ van velen in achting gehoudene Necyomantes

3 , [ of gepretendeerde Buik/prekers en Bezweer-

ders >dcr reeds verftorvenen. ] , > Maar , waarlijk

,

> , laat ons liever de verborgene Orakelplaatfen , en

, 3 de Retrufchijfe Voorfeggingen , uit de (gepreten-

,3 deerdej opwekking en raadvragingder verftor-

, , venen , in een hoek werpen. Want het 2ajn fe-

>•> kerlijk maar dolle argliftigheden en bedrieg-

\i lijkheden van (aan Chrifto) ongelovige Men-
,, fchen ,* en als dobbelwinkels, of huifen van

, 5 puur en enkel bedrog. Gelijk ook van de felve

3, alioy en waarde is de guychelarye die bedreven

, , en als te koop geveyld werd , met Geyten die tot

5 5 Voorfegging ondervjefen zijn, enCrajendie(N.B.)

, > door Menfchen zijn geleerdom antwoorden tegeven.

'tGecnClemens fpecialijk vandeOi/oyfeid, is

duidelijk en klaar : en weet yder die Macrobius ge-

lefen heeft , de exempelen van Crajen en Exters of
Spechten , die door Menfchen geleerd en onderwe-
ien , den Kzytev Augufttis zijn tegemoet gevlogen,
en hem met defe woorden gegroet hebben : Have
Cefar.viclor. Imperator : en die defe woorden ook
geleerd hadden : Opera& ïmpenjapernt.

So dat het ook , niet feer te verwonderen was

,

dat iemand (als defe Hiftorie al waarlijk gebeurd

was) uit haat tegens Domitiaan , aan een Cray defe

woorden had geleerd

;

Niet tegenftaande, evenwel, defe fo klare woor-
den van Qlemensy en de daar by gevoegde exempe-

len, doed de Heei Georgius M<ebius ? defenCkmexs
feg-j
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fcggen , dat de Crajen gewoon waren aan de Menfihen
Orakelen U geven, en den/è/ven te 'vermanen.

Doch, dewijl hy noch meer diergelijke exem-
pelen bybrengd , (o laat ons eens horen , 't geen hy
daar van fèyd , in fijn Boek de OraculorumEthnico-

rum Origine &cc. fin welks laatfte uitgift het dien
Heer geliefd heeft, enige vmdicias , of verdedi-
ging fijner opinie tegens my , die ftoffe aangaande,
te vermengen.) '

» £n gelijk God ook de mond van Bjleams Efe-

, > linne heeft geopend om te fpreken , en haren

5 > Heere van de onvoorilchtigheid fijner daad te

33 te vermanen, Numeri 2i. v. 28. Allo heeft ook
5 > de Satan dit na geaapt ,' en heeft hy dikmaal door
•>y domme beeften gefproken ; en de Menfchen
3 ; van verfcheidene laken vermaand. Aldus(N.B.)

# 3 waren de Crajen gewoon aan de Menfchen Ora-
3^ kei-antwoorden te geven , en de felve te verma-
> 3 nen, als Clemens Alexandrinus getuigd. Aldus ge-
5 * tuigd ook P/inius[in fijn 8fte Boek en 4.ifte cap.]

3, dat'eer een Hond gefproken , en een Serpent

3 > gebaft heeft, als Tarquinius uit fijn Rijk verftocen

3* was. Aldus fchrijk Suet07iius 'm 't leven vanA?-
>» mitiaan, op defe volgende wij fe: Weinigmaan-

9 ) den voor dat hy wierd om hals gebracht 3 heeft een

3 > Cray in 't Capitooi'gefproken ;
[in 't Grieks J Al-

Lessalwelgaen. En ontbrack 'er gêen^ die aan dit

•> y wonderlijk vertoonfelfijne uitleggaf ; ( met dn Vers
)

> y Nuper Tarpejo &c. De Cray die onlangs op de top van
3 , Tarpejus berg fat , feide ( naardemaal hy niet konde

» > fcggen , het is wel) het fal wel wefen. Aldus ver-

3 , haald Livius , dat een Os gefproken heeft , (Ro-

, , ma cave tibi) Rome wacht u wel> enz.

Maar wat Plinius aangaat (want van Clemens heb
ik reeds gefproken) de ielve feid maar ; Canem lo~

I 4. cutum
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turn» inprodigiis (quodequidem annotaverum) accepimus 5

& Serpentem latrajfe , cum pulfus efi Regno Tarquinius,

,3 En hebben wy door overlevering ontfangen

,, ('t geen ik hier niet wel kan laten aan te teke*

9 3 nenj dat 'er een hondgefproken , en een Serpent ge-

3, bafi heeft, ontrent die tijd als Tarquimus uit fijn

, , Rijk verftoten is.

Wat aangaad Titus Livius , die feid ; (Lib. 3. cap.

JO. )Bovem locutam, cuirei (N. B.)priori annofides non

fuerat» creditum : , , En heeftmen (toen) geloofd

,

, , dat 'er een Koepejproken had: aan welke faak men
3 , evenwel (N. B. ) het jaar te voren geen geloof

jj gegeven had.

Daar de Au&euren ofgeheel anders fpreken en

het tegendeel te kennen geven : of ten minden
dusdanige Hiftoritjes, genoegfaam als fabuleus, en

als felfs daar niet aangelovende , verhalen , brengd

de Heer Mtebius die als krachtige bewijfen by

:

en doed de Audeuren fpreken en gevoelen 't geen

fy noid gedacht hadden. En om dat ik fodanige

Hiftoritjes voor fabuleus en verfïerd houde, dringd

dien Heer my op, dat ik alle Hiftoriaal geloof

verwerpe , fchoon ik felfs met Hiftoriale getuig-

niflen hervoor kome : en dat ik alfo mijn felfs con-

fundere en wederlegge. Even als ofmen alle Hi-
itorien 3 van hoe beufelachtige natuur die ook
mochten z.ijn, voor oprechte enwaregefchiede-
nis,fonder enig wettig examen, behoorde aan te

nemen ; ja tot bewijs van faken , van byfonder ge-

wicht. Doch gelijk defen Heer Mabius feer vele

citatien, van dusdanige , en geen betere , nadruk,
uit oude en nieuwe Schrijvers byhaald, om een
foorte van alwetenheid 5 en vermogen naaft God,
den Duivel toe te fchrijven : fo gebruikt hy we-
derom geen beter foort van Argumenten en cita-

tien,
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tien , om te tonen , (Saianamfutura , ex[e& natura

fua , citra revelationem& alias conjerturas , pradicere

nonpotuijfe.) , , Dat de Duivel uit lich fe>fs en uit fij-

,, ne eigene natuur, fonder revelatien f ofover-

,, natuurlijke openbaringen) en andre giflingen

, , en raadfels, niet heeft konnen voorfeggen.

Indien 'er iemand onder d' oude Heydenfche
Schrijvers is, die metdeibtteydelheid en bedrog

der Magie oiToverye en gepretendeerde Duivel-be-

fweering , oproepen van doden , enz. fpot , is 't (buiten

Luciaan en Cicero) de Natuur-befchrijver Plinius.

Gelijk ik fulks ook feer klaarlijk op'teynde van
mijn Latijns Traclaatje, dat van de Plechtelijke

Heyligen en wydingen der Ouden handeld, ge-

toond hebbe : alwaar ik onder andren defe woor-
den van Plinius by brenge : guarat aliquis , quafint
mentiti veteres Magi , cwn adolefcentibus nobis vifus

Apton Grammatica artis , prodiderit Cynocepbalem her-

bam , qua in Mgypto vocaretur OJyrites , divinam &
contra omniave?ieficia; fedfi erueretur , ftattm eum qui

eruijfet mori : Seque evocajje umbras adpercontandum

HoTnerum» quapatria^ quibufqueparentibusgenitus ejfet >

non tomen aufus profiteri, quidfibi refpondtfje diceret.

,, Men mach byionder wel vragen, war leuge-

3 , nen de oude Magi veriierd hebben : wijl felfs de

, , Grammaticus Apion 3 dien wy ia onfe jonkheit ge-

, , kend hebben > heeft voorgegeven , dat het kruid

3 , Cytiocephale (dat in Egypte Ofyrites foü. heten )

,, een Goddelijke kracht, heeft, felfs tegèns ver-

,, gifuging, ofToverye. Maar, dat wanneer 't uit

,, de aerde werd getrokken , die 't uitgetrokken

,, heeft fo datelij k komttefterven. Ook dat hy de
,, fchimmen (der verftorvenen) had opgefworen

,

, , om alfo Homerus te vragen , in wat Vaderland, en

, , van welke Ouderen , hy geboren was 1 maar dat

1 5 hy
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,, hy evenwel niet derfde aan andren bekend ma-
, , ken,'t geen hy voorgafaan hem daar over geant-

3, woord te zijn.

Wy Mabius nochtans feid, om de onkunde des
Duivels ontrent het Foorfeggente bewijfen : Sic a?ud
Plinium interrogatus D<smon ab Appione Gramniatko

de patria Homeri y nihil unquam certi potuitproferre.

yy So heeft ook de Duivel (alsby Plinius te vinden

? , is) door Apion deGrammaticus, gevraagd zijnde,

>, wegens 't Vaderland van Homerus, noit iets fe-

5, kers daar op konnen antwoorden.
Maar hoe gans weinig, mijn Leièr, gelijkt die

fijn feggen , naar de woorden , en mening van P/;-

mus ; die 't als een ftaaltje van grove leugenen by-

haald!

Andre citatien en bewijfen van defen Heer 3

doch die geenflins beter zijn, lal ik nalaten; en
maar alleenlijk noch dit volgende by brengen

:

Pratera hoc inprimis obfervatu dignum eft quod de

Megalandro Luthero.Joh. Wolffiwpr<etat. Tom. i . oper.

ex Chytrai Chron. commemorat. Nam die poftquam in

Pathmumfuumpra metu Papa 3 & ïmperatoris ablega-

tus erat , pauctfjimi eo tempore notum habebant , quo loco

Lutberusfubfijleret. Pontifex igitur Romanus > etfiom-

nes Ariolos& Vates ltali<£ adhibuerat inConfdium , ut

mdicarent locum , in quo delitefcertt Lutherus , tarnen

nullus hi tota ItaliaMagus vej Ariolus Pathmum Lu-
theriproderepotuit. Quares admirationedignaefl y <&
Satanse infeitiamfatis decUrat,

, , Want , naar dat hy (Lutherus) uit vrefe van

, , den Paus en den Keyfer , naar fjn Pathmos was

3 , verfonden 3 willen leer weynigen toen ter tijd ,

> , in welk een plaats JLutherus iich onthield. Waar

7 , om dan , of al fchoon de Roomfcbe Paus alle Goe-

, •> der-gehk en Waarzeggers van Italië daar toe ge-

bruikte.

i



ORAKELEN. 139

, , bruikte, en onder vraagde ; om uit hen te we-

,, ren de plaats, waar inLutherus lich verborgen

, , hield ; (o heefd evenwel genige Magus-, oiWaar-
,,fcgz,er'\n geheel Italië hctPathmus (of de plaats

, , van ballingfchap) van Lutherus , komen bekend

j, maken. Welke laak verwonde, cns waardig is;

,j en de onkunde desD#/Wjgenoegfaamteken-
,, nen geeft.

Op welke woorden dan de Heer Mabiusfo di-

rectelijk voegd : Idem ad huc cotidiana confirmat ex-

perientia. Namfepe Harioli > <& ve?iific<e de una <& alte-

ra re hiterrogati-, ignorantiamfuam haudocculteprodunt.

Fures enïm quodfama refert , in eryftallo monfiraturi,

exhibent imagines hominum obtverte?itium dorfa , nonfa-
cies ; Jcilicet , quia nee ipfi Diabolo notus eft auffor.

Qua? omniafatis evincunt , <& demo7iftrant , qualis&
quanta fit Diaboli defuturtSj aliisque obfeuris rebus fi

ien-

tia. Firmum ïgitur nobis maneat, Satanamfutura^ exfey

& naturafua3 citra Revelationem <& alias conjecturas ,

pnedicerenonpoUtiJfe. Qu<£ igiturpr^dixit , Ma (N.B.)

no?rnunquam ex Revclationibus 3 nonnunquam ec caufis

phyfcis^ nonnunquam ex aliis conjefturls <&> muitis obfer-

vationibus deprompfit : fepijfme tomen averitatis tra-

mite aberravit.

,, Dat bewijfdnochtedefertijddedaaglijkfche

,, ondervinding. Want dikmaal gebeurd het, dat

,3 delVaarfeggers of Waarfegfers , van defeofgene

,, faak gevraagd zijnde, niet duifterlijk hunne on-
,'j kunde te kennen geven. Want wanneerfe door

5 1 het Chriflal beften een dief, ofdieven, lullen aan-

,, wijfen,: vertonen fy de Menfchen-beelden met
,, de rug, en niet met het aangeficht naar het oog

, > toe gekeerd. Om dat namentlijk , aan de Duivel

, , felfs , de Au&eur der diefftal onbekend is.

,, Welke alle faken klaerlijk genoeg bewijfen

,

hoe-
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5 , hoedanig en hoe groot de kennifïe des Duivels y

3 , ontrent toekomende , en and re faken, is.

, , Derhalven moet by ons vaft ftaan en blijven,

,, dat de Duivel de toekomende faken , uit fich

,, Mis-, of uit vermogen fijner natuur, en fonder

(N. B.) Revelatien of Openbaringen, en andregijjingen,

, , niet heeft konnen voorfeggen.

,,'t Geen hy derhalven, voorfeid heeft, heefc

,, hy gehaald, fomtijds uit revelatien, ofopenba-

,, ringen , fomtijds uit (kunde van) natuurlijke

, , oorfaken; fomtijds, uit andre giffingen, en weel-

, , vuldige obfervatien. En heeft evenwel de mee-
3, fte tijd, daar in, van'tfpoor der waarheid af-

, , gedwaald.

De Heer M<ebiu& betoond dan , op deCe fijne wij-

Te, de onkunde des Duivels: daar hy te voren fo

breed van des felfs grote voorkennis gefproken

hadde , en fpecialijk , onder and ren , van de Voor-
fegging, door reeds nu gemelde Chriftallen; en
houd hier ftaande,dat deDuivel niet als door Reva-
latien , Obfervatien , gijjingen enz. kon voorfeggen

;

en dan evenwel noch voor't merendeel onkundig,

en uit dien hoofde, leugenachtig, bleef.

Maar doch wat Revelatien zijn dit geweeft God-

delijke oï Dutvelfche > Goddelijke buiten twijffel:

of men moeft flellen dat d' ene Duivel'aan de andre

overnatuurlijkefoWrf/iragaf: en, voor fo veel,

d' ene Duiveldes anders God was. Sij n 't Goddelij-

ke geweeft, fo wilde ik wel , dat defe Heer my hier

van wat meerder klaarheit gaf. Want wat de waar-

fegging der befetenen , wegens de Heere Chrifius en

fijne hpofielen , aangaad , die meen ik van een gans

andre foort te zijn geweeft , als wy in de gepreten-

de Orakel-duivels vinden : en acht ik fulks reeds al

getoond te hebben.
Maar
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Maar als ook de Heer Mabius , dus verkleenlijk

van des Duivels voorwetenheid fpreekt , denkt hy

dan niet, dat hy voor my komt te pleyten : en wel

voornamentlijk wanneer hy dusdanige Argumen-
ten gebruikt ?

En nochtans waand die Heer , dat fijne Argu-

menten van de Cray , Koe > Hond-, en Serpent , ont-

leend fo krachtig zijn (pag. 45. fijner laatfte editie)

datfe my een Splinter ofitaak in 't oog zijn (Nhni-

rum , feid hy , ) hoc argumentum ipfifudes efi in Oculis.

Dat dusdanige Argumenten my geen flinter o£
Balk in 't oog zijn;fal,acht ik,de verftandige Lefer fo

1 uit het voorgaande , als uit het verder gevolg defer

.Verhandeling klaarlijk genoeg konnen fien.

En dat fulks my noch minder zijn , fijne Argu-
mentatien, tegeus my, fo over depf-aarfegfterof

TovereJJh in Endor : als voornamentlijk , daar hy
pag. 29. dus fpreekt : Nota autem bic , quodplerum-

quus Satan voce exili rejponderefolitusfuerit. Sic apud

S»Cirillum. I. 3* adverf. Julian. legitur
, quodCaufus

fluvius Pythagoram falvere jujferit , &Ulmus Apollo-

mum Tbyanaum aïïocuta fit voce exili , & muliebri.

, , Doch merk hier aan , dat meelt altijd de Sa-

, , tan , met een kiene en fijne flem gewoon is ge-

, , weeft te antwoorden. Dus leeftmen by CrriHuf,

, , in fijn derde Boek regens Juliaan , dat de Rivier

,j Caufus, Vythagoras heeft gegroet 5 en dat een

,, Olmhom , ApoIloniusTbyaneusheeh aangefpro-

ken , met een kiene en Vrouwelijke ftera.

't Welk hy, dan verder met het exempel der
fchim van Remus , uit de Poet Ovidius j en met het
exempel der Griekfibe Helden ; dien JEneM in de
Hel quam te ontmoeten , terwijl hy die met de Si-

bylle doorwandelde.uit het fesde Boek van Virgilius,

beveftigd. Want wat doorfichtig Menfch kan ful-

ks
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ke getuigniffen , ontrent het Hiftoriaal enigfïns

achten ofaannemen ?

Wat dan aangaat de andre Argumenten , fo

over mijne Verhandeling in 't algemeen , als ipe-

cialijk over de Hiftorie der Fythonijfe , oiWaarfeg-

Jler in Endor ; de felven zijn mijns achtens krach-

tig genoeg, en in mijn Latijns Traótaat., en vry

krachtiger noch in dit tegenwoordige, wederleid.

Waarom ik daar over hier ter plaatie niet meerder
fal feggen, als zijnde die faak reeds genoeg gedaan.

Nïet alleen gebruikt de Heer M<sbius dusdanige

Argumenten (fchoon de Aucleuren waar uitfe ge-

haald werden menigmaal directe of indirecte

gans anders fpreken of gevoelen : ) maar maakt
ook Julius Cafar Bulengerus , die , alhoewel uitite-

kend feer beleien in Profane en andre oudheden,

daarom evenwel geeniïins de fuperftitie ( de Moe-
der der lichtgelovigheid) quijd is ; een geheel Ca-
pittel(in fijn vijfde Boek de Vrodigiis) dat hy noemd
(de Brutis qua locutafunt) ofvan de domme

xft
'omme die»

ren die gefprokev hebben ; waar in hy , fo als 't hem
reedtl voorkomt , opteld het Beeld'van de Vrouwe»

lijke Fortuinyde AjusLocutius, óejfuno MonetahBeeld
van de hfoïïo Cuma?ius-,dat 3 dag. lang fou geichreyd

hebben j een Lam dat in JEgypte met Menfchelijke

ftem fou gefproken hebben s het hoofdvan Orpheus^

de (N. B. ) Dodoneefche Eyke-boom ; de kielvan't Schip

Argos [die van de Boom fou genomen z\)n}de Olm»
boom der Gymnofophiften , de twee Duiven te Dodone >

bet Yaerdvan Acbifles 3 de hondvan Simon Magus y die

met d' Apoftel Petrus fou hebben gefproken; de Ri-

vier Caufus , die geleid fou hebben weeftgegroet P/~
thagora ; en andere meer feer uitfporige exempe-
len : waar onder hy dan noch (als Teer wel ter fa-

ke, deE/èliuvanBileam mengd : even alsof alle •

die
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die fotte verfierfelen , eniger maten met de Bybel-

fche Hiftorien gelijk ironden.

Dus fpreekt ook felfs Augujlinus in fijn iode

Boek cap. 1 6. van de Stad Gods: , , Maar ik fpreek

,. van die Miraculen , van welke klaarlijk blijkt

,
, datfe door der ielver , der Duivelen . kracht zijn

, , uit gewerkt , als dat (by voorbeeld ) de Beelden

33 der Huisgoden , welke Éneas > uit ïroje vluch-

, , tende, had met gebracht , van d' ene plaats naar

3 , d'andrc fan verhuifd hebben : dziTarquinius

,3 meteen fcheermes een vsetfteen heeft doorjnedeni

, , dat het Epidaurifebe Serpent het beeld van Efcula-

>, pius y wanneer het nzRotne gevoerd wierd, als

,, makker verleide : Dat het Schip in 't welk het

,, Beeld van ètVbrygiaanfcbe Moeder [der Goden]
3 , gevoerd wierd ; Ichoon 'er fo groot een geweld

3 , van Ofifen en Menfch-en aan te werk gefield

,, wierd, onbeweegd zijnde gebleven \ door ten

,3 enkel Vroumensje, dat haar gordel aan 't fel vevaft

3 5 gemaakt hadde (om allo hare ongefchonde

, y kuisheit daar doov te bewijfen ) ixterdbevxegd, en

, 3 voortgetrokken : Dat een Veflaalfche Maagd over

3> wiens kuisheid queftie viel 3 defe queftie heeft

3 3 geëyndigd door het vullen van eenfiefmet water

3 , uit de Tyber , fonder dat het door de fèive heen
yi vloeide.

Tertullianus en Mfxut'tts Fel'x 3 die vry vroeger
als Auguft/nus geleefd hebben , fpreken op de felve

wijfe. En werden dus niet alleen door de Heer
Mébins-y maar vele andren ? hedendaagfche Schrij-
vers, nagevolgd.

Maar Cicero? Cato? en diergelijke Heidenen , van
oordeel en doorlicht, befchimpten opentljjk dus-
danige fabulen : als blijkt uit Ciceroos ide Boek van
de Voorieggingenralwaar hy fijn Broeder^«^/.'«/>

die
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die de felve verdedigde beantwoord , en aldus

fpreekc : > , Laat varen derhalven de Lituus ofde

,, Heylige Wichel-ftafvan Romulus , welken gy

3 , ontkend dat in fo groot een brand kon verbran-

, 3
den : veracht vry de Wetfieen van AttiusNavtus:

y) wijl de verlierde fabulen in de Philofbphie

33 geen plaats moeten hebben. En elders in 't fel-

,
, ve Boek : aan den Raad is geboodfchapt , dat

3 y
het bloed geregend heeft , dat de Riv er fwart van

,
, bloed'gevbeid heeft 5dat de Beelden der Godengefiueet

y y hebben. Maar meend gy dat aan fulke nieuwe

y , tijdingen geloofd hebben Thales of Anaxagora:*

yf of enig ander Vhjficus ? Want bloed en iweet

,, vloeid noid als uit Menfchelijke Lichamen.

y y Maar ook kan de verandering van kleuren door

y y enige befmettelijkheit of uitvloed des aard-

y , rijks by komen , en t'enemaal bloediglijk zijn ,

33 en het van buiten ergens opgevallen een fwete-

3> richeid vertonen : gelijk men op de dakenen

, y gevels fïet,als de foele zuyd-wefte Wind waeyd
y y En vertonen fich dusdanige dingen veel meer-

y y der en groter in den Oorlog 3 voor de veersach-

, , tigen j daar men in tijden van vrede op fulks

y , niet eens let. Waar by noch komd , dat in tij-

y y den van vrees en gevaar , gelijkfe lichtelijker

yy werden geloofd , alfo ook met minder vrees en

,, gevaar van ftrarfe werden verfïerd. Maarwy
y , zijn fo licht-gelovig, en van kleen nabedenken;

y , dat , indien de muifen iets , van 't geen wy van

, , noden hebben , beknabbelen , (die doch niet

y y anders konnen doen)wy dat terftond Monftreus

y y achten. En evenwel > als voor de Marfifchen

,, Oorlog, de Muifen gelijk gy verhaald, enige

, , fchilden hadden beknabbeld, hebben de (Harit-

» 3 ffices) Offer-wichelaars gefeidjdat d&t een voor-

teken
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,, teken van byfondrc nadruk was. Even eens als

, , otter enig onderfcheid in lag : of, de muifen, by

, , nacht of dag iets beknabbelende , fchilden of

, , feeven hadden afgeknabbeld. Want fo fuik ge-

, , volg geld , heb ik onlangs voor de ftand der Ke-

, , publijk moeten verlegen zijn y om dat de mui-

, , i'en mijne Republijk van Vlato hadden beknab-

y , beid. Of had ik , indien fy aan Epikurus Boek
, , van de welluft fulks hadden gedaan , behoren

, , verlegen te werden, dat het vlees enz.op Markt

, , en Had ibu dierder werden, 't Geen verder hier

op volgd, by de felve Cicero,is geenflins min fchran-

der, gevallig , vermakelijk , en ter fake dienende >

doch te lang om hier te vertalen, en in te voegen.

Evenwei kan ik niet wel nalaten by te brengen ,

't geen hy in 't felve Boek noch elders, als boerten-

der wijfe , antwoord : , , Want dat gy feyd , dat

, , op die felve tijd de goudene fterren,op de hoof-

, , den van Caftor en Pollux te Deiphis gefield , zijn

,, afgevallen en nergens gevonden: datfehijnd

,, eerder een werk van dieven, als van Goden te

zijn. Doch verwonder ik my op 't allerhoogfte,

dat men in de Griekfche Hiftorien de onhebbe-

, lijkheit van een aap gemeld vind. Want wat is

minder te verwonderen , als dat dat feer mon-
ftreufe dier, [in de Tempel te Dodone] de bak
om verre ftiet , en de heilige Loten verüroide?

En nochtans getuigen deHiftorie-fchrijvers dat

noid droeviger voor-teken aan de Lacedemoniers

is overkomen.
Van Cato feid hy : , , Dat oude loopje van Ca^

to was vry aerdig , als hv feide , dat hy lïch ver-

wonderde dat eenOffèr-vukhe/aar niet lachte,

, als hy een anderen Offer-tichelaar quam te fïen.

Doch fulke en diergelijke exempelwi fullen ons

K noch
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noch beter te pas komen , wanneer ik verhandele

in wat aeftime alle foorte van Voorfeggingen by de

wijfere Heidenen zijn geweeft. Daarom fal ik my
nu liever keren tot Origenes , waar van ik ook reeds

boven gewag gemaakt hebbe ; op dat wy fien, wat
die ook van de Orakelen enz. feid, en houd. Hy
fpreekt dan in 't begin van lijn fevendeBoek te-

gens Celjus , die grote beftryder der Chrifienen en

Chriftebjke Godsdienfl , op volgende wijfe : , , Ik

y , feg derhalven [hy antwoord aan Celfus op des

felfs bybrengen van de Orakelen van Apollo Pythms ,

en Clarius , en 't Orakel der Branchiden, en Jupït*r

Dodoneus , en Arnmon , en a?idre ontallijken meer]

. i van de nu opgetelde Orakelen, dat wy op d' au-

, 5 cloriteit van Ariftoteles en der Perepatetici , vele

, , dingen konnen by brengen , die 't geloof en

, , achtbaarheit, fo van 't Pythifcbey als van d' andre

3 j Orakelen , om verre werpen. Dat wy ook uit

n Epicurus en des felfs Navolgers konnen uitfehrij-

b y ven j en by brengen , wat die van de felven ge-

3 , voelen 3 en fo tonen dat felfs vele Grieken [met
hunne redenen en Argumenten] ,, geheellijkom

y y verre werpen de gepretendeerde , en door ge-

3 j heel Griekenland verwonderlijke Orakelen.

y3 Maar laat ons eens toegeven , dat het geen lofe

3 , praótijken en verfierfelen van Menfchen zijn,

3 , t geen van de Yythiay als door Goddelijke Geeft

9 , aangeblafen en gedreven 3 en van d' andre Ora-

a 3 kelplaatfen werd verhaald en voorgegeven 3 enz.

In fijn achtfte Boek , op diergelijke redenen van

Celfus antwoordende,noemd hy'er noch Democritus

by i en teld daar de andre reeds genoemde fecten

fodaniger wijfe op, als maar de voornaamften> dier

fe&en , die hier aan geen geloofgav^n, willende

aanwijfen.

In
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In fijn derde Boek had hy gefeid : , , Alhoewel>
indien iemand eenvoudiglijk , en recht naar
waarheid wil onderfoeken, 't geen ontrent de
Goddelijke eere die A?itinous werd aangedaan ,

en des felfs Orakelen , gepleegd werd ; hy niet

anders fal vinden als enige guichelachtige be-
driegeryen, en quanfiiiis heylige verborgent-

,
, heden der JEgyptenaren : door welken fchijn ge-
geven werd, als ofhy , nu noch , naar fijn dood,
Mirakelen bedreef, 't Welk men ook verteld 5

dat mede in andere Tempelen aldaar gefchied, fo

door de JEgyptenaren } als door die gene, (N.B.)
die op fuik bedrog afgericht en geflepen zijnde»

in enige plaatfen Tempelen confacreren , aan Go-
den die Orakelen geven , die genejlngen van riek-

ten enz. werken : ofook dikmaal aan fodani-

gen , die ftrajfen en pijnigen die genen , die iets

fchijnen gefondigd of overtreden te hebben,
ontrent de gewoonlijke fpijfe , oforitrent het
aanraken van een Menfchelijk dood Lichaam :

op dat die alfo fchijnen in vrees en dwang te

houden het gemeen, domme en onkundige,
Volk. En fodanig een is hy , die te Antinopolis

in JEgypte voor een GWgehouden werd. Van
welkers krachten en daden, verfieren en liegen

die genen , die [N« B.) daar hunne winft en
voordeel van trekken. Andren, quanfluis van
dien daar geconfacreerden God bedrogen , en
andren als van hunne tedere en fuperltitfeufe

confcientie overtuigd , wanen, dat 'er een God-
delijke Geeft en kracht uit Antinoüs voortkomt.
Dusdanigen zijn ook hunne Myfteria oïbeylige

Verborgenthedent waar toe fy fich laten inwijden,

en fijne in fchijn gegevene Orakel-antwoorden.

Verwonderlijk > waarlijk , is \, dat daar de ver-

K % ftan-
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ftandigfte Heydenen, met die gepretendeerde Mira-

kelen en Orakelen openbaarlijk hebben gefpot j wi jl

enfyfelfs, enandren, ofvoor ofnevens hen, der
felver bedrog en ydelheid hadden ontdekt j en ve-

len der eerfte Chrifienen, die guiteryen op reeds ge-;

toonde> en meer andre , wiifen ook verder hebben
ontdekt en tegengegaan ; aat , feg ik , men fo feer:

lichtelijk op blote onderfte!ling,en fonder behoor-

lijk onderfoek , verdedigd een gevoelen , dat we.
1

ter toets gebracht en geproefd, noch tegens de ge
fonde rede, noch tegens de klare bewijfen ter con
traiie, in de oude Schrijvers te vinden, enigfins be
hoorlijke proef kan houden.

'Want wie doch fal konnen bewijfen, van enij'

enkel Orakel ( of Godfpraak ) quanffuis gegeven
dat 'er oid enig gewag van gemaakt is voor de ge

Eretendeerde uitkomir. der felver ; en dat niet ter

oogfte by ons behoord te gelden'tgeenN/ff/»^!

rusGregoras (die ontrent 1300 jaren naar Chrift

geboorte geleefd heeft) feid : , , Niet fonder grot! Qrt

, 9 reden kan men twijffelen aan de oorfpronk e I toe»

,, uitvinding der Orakel-antwoorden , die hier e|»#,

,j gins denMenfchen als in de mond beftorvelm
3j zijn. Daarnaar, hoe het doch by komt, d:l ltD„

3 , daar fy fo noodfakelijke uitkomft der faken bJ^
;1

,, helfen, fy nochtans met fo duiftere dubbelfii ^
, , nigheden van woorden zijn bewimpeld.

,, Want wie der felver Auóteur zy geweeft , c

3 , cüe onder de hand heeft uitgegeven,en in't licj

3 , gebracht, daar van vindenwe nochdegetui

3 , nis van enige Hiftorie-fchrijvers, noch van er

3 , nige andre Schrijvers , van wat foort [V zy Ti

lofophen-) 't zy Orateuren, V zy Voeten ] , , die mog I ,„ gj

3 , zijn. Alleenlijk vindenwe (hier endaarj by h

,, aangetekend* dat fuik of fuik een Orakel-a

voor

CC;:::
:

X
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r, woord, datyderby na in de mond had, op fuik

, , offuik een tijd , fulke offuik een uitkomft , of

,, gevolglijke vervulling heeft gehad. Maar wie

,, die gene zygeweeft, die dat eerft heeft uitge-

,, ftroid en ruchtbaar gemaakt , werd van nie-

3 , mand geweten of gefeid, ten fy dat hy liegen

,,, wil.

Ordinaerlijk fceeftmen gefien by de Heidenen

,

lib Grieken, Romeynen, als andren, dat 'er on-

trent Oorlogen , efenige andre feer byfondre toe-

vallen en rampen , 'teen of 't ander prodigium

(of wonderteken) Mirakel, ofwel fpccialijk eenig

oud Orakel , wierd hervoorgebracht ; dat quanfluis

al by oude tijden gefproken, dan juiftopdietijd

pafte , en fijne vervulling kreeg. Dit fienwe in 't

exempel van deVeloponeftfche Oorlog. En voorna-

mentlijk de voorgenomen en namaals feer onge-

lukkige uitkomft, van denOorlog der Athenïenfers

tegens de Syracufanen. Dus wierd een quanfluis oud
Orakel ten tijde van Ttberius bygehaald en op hem
toegepaft ; en daar naar weder het felve tegens Ne-
ro gebruikt : fchoon hy Nero , fulks ontkende , en
aanwees dat 'er fuik een Orakelnoid gegeven was

:

mDionCaffius, die het bybaald\ genoegfaam te kennen

%eeft> dat het van iemandver(ierdwas, en door 'tgemeen

\ius wierd toegepaft j naar drift tegens de Keyfer opgevat.

Dus fpeeldemen ook dikmaal met vele andre
quanfluis gegevene Orakelen. ( Als noch gevold-
lij k breder fal blijken) en dusgaet het noch menig-
maal mede in onfe Eew te werk.

Byfonder aanmerkelijk is 't geen hier overdif-

coureerd de fo vermaardePolitijk TrajanoBoccali/ii,

in fijne uitftekende {Bilancia Politica) Volitïjke Weeë-
ïbaaly of aantekeningen over de Jaarboeken en
Hiftoricn van Tacitus

;

K 3 Defe
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Defe Tacitus feid in fijn i Boek : Dat door een veiË

borgene Wet van 't noodlotfdoor Wónder-tekenen en God*

delïjke antwoorden , het Opper-gebied aan Vefpafanus

en des felfs Sonen voorfchikt is > hebben<we geloofd , naar

dat hen V fok dus toegevallen vjas. Waar op dan Bokt

kalini feid: ,, Enigen begrypen defe woorden als

,, offer met gefeid wierd 3 dat door een verbor-f

, ,
gene Wet van 't Noodlot,door Voorfpelling en

? , antwoorden der Orakelen , boven de goede

3 , Fortuin, aan Ve/hafianusjpnfijne Sonen^het Opper-

, , gebied beloofd is. Maar ik fou geloven datfe

5 , gans anders, en wel licht met een veel eygender

3, en warachtiger verklaring 3 konnen uitgeleid

3 , werden. Nametnlijk,dat,nadatmen/Ö/>/>£r.-

3 , heerfchappye in de Perfonen van Vefbafianus, en des

3 , felfs Sonen fag beveftigd ; men ook quam te feg-

3 , gen> dat door een verborgene Wet van't Nood-
3, lot, doorvoorfpellingen , en antwoorden der

>> Orakelen , fulks aan hen lieden was voorfchikt

3 y geweeft. Naar dien men van dag tot dag te Ro->

3 , me (iet , dat 'er noid enige Paus gekoren werd

,

3 , of 'er werden te gelijk,fo haafl de felve is verko-

3 , ren , vele Prophetien , door verfcheidenen ge-

3, praclifeerd en pubiijk gemaakt; die quanf-

3, ibis hier ofdaar , al in voortijden gefchreven,

•p op die tijd fo fouden gevonden zijn : waar

3 3 van men evenwel te voren noid gedacht 3 ofge-

3 3 Jforokenhad.

Doch laat ons eindelijk eens wat nader ter fake

komen ,• en tot de kunsjes en bedriegeryen felfs,

door defe Orakel-papen en hunne mede-makkers of
mede-helpers, en begunftigers gefpeeld; en alfo

toonen, 't geen voor my noch niemand (ik feg dit

evenwel geenflins uit roem 3 of verwaandheid) on-
der de Chrifltnen publij keiijk heeft willen 3 of der-

ven
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ven beweren. Schoon (gelijk uitEufibiut blijkt) fo

feer velen , onder de Heydeiten felfs , geweeft zijn >

die fwlks geenffins hebben gefchroomd. Al hoe
wel 'er (buiten twijfïel door de ftudie en bedrijf

der grote fuperftitieufen Hoop, die oid en altijd de
meelte en Meefter is) van allen by na niets is over-
gebleven , als dat weinige datwe by Cicero noch
vinden,- en 't geen door Eufebius uit de Schriften

van OEnvmaniu ons is naargelaten.

Wy (uilen dan voor eerft befchouwen de plaat-

: fen uit welken de God/Braken gegeven wierden. De-
fe waren of holen en fpelonken; 'tzy geheellijk
door de natuur, 'tzy door natuur en konft te ia-

men, 'tzy door konft alleen, gemaakt; endaar
toe toegeltelt. Wijl fodanige plaatfen'taller-be-

quaamfte tot bedrog en kunsjes dienden. Of daar

defeniet waren, wierd door andre middelen dit

gebrek op menigerleye wijfe vervuld : als gevolg-
lijk fich fal ontdekken.
De holenen fpelonken waren fo menigvuldig y

dat en Griekenland en Afia geheelhjk daar van ver-

vuld waren ; als waar feer veel bergachtige en ho-
ge land-ftreken waren.

De optellinge der felver, uit Pat/fantas Strabo-,

en andren , fou en verdrietig, en overtollig , en be-

lwaarlijk, vallen. Doch voornamentlijk haddenfer

feer velen in Bceotia. Waarom dat feer vruchtbaar

van Orakel-plaatfen , boven andre Landen , fo iri

G riekenland als elders , was. Waar by noch quam
de domheid van dat Volk die boven andren uit-

ftak (alhoewel Fhocia en 't Attifchen hand daar n iet

vry van waren : fchoon Athene fo vol van fchran-

dre en doorluchtige verftanden was. 't Welk niet

ib feer uit deAtheenfehe fchrandere Lucht , (gelijk

enigen wanen dien daar van de Oorfaak te zijn ) zU

K 4. wei
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wel uit de continueleoeffening, en de verkering

met alle Natiën en Volken , quam. Wijl ook,
nu 'er die middelen ontbreken, weder aldaar de

oude domheid en onbeflepcnheid van vernuft re-

geeren.

Defe Spelonken hadden menigmaal , (buiten de

grote ommewegen, en velery verdelingenen hoe-

ken en fchuil-winkelen binnen der felven) vele,of

meerder als ene of twe, en vry verfcheideae uit-

fangenj en de felven fomtijds, door natuur, of
unft, ofbeiden te gelijk , fo verborgen en bedekt,

datfe offwaarlijk , ofgeenffins (ten zy voor die ge-

nen , die defelven door gewoonte wel kenden)
waren op te fpeuren , en te ontdekken. Terwijlfe

van boven, ofanders, door natuur of kon ft, Licht

orttfingen ; of ook wel met een gedurige en door

gaande duifternis bedampt zijnde , door Tooro-
licht, ofanders, hunne klaarheid ontfingen* Gelijk

dit ons tonen de feer aanmerkelijke exempelen by

Diox CaJJïusy Straboj Paufanias en andren , te vinden

.

Dus hadden ook,in en ontrent Romeydeeerfte Chri-

ftenenhunne holenen
Jf>

'elonken , ten dele door na-

tuur, ten dele door konft, fo uitgehold , en met ve-

lerleye onderaerdfche Wegen , Vertrekken , en
Beddingen ofGraf-fteden, in de Steen-rotfen en
aerde uitgewerkt, dat het by naar onder aerdfche

Steden en Vlekken geleken : en fy daarin, niet

alleenlijk hunne Martelaren (en gevolglijk ook an-
dre Lijken derChriftenen)&gro*<i/w?,en die daarom
Coemeteria of Rujl-plaatfen noemden ; maar ook
hunne toevlucht namen-y in vervolgingen ; aldaar hun-
ne Kerkelijke Vergaderingen , Oeffeningen en Plechtelijk-

heden-i hielden en vierden, van Nachtmaat , nament-
lijk van Geheden,Predikatien, Synoden, Vigilienofheyli-

lcNatht'iuaken[<iiQ met vererging van tijden en le-

den ,





N°. i. Aankomft der Orakel-vra-

gen te Del phis. Pag. 153.

1 /^A Rakei- vragers*

2 \_J Herbergiers en andere af-hangelingen van de

Orakel-papen en derfelver bedrijf.

3 Fapen den eerfi aankomende Orakel-vragere de kap

vullende.

4 Orakel-vragers , door een enge en befwaarlijke *xeg,

naar del'empelgeleydl doch met gedekten hoofde ,

om geen quade voor-tekenen onderwege te fien.

5 Trompetters , Tambour'ijnen enz. onderwege ge*

plaatf; op dat fy doch quanjfuis genig geluid

Van auade voorwikking quamen te horen ,* en om
verwondering , fchrik Juperfitie te vermeerderen

ofte verwekken.

6 Wijding of fuivering van^t gehele "Lichaam def

Orakel -vragers.

7 Wijding met beferoejing van^t Heilig Water doof

geheiligde Laure- takken, enz.

8 Biecht van voorgaande mijdaden 3 enz.

9 Vogel- en Slachtoffer-wichelarye,e?iz, om goede voor-

tekenen omtre?it het Orakelvragen , te verkregen*

1 Intrede tot des Orakel-tempels heylig Buyten-hof.
1 1 CelP waar in d^ Orakel-vragers fttende het Ant+

vjoord der Fythia aanhoorden.

12 Caflalifche Fonteyn, waar uit de Fythia > voor 't

Orakel-antwoord-geven uit dronk.

1 3 Voor-portaal des Orakel- tempels.

14 Capellen en Cellen der Fythia3Fropheten Papen, enz*

1 ^ Ringmuur die
y

t heilig Buiten-hof befuit.

lé Trans va?i Rotfen en Heuvelen, die, als een kom-»

formerende s het geluid dat daar binnen gemaakt

ivierd , verwonderlijker ivijjè Vergroote.

17 ï>e voor-grond der twee toppen van Farnas,

18 De Stad Delphü te?i dele vertoond.
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den , door meerder vryheid , als anders, Co derte-

lijk quamen gehouden te werden ; dat om de mis-

bruiken en vuiligheden , van dronkenfehap , hoc-
rerye en overfpel, by occafie van dronk en duifter-

nis enz.aldaar in die Liefde-maaltijden gepleegd,die

VigtUen^Yi ook geheellijk de Liefde-maaltijden wier-

den afgefchatt ] het vieren van Feefl ofHeylige dagen

ter eeren-, en gedachtenis der Martelaren aldaar begra-

ven > (waar ontrent het niet veel beter toeging) en
andre Plechtelijkheden en bedrijven meer,

Seer aanmerkelijk is ds Orakel-plaats van Delphi* ,

als waar alles wat tot uitvoering van fuik bedrog
kon dienen > door natuur en konft was t' faam ge-
bracht.

Want naar de Befchrijving van Vaufanias , Jufif-

nut de Hijlorie-fchrijver , en van de byfonder geleer-

de en curieufe Jacob Spon (die noch onlangs dees

Plaatfen heeft doorreyfd, en feer naawkeuriglijk

befichtigd) was defe Orakel-plaats , en ook fel fs de
Stadt Delphis , die rondom om de Tempel, en 't geen
'ertoe behoorde 3 geboud was) gelegen op deBerg

Varnaffus , ontrent halfweeg van een der twe top-

pen , en als in 't hangen van de felve. Welke plaats

(fpecialijk de Orakel-plaats ofTempel) rondom als

een kom met heuvelen en fteylten befloten zijnde,

in 't midden ontrent het fatfoen van een halfronde

fchouw-plaats verbeelde. Waarom ook het geroep

van Menfchen , of de klank van Trompetten en
diergelijke Inftrumenten, door de dikmaal weder-
kaatfende Echo > het geluid en gedreun veelvou-

diglijk, en veel luider en vervaerlijker , deed ver-

groten , vergroven en weer-galmen. Dat noodfa-

kelijk den genen dien fulks maar voor d' eerfte-

maal voorquam , indienfe kleenhertig waren , een

fchrik, en indienfe te gelijk ook fuperftitieuswa-

K 5 ren
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ren (gelijk fulks te meeften tijd t' faroen gaad) een
leer iuperftitieufe en afgodifche eerbiedigheid

verwekte. Voornamentlijk wanneerfe reeds, of

door eigene inbeelding, of doordekonrftige , en
hiertoe expreflfelijk aangeleyde, (of anders fotte

en fuperftitieufej vertellingen,van Lieden die daar

al reeds voor heen waren geweefl, of van hunne
Huiswaerden , geïntimideerd , of verbaafd en ver-

gaard gemaakt waren.

Waar toe ook byfonderlijk hielp, datfe met ge-

dekten hoofde (om quanüuis, ondertuflehen nietSj

dat van een quaad voorteken was, te fienjep on-
der 't fchel geluid van kopere Bekkens , of dierge-

lijke Inftrumenten (op datfe ook fo, quanfïuis,

niets quamen te horen 't geen van qua voorwik-
king, of betekening, was) naar 't Orakel, of, om
beter te feggen , naar dk plaats ofCel/e , daarfe moe-
ften gaan fitten,om (naar alle andre daar voorgaen-

de Plechtelijkheden) het Orakel-antivoordtQ horen,

ofte ontfangen , wierden heen geleyd.

Want hier door (nevens meer andre middelen
an bedrog daar toe aangewend) wierd hen ook
de gelegentheid van 't bedrog wel en nettelijkte

konnen nafpeuren , (alfle al anders niet al te luper-

ftitieus, maar in tegendeel wat curieus ofniews-
gierig waren) al byfonderlijk belet.

Hier by noch was den opgang feer eng en moe-
jelijk om te betreden ; en verder alles, door natuur

enkonft, fotoegefteld, dat het voor den Vreem-
delingen noodiakelijk enige byfondere verbaald-

heid en verfteldheid moeft verwekken.

In de Orakel-plaats felfs was een diepe Spelonk ,

idoch met een naawe opening ; waar over heen de

Tythfa ( of Vrophetejfe en Orakelfpreekfier ) op een

Prie-voet gefeten was, wanneerle, «uanffuis Godde

IjjkeAnt-woordengzf. Doch
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Doch was dit in een plaats , die duifter en afge-

scheiden > en ontoegankelijk voor den Raad-vrage-

ren was ; en ook voor alle andren , buiten de Priejle-

r**jdiedebefchikallen van dit Orakel waren : als

gevolglijk door my verder getoond fal werden '

y

wanneer ik van dekunsjensengrcepjensenz.de-

fer lieden handele.

Het holvanTrophonius werd ons feer accuratelijk

befchreven , door de Griekfche Hiftorie-fchnj-

vcr Vaufanias ; die dit Orakelïèlfs heeft befocht, en
aldaar aan dees gepretendeerde Trophonius raad ge-

vraagd : ook door Vhiloftratus. Welker beyder

Befchrij ving vry aanmerkelijk is; en van welken ik

Vaufanias hier van woord tot woord fal by brengen:

alfo fijne woorden ons feer byfonderlijk ter fake

fullen dienen. Hy feid dan , m fijn negende Boek
der Befchrij ving van Griekenland : De Orakel-

plaats is geplaafl op een Berg , in'tbovenftevatteenge~

heyligde Bojffchafe ; en is degrondenfundament desfelfs

in
y

t ronde met witte Heen omjèt. De omgang des jelfs is

van kiene fpatie 3 en de hoogte des felfs wat minder alt

twee ellen. Op defe vloer zijn Naalden [ofNaald-pylerst

dat ikfe fo noeme~] opgerecht ; die ookfo wel'van koper

zijn gemaakt , als de BorsJ-wering , waar doorfe aan

tengehecht , en als befloten, zijn. Tujfchen de[elven zijn

doorgangen : en binnen defen omvang is een hol , dat niet

door de natuur , maar doorkonft , en waarneming van
feer netteproportie , gemaakt is. En is

y

tfat/oen desfelfs

als van een Oven. Van welke ook de wijtte in
y

t vierkant

is van ontrent vier ellen , en de dieptes, naargijjing^ niet

meerder als van acht ellen. Geen trappen zijn 'er in ge-

maakt , om naar beneden te klimmen. Maar wanneer 'er

iemand komt , om aan Trophonius Raad te vragen , bren-

genje hem een fmalle en lichte Ladder. Dïe benedenge-
klommen is , vindesn kiene opening , tujfchen de vloer en

VjSMs
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'tgewelf; welks wijtte my fiheen maar van twee , en

de hoogte maar van eenjfian te zijn. Die dan daar bene-

den is gekomen , gaat op degrondneerleggen , enfteekt

fijne voeten vooruit in datgat ; terwijlhy infijne handen

een foort vanHontng-koeken vafi houd., en tracht, fo

metfjngehele Lichaam voortkruipende ,fijne knien daar

binnen in te brengen. Waar op terBonddan ook de rcfi

van '/ Lichaam, de benen volgendejoo (heilijk werdnaar
benedengetrokken , als ofhet door eenfier grote , enfnel-

lopende Rivier , en desfilfs affiromende dray-kuilenjchie-

lijk wierdweg geruckt.

Dele toeitel is (eer aanmerkelijk ; en fel ons ook
geyolglijk noch vry wel, ontrent defe onfe Ver-

handeling, te paffe komen.
* Dus gafmede het Orakelvan Orpheus, in h et Ey-

land Creta (nu Candia) of liever des felfs hoofd

,

dat over Zee daar heen fou zijn gedreven (volgens

getuignis van Vhilofiratus ) fijne Antwoorden ofVoor-

feggingen , raden , afradingen enz. uit een.holle Spelonk,

£n waren ook , waarlijk, alle de voornaamfte Qra-

hl-plaatfin over dufdanige Spelonken enz. heen ge-

boud : als blijkt uit dat van Serapis te Alexandrie\

datvanêaturnusindefelvefiadAlexandrie j dat van
Apo/lo Clariu* te Colophon ; van de Vrjeneflijnfche For-

tuin, dicht byRotne; van de gepretenteerde Sibylla

Cumana ; en van noch vele andren meer , fo on-
trent dele genoemde Plaatfen, als in vele andre

Geweften der Wereld.

In die Tempelen, of andre Orakel-plaatfin , daar

duidanige behulpfelen van onder-aerdfche holen en
Spelonken niet waren, waren, door konft en vin-

ding , die gebreklij kheden weder vervuld, door de

.Adyta , ofleer heylige, en voor 't gemene Volk ab-

.{ölutclijk ontoegankelijke plaatlèn en affchutfe-

len. [AJhoewei ook die adyta wel degelijk plaats

had-
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hadden in Tempelen die niet tot Orakel-flaatfen ver-

ftrekten] Ook waren ordinaarlïjk , daar dufdanige

Spelonken waren , de Adyta over de felven heen ge-

boud. Gelijk 't exempel van het Delphifche Orakel

ons leerd, naar Diod. Siculus-) Lucanus, Plutarchus , en
andren, ons getuigen.

De Verjonen , door walken defe kunsjes gefpeeld

wierden ; en alle die daar toe , of tot Initrumen-

ten , of tot ander behulp dienden , waren t' ene-

maal geïntreffeerden. De Fythia , namentlijk (of

Vphien , alfler meer als een oftwee waren : dat in

ouder tijden plaats had > toen de nering nochvry
drokker, als by tijde van Cicero, Vlutarcbus y enz.

was ) de Vropbeten > de Voeten 3 de VogeJ- en Slacht-

offer-Wkhelaars, en verder alle die foorten van Lie-

den , die aan dien groten omflag , defer Offerhan-

den enz. valt waren, de Verkopers \2L\\VeeenWie-

rook enz. tot de Offerhanden ; de Lejdslieden , of
Omher-leyders en Uitleggers>ofVertelden en Verklaar-

ders van tie rarireyten en koftelijkheden , Beelden,
Schilderyen , Drievoeten enz. door defe en gene
Koningen , Vorften , Republijken 3 of andre fo

fublyke als Private Lieden , aldaar aan Apollo (of

welks anders Orakel dat mocht fcijn) vereerd, of
op-geofferd en gcconfacreerd j de Herbergiers , die

dcor de toevloed van Menfchen daar in menichtc
waren : en verder al wat ilag van Menfchen on-
trent fo grote toevloed van Menfchen lijn gewin
en voordeel trekt.

Dat uit fulke foorten van Menfchen alleen of
meeft alleen de Inwoonders der Orakel-plaatfen (of
Steden en Vlekken, daar die kunsjens wierden ge-
fpeeld) hebben befban,blijkt daar uit, dat de mee-
fte Orakel-plaatjen zijn geweeft in Steden en Vlek-
ken , waar in anders gene handel ofcommercie

wierd
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wierd gedreven ; die daar by menigmaal ook ver-

re afgelegen waren, of op bejivaarlijk toegankelijke

Gebergten > of in ofboven fodanige holen en Spelon-

ken, die alderbeft tot dat bedrog bequaarn waren;

en daarom fo over al niet te vinden waren 3 ofdaar
roe bequaamlijk genoeg toe te itellen.

En wanneer al in grote Steden {zhAlexandrie Per*

gamtu, en diergelijken) enige Orakel-plaats was ge-

itigtftzy voor den aangroey derSteden/tzy later)

waren terftond all* de plaatfen ontrent dïtïempelen

fo wel omcingeld en belet door bewoonders daar

in geinterrefleerd j en de toegangen tot ontdek-

king van 't bedrog verfpard , dat 'er niet wel kans

was net achter die faken en der felver bedrieglijke

toeftel te komen : voornamentlijk wijl 't gemene
Volk door fuperftitie ingenomen zijnde, de Door-
fïchtiger , en daar door ook te gelijk voorfïchtiger

Menfchen (fchoonfe de ftank dier vuiligheden ge-

noègfaam roken ) of met Jan alle man mede pra-

ten, offtilfwegen. Naardienfe uit vrefe en van die

Orakel-papen en der felver aanhang, en van den ge-

menen hoop, die daar altijd bundeling van afhing,

geenffins dorften publijk maken 't geen fy daar van
vermoeden, ofontdekt hadden.

Doch , op dat ik ook eyndelijk kome tot de
exempelen van der felver argliftig bedrog tnguickeU-

rjen'y ftaat voor eerft verder aan te merken, op
hoedanige wijfen defe OrakeUplaatJen zijn toege-

fteld geweeft ; voor fo veel men daar van , meer en
meerder door de tijd , en eyndelijk door 't verval

van 't Heydendom en verwoefting der dusdanige

Tempelen» heeft konnen ontdekken. Want dat, an-

derffins, Lieden vaii den gentenen hoop (ja felfs niet de
Vrmcen en Vorfien , ten zy by byfondere toevallen

van noodfakelijkheyt ofdwang , of iets van dier-

ge-
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iijke natuur; ofomkooop, ofander gewin, van

geld ofachtbaarheid ) geenflins hebben mogen en
konnen fien de rechte gefteltenis der faken, en .hoe

die wierden gepleegd : noch recht fagen (indienfe

al iets quamen te fien) 't geen'er waarlijk gepleegd

wierd , of 't geen fy lig te fien verbeelden , tonen

ons overvloedig genoeg de Voorbeelden der oude
Orakel-plaatfen. Onder welken 't my genoeg is hier

voort te brengen o" Orakelen vanjupiterte Dodone,
envanMemvoninJEgypte: wijl doch ook d'andre
Voorbeelden hier toe dienende , fich van felfs on-
der de hand genoegfaam fullen opdoen.

Wat dan dit Dodoneefebe Orakel aangaad , daar

van zijn , fo vele , fo verfcheydene , en daar by
noch (by de oude Schrijvers) fo betwijffelde Ver-
tellingen ; dat 'er geenflins recht uit verftaan kan
werden, op hoedanige wijfen de faken fich daar
toedroegen. Daar wy in tegendeel kiaarlijk kon-
nen fieu , dat fy , Schrijvers, felfs , daar niets fekers

van hebben geweten : en maar alleenlijk gefchre-

ven en verteld hebben 't geen fy ofuit de Priefte-

ren , of uit de Dependenten derfelver > ofuit de Super-

fiitienfe Raad-vragers aldaar heen geweeft (van wel-
ken feer lichtelijk d' ene dit d' andrfc dat , die faak

aangaande , fich hadden laten op de mouw fpellen)

of uit hunne eigene giffing hadden bevat.

Want (om voor by te gaan de malle fabeltjes en
Poëtifche verfierfelen van den Eykenboom en van
Duiven die aldaar antwoord gaven, enz. ) feid voor
eerft de Verkortervan Strabo [Straboos eigene woor-
den zijn hier door de rampen des tijds verloren]

dat 'er in de Tempeleen Kopere-pot ofDrievoet fiond^ en.

daar by een kleen Beeld, dat daar als over heen hellende y

een koperefiveep met een driedubbeld ketentje , met dob*

lel-Jleentjens aan de ejndtn voorfien^ in dehandhad\
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Welken door de windbeweegdzijnde op depot, Ketel\ of
Drievoet vielen, en alfo eengrootgeluidverwekten.

Deemon, door Suidas geciteerd , feid dat bet Ora-

kelvanJuptter te Dodone rondom met kopere Potten ( of
Drie-voeten ) nJbas befet , die fier dicht by malkandren

fionden : van welken enege/lagen engeroerdzijnde, zijn

geluidengeraas aan de naaf; volgende , en fo verder ver-

volgens , gemeen maakte : en dat fulks alfo een lankwij-

lige omgang van geluidverwekte.

De felve Suidas verhaald weder uit andren, dat'er

een Statue , ofStal-beeld , fiond, in degeheyligde Eyke-

boom, dat ee?i Roede in de handhad ',
en ,metdefelve op

deKetelofDrie-vootflaande, eenfeer ordentelijk , nety

enfoetgeluidverwekte.

Yhilofiratusfeyd, dat 'er een Koper Bekken hing, dat,

eengrootgedeelte van den dag door •> klonk ; en nietfweeg

voor 'er yemandde handaanfloeg.
Arifioteles , die (gelij'ker Suidat van getuigd) dat

werk voor bedrog en verfierfelhield , feid , dat'er twee

Kolommenfionden , op welker eene een Kopere Votfiondf

opd'andreeenKindmeteenfweep; welker riemen op, of
tegens, de Yotfloegen, e?i alfo 'tgeluidverwekten.

Stephanm (die in 't Grieks van de Steden enz.ge-

fchreven heeft ) feid ; dat de Tempel van Jupiter te

Dodone geen muuren, ofwanden, had^ maar alleen-

lijk Drie-voeten ,feer na by , nevens malkandr'engefield\

fo dat de eene geraakt zijnde, 't geluid daar van tot de

naafi-by-fiaande , e?i alfo voort vervolgens rondom liep j

tot dat het weder van voren afbegon.

Meerder Befchrijvingen hier over op te halen

acht ik nodeloos ; en voor al het by-halen der Vo'é-

tifehc verfierfelen van de Duiven die aldaar prophe-

teerden van de Eyke-boom die daar fprak ( van wel-

ke Eyke-boom Jafon de kiel van fijn Schip Argos fou

gemaakt hebben 5 en die ook (00 Orakel-wijs was
da^
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datfe aan Jafon, en fijn Gefellcn , wel degelijk

propheteerde) ofdiergelijke vodderyen, door de
fuperftitieufen op To'êtifch Cred'yt geloofd , en door
alle wijlen , \o Strabo , als andren , belacht werden.

Maar fal ik liever noteren 't geen Suidas onder an-

dren leid j Dat namentlijk te Dodone^ by de Heyligï

Eyk 3 [andren maaken 'er een Boeken-boom van, dac

evenwel fo byfter veel niet fcheeld ] het Orakel*

antwoorddoof Vrouwen wierdgegeven : en dat , als de

Raad-vragers naar V Orakelquanten naderen , de Boom
beweegdwierden geluidgaf', endatjy (of eene derfelver)

dan (praken> enJeiden: Dat 3 ofdat ^ Orakel-antwoord

geefdjuptter.

Dat 'eer eerft Yropheten waren geweeft, die ant-

woord gaven , feid Strabo (en geeft ook Romerut

niet duiiterlijk te kennen 3 ) doch dat 'er in gevolg
van tijt,drie oudeWijven (te gelijkjtoegeftelt zijnj

Gelijk ook, van ouds, toen 'er de neering noch
wat drukker viel, teDelphis mede d*'ie¥ythi<e{o£

VrophetèJJen ) tegelijk waren. Schoon 'er by "Plutar-

chus tijd , en al een lange wijl te voren , maar eene
was; en 't werk toen gemakkelijk afkon 5 door'c
meer en meer aangroejende ongeloofder Heydenen
felfs j en 't onder de hand fterk aangroejen der
Chrifiefijke Godsdie?iji : die metter tijd tot der Ora-
kelen gehele mine ftrekte.

Van de Vropheten ook (in plaats of nevens de

;

Yrophetejfen) in de Delphifche Orakel-Tempel ge-
bruik f lal ik ook noch verder gevolglijk iets ko-

1
men te feggen. Nu fal ik eerü noch een exempel

,

. \an de ielve natuur, met datvan Dodone3 bybrerj-

gen.

't Geen van het Bteldvan Memnon , 't welk niet*.

.
a!leenli)k gepretendeerd werd, met den opgang
.fier Sonne gefproken > maar ook felfs Orakel-ani-

L woor-
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woorden gegeven te hebben) door de oude Schrij-

vers is geichreven , betoond geen meerder kundig-

heit der fake, als dat van Jupiter te Dodone*

Paufanias [die evenwel geenffins voorgeeft Oog-
getuige geweeft te zijn , als uit de Latijnfche Ver-
taalders fchijnd te blijken j offchoon fijne eige-

ne woorden fnlks in 't minfte niet te kennen ge-

ven] feid : , , dat het een Cohjfus was , die , te Tbe-

9, bis in Egypte opgericht, het Beeld der Sonne,

3> als fittende, vertoonde. Van welke Cohjfus ve-

> 3 len (N. B.) getuigden dat het Memnon was : al-

5 , hoewel de Thebaners felfs feiden , dat het Men*
> , non niet was enz. Dat Cambyfes de felve had la-

*, ten doorfnijden (ofalsandrenfeggen, tenhal-

j > ven had doen Hopen , om alfo te fien wat daar

»> inwendig in fchuilde, en door wat Inftrumen-

5> ten dat gepretendeerd Mirakel uitgewerkt

:>> wierd) fo dat by fijne (gelijk ook by Straboos)

3 > tijd , de eene helft noch als fitten bleef, terwijl

» 3 d' andre ter neder geworpen lag. En dat het ge-

3 > deelte , dat noch overeynde fat , alle morgens

,

, 3 met het opgaan der Sonne , een geluid gaf 3 als

>> defnaarvan eenCyther ofLier > wanneer die

3 3 komd te breken.

Andren (namentlijk £»«*#«* , Tacitns enz.) (tg-

gen, ,, dat'ereen Articulaat geluid, en als Men-

, , fchelijke ftem , uit voortquam : ja enigen , dat

, , het ( als reeds aangeroerd is) Orakel-antwoorden

3 , gaf; en met opening der mond , en ( dat meer

3 . is) in Verfen , fprak.

Dus feggen de meeften ook , dat het m de opene

Lucht, niet dat het in enige Tempel^ veel minder on*

der dak > ftond. Plinius in tegendeel , dat het in de

TempelvanSerapis ftond ; indien niet onder* dak,

(gelijk het Beeld van Serafis 3 dat onder dak ftaan-

de,
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de, op fekere tijd van den dag door de Son befche-

nen wierd enz.) ten minden binnen het begrijp

van de Tempelwan Serapis. Waarom men ook mee
reden twijffclen kan , of dit Beeld door Plinius be-

fchreven , niet het felve zy, mee dat gene dat door
Ruffijn befchreven werd; (als dat hy Ruffijn Alexan-

drie noemd) en waar van ik de Hiftorie,wat verder
beneden , noch fal by brengen. Te meerder om
dat hy Plinius op defe wijfe fpreekt : Thebis delubro

Serapis, ut putant, Memnonis Statua dicatus [lapis :]
auem auotidtano Solis ortu cortaftum radiis , crepare (N,
B.) dicunt. Men verteldvan diergelijk eenJteen, die te

Ihebe [in JEgypte'] in de Tempelvan Serapis slaadl en

dien men meend het Beeld van Memnon , aldaargecon-

facreerd) te zijn. En vanivien men verhaald, dathy*

dagelijks , door£opgaande Songeraakt [ofbefehenen] ge*

luidgeeft.

Wederom feggen eenigen, dat die ftatuevanfteen

|
wasgehouwen-, (onder welken ook weder defen feg-

gen dat het uit een gehele fteen gehouwen was ,

andren dat die uit vele, ofverfcheidene ftenen, ge-

lijk ook waarfchijnlijflk is , was te faam gefet) An-
dren , datfe van Koper was gemaakt. Enigen , dat

het een Colejf/us , ofvervaarlijk , en verre boven na-

tuurliike geitalte , groot was ; andren, dat het een
Andrias , of Beeldeke van vry minder als natuurlijke

Mans-grootte was. Enigen, dat het door Confecra-

ti*j ofgepretendeerde ovematuurlijke, enMyfierieufi

Heyliging en Wijding, en daar op paffende befweringy

daar toe was bequaam gemaakt j andren weder,
iat het door Menfihelijke konfi-, en aerdiglijk daar
:oe gebruikte raderen,ofandre werk-tuigen,quam
reluid te flaan.

De recht cordate Strabo , verhaalt 'er van het

;ene hy
3 ten dele by traditie daar van had ge-

L 2 hoord^
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hoord , ten dele felfs aldaar tegenwoordig xijnde,
had ondervonden ; en feid daarom in fijn 17 Boek;
Dat 'er twee Colojfen waren , elk 'Van een enkelepeenge-

maakt : welker ene {byfijne tijd) noch over eynde Bond,

en *t bovengedeelte der a?idre door aerdbeving , naar men
verhaalde s ter neder was geftort. En dat men geloofde

(N.B.) dat 'er eenmaal'des'daags 3 van dat gedeelte , dat

noch opfijne voet was gebleven, eengeluidgegeven wierdy

als van een nietgroteJlag. En (voegdhy
,
erby) ik felfs

heb, wanneer ik met JElius Gallus , en met grootgefel-

fchap van a?idre Vrienden
9
en Soldaten 3 daar heenge-

gaan was y 't geluidgehoord. Maar of het van onder uit

de Voet herauam ; dan of het uit de Coloffusfelfs voort -

quami of, eyndelijk oft van iemandder omHanders wierd
gemaakt •> foud ik geenffms konnen verfekeren. Doch wil

ikiOm de oi/fekerheidder oorfaakjiever alles wat my voor-

koomdgeloven , als dat 'er uitfenen, opfodanig een wijfe

t 'faam gevoegd^ geluidJon voortkomen.

De meefte fekerheit die wy van dctejiatue (en

van 't Dodojieeffe Orakel) hebben, is (gelijk ook
van dat wajupiter Ammön^ en d' Apollo Delphicus

en andren noch gevolglijk fal blijken) dat de ver-

ftandigfte Lieden altijd geoordeeld hebben, dat

het maar puur bedrog was ,
't geen daar omtrent

omging : en dat (als reeds gefeid is) de Raad-vra-

gers geenffins willen , watter waarlijk vertoond
wierd, of gefchiede 3 maar datfe 't alles uit de
mond, of der Propheten, en andre Priefteren ; of
uit de mond van zndie geintrejfeerden, moeiten ont-

fangen. Waar onder noch andre foort van Leuge-
naars konden lopen ; die, gelijk 'er velen doen,
verhaalden 't geenfe felfs noid hadden geüen;
fchoon fonder ander voordeel daar voor te beha-

len, als de keteling en 't vermaak, van iemand wat
te hebben in de vaift gedoiic^ gelijk veeltijds bv de

Key-
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Reyfigers gebeurd * die uit uitheemfche, en we!
verafgelegene Geweften wedergekeerd } fo gaerne
grote leugenen en wondren verhalen j en feer lich-

telijk Teer lichtgelovige Menfchen aantreffen : en
daar by die hun vermaak ofintreft vinden in fulks

verder te vergroten en te vertellen. Waar uit dan,
fodoor't anders en anders vertellen door dele of
gene j en 't qualijk verftaan ; en 't moedwillig ver-

iïeren j de fo verfcheidene opinien van d' omftan,-

digheden dusdaniger <>*&/<?;/, konden ontftaan,

en waarlijk, mijns achtens ontftaan zijn.

't Geen de Reyfigers van defe tijd getuigen is

ook mijns achtens vry aanmerkelijk. Den Heer
van Moncony

(
\vien4k ten opfichte fijner verttellin-

gtn feer eftimeres wijl hy 3 een Fransman feer

byfonderlijk bereyfd , feer nettelijk befchrijfd

niet alleen vele particuliere faken van mijne ge-

boorte ftad Haerlem j die ik en feer velen weten
net het felve te zijn j en verfcheidene particulari-

teiten , die ik noid buiten 't lefen van fijn Boek, en
nevens my miflchien noch vele andren mijner

Mede-Burgers fouden hebben geweten : en die fo

net befchrijfd het humeur \um Menfchen , die ik ,

en alle de voornaamfte Burgeren van Haerlem^ juift

even fo hebben gekend : dat het abfoluitelijk

(mijns oordeels) onberifpelijk is : en wien, ik

daarom ook al tamelijk geloofgeve , in 't gene hy
van andre , fchoon vry Ver afgelegene 3 Geweften
geefd ) de felve verhaald 'er van 5 op defe wijs :

Voor aan den ingang van defe laatft
e Kamer van 161.

voet-i fietmen de mond van een vierkante Put , die feer

diep is
y en waar in men niet nederdaald; om de Vleder-

muijfen 3 en andre ongedierten Se men daar fou mogen

ontmoeten , en die daar in grote menigtew alle vertrek-

ken huishouden', viant 'er is geen andre opening als die

L $ V0
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•van den ingang. Men houd dat defi Put onder d* aerde

doorgaad tot aan eenAfgods-Beeld^dat daar ontrent 300
treden affiaadnaar de kandvan Zirok. 't Is een leggende

Sphinx , doch ivoor van men niet meerder fiet als het

hoofdop het Lichaam, vryqualijk gehandeld; zijnde de

reus en kmgans gebroken en gefchonden. Doch de ref is

fchoon om te aanfchowwen ; en beff>eurdmer in de konft en

verfandvan een aerdig Beeld-fnyder3 die niet toegafaan

de Grieken 3 over 'welker iverken ivy onsfofier verwon-

deren, Sy is zó voeten hoog ; en heeft 1 5 voeten van de

oren tot de kin. De vertellingen by overlevering hier van-t

%ijn , dat de Priefters\door de Vut der Pyramide onder dit

Beeldquanten ; en datfe daar uit hunne Orakelen gaven.

Ook ijfer eengat boven int hoofd{van defi Sphinx) inaaf

in eenMenfch kan blijven overeyndefiaan^fonderge-

fientevjerdw. dat ook viel licht tot dit bedroggediend

heeft.

De Heer Thevenot(die ook defe Plaatfen bereyfd

en befichtigd heeft) meend dat defe (nu genoemde
vierkante) Put daar geenfïins toe gediend heeft

,

oftoe konnen dienen • om de moejeljkheid , die

daarinftak: maar dat de toegang tot dek Sphinx

gemaakt was , door een gat dat in 't voorgebouw
ofTempel der twede Pyramide te vinden is : of
noch liever door een gat , 't welk ter zijde van defe

Sphinx , en daar feer dicht by is.

't Geen de Heer lfaac van den Hove, mijn Mede-
Burger , die noch onlangs met grote opmerking
en oordeel die Plaatfen heeft befichtigd, my hier

van ook heeft bericht, is, dat 'er een lange onder-

oerdfche gang \van degrote Pyramide tot aan meergemeld

de Sphinxfihijnd te lopen : wijl die van de Pyramide
recht op de Sphinx aanloopt: en fchoonfe fomrijds

door de winden met fand is overdekt; evenwel
wanneerfetevoorfchijn komdj fich weder altijd

pp de felve wijs vertoond. In-
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In dien 't derhalven (dat ik evenweel aan yders

geloofen oordeel laat) met defe Spbmx , fich op die

felve wijs heeft toegedragen als met het Beeldvan

Memnon, en andre EgyptifcheTempelen ('m welken
en de onderaerdfche holen , en de heymelijke toe-

gangen tot dei felver uitgeholde Beelden door de
Chrifienen ontdekt zijn) diend dit exempel toe

meerder bevefting van 't bedrog daar ontrent (in

Egypte) en elders , door de Orakel-papen gepleegd.

Wat nu aangaad het Orakel'van JupiterAmmon >

difputeren als noch de hedensdaagfche (Criti-

fchen , of) Letter-fifcers, ofdes felfs Beeld een Na-
vel gelijk zy geweefd, dan ofhet tot de Naveltoe een
Kam gelijk is geweefd,* of ten minftenmetRams-
hoornen op het hoofd voorfien. Welk difpuit hier

evenwel niet veel ter fake doed : alhoewel fo veel

defe verfchilling mede te kennen geeft , dconfe-
kerheid en onkunde der Raadvragers enz. ontrent

de ware gefchapenheid der fake. Die ik reeds nu
met voorgaend e exempelen betoond heb.

Wat omftandigheden , evenwel, wy ontrent het

felve gepleegd te zijn vinden ; en wat kunsjes daar

ontrent konnen , en waarlijk hebben, plaats gehad,

fullenwe gevolglijk noch befchouwen : naar dat

wy eerft van het Delpkifche OrakelUiWtn gehandeld

hebben.
Ondertuffchen ftaad aan te merken , dat , gelijk

de verborgene toefiel defer Orakel-plaatfen feer

'konftiglijk ( op d' ene plaats evenwel meerder op
d

1

andre minder) was uitgevonden , en gevolglijk

practifeerd ; daarom ook niemand tot de Adyta,

fallerheyligfte Binnen-plaatfen (fomtijds ook ge-

eellij k niet in den Tempel ; of dat hol der felve

,

ar uit in de Adjta befcheidentlijk kon gefien

erden^en wat'er bedreven wierdjis geadmitteert;

L 4. bui-
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buiten fodanige Perfonagien , die, of om hunne
byfondre macht en grootheid , en de vrees uit wei-

gering aan den felven by den Vriefteren daar on-

trent ontftaan ; ofom dat die Groten voor die tijd ,

om hun achtbaarheid en voo:deel byJan alle-man

te vergroten, en verwonderlijke inbeeldingen in

defelvedaardoortedoengroejen en verfpreyen,

het bedrog met de Vriefleren hebben t' faam ge-

ftaan, en naar hunne eigene en der felver intreit

vergroot.

Dit toond ons 't voorbeeld van Alexander de Gro-

te j die befteld hebbende, doorftillijkvoor-afge-

fondene J3oden , hoe en wat hy aan fich wilde ge-

antwoord hebben enz. naar 't getuigenis van Stra-

bo , maar alleen verlofkreeg , om in fijne gewoon-
lijke kleding tot binnen in den Tempel te treden j

daarfe alle en van klederen moeften veranderen

,

en van buiten de felve Tempel , het antwoord van

V Ora&7aanhoren.
Dit fienwe ook in Vefcafiaan en des felfs Soon

Tttus ; die ( naar dat al een wijl te voren aan Vejfta-

^tf7zteAlexandriehetRijks-gebied was opgedra-

gen j en hy al een wijl fo ontfachelijk voor Vitellm

was geworden, toen noch maar 't gerucht van fijne

toeleg te Rome fich duifterlijk verfpreide, en yder

evenwel daar door de mond vznVefrafianus vol had,

dat hy t' elkens wanneer hy die naam maar hoorde
noemen ais opgewekt wierd : ) d' ene het Orakel

van Serapis te Alexandr'te ging raad vragen : maar
iödaniger wijfe dat hy eerft beval'alle Menfihen van
den Tempelafte iveren, en alfo intrat , enz,. Waar door,

't geen hy pretendeerde gehoord en gefien te heb-

ben, op fijn credijt alleen moeit aankomen : en

d'andre , namentlijk Titus , van de Priefter of

Propheet Soflratus gehoord hebbende , dat d' in-

ge-
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gewanden van gelukkige Voor-tekening waren

,

en de Goden zijn (en fijns Vaders) grote voorne-

mens begunftigden; en de ïelve Prielter hem noch
enige gewoonlijke redenen, aldaar voor die tijd

geleid hebbende ; defe Priefter daar op hem naar de

Adyta leyde ; en alleen hem aldaar % het geen toekomend

was voorjèide. Dat al weder op 't CredijtvanT/fttf

aanquam : die nevens fijn Vader even leer geinter-

refleerd was, om de inbeelding van de gepreten-

deerde (extraordinaregunften) hulp der Goden,
en den Soldaten , en verder 't dom gepeupel

('t welk van hoe groot vermogen dat in beroernis^

fen van Rijken en Republijken zy , genoegfaam
wereld-kundig is) in te prenten. Dat fy beiden

noch te beter doen konden, om dat al een wijl tijds

te voren , VeftafianuS) ten felven eynde, aan de God
Carmeluó, in Syrië had raad gevraagd , (toen hy noch
maar fijne toeleg in 't heymelijk broude 3 als Tacitus

feid' ) en dat de Propheet aldaar feer voordelige ant-

woord had gegeven $ gelijk fatfelve alteneersten

iveral verfpreid tuas , en in yders mond als bejiurven ;

>n die dinge?i veelvuldig infijneprefentie {door de Hove-
lingen) verhaald tuierden : gelijkmen gewoonlijk

ien Groten , die van grote voornemens en hoop
'Jjm daar in oplet en flatteerd.

Door Diodorus Stcuhcs (Grieks Hiftorie-fchrijver

verd niet duiflerlijkbeveftigd, 't geen Strabo van

: alleen intreden van Alexander in d' Adyta ver-

ïaald. 't Geen hem in defe Adytis, ofSpelonk [of

-ieydens Heylige der B.eyligen> fo al(Te iemand art--

lers fou willen noemen] wedervaren is, quam
>ok op fjnCredijt aan. £n wierender wel vele
lingen, fo tenopfichtendervragen van hem ge-
laan , en antwoord des Priefters aan hem gegeven;
Is andre meer bejegeningen , (van dat de Prophees

£ 5 hem
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hem Jupiters Soon , fou genoemd , ofin de begroe-
ting onwetende geftameld , hebben ,* dat dan gre-

tiglijk door de Hovelingen als ernft , waarheid ; en
Godlijk Orakel, was opgevat; of door hem ex-

preflelijk fo flatterender wijfe, en quanfïuis by toe-

val , geftameld , of met voordacht dubbelfinnig-

lijkwas voortgebracht', enby Alexander en fijne

Hovelingen als GodfpraakopgevatJ van verhaald;

maar gelijk Tlutarchus in Akxanders leven fchrijfd

:

Hadhy in die Brief, die hy aanfijn MoederJbnd,gefthre-
ven-, dat hem enige heymelijke Godjfirakengegeven tua-

re?i ; die hy wederomgekomen zijnde aan haar alleenfou.

verhalen. Waar uit alleen , watter van defen gehe-

len handel te geloven was , genoegfaam te raden is.

Doch 't geen Curtius daar van verhaald , is feer

aanmerkelijk ; en blijkt 'er uit , dat niet alleenlijk

hy , maar alle verftandigen oordeelden, (en op die

tijd alle de Macedoniërr) dat het een bedrog was>
toegefteld door de trotfegrootheit van Alexander ,

( en de flatterye fijner pluymftrijkende Favorijten)

waarom ook de Macedoniers hem , in plaats van
meerder achting,een feer grote weerfin quamen te

betonen. Datfc geenfïïns fouden gedaan hebben
in dienfe enig geloof, aan fulkeGodfpraken, als

defewas, gegeven hadden.

Ten opfichte van het Orakel van Ammon ftaad

noch te confidereren , op wat wijfe het Orakel-ant-

woord gaf. 't Allernaafte is dat de Antwoorden der

Propheten gefchieden , naar de beweging en niet

beweging, van knikken en winken door het Bee\dy

't zy waarlijk door konft fo r/faam gefield , 't zy dat

fulks maar wierd gepretendeerd. Dat {eer gemak-
kelijk kon gefchieden : wijl dat de gepretendeerde

Antwoorden , als uit Diodorus Siculus blijkt, niet

eerder wierden gegeven voor dat dat Beeld inde
Ady-
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Adyta door de Propheet was geleyd , en door d* an-

d. e Priefieren daar heen gedragen , metgefang enz.

dat fy daar dan quan Huis waarnamen, enverklaa-

rcn.

Waar door wederom de ware gefteltenis der

fake (ten fy voor een Alexander) voor de daar heen
gekomene Raad-vragers (als reeds aangeroerd is)

verborgen bleef : enzy gemompt, naar het wel
gevallen der Propheten en Priefieren , en dier genen
die hun grootfte voordeel , ten opfichtevan winft

ofauctoriteit, of beiden te famen , daar uit dachten

te verkrijgen.

Dit fullenwe, acht ik, noch klaarder komen te

fien , uit de befchouwing van hoe en wat fich al

ontrent het Orakel te Delphis (en dat vanTropbonius

te Lebadie) heeft toegedragen. Waarom ik dan, my
eerft kerende tot het Delphifche Orakel,ook fo voor-

eerft fal aan den Lefererinneren't geen ik van de
verkiefmg en gefteltenis der Orakel-plaatfen^en op-

fichtevan natuur , ofkunft, ofbeiden te gelijk ge-

fegd hebbe. 2. Welke en hoedanige Perfonen die

waren , die of 't voornaam bedrijf, ofook 't behulp

der felver geweeft zijn. Waar op dan gevoeglijk y

mijns achtens , werd overwogen,wat voor foorten

vankunsjes en guychelaryen daar ontrent hebben
konnen plaats hebben ; én ook waerlijk hebben ge-

had , fo in defe als mede alle andre Orakel-plaatfen.

Hier toe is evenwel van node noch te confi-

deren , hoe de goede occafie en gelegentheyt der

plaatfe niet alleen dikmaal feer groot voordeel gaf

aan 't konftiglijk toeftellen dexAdyta, en de ver-

dere konsjes en guichelaryen : maar dat men daar
door ook, door verborgene toegangen,- 't zy na
by, 'tzy veraf gelegen, alles kon buiten fuipitie

aanbrengen, ofwegvoeren , 't geen aan ofweg-ge-
bracht
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gebracht diende, 't Zy dat boven fodanige openin-
gen, of uit- en in-gangen (die men dikmaal meer
als een of twee in getal daar in, 'tzydoorkunft,
't zy door natuur felfs, gemaakt hadde) enige hui-
fing was geboud j of dat 'er andre UU en bedekfel

voor de felven was gepra&ifeerd.

Want de Tempelen ende Gebouwen tot de fel-

ven behorende, waren menigmaal van feer groot
begrip; binnen bemuurde geheyligde Bofïchafien;

met dikmaal meer als 2, 3, 4.,ja meerdere , affchut-

felen afgefloten ; en binnen welke* omvang dik-

maal noch andre Tempelen en Cellen , Woon-
plaatfen en Graf-fteden waren beflotcn ; als die

van Venus , by de JEgineten ; die van Jupiter Hammon,
in Afrka ; van Jupiter Belus , te Babylonie ; van Dia-

na^ te Epbefai, van Serapis > te Alexandrie ; ook te

Delphis\ teDotisinGabalüj en in vele andre Land-
schappen en Steden meer : en waren wederom op
andre Plaatfen de Tempelen t fchoon van malkan-
dren afgefcheyden , dikmaal fo geburig aan mal-
kandren, dat, door de onderlinge collulie der Pa-

pen, feer gemakkelijk kon door onder-aerdfche

holen toe -gebracht en geprepareerd werden,
'tgeen, om den Raad-vrageren te mompen, van
node was.

Van het Hol vanTrophonius (gelijk dit ook van
andre onderaerdfche holen , fo in Italië , Grieken-
land, als ook in Judea gevonden ; en waar van men
feer aanmerkelijkeHiftorien vind,als deSchrijvers

overvloediglijk getuigen) feid Vhiloftratus , dat het>

èn naby gelegene , en ver afgelegene openingen en uitgan*

gen had \ en dat fomtïjds £ ingeklommen door de[e na-

dere-t ofgene verdere'^ tuierden uitgelaten ; en ivelfbm-

ïyds tot voorby Locrie enVhocia > oftot op de Fronttere»

van Baeotia.

Dat





N°. J.
Voorbereyding tot het

Orakel-vragen te Delphis. Pag. 173.

I T"\E Orakel-vrager in gebeden > en in fuperfti*

_| 3 tieufe devotie , gehouden,

%. 't Opfihrjjven verfege/en enz. der Orakel-vragen,

eerfe door de Raadsvrager luierden overgeleverd,

3 Overleveren der verfegelde Vragen, door de gedoekte

engemompte Orakel-vragen aan den Propheten
y

cm die in 't heilig Binnen-choor tot de Pythia en

Apollote brengen,

4. JVtchelaars en diergelijk gefelfchap den Orakel-vra-

gergeleydende en onderhoudende,

5 Tapen ofPropheten , die de verfegelde Vragen in 't

heylig Bimien - choor brengen , om daar op ant-

woordte verkrijgen.

6 Papen, die, om de doorficht te meerder te beletten,,

alles met heylige Wierouk-damp vervullen.

7 De Pythia y die, fiaar't drinken van't Cas~lalifche\

tuaier , ah van heylige Rafemy bevangen , naarst

Binnen-choor loopt > om O rakel-antwoord tegevent

8 Laur-e'-telgen geplaatjl voor en in'tBinnev-choor)

om ook de doorjicht te belemmeren,

9 Het Binne?i-choor des Orakel-tempels.

JO Heylige Gefihenkenin de Tempel, jo door de Raad*,

vrageren van voorledene tijd als anderen y op-gei

offerd.

1 1 Onderaardfche Holen en Spelonken , dienende on,

heyjnel'ijk tot behulp te die?ien , ofte befchikken al-

les ivat tot beter momping der Orakel-vrageren koi

dienen*
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Dat ook de Stad De/phis op fodanig een wijs ge-

boud was, dat dit alles daar ontrent kon plaats

hebben, is klaarlijk te fien, uit de Befchrijving

die, fo oude als nieuwe Schrijvers, daar van heb-
ben gemaakt. Wat faken derhalven , en welke

' Perfonen , heymelijk tot de Adyta wierden toe-

|

gebracht , en wat verfcheidene toeftel in de felve

! gemaakt ,* 't zy van reukwerk en damp 5 't zy van
beweging ofgeluid 5 en diergelijke meer, kon on-

mooglijk niet wel net nagefpeurd werden , door

die genen die daar toe niet geadmitteerd waren :

om dat daar de nadere toegang niet t' enemaal

voor yder een geweerd wierd , fodanige belemme-
ring evenwel gepraótifeerd was ; dat, of door 't

i kleen en duifterachtig licht (dat daar by noch eni-

ge heilige, of om beter tefprekenfuperftitieufe

eerbiedigheit inboefemde ) ofdoor de beneveling

van Reuk-werk $ ofdoor de belemmering van Lau-

[
re-takken, waar mede d* Adyta vzn het De/pht'fche

Orakel naar de getuigeniffen van Homerus, JEfchylus*

! Ariftopha?ies 3 en des ielfs Uitlegger-, en Lucretius , en

andren meer ; (en waarom ook de Pythia van hun

wierd geleid , uit het midden der Laure-telgen hare
" antwoorden tegeven) het geficht niet doordrong.

Terwijl dan door dele Takken quanfluis de God
vereerd wierd , (gelijk alles by na met Laurieren

aldaar was vercierd en toegefteld , en de Triefter*

ook Laure-bladen kaude terwijl in d' Adyta trad

)

ftrekten de felven tot befchaduwing van 't geen
daar anders kon gefïen werden,van fodanigen, die,

uit meerder Character, of gratie, verder als an-

dren, 't zy ontrent het geven der antwoorden felfs,

r (dat ik evenwel achte feer felden gebeurd te zijn)

I 't zy voor ofna het felve, wierden geadmitteerd.

Sodanige invenüen waren ook vry wel gepracti-

fierd



jjq, Verhandeling van de

feerd door die valfche Waerfegger Alexander ; van

wien Lucianus het leven befchnjfd , en door wien

hy, Luciaan , felfs, in groot levens gevaar geraakte,

( als gevolglijk noch breder fal gefeid werden.

)

Welke Alexander fo wanneer hy aan de menichte

die tot fijn Orakel van JEfculapus^ waren toege-

vloeyd , fijne gepretendeerde God Glycon vertoon-

de j dat deed in een huifing die, ftudieuflijk duifter

gemaakt , maar een fchemerachtig licht verfchaf-

te j en daar by twee verfcheide uitgangen hebben-

de, van d'ene zijde de daar heen vloejende me-

nigte in, enaandeandre zijde weder uit, Het:

die dan onder en tegens malkandren aan dringen-

de, ofuit haaft om te kijken , ofuit ftudie om wel

te kijken , door malkandren belemmerd wierden 5

en niet lang daar konden blijven , om de van ach-

ter hen voort-dringende hoop , ook met de felve

driften aangedaan. Waar by dan noch de verto-

ning van dat kon/lelijkgemaakt Braken-hoofd> en be-

weegd met openen en fluiten des monds ( waar uit

fomtijds ook wierd gepretendeerd ftemmelijk ge-

luid voort te komen) met de fodaniger wijfe wierd
beleid 5 dat 'er niet al te licht (en voornamentlijk

op fuik een tijd en plaats) achter 't bedrog recht te

komen was.

\ Geen my ontfchoten was, en dat evenwel hier

ook fijne plaats behoord te vinden , is , dat ook by-

fonderlijk ftaad aan te merken, ten opfichte van

de Landfchappen waar in Orakel-plaatfen waren
toegefteld ,* dat de eerfte en de meefte , en die van
de allerlangfte duur zijn geweeft,waren die genen,

daar de Lieden bot en dom waren j door weinig
ommegang en verkering van andre Natiën ; en ge-
brek van commercie, ftudie, ofandre oefFening

des verftands. En hierom waft, dat, gelijk by de

dom-
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domfte en ongecivilifeerfte Natiën van Europe

,

als noch de Waarfeggerye , de toverye en fpook

,

het allergrootft geloof vinden; alfoo ook deOm-
kelen daar eerft en meeft wierden aengcnomen

;

van daar dan verder wierden verbreyd : fo door
die domme luperftitieufen , als door de liftiglijk

uitgefondene Emiflarii ofBrakken 3 en die, van de

Friefteren uitgemaakt,over al de wondren en Mira-

kelen , en uitkomft der Orakelen , met grote lift

,

en onbefchaamdheid (als menigmaal pretenderen-

de wonderlijk felfs daar door geholpen te zijn)

• verkondigden en uitbliefen.

Dus hadmen 'mBoeoita de meefte Orakelen , en
van de langfte duur : wijl daar, als Horatius en Stra-

bo getuigen , domme en botte Menfchen waren :

niet fo leer, acht ik , uit oorfaak van een grover

lucht , als Horatus wil : (wijl en Holland, ons Va-
derland ons geheel anders leerd j door d' oeftening

\ en verkering met alle Natiën ; en de geflepenheid

door de felve , metter tijd , verkregen : en in te-

gendeel Athene > daar door verloop van Negotie,

I door verwoefting , armoede en verwaarlofing van
. ftudie , en oerïening van 't verftand , nu 1b grote

domheit heerft , als oid in Hollandheeh plaats ge-

had) maar, als Strabo, wel noteerd ; door verwaar-
lofing van verkering en ommegang met andre
Menfchen j en in tegendeel het geftaag betrachten

van den Oorlog.Luciaan fpreekt dus vanAlexander-,

die fulks leer wel kon begrijpen en te werk ftellen:

OpditbeJluit[\a.n een Orakel op te rechten] maak-
tenfe 'verder overleg, ten 1. over bet Geweft waar in,,

f *n ten 2. over de manier en vjjjfi 3 op welke fj dit[ouden

i ter hand vatten. Waar toe Kokkonaas verHond, dat

» Chaledon beauaam was j als zijnde een Landfthap vol

Kooplieden > en palende aan Ihracie en Bithynie ; niet

ver»
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verregelegen van Afe en Galatie , en de Volken daar aan
geburig, In tegendeeljlreedAlexander voorfijn Vader- ,

land', [eggende, gelijk ook wolachtig was, dat in den aan-

vang van fodanige ondernemingen , men van node had
grove en domme Menfchen > en dit lichtelijk dufdanigen

dingen aan-nemen : hoedanigen hyfeyde de Paphlagoniers

'te zijn , die ontrent Abounoteichos wonen. Als welken •

doorgaans overgelovig en dom waren : en fo haaf fy
maar iemandJagen, die eenYijp- of trom- ofCymbeX

ffeelder metjich leidende uit den AeJ]akJfeelde> ofWaar-

feggerye voorgaf ; terfont met open mondeii verbaajd^

daar op flonden te gapen , als op een Goduit den Hemel,

Doch naar een korte twift) hierover , won het Alexan-

der > enz*

Seer aanmerkelijk zijn (van 't oud Italië ) de
Woorden \a.n Titus Livius : Evonder 3 voorvluchttg

uitYeloponefus beheerfe toendieFlaot/èn , meerder doen

auéloriteit als gebied : hy eerwaerdig zijnde door 't Mi'

rakelvan Letter-kunde , die een nienwigheidwas by die.

m wetenfehappen ruwe en ongeoeffende Menfchen. Nock

eerwaerdigerJaar en bove?^was hy door degeloofde God-

delijkheid van fijn Moeder Carmenta 5 over wien fch
voor de aankomft der Sibylle in ltalia , de Volkeren ah

over een Orakel-fpieekfierfch hadden verwonderd.

Dus hebbenwe ook reeds hier voren uit Strak

geiïen, dat Zamolxu fich by dcGetenwïd tot een1

,

God en Orakel-gever , voor eA na fijn dood te ma-i

ken.

Dus bracht Numa 't noch dom en ongeoeffende

Roomfche Volk in d' inbeelding , van dat hy mei
de God Jupiter t'famenfpraak hield j en van de Goi

dinne Egeria ( die quanduis op hem verliefd was L

de kennis van Goddelijke faken leerde. Op dat h*

fo te krachtiger nadruk en Autoriteit aan fijwj

Wetten gaf.

Pu
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Dus trok Lycurgus , voor 't maken fijner Wetten,
Cd il naar Delp/ws; en bracht van daar dieGo^r^,
w-ar door de Pythia verklaarde, dat hy den Go-
den lief en waerd , en eerder een God als een
Menfch was ; en dat , wijl hy een Republijk wilde

flichten , en van de God verlucht , welke doch de
belte rorm der felve mocht zijn, Apollo hem daar

in had gepreien , en gegeven d' allerbefte boven alr

Ie andre Repubiijken.

Dustooghy ook, naar het maken fijner Wet-
ten , en vaitllelling der Republiike , weder na DeU
pkosl wijl lijn oogwit was , noid weder naar Lacede-

>non te keren ; en hy de Gemeente by ede verbon-

ben had, niets ontrent fijne gegevene Wetten te

veranderen , tot dat hy felfs was weder-gekomen

;

op datfe allo eewiglijk aan de iel ven bleven ver-

bonden. En iond hy van daar naar Lacedemon , een
Orakel quaniluis aan hem fop fijn verfoekj gege^

ven; behelfende dat de Wetten van Lycurgus uit*

•nemende wel gegeven waren ; en dat de Stad en
Republijk feer gelukkig en vermaard föu blijven,

fo lang die naar de Wetten van Lycurgus leefde.

Andere exempelen van Markus , van Scipio A/B»
canus-, van Sy/la, van Sertorius-, en andren meer

?

heb ik reeds opgehaald ; en konnen ?
er niet alleen-

lijk van oude maar van nieuwer tj'den , opgehaald

werden; die ons alle klaarlijkleeren de waarheid

van 't geen Curtius in fijn icde cap. van 't4.de Boek
feid : Ge, n [aak ijfer die fo kracbtiglijk over 'tgemoed
van'*t gemeene Volk regeerd a/s deJuperftitie , <w'ijrtfeh

ve y daar V ande, s dikmaal fich fè/fs te regeren onmacht

tig, irreed-i en onfladvafligis ; wanneer het dooreen

ydele Joort Tan Godsdie/ijl werd bevangen , beter geloof

en gehoorJaambeid aanfijne Prophefen , a/s aan fijne

Qvcrheden-tgecfd.

M Ia
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In tegendeel , daar ofgrote toevloed van Men-
fchen was , en by die occafie fo wel geneufden als

ongensufden jfo wel geoeffende,ofdoor oordeel en
ihidie gcfiepene veritanden , als domme en fuper-

itieufe Menichen } fo wtlEpicuriJlen, Ariftoteiiei,

Peripatetici^ Cynici y hkadevnci 3 de Navolgers van
Democritus, en van andre meerdere fecten , die alle

«enig geloof aan fuik bedrog gaven , mede qua-

inen te verfchijnen , en de neus wat dichter by te

öeken ; waren de Orakelen van geen lange duur :

als klaailijk blijkt uit het Voorbeeld w&njupiter

Olympïus te Pifa : waar heen, door d' occafie der fo

feer beruchte O lympifche Spelen , aller leye foorten

van Menfchen quamen toe te fchieten.

Dit blijkt ook uit het Orakel van de Apollo T>a-

phneus , wiens Gcdfraken in deVoorftad van An-
tiochia in Syrie3wierden gegeven} dat door de Chri-

ftenen j die by occafie van de Graven der Martela-

ren , en fpecialijk dat van Baby/as (waar van fy vry

veel werks maakten , en dat met voordacht, ook
door Gallius de Broeder van Juliaan d' hpoftaat , al-

daar was heen gebracht: wijl hy alfo> de kracht

van dat bedrog,door toeloop, enz. der Chriftenen,

by dïe occafie, focht te breken ) ook onder dat

pretext fo \ Orakel felfs onderkropen en belaag-

den 5 dat de Priefieren van node hadden, voor eerit

hunne gepretendeerde God een wijl lang te laten

fwijgen, en daar naar aan d' Apoilaat Juliaan [van

welke ten hoogfte te bejammeren is 3 dat fo braaf
en doorluchtig verftand , en, indienmen niet wil

alteonfijdig oordelen, fo anderiTins edelmoedig
hart j als een hond weder tot fijn uitbraakfel is ge-

lopen : en daar hy alleKeyferen anders waarlijk

in Keyferlijke deugden overtrefte , fich 't fy uit

intreft 3 't zy uit andre vehemente pafïie vervoerd,
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fijnen Heyland komende te verfaken, fich by alle

Nakomelingen heeft ituikende gemaakt ] te doen
antwoorden , dat het Orakel gene antwoorden

meer gaf, om d' ontheiliging en befmetting der

daar ontrent gelegene Plaatfen , en gevolglijk ook
de Tempel, gefchied ; door 't aldaar begraven der

Chriftenen, en fpecialijk Babylas. Waarom ook
met grote Pompe, ltatie en Heidenfche ceremo-

niën, die Lichamen, uit ordre \anjuliaan, door

de Prieiteren weggenomen en elders heen ver-

plaats wierden. Waar ontrent vry aanmerkelijk

zijn de Woorden van Zonaras ; (in 't leven van Ju-
haan ) hy offerdeaan de Daphneifche Apollo Offer-Jlaclo-

tingen van gehele honderd Beeflen (holas hekatówbas)

en detuijl dat Beeld doof en fiom bleef\ antwoorden de

Propheten •>gevraagd'z,ynde naar de oor[aak derftilfcuij~>

gendheyd : dat het Beeld
(ofde God)pweeg, om de doden?

die daar ontrent begraven lagen. Waneer <waren en de

overblijffelèn van andre Martelaren ? en dat van den

Heyligen Martelaar Babylas-, heengebracht*

Van mee r andere Orakelen lbufulksookkonnen
getoond werden : doch zijn defe Voorbeelden,
mijns achtens, voor defe tijd, genoech; en fullen

noch andren fich wel licht,by gevolg van defe Ver^
handeling, van felfopdoen.
Doch om weder naar Delphos te keren , en , fo na

wy konnen , te befchouwen, hoe en wat daar al be-

dreven wierd : ftaad te letten , dat niet op alje tij-

den en dagen , ofweken van het jaar, defe gepre-

tendeerde Orakelen wierden gegeven : maar dat-

men , naar Vlutarchus getuigd , in 't eerfte die maar
op ene fekre daar toegeftelde dag in't jaar gaf, in de
maand -B>;//#y ; als in welke 't Orakel fich eerft had
geopenbaard -, en in welke Apollo een gehele week
lang lrjne antwoorden gaf. En dat 'er al feer lange

JN1 z tijd
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tijd verlopen was, eermen die be^on alle maan-
den te geven. Wijl in 't aller-eerite de Pythia

,

maar op ene enkele dag in jaar,hare Orakelen voort-

bracht.

De redenen voor fuik een geftelde tijd, en foor-

te van bedrijf, zijn byfonder aanmerkelijk: na-

mentlijk , dat i. de onder de hand toenemende
iuccefTen van dat bedrog, en mettertijd feer toe-

nemende toevloejing van Raad-vragers-, door mid-

delen noch gevolglijk te verhandelen , daarheen

gevloeid, maakten , dat men meerder byfondre

tijden (gelijkmen ook meerder tal van Propheteffen

maakte ) en occaiie voor de Raad-vrageren om te

vragen 5 en voor hen-lieden, om te beteren meer-
der wind te doen , verfchafte. Welke geitelde tij-

den ook occafie gaven om alles te beter altijd vaer-

<lig en in ordre te krijgen ofte houden 't geen dat

dit bedrog van node was.

Hier by quam , dat daar door ook occaiie aan an-

dre Orakel-winkels (dat ikfe dus noeme) gegeven

wierdj om mede hun voordeel te doen; enalfo

den andren minder te hinderen. Want, fchoon eik

fijn eigen voordeel focht , trachtenfe evenwel mal-

kandren den Bal toe te kaatlen : op dat door hunne
difïenfie en verkeerde machinatien de pot met ro-

ien niet wierd ontdekt $ en ook ^opdatfedeRaad-
vragers fomtijds naar een ander Orakel verlenden-

de 3 fy en eygene en andrer autoriteit te beter kon-

den vaft Hellen en houden : en hier by quam't toe,

dat de felve Apoïïo dan te Delphis , dan te Colophon ,

danteXz»/£w, dan te Clarus, dan te weder by de

Branchiden en veleandre Plaatfen meer , fijne God-

fcraken gaf.

Dus lienwe, tiitêervfar$ dat ook ApoIlo^ de fes

winterfe maanden 3 te Patara in Lycie ; en in de

ï'es-
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fes fomcrfche te Delos Orakel -antwoorden gaf.

Alhoewel 'er ook, waarlijk, fo feer vele Orakel-

plaat(en vinApollo en andre Goden en Godinnen
waren, dat dit in genen dele by allen wierdgeob-

ferveerd ,' maar ( buiten feer weinigen ) elk fijn

befte tijd, en gelegentheyd van voordeel föchr,

fonder andren ( ten zy buiten aanmerkelijke fcha-

óe) daar in aan te fien.

Engelijk delen malkandren (als gefcid is) den
Bal wiitcn toe te kaatfen ; enfomtijds dcnRaad-
'vrageren van dit naar dat Or^/ te verfenden : fdoor

een Orakel-anrwoord , evenwel, ror dien eynde

gegeven j opdatfy ondertuffchen felfs niet van 't

genorverfteken bleven,en hen felfs voorbygaande

een ander het profijt toefonden. ) Sowift ook de
Waarfegger Alexander feer wel dit kunsje tot fijn

voordeel te gebruiken ,' en fich d' andre Orakel-ge-

'veren , met ibmtijds d' ene ofd' andre Raad-vrager

na dit of dat Orakel te verfenden, aan de hand te

krijgen, ofte houden ; die anders daar indirecte , of
eyndelijk ook wel dire&e , tegens aan mochten ge-

werkt hebben: om dat hun licht betimmerd wierd.

Dus verfond hy fijne Raad-vragers menigmaal naar

.Maïïuf,nfna&r Clarus, of naar Didymus, or naar andre
Orakelen : en beval , die aldaar nader raad te vragen

enz. over 't geen door hem geantwoord was.

By dit oblerveren van gelette tijden quam noch
de loting c\er Raad-vragers onder malkandren ; om
wie de eerfte , wie de twede , en wie fo vervolgens

in order , fou tot het raad-vragen geadmitteerd

werden : als ons niet duifterlijk de Poet JEfchylus

leerd. 't Welk, buiten het fchoon pretext van geen
Perfonen aan te fien, ook by (onderlij k diende, om
te minder doling te begaan in 't antwoorden. Wijl
anders lichtelijk de antwoord geprepareerd voor

M 3 • de-
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defen, by mistafting aan een verkeerde en heel iet

anders verfoekende , kon gegeven werden. Da'

dufdanige Loting ook by andren wierd te werl»!

geucld , toond ons 't Voor-beeld van de valfchc

Propheet Alexander-, by Luda?ius in des felfs leven:

telefen. [Van de wijfe van vragen of confulerer
fal noch gevolglijk by antlre occafie gehandek
werden. ]

Verder wierd aan de Raad-vragers,buiten't geer

men met ftudie bellen wilde hebben (namentlijl<

alles wat verwondering en verbaafdheid , en voor
namentlijk een fuperftitieufe eerbiedigheit en vre

fe , in hen kon verwekken ) de occafie ontnomen
van te fien watter ontrent het bedrijfder Pythia-

derPropheten, der andre Priefteren , en verdej

andren die ontrent dit bedrog moeiten affineren .i

wierd te werk gefield. Want men fette den felver

(naar getuigenis van Vlutarchus) in een vertrek daai

toe exprellelijke gemaakt en gefchikt
;
(onder die

verblinding, en vervaarlijk geluid , waar van reed:

hier voor gefproken is. ) En wierd hier verder du
praótijk gebruikt , dat met een uitftekende en fee:

delicate geur en waaffem (als van d' allerkoftelijk-

fte drogen en fpeceryen) die (N.B.) uit &tAdyu
voortquam, dit Vertrek wierd vervuld : doch niei

altijd noch, op fekere gefette tijden : maarfom-
tijds, fchielijk, en als op 't onvoorfienfte. Dai
feerwelalfoverfindwas, om door de gefette tijc

enz. geen bedenken van bedrog te geven : maa:
door dufdanige maniere van doen opinie van Mi
rakelen te verwekken : Daar dan fabuleufe Vertel-

lingen van d'oorfpronk, toevallen enz. ook toe

konden helpen, en de fuperftitie in hen vermeer
deren.

Voor en onder dit werk beforgden de Tapen fee:

we]
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wel, datfe van honger noch dorft vergingen ; maar
waren gedurig vrolijk , ten koite der Raad-vragers

:

Want uit het ilachten der llacht-offeren , en 't be-

fichtigen van d' ingewanden der Beerten , en alfoo

preallabele Voorlegging van 't fiicces ontrent het

Pytbifehe Orakel, ten opficht van gunftige antwoord
en des felfs goede uitkomit; wierd het werk be-

gonnen en gecontinueerd(als wy breder uit het be-

drijf ontrent hei Tropbonifibe OrakelTullen hen) en
mompten en fopten fy dus de Raad-vragers tot hun
eigen voordeel en vermaak.

Ondertuifchen ging de Pytbïa , (met voor opge-
bonden , met een Pbocayfcbe Mytcr, en achter neer-

hangend, hairs en een Laurier-kram om 't hoofd
omfèt ) naar datfe het Heilig Water van de Cafiali-

fche Fonteyn [op andre Plaatfen waren weder andre

geheiligde Vloeden : alhoewel ook by 't Orakel

ian Apollo Dapbnetis buiten Antiocbien, in Syrië, die

Vloed ook de felve benaming droeg] gedronken
had , en kaawende Laure-bladen ; fich fetten ( of
pretendeerde te gaan fitten ) op de geheiligde Drie-

voet , die geleid wierd te itaan over het hol, waar
uit de gepretendeerde Goddelijke Wind , waeffem
en kracht, quam opwellen , die de Pytbia quanfluis

quam bevangen , en met de Geefi vayi Propbetie , of
Voorjegging, te vervullen.

Dat 'er lïierook-damp wierd gefmookt, toond

ons , ló de ordinaire gewoonte ontrent diergelijke

plechtelijkheden ( wijl die ook by na ontrent al-

le foorten van OfFerhande plaatshad) als Lucianiis

é\ infijnt'Samen-fpraakvan (de door hem daar fo

toe} genaamde) Jupiter de Tragedie-Gelder ; die Apollo

:er- dusfprekendeinvoerd : boe foud ik dit [Orakelen
1 geven , ofover defe fake een Goddelijke Voorfeg-

fiffl ging doen] doch konnen doen , Momm j naardemaal ik

KU M 4 hier
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bier noch Drie-voet tege?rxoordig heb , noch Wierook 'en

andre geuren ) noch diePonteyn die de waar/eggende

kracht geefd : hoedanig een de Caftalia is. Morau s] fet

gy wel ? hier/bekt gy nu uitvlucht , dewijlgy u ('elp in t

?iaauw bevind. Jupiter"} (preek evenwel uit deborji ,

mijn Soon ; op dat gy aa n de Laferaargeen occafegeefd,

van uby axdren over i e halen > en te befhimpen ; even-

eens als of het aan de Drievoet ofWater , o/ Wierook ,

hing : en dat wy , fo gy dat met tegenwoordig hebt , van
uwe Voorfegging moeten beroofd blijven.A polio] 't waar

welbeter , my Vader , dat ik fulks in Delphis ofColophon

dede j daar alles voor my naargewoonte geprepareerd is :

maar nochtans , fchoon dat die niet* tegenwoordig zijn >

en ik alfo ovgeprepareerd ben , fal ik 't evenwel onder-

fteme?i. Let 'er derhalven op , ofik alfchoongeen Verfen

voortbrengen die op hunne rechte maat gaan. Deie en de

daar op volgende woorden van Luciaan
( die even-

wel licht noch elders plaats Tullen vinden) waren
Wel niet alleenlijk waerdig hier nu bygebracht te

Werden : maar ook te gehjk wat nader verklaard.

Dan fullenfe hunne Verklaring, acht ik onder de

hand erlangen en defeerichrandreichersftotin-

derecte ontdekking defer boeveryenftrekkende)

doen op helderen.

Doch wat aangaat het C'afialifche Water , dat ge-

dronken quanfiuis de voorleggende kracht ver-

wekte > blijkt verder in de Hermotinus van reeds by-

gebrachte Luciaan ; dat voorgewend wierd , dat

ïo haaft de Pythia daar van gedronken had , fy fubi-

telijk met de gepretendeerde heilige rafernye, en

voorfeggende kracht, beieten wierd.

Vele OrakeUplaatfen waren 'er , alwaar de Prie-

(leres ( ofPriefler en Propheet ) die de Godffraken gaf>

van iulk een hcylig Water eerfl dronk, en daarop

dan * terwijlfedeLaiire-bladen kaaude, quantluis

van
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van de heylige rafernye en voorfeggende Geeft be-

ieren wierd. Want dus deedmen by de Apollo Da-
phvti'us ; alwaar ook de Caftalia (als reeds aenge-

roerd is) wierd gepretendeerd te wefen , en van de

ielve kracht, als te De/phü; op andre Plaatien meer;

en ipeciali;k by de ApulloClariusy (als door welks

drank aldaar verwonderlijke Orakelen wierden ge-

geven. ) Daarin tegendeel , naar Arifioteles j en uit

hem Macrobitis, getuigen, in Thracia by de Ligureers y

de Propheten-, alife in de Adyta iouden intreden, rij-

kelïjk gul/e P^ijn dronken. £n wie fou niet denken
dat iulke Orakelen veel warachtiger moeften weien

als andren : wijl naar 't oude ipreekwoord, inde
Wijn de waarheid leid ?

Én wat kon beter pallen aan Bacchus , de Vinder

van de Wijn , als dat hy fijne Propheten en Prophe-

tejfen, door die heylige drank (die 'er ib menig tot

onheylige raferny vervoerd ) deed Propheteren en
Voorjeggen ?

Ook moeft dit veel meerder gratie hebben als

die Dran k, die de Vrophetejfe te JEgira > aan 't Orakel

van deGoddinne der Aerde , dronk; naar Plimus 'er

van getuigd* Want defe dronk Stieren-Moed, eerie

intrad in 't heylige Orake/-hol. Dat ook by hem als

voor miraculeus werd gehouden : wijl anders van

ouds het Stieren-bloed vergiftig en dood elijk wierd

geacht. Maar of het waarlij k Stieren-bloed'was datfe

dronk , kon fy ielfs beter weten als diegenen wien
fulks door de Papen wierd berecht , ook of 't ver-

mengd of onvermengd ; ofwel heel wat anders
onder dat pretext, wierd gedronken. Ook kan met
reden betwijffeld werden (en ontbreken 'er genen
die dusdanige quaadaerdigheid in 't Stieren- bloed

geenflïns erkennen ) of 't allo quaad en boos fenijn

is, als van ouds is voorgegeven , en deHiftoritjes

M 5 daar
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daar van verteld werden. Dus dronk ook de Prie-

fteres, van Apollo Diaradiota, die in Argolide, of bij-

de Argiven, noch ten tijde \anVau/anias (die dit

dus beichrijfd) fijne Orakelen gaf, het bloed der ge-

flachte Offerhande ; en wierd daar door , quans-

fuis met een heilige rafernye , en geefl van voorfegging,

begaafd.

Men fiet ondertuflchen niet duifterlijk , dat, ge-

lijk yder byfondre compagnie vanKoorde-danJfers en
Guichelaars , en diergelijke Markt-boeven, op by-

fondre kunsjes en greepjes denkt, en ftudeerd ; om
alfo het Volk tot iich te trekken ; alfo ook by na

yder defer Orakel-kramers y op byfondre wijfen van

toeltel en omftandigheden verdacht waren. Wijl,

quanffuis, yder byfondre God , op defe ofgene by-

fondre wijs ('t zy ten opfichte van Offerhande,
3
tzy vanandreplechtelijke omftandigheden, on-

trent het doen der Vropheten en VropheteJJen : ofon-
trent het bedrijf der Raad-vrageren , enz.) wilde

gediend ofgevraagd zijn.

Al hoewel ook (als reeds is getoond , en gevolg-

lijk breder fal blijken) in ene endefelve Orakel-plaats,

op verfcheidene diverfche wijfen,het Orakel-geven

wierd gepleegd ; door Verfen ; door Dromen ; door
heilige Loten ; enz. Gelijk dus ook te JEgis in Cib-

da , in de Tempel van JEfculapius , de Goddelijke

Antwoorden (naar 't getuignis van P hilofiratus 3 niet

alleenlijk aan denflapenden,door Dromen(gc\i)\Ct or-

dinair gebruik der Yapen in de Orakel-Tempelen van
JEfculapius was ) maar ook aan den ivakenden wi er-

den gegeven.

Ma dat dan de Yythia het heylig Water der Ca-

(lalifche Fo?tiein gedronken had ; en daar door , ne-

vens 't kaauvjen van Laure-bladen
( onder welk pre-

iextfyooko£Seep-kruid, of andre middelen, die

doen
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doen fchuymbekken,en waar van noch wat verder

beneden breder fal werden gefproken , kon kaau-

wen) quanfluis als raiende en befeten was gewor-

den, ging fy, met vanachter nederhangend, en

voor opgebonden, hairj met een Yhocaifche Huif
oïMyter daar over , en een Laure-krans daar weder
omgevlochten s nzatdeAdyta: en ging aldaar fit-

ten (often miniten pretendeerde te gaan fitten) op

de geheyligde en Goddelijke Drievoet ^ die geleid

wierd over'theylig Hol der GodPythw heen te

ftaan : en wierd quanfluis dan eerft met de Geefi der

Goddelijke Yrophetie bevangen : door de kracht en

waalTem die uit datGoddelijkHol quam opwellen.

Met defe geveynfde oufinnighsit, en heylige

rafernye , fpot ook aerdiglijk Luciaan , in fijn Jupi-

ter Tragcedus als hy , onder de Perfoon van Jupiter-,

feid : Maar wat fult gy nu voortbrengen, rnijnSoon?

Want alles wat ordinaerlijk voor't Orakel gevengaad

is hier tegenwoordig', de verandring van couleur in 't aan-

geficht j de ogen wonderlijk getrokken en gedraid j de be-

weging des gehelen Licbaaws als vari een Korybantb ;

eyndelijk alles vol van verfchrikkelijkheit * en vol van

heylige verborgentheden.

Maar doch , eer fy Yythia hare God-ftraak ofGod-
delijk Antwoordquam voort te brengen 3 moeftmen
aan het aller-laatfte Slacht-offer konnen befpeu-

ren , dat het Dier, terwijl 't gedacht wierd van
't hoofd tot de voeten toe trilde en beefde. Of, in-

dien fulks niet gefchiede, wierd de Yythia 3 door de
Yriefteren, niet naar binnen in deAdyta, of ver-

borgen Heyligdom geleid : en wiert 'er geen Orakel,

voor dat gepretendeerde Wonder-teken, gegeven.
Hier ging dan quanffuis weder een Mirakehoo:>

daar in beftaande , dat het Beeft niet alleenlijk aan
hoofd ofvoet , maar ganfchelijk , en 't gehele Lig-
chaam over , trilde en beefde. Maar
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Maar doch aan wat Recht -verftandige Tal dit

enigfins vreemd voorkomen in een ftervend Beeft?

voornamentlijk dewijl men 't daar en boven met
koud water, en fomtijds (naar de getuigenis van
Vlutarchm) t' enemaal , en een tijd lang , ove/goot;

en fo met moeyte en arbeyd trachte die trilling en
beving te verwekken ?

En wie (iet niet dagelijks , dat Honden en Paer-

den , uit het water opkomende , dikmaal 't gehele

Lichaam over trillen en beven ?

Doch konden evenwel dusdanige en diergclijke

dingen, knaphandiglijkenmet konft te werkge-
fteld, byfonder veel doen by den fuperftitieufen

hoop: die fiilks ofmaar van verren aenfagen ; of
daar ontrent fich door den Priefteren , ofhunne
Mede-helpers, lieten berechten. Voor welken dit

begieten en verwachten van fuik een gepreten-

deerd noodfakelijk voorgaande Mirakel , als 't niet

ten eerften quam te fuccederen ; noch tot een fpe-

cieus prxtext van verwijling voor den Raad-vra-

geren quam te verftrekken. Naar dienfe , alfo tijd

wonnen, om, of verder en beter te vernemen,
'tgeenhenomdefeRaad-vrageren, en derfelver

intentie en vragen , fo ook beter te doorgronden

;

of alles verder en beter, 't geen hen tenopfichte

van toeftel ( dat ontrent den eenen Raad-vrager

vaakmaal anders, als aan andren moeft gemaakt
werden) van node was, tekonnen vervaerdigen :

of ook om alfo te langer op der felver koften fich

felfs te meften , en aan den Heyligen Offer-flemp

te houden.
Sy Vytkia ging dan eyndelijk naar binnen de

Adyta 3 ofHeyligBinxen-KoordesTempchï even-

wel niet alleen, of uit fich felfs j maar wierd daar

door dcPropbeet > of Opper-priefier des Orakel-tem-

pels





No.' 4; De Pythia in t Binnetvchoor
des Orakel-Tempels te Delphis. Pag. 185?.

f T\E verder als ordinaerliikgeadmltteerde OrakeU
**J vrager , het Orakel - antwoord verwach-

tende

x Een Paap die d' Orakel-vrager in gedurige aandacht

en Gebeden , ofliever vrefe en fuperfiitte , houd.

3 de Propheet , dte V Orakel-antwoord uit de mond der

Pythta op-fchrijfd, om Jo aan d' Orakel- vragers

ever te leveren.

4 Een ander Propheet , of?o'ét y
dte deontfangene dnt-

voord in Verfen field , en by die ouafie de verfem

verder fatfoeneerd*

ƒ De om-verre-geverpene Vaten en Drie-voeten , door

dequanffuts dolle en rafende Pythia,

€ De Ldure -telgen , tot befchaduwtngen verhindering

voor'tgefichtder Orakfl-vrageren geplaatjl*

7 Geluid van onder d' aarde gemaakt , door ficm- ver-

grootende Spreektrompetten ; omfo degepretendcer-
ant woord der Pythta u/t ts dreunen \ terwijl fy felft I

grote en dolle mijnen en gebaar van fj>reken maakte»
\

t De Pythia als dol , en onjftnnig rafende , op de Hey-

lige Drievoetgefeten : om op de ingeleverde vragen
;

Goddelijk, antwoord te geven.

9 De Propheet , die de Vythiatn V Binnen -choorgeleyd
hebbende i haar aldaar ook, quanjjuü be&aarde en

vaarnam.
10 Het Beeld van de God A'polio ; op wiens Altaar , of

beddtngen , de Orakel-vragen door de Vropheet wa-

ren neder geleyd.

11 Gedonder , en Flikker-vuren enz, door de Papenge'
maakt; om d' Orakel- vragers nochJjo te meerder t*

verbafen , en in vrees te houden,

11 Te -rug -brengers der Orakel-antwoorden , en meer

dtergelijkefoorten van Vapen, en defelverSuppooflen*

13 Offer -flemp, en Dankmaal, der Orakel - vragers

naar '(ontfangen der Antwoorden»
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pels (en des felfs gevolg) heen geleyd: fomtijds met,

enfomtijds,quanlïüis, tegens hare wil : waar on-

trent dan dele Propheet het bettier had , om haar, in

hare heylige rafernye, tot fo verre voor Jeydsman

en bewaard er te dienen.

Want iy, binnen in de Adjta gekomen zijnde

begon fchielijk , met een rafende en dol gelaad en
beweging, en vervaerlijkdremende geluid, meer
en meer te fchuimbekken , en t' enemaalden be-

fetene te maken; door de Adyta woeftelijk heen
te lopen ; d' onderweeg ftaande heylige Drievoet-

taaffelen om verre te werpen; de Laurier-krans van't

hoofd te fmijtcn , en daar op dan eyndelijk in Ora-
kel-antivoork uit te berffen.

Ik heb reeds, pag. 161 , als in 't voor by gaan

aangemerkt, dat men, in d' Orakel-plaats van Ju-
pker Dodon<£us , in 't eerfle Man-volk tot Vrophe-

ten, of Gevers der Orakel-antwoorden , nam. AJaar

datmen namaals, fo wel als te Delphis-> daar toe Vrou-

wen verkoos. Delen by beurten (fpecialijk te Del-

pbis) dat Ampt waarnemende, hadden weder tot

hun behulp de Propheten (die'er ibmtijds een, fom-
tijds meer als een e, waren) enPoeteu; die'cgeen

confufelijk door óeVytbia was (quantfuisin befe-

tenheid) uitgerabbeld, in Dicht-maat oïVerfen fiel-

den; en fo in order brachten, dat 'er enige ver-

ftaanbare fin uit te maken was : alhoewel meeften-

tijd fo duider en dubbelfmnig , en op velerleye fa-

ken , tijden , ofgelegentheden , toe te paffen ; dat

de Raad-vrager wel weder een ander Orakel-ant-

woord van node had, dat het reeds gegevene kon
uitleggen en verklaren,

Doch geraakte de nering alhier (gelijk ook op
and e Plaatfen) metter tijd lc te verflappen,fo door
dien de Lieden metter tijd wat wijier wierden , als

ora
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om de overtolligheid, en daar door fatheid van die

waar : wijl 'er overal fo vele Orakel-plaatfen qua-

men op te borrelen j en yder by na (fuik voordeel

aan andren benydende ) op diergelijke , of nieuw-

uitgevondene , wijfen, die nering ter hand floeg;

dat, (gelijk de Spiering de Kabbeljau doed afflaan)

veel Varkens dunne fpoeling maakten ; en dat-

ment 'er gemakkelijk met eene enkele Yythia af

kon. Gelijk Vlutarchus van fijne tijd getuigd.

In 't eerfte nam men hier ook Maagden toe ; of
ten minften fuiken die dat pretendeerden te zijn.

Maar naderhand (naar datmen evenwel ondertuf-

fchen ook oude Vrouwen , in plaats van jonge Meys-

ke?is y onder een heilig praetext , daar toe had geno-
men) vielmen daar ontrent fo vies niet j ten min-

ite ten tijde v&nQri^enesy als defelve in fijn 7de
Boek tegens Celfis getuigd : en nam men daar toe

,

gene juiit Maagd, of ander Vroumens, dat wijs,

of kundig in Philofophie, enz, was; maar eene
Hechts uit den gemenen hoop : alife maar bequaam
wasom die kunsjes wel te fpelen.

Gelijk ook aan ons de dagelijkfche ondervin-

ding leerd , dat tot dusdanige foorten van bedroch,
Jvïenfchen van canaljeufe opvoeding (dat ikhetfo

noeme) en canaljeus humeur , veel bequamer zijn5

als die door opvoeding en ftudie , nevens fchaamte

ook edelmoedigheid hebben geleerd en verkre-

gen : en dat de hoop en vrucht van vuil gewin, den
daarby, gebrekkigen (of door fortuin, of door
eigene fchuld ) ontrent fodanige ondervindingen

vry fcherper flijpt , en ordinaarlijk beter fucces

geefd.

Hier by quam noch , dat gewoonlijk, fo by oude
als nieuwe tijden, en by naar overal, altijd veel

groter Mirakelen uit de Vrouwen verwacht zijn

,

als

\
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als uit' de Mannen. Om dat het Vrouwelijk ver-

ftand ordinaerlijk fwakker en onbequamer geacht

werden de , als dat der Mannen , men iets fon-

derlings en onverwachts in haar fiende, of wat
vreemds en ongewoons in haar befpeurende; waar
van men (ofdoor fuperftitie , of andre te haaflige

toeftemming ) geen rechte doorlicht kon krijgen

;

veel eerder de opinie vatte , van dat het door God-

delijke Geeft , ofandre overnatuurltjke, en Duivelfche

beweging, in haar wierd uitgewerkt : fchoon dik-

maal de laken , die door haar fchenen te werden
bedreven, ofook waarlijk bedreven wierden,door
Mannen heymelijk waren gepraciifeerd : en fv

Vrouwen daar toe maar tot initrumenten wierden
gebruikt.

En lïetmen waarlijk , fouitde PbropheteJJèvan

Endor , en/, als uit meelt alle de voornaamfte Ora-

kelplaatsen der Heydenen ,• en uit de exempelen
van onie en onfer Voorvaderen tijden , datiülke

kunsjes en bedrog meelt altijd door Vrouwen zijn

gepraciifeerd , oftenminftente werk gelleld : en
dat ontrent Toverye enz. het Vrou-volk altijd eeriï

en meelt verdacht is gehouden, en befchuldigd.

Voeg hier by noch de geilepene g^veynfd'heid ,

onder pretext van onnofele eenvoudigheid ; die

onder 't Vrouwelijk geflacht meer, als onder het

Man-volk ,
plaats heeft. Eyndelijk ook de Super-

fitte', die vroeg en diep ingekropen, fchoon metter

tijd door haar felfs voor een groot gedeelte gequi-

teerd , evenwel door haar in andren werd ge-

queekt ; en den Kinderen (als 't fpreekwoordfeid)
in de pap te eten geges^en.

Waarom ook Strabo (die feer achtbare Schrij-

ver) feid : dat cidc?i altijdde Vrouwen als Auftcuren ,

ofUit*vi72dftersenl
r
oor-pla?itfters der Superftitie ^ e*,ide

da*r
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daar uit gepretendeerdeftinguliere Godsdienftigheden , en

Offerhanden •> enFeeft-dagen, en der Jeher vrolijkbe-

den) zijngehoudengeweeft.

Onder de oude Duitfthen heeft dit ook byfonder-

lijk plaats gehad : als^ by Tacitus, in't+deBoek
fijner Hiftorien , uit het exempel van Velleda blijkt.

Van welke hy , Tacitus , op volgende wijle ipreekt:

Datmen y namentlijk , niet in hare tegenwoordigheid

mocht verftchijnen 3 ofhaarfelfs aanftpreken ; maar dat

ftyftch op een hoge tooreji onthoudende , offtelfts in de Ady-

ta (het verborgene Heyligdom des Tempels) intredende 5

iemand uit hare neaft-beftaande?i . hare Raden en Ant-

woorden , als een Bode en "ïaalman van die Godheid, herm

voort bracht*

Uit het Voorbeeld der Cimbren, by Strabo ver-

haald , blijkt het felve. Wijl hy van de ielven ver*

haald j Dat de Vrouwen hen i?i den Oorlog volgden j en

dat hen tegelijk ook vergefelfchapten enige grijje Briefte*

reffen 3 die met eene ook Voor- of Waarftg%erinnen waren',

die ook in 't witgekleed, en met eenfijne wittefthort om
'$

lijftge(lagen e?i met een koperegordelomgordt dochdaaf

by ojigeftchoeid , waren. Welke Priefterejften in 'ƒ Leger

?net blote Jwaerden in de vuift dengevangenen tegemoet

lopende, denftelven ter neder wierpen, voor eengrote kope-

re beker j waar nevens een (lellagie was ; op welk deft
Propheteffen (ofeen derftelver) geklommen zijnde , fyyder

der gevangenen over dien beker heen opgelicht hebbende

,

den hals aftftak ; en als dan uit het in den beker uitgeftortt

bloed hare Prophetie of Voorftegging maakte. Andre

Prhftereffe?i , de Lichamen der dus gedoden opfrwdende

Voorfteiden uit de ingewande?i de Viclorie , die over de

Vyandenftond bevochten te werden.

Dus lienweook by Plutarchus-> in 't Leven van

y. deftar , dat ook fodanige Prophetefjen het Leger van

Arioviftus vergefelfchapten > en datfte door 't beftehouwe

en
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rn waarnemen van de ftromen en dray-kuilen der Vloe-

de -i , en 't geluid en geruifch van 't Water 3 bare Voorfeg-

gingenformeer'den : dat defen ook aan Arioviftus verbo-

den voor de nieuwe Maan aanquam , aan defar /lag te

leveren : en dat hy defar , fulks door Overloopers ver-

nomen hebbende , eer die tijd aanquam , henfchielijk en

onverwacht op het lijfviel, en een heerlijkefege behaalde.

Doch lal ik met het verder byhalen van exem-
pelen orhouden , en my weder keren tot onfePy-
thia, oïDelphifche Vropheteffe ; en tot des felfs wijlen

van Voorfeggen , feifs. Wanneerfe dan haar Orakel-

antwoord gaf', na datfe fich als rafendeen befeten

had aangefteld, en quanlTuis daar door in Voorfeg-

ging enz. quam uit te berften, gefchiede dit met
een vervaarlijk geluid, en meer als menfchelijke

ftem; ja ib dat de Tempel en Berg felve daar van

fchenen te dreunen en te weergalmen : dat byfon-

dre eerbiedigheid en vrefc in de fuperftitieufè

Raadvragen, en derfelvergefelfchap, moeit ver-

wekken. Wijl fuik een doordreunende geluid , de
Majefteitder gepretendeerde Goddelijkheid 3 en de
tegenwoordigheid van dien God krachtelij k fche-

nen te vertonen.

Dit getuigen'er ten minften de Poëten van : ge-

lij kwe lien by Luca?iu$ in fijn Boek vandePharfa-

lijchen Oorlog', en by Virgilim , in fijn derde Boek
dtr JEneis, van de Apollo Delius. En wijl hier door

' de Raadvragers verfteld en verbaafd gemaakt , noch
veel minder verftonden watter geleid wierd 3 qua-

men'er dzVropheten , ofVoeten, (die hier, buiten

| twijffel , ene en de fel ven waren 3 en van welken
reeds boven gemeld is) byfond er wel te pas.

Of nu dele Vythia een Engaflrimytha of Buik-

Jfirpekftet , zy geweeid : en wel voornamentlijk, fo

allle ordinaerhjk , door de fuperftitieufè Ueydenen.
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Joden en Chriftenen (en wel voornamentlijk de twe
laatften) werden befchreven , geefik den niet al te

eenfijdigen Lefer te bedenken. Naardemaal de
felven fodaniger wijfe befchreven werden (Tpecia-

lijk door die foort van Rabbijnen, die 't exempel
der "Propheteffe van Endor daar byfonderlijk toe

doen dienen) datfe ofeen feer fijne , en als piepen-

de , en kiene ftem voortbrachten j of datfe foda-

nigen geluid gaven (fy felfs , of de de Geeft door
haar opgewekt , wanneerfe, namentlijk , te gelijk

ook pretendeerden een verftorvene te doen voort-

komen, en te doen antwoorden) dat fy felfs de
flern niet hoorden, doch fagen 't geen fich quam
te vertonen; en in tegendeel de Raad-vragers3hoor-

den 't geen 'er ( door die gepretendeerde Geeft

)

pefproken wierd s maar niet fagen 't geen 'er door
3e Pythonejfe ofKö/, quanrfuis was opgefworcn.

Alhoewel klaarlijk genoeg getoond kan wer-
den , dat fulks door hen uit de gans qualijk verfta-

ne Hiftorie der PythoneJJè vnn Endor werd gefin-

geerd. Waar ontrent , naar hunne onderftelling,
3
t Wijfwel fag maar niets hoorde 5 Saul wel hoor-
de maar niets fag; enz.

Dat fulks door dusdanige Pythoneffen verfierd

wass om prxtext te hebben by de iuperftitieufe

Raad-vragers , wanneer fy felfs die bequaamheid
geenffins hadden , die wy in Barbertje Jacobs (als

Png. 120. is bygebracht) en meerandren , hebben
bevonden ; is genoegfaam te befpeuren. Voor-
namentlijk , wanneerfer noch by fingeerden , dat

het geluid dier opgefwoorne en gepretendeerde
Geeft , fo flaauw en duifter was , dat het meer met
gedachten, als 't lichamelijk gehoor 3 kon werden
begrepen.

De fecr wakkere Rabbi ca Philofooph Moyfèi
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Maimonides , fpreekt van dit bedrog (wijl hy en alle

de verftandigite Joden , als reeds boven pag. 115.

uit Munfierus te hen is , fulke wijfen van bedrijf

voor puur menfchelijk bedrog hield) en van meer
dusdanige kunsjes, op volgende wijfe 3 in fijn Boek
van d' Afgoderye : Maar op wat wijfè werddefe To-

verye te -werk gefield ? Iemandfieldfich tot het offeren

van feker Wier00k-Offer. Defi houd een Myrte-tak in

de ha7id-> en beweegdde fehe ; en brengd ondertujfchen

enige daar toe exprejjel'ijk gemaakte befweringen voort.

Daar op vraagdhy aan iemandanders-> die met hem(naar

fijn voorgeven
)
/preekt , en als van onder de aerde , op

fijne voorgefielde vragen antwoord ," doch met ee?i gans

flaauwe fiem , en Jbdanige 3 datje door hemfooweï niet

kangehoordvierden , ah met gedachten begrepen. Op de

fihe wïjfegaadhet toe , met diegenen die het Bekkeneel

vaneenverfiorvene nemende , dat fehe bewieroken e7i

befweren j fo lange 5 tot datfe auanjfuis een kiene en dui~

ft'ere fiem horen; die als van onder hunne oxelen voort-

komt -, en aan hen antwoordgeeft.

So uit defe Befchryving van Maimonïdes , als an-

dren meer, blijkt genoegfaam , dat dit bedroch op
velerleye (often minften vry verfcheydene ) wij-

fen j wierd gepraótifeerd: en dat daarom de licht-

geloviger Schrijvers daar fo verfcheydelijk van
fpreken ofichnjven.

Dat de Duivel overluid tot haar quam fpreken >

en fo evenwel , dat niemand anders buiten haar

( tot wien hy fprak ) fulks kon horen ofverftaan ,

gaf noch binnen korte jaren voor feker Vrouw-
menich Lena genaamd. En ontbrakker geen grote

menichte van Menfchen die fulks fuperftirieuslijk

geloofden : fchoon de guitery , tot feer veler

. lchaamte noch eyndelijk ontdekt wierd. Doch fa!

dieHiitorie en 't geen 'er aan vaft is, een weinig

verder beneden fijn plaats vinden. Of

1
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Ofnu ook de gepretendeerde Samuel(o lange re-

denen tegens&7«/heeftkonnen voeren, en waar-

lij k heeft gevoerd , fonder dat het ofde Pythonejfe >

or 't gefelichap van Saul (want defen werden mede
gepretendeerd fulks niet gehoord , en daar by niet

met allen gefien te hebben) gehoord hebben ;
geef

ik den Leler te bedenken met de woorden van de-

fe gepretendeerde Samuel, ofGeeft ofDuivel, ielf.

Welke woorden ik te liever (alhoewel wat buiten

propooft) alhier by brenge : om dat ik fulks pag.

105, en vervolgens, daar'tfeer wel te pafïe had

gekomen f gelijk ook al 't geen ik hier van die Py-

thonejfe enz ipreke) verfuimd heb.

't Geen 'er derhalven, de Heylige Schriftuur van
feid is dit volgende (cap. 28. v. van 't I.Boek&z-
p/uels) dat ik met enen van wat hoger fal ophalen.

11. Doenfeide de Vrouwe , wienfal ik u doen opko-

men ? ende hyfeyde doedmy Samuelopkomen.
1 2

.

Doe nu de Vrouwe Samuelfag , fo riep Jy met lui"

der ftemme : ende de Vrouwefl>rak tot Saul , [eggende >

viaarom hebtgy my bedrogen ? Wantgy zjjt Saul.

14.. Ende de Koning feide tot haar , en vreefdniet l

Maar watfetgy ? Doe Jeyde de Vrouwe tot Saul, ikfe.

Goden uit der aerde opkomende.

1 4. Hy danfeyde tot haar, hoe isjijngedaante ? Ende

Jyfeyde, daar komt een oudMan op > ende hy is ?net een

jyia7itel bekleed. Doe Saulvernam dat het Samuelwas ,

fo neygde hyftch met het aangefcht terawde, endehy

boogfch.

1 5

.

Ende Samuelfeyde tot Saul , waarom hebtgymy

onruftiggemaakt, my doende opkomen ? Doe feyde Saul >

ik ben feer beangftigd, want de Philiftijnen Krijgen te-

gens ?ny , ende Godt is van mygeweken ende en antwoord

iry niet meer , noch door den dienft der Propheten, noch

door Dromen : daarom heb ik u geroepen, dat gyntyte

kennengeeft wat ik doenfaJf 16, Doe
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16. Doe feyde Samuel (N.B.) Waarom vfaagd

gy my doch ? dewijle de Heere van ugeweken , en u vyand
geworden is»

1 7. Want de Heere heeft voorfichgedaan , gelijk ah
hy door mijnen dienft gebroken heeft : en heeft tietKo-

nbikrijke van uwe handgefheurd , en hy heeft datgege-

ven aan uwen naafe^ aan David.
1 8. Gelijk als gy na deflemme des Heere ?iietgehoord

en hebt , ende de hittigheïdfijns toorns niet uitgericht en
hebt tegen Amelek : daarom heeft u de Heere defefake
gedaan te defen dage.

1 9 . Ende de Heerefalook IJraelmet uin de handder
rhilifijnen geven , ende morgen fultgy en uwe Sonen by

my zijn : ookfalde Heere het Lager Ifraels in de handder
Vhihfijnengeven»

20. Doe vielSaul haafelijk ter aerde , fo lang als hy

was , en hy vree/de feer van wegen de woorden Sa-

muels s &c.
Doch laat ons weder tot de Vythia en hare Ora-

kel-antwoorden keren , en 't vervaarlijk gedreun enge-

luid, daar in gepractifèerd : waar van ik weder op
nieuw was afgedwaald.

Over dit grofgeluid lullen fich minder verwon-
dren alle die genen die met opmerking gelet heb-

ben, hoe geluid en ftem , door konftiglijk gemaak-
te gewelven, en diergelijke middelen, konnen
vergroot werden : gelijk fulks ook wel by toeval

in onle gewuifde Kerken gebeurd : en, offchoon
de ftem al niet byfonderlijk daar door vergroot

werd , de fel ve ten minften , voor die 't ongewoon
2.ijn, byfonder verward en confuifelijk in de ooren
klinkt. En noch minder, die ook gehoord of on-
dervonden hebben , wat inftrumenten 'er konnen
verfierd werden , om de Menfchelijke ftem won-
derlijk te vergroten, en mijlenverre te doenho-

N $ ren.
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ren. Want dit leren ons die Spreek-trompetten , di

federd enige jaren [ 't zy eerft in Italië door de Va-

ter Kircberus, 't zyeerft in Engeland, doordeZtat-

derMorland, dat ik den Geleerden laat betwiften]

zijn gemventeerd.Alhoewel men \tdó.,&a.tAlexan-

der de Grote , al fodanig een Spreek-trompet fou ge-

bruikt hebben (en waar van deP ater Kircherus , in

fijn P honurgia-, ons de Figuur vertoondj wanneer hy

fijn Krijgsheyr quam aan te fpreken.

Voeg hier by 3 hoe men ook, felfs door Pijpen

feer verre onder d' aerde doorgeleyd , fo kan fpre-

ken , dat een maar matelijke item, aan 't ene eynd

dei* ielver voortgebracht , aan 't andre eynde der

felver feer nettelijk kan verftaan werden.

Dat fo wel een Mirakel voor den kleen beoor-

deelden, en kleen verfochten , of fuperitiueufen

(eer fy van 't bedrog en kunft zijn onderrecht) ver-

ftrekt , als de kuurtjens die men met de Spreek-

trompet bedrijfd : wanneermen iemand op het

aller onverwachtfte, uit een verre afgelegene, ver-

borgene en des onverdachte hoek , daar mede
komt toe te fpreken.

Een exempel daar van heeftmen , op de feer

heerlijke Plaats van die fo^brave Liefhebber van

alle fraaje faken ( doch byfonderlijk van uitheem-

fche Bomen, Planten enGewaiTen, en alles wat
van die natuur is) als Koopman , de Heer Vitierde

Wolf, Die door een Pijp, verre onder d' aerde

door geleyd, vraagden antwoord > aan die genen
die in andre huifing , vry verre van hem verfchey-

den zijn : en fodaniger wijle , dat de Vrager van de
ene, en de Antwoorder van de andre zijde, fpreken-

de,fy malkandren feer diftindteli jk en net verdaan.

Dat de Pythia onder fuik bedrijfook , als dol en

rafende>febuymbekte, fal de Lefer fo lichtelijk, mijns

ach-
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achtens, voor geen Mirakel , of overnatutirlijk

werk, aanfien; wanneer hyoverweegd, hoe ge-

makkelijk fulks gepractifeerd kan werden , door 't

kaauwen van {Saponaria, Lanaria, of) Seep-kruid)

van Spaanjche Seep , van Kavajaar-, en diergelijke

vodderyen meer. Hoedanige middelen, ofonder't
quanfluis drinken dcv Heylige Vloed'Caftalia-> of on-
der

5

t kaauwen der Laure-bladen , behendigliijk in

de mond genomen zijnde, leer gemakkelijk, en
fonder fufpitie derfuperltitieufe Raad-vragers > en
der lelver gefelfchap ( als die al oid mede tot de
Celle waar in de Raadvragers het Orakel-ant-

woord waren verwachtende , wierden geadmit-

teerd) konden werden te werk gefteld.

En op defe wijfe was het , dat ook, onder andre

guitachtige bedriegeryen , de gepretendeerde , of
liever valfche, Propheet en IVaarfègger Alexander9
reeds boven (pag. 147. ) gemeld, den fuperftitieu-

fen, en daar uit (gelijk dat altijd malkander volgd)

lichtgelovigen hoop , mompte ; en fich felfs als

onfinnig, en overnatuurlijker wijfe door de God
Glykon gedreven, aanftelde : terwijl hy Seep-kruid

kaauwende , httfever enfchuym hem te monde uit-

liep, 't Welk gevoegd zijnde by de andre quanf-

fuis, door befetenheid , finnelofe actiën en gebeer-

den , den gemsnen hoop deed geloven , dat hy
waarlijk van dien verlierden God befeten en ge-

dreven wierd.

Sy Vythia hare Voorfeggingen (ofandre foorte van
Orakel- antwoorden , wijl alle Orakel-antwoorden

geenflïns in fimpele Voorfeggingen , maar ook dik-

maal in 'vermaningen , dreigementen , vjaarfchouwin-

gcn-> enz. beftonden) uitgefproken hebbende, quam
weder allenxkens tot bedaring, en haar natuurlijke

gefteltenis : even als de gepretendeerde Befetenen

N 4 van
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van onfe tijd ; wanneer quanffuis de Duivelwedcr

weg is , ofophoud van hen meerder, voor die tijd,

te quellen, ook ailenxkens, als uit een grote en

benaaude ffcri.d en worfteling (
naar datfe dan hun-

ne grimaiTen of meerder ofminder gemaakt heb-

ben ) en quanffuis feer vermoeyd , komen te beda-

ren.

Hoe looflijk en kunftiglijk dusdanige actiën,

mijnen of gebeerden, konden gemaakt werden;
ja fo , datfe niet alleenlijk van verre en gefwin de-

lijk, of fchielijk, pafTerende, en wederom fch ie-

lijk ophoudende, wierden gefien en gehoord (en

wel voornamentlijk alfTer noch andre iborten van

guicheleryen nevens wierden gefpeeld, gelijk de

exempelen daar van noch gcvolglijk fich lullen

voordoen) op plaatfen daar alles tot bedrog, door

natuur en konft was roegericht; maar ook in par-

ticuliere huifen , en dicht onder 't examen van oo-

gen en handen , dier gener die anders vry ongeloo-

vig waren, leeren ons de veelvuldige exempelen
van dek en voorgaande eeuwen.
Een feer aanmerkelijk Voorbeeld , en wiens ge-

lijke naaulijks te vindenis , om al 't daar ontrent

gepalpeerde; en de heftige difpuiten, atteftatien

en contra-atteilatien enz. daar over gehouden , en

beleyd, by de aller-vermaardfte Doóioren en Vro-

fefforen der Medicyne 'm Vrankrijk ( tot dat eyndelijk

die fchelmerye, onder de hand, meer en meer
ontdekt wierd, en naaktelijk voor \ licht gebracht)

brengd ons by, en verhaald leer omftandighjk en

accuratelijk, (gelijk ook met weynig verfchilder

omftandigheden J. de Serres , in iijne Hiftone van

Vranknjk ) de feer uitrekende in oordel en ge-

leerdheid , en daar uit in byiöndre vermaardheid

,

Jacobus AuguftutThuanus , in de Perfoon van een

jong Mey Sj e, genaamd Manke BroJJier. 't Was
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't Was waarlijk wel de moeyte waerdig , en wel

licht den Lefer niet on verdrietig, te verhalen en

te lefen > hoe kunftiglijk defe Dochter door ver-

wonder! ijke adien , en pofturen des üchaams, feer

geweldiglij k beweegd, den Befetene wift te maken;

hoe vaerdigiijk fy op het gene haar wierd voorge-

fteld, wift te antwoord en,* en hoe verwonderlijk

fy op de Vragen in Griekiche of Latijnfche woor-
den gedaan wift beicheyd te geven (alhoewel 'er

tuffchen beyden wel een rampje toefloeg, en fy

terwijl haar, onder pretext van uit een Boek van

Exorcifmen , of Befweringen , een Vers uit de

Poet Vhgilïus wierd voorgeleièn , feer wonderlijke

grimaflen van befetenheid toonde : wijl fy waande
dat dit , gelijk Jooflijk voorgewend wierd, een Dui-

vel-befweer-boek was

;

) ook hoe gevoelloos van pijn

ofwedom , fchoon haar die wierd aangedaan , fy

fich wift te houden, of te veynfen, enz. tot dat eyn-

delijk de guitery geheellijk ontdekt wierd , en tot

fchaamte en fchandederaltelicht-gelovigen , en

tot ramp en ellende der Aucteuren en mede-plich-

tigen, is gedegen.

Doch wil ik , noch mijn felfs, noch den Lefer,

daar ontrent niet al te lankwijlig en verdrietig val-

len: fo om dat ik doch anders genoegfaam grote

en veelvuldige uitweydingen gebruike ; als om
dat de exempelen van dusdanig fchelms bedrog,

niet alleenlijk uit Wierus, uit Lavaterus 3 uit Reynald

Schot , uit Konconys , en vele andre onduitfche

Schrijvers ; maar ook uitNederduitfchen (fpecia-

lijk uit Abraham Paling , en diergelijken) genoeg
bekend zijn : buiten de feer aanmerkelijke voor-

vallen van noch latere tijd.

Doch fal ik evenwel hier noch byvoegen (om 'c

quanfluis duivels bedrog , door bedriegers ver-

N 5 beeld,
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beeld , fo noch te beter ten toon te (lellen ) 't geen
my ten dele mondelijk , ten ver-merendele fchrif-

telijk, berigt isjniet alleenlijk door fimpele oor- en
oog-getuigen ; maar felfs ook van een dier genen,

die de Perfoon , door welke fulks gefpeeld wierd

,

bewaard en bewaakt hebben , en de fchelmerye

alfo mede helpen ontdekken :. welker eygene

woorden ik , fo vaak 't my mooglijk is, fal gebrui-

ken 5 of fchoon de ftijl ( die doch anders kreupel

genoeg vloeyd ) daar door te meerder wanfmake-
lijk mocht werden.

't Is dan fulks , dat binnen de Stadt Middelburg in

Zeeland tuffchen 't jaar 1675. en 1674. fich ter

woonquam begeven fekerVroumenfch genaamd
( offich noemde Lena ) omtrent 23 a 24 jaren oud,
fterk en wei-gemaakt van Lichaam , moy van we-
fen en opficht , blank van huid , enz.

Defe aldaar dan kennis' makende met enige

Kerk-fuftertjes, gafvoor, dat fy fich eenige tijd

tot Uitrecht onthoudende , en op fekere tijd al-

daar langs ftraat gaande , by toeval een fteen of
hout haar was op 't hoofd gevallen: dat haar noch-
tans fo feer niet quetite ofbefeerde , als wel deed
verfchrikken: ook fodaniger wijfe, dat hare maan-
delijke ftonden niet alleenlijk fich niet behoorlijk

ontlaften , maar ook t' enemaal quamen achter te

blijven ; en fy daar door in melancolye en myme-
ring quam te vervallen. Dat

(
gaf fy verder voor)

,

fy , dus gefteld zijnde , fich t' eniger tijd hebbende
naar buiten begeven , en aldaar fich aan de weg ne-

der gefet j te dier plaatfe iemand by haar gekomen
was, die haar aldaar fou verkracht nebben : en dat

die weggegaan zijnde, daar op de Duivelin men-
fcheliike gedaante , by haar fou gekomen zijn.

Met aefe, die haar op haar allerfwaklte in die ftand

had
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had gevonden , wijl fy ook buiten dit ongeval niet

of Teer weinig had om van te leven, en de Duivel

haar alles beloofde , had fy een contract gemaakt,

en met haar eygen bloed ondertekend, enz. hoe-

danige fotternyen wy in onfe kindfche jeugd , met
grote verwondering en vermaak , hoorden vertel-

len ; en weder aan andren voort vertelden.

Niet alleenlijk verhaalde fy in 't eeril dit reeds

i
gemelde verkrachten; maar ook onder de hand

,

dat hy Duivel haar te met vleefielijk bekende,
(waar toe fy quanffuis danparj'orce door hem ge-

dwongen wierd) maar dat fy ook van hem befwan-

•gerd was geworden : ja ook felfs ook een kind ter

I wereld gebracht had. Doch de Schipper,die haar

tot Amfterdam had ingenomen , en van daar naar

\ Middelburg vervoerd , getuigde , dat het een vuile

[ sn onverfadeli jke hoer was ; en bracht daar fulke

,

l noch feer onlangs geleden exempelen van by, datfe

tien tedere oren en gemoederen quetfelijk zijn.

I
En wierd ook , noch by gevolg van tijd (als ik ver-

1 ier beneden fal feggen) fulks klaarlijk genoeg ont-

\
lekt.

Defe Duivel dan , gelijk hy haar met de

\ waarite foorten v.n vallende riekte quelde , temp-

. eerde hy haar ook Lwna geftadiglijkj en verfcheen

I likmaals aan haar, en onder veifcheydene gedaan-

ens ; fprak menigmakn rrzt haar 5 en bracht

I ïaar , nu enig filver geld (aubbeljes , fchellingen

,

t Ducatonnen, enz.) nu goude ringen enz 5 om haar

\ ilfo te verleyden j nu weder in tegendeel, fchaert-

; ens, mefTen enftroppen, om haar alfo fich felfs

I laar mede te doen aentaiten, en omhals te bren-

|;en.

De klachten van defe Lena over dusdanige ver-

f: óekingen enz. hadden in 't eerft 3 en by yder een

,

niec
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niet d' allergrootfte ingang ; en wierden foo maar
flaauwelijk aangenomen.

Maar doch wierd binnen weynig dagen tijds defe

defe Lena , onder 't befoeken deler reeds genoem-
de Suftertjens in der felver huifing , na hier , nu el-

dels, met hare gepretendeerde riekte overvallen;

en kreeg fchielijk nu dit , nu dat , in hare handen

;

fèlrs in tegenwoordigheid van vele Menfchen te

gelijk, fo Ouderlingen , Predikanten, als andren

meer: ja ook verfcheydene malen felfsin de Kerk,

en onder de Predikatie. Gelijk'tdan op feKere

tijd in d' oude Kerk gebeurd is, dat fy lodaniger

wijfe, quaniTuis van de D«ii^/aangetanYwierd , dat

fy als van het leven fcheen beroofd te zijn ; rittende

toen ter tijd op iemands fchoot , die met een over-

grote barmhertigheid tegens haar ingenomen was.

Waar op een, byfeer eerlijke lieden, wei-be-

kend Man, daar ontrent zijnde toetrad ; haar eens

aanlag, en wat ruwelijk aangreep op fekere fwak-

ke plaats des Lichaams ; dat in haar (Lena) een gans

andre gedaante van wefen verwekte : en de Duivel

alfo met enen ophield met fijne a&ien, en haar lan-

ger te pijnigen. [Even als in Martha ( waar van ik

in mijn Latijns Tra&aatje de Hiftorie uit reeds ge-

melde Ihuanus-, heb bygebracht) wanneer D. Ma-
rechot,oïiemand anders, van die o ngelovige foort,

haar ftoutelijk quamen aan te grijpen.]

Doch wierd defe Man fo lelijk van haar aange-

fien , en quam de felve by haar in fo quade achting;

dat,niet tegen ftaande hy noch veel, ja feer veel ma-

len by haar geweeft is , de DjwWhaar noid , in des

felfsby-zijn , iets gebracht heeft: alhoewel fy (o

verre wel quam , datfe feyde , dat de Duivel haar

diverfche dingen liet fien} nu een rood Kleed, nu

ms anders, enz.

Doch
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Doch is dat fo feer verwonderlijk nietindefe

Lena, en des felfs Maatje Lief', (want dus wilde,

quanfTuis, dele Duivel van haar genoemd fcijn.)

Wi|l als, fo uit het exempel van reeds gemelde
Martha , als van vele andren, felfs van nu onfe tijd,

kan werden getoond , de fodanige Duiveldoor on-
geloviger Menfchen fich veracht en geaffron-

feerd houdende, geenfTins Mirakelen wil doen , als

voor die wat lichr-geloviger zijn.

Ontrent welke laatfte foorte van Menfchen,
Riaar credijt fo byfonderlijk is toegenomen, dat (na

|my wel fekerlijk bericht werd ) D een

^oudene rink, die fy pretendeerde van de Duivel

gekregen te hebben , publij keiijk op de Predik-

•loel aan fijne toe-hoorders vertoonde ; om alfo

UIe ergwaan van bedrog , dat daar ontrent gevat
:nocht weien , weg te nemen.
Dus is 't ook aan een ander vry achtbaar Man ge-

beurd, dat hy enige dubbele-ftuivers penningen»
iie fy quanfTuis van deZ>«/Whad gekregen,in han-
den krijgende, de felven niet in huis durfde behou-
den; maar in 't water , felfs wierp, ofdeed werpen.
. Dusdanige kunsjes gelukten evenwel niet over-
'ii, of byyder-een, even feer. WantiybyD. . .

lijnde (alwaar fy voorgegeven had , dat Maatje
Uefhaar een goudene Ring fou brengen ; wierd daar

)p wel goede en naauwe achting genomen. So dat

y geen genocgfame kans fiende , om het gefeide

:n de hand te krijgen,feide,dat fy naar boven moeft
*aan; en dat hy haar aldaar de Ring fou brengen.
vVeshalven fy , dies te fcherper geobferveerd wer-
lende, door dien Heer , die doch reeds te voren al

*ermoede , dat 'er een boefje achterfchuilde ; hy feifs,

levens enige andre Vrienden , daar toen tegen-

woordig , met haar naar boven ging ? doch onder-
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tufichen hare handen wel valt en open hield : en,

wanneer fy nu boven gekomen waren , tot haar

feide; laat hy dien Ring aan u nu geven. Waarop
fy [Lena] hem riep ; menende , toen , onder fulks

pretext , hare hand te brengen daar de Ring was.

Doch wijl dien Heer , daar byfondre forg voor

droeg, kon fy fulks niet te weeg brengen j en MaaU
je Liefbvzcht haar niet.

Dat de minft beoordeelden , minft ervarenen

in wereldlijke voorvallen , en licht- en over-gelo-

vigften , het verre grootfte getal der Menfchen in

defe wereld maken , leerd aan alle verftandigen de

dagelijkfche ervarentheid. Hier uit rees , dan dat,

niet tegenftaande dusdanige ondervinding als nu

laatft gemeld is, en die yaer naar fijne oordeel of

paffic quam op te vatten; niet alleenlijk het meefte

gros (fo der Gereformeerde Gemeente , als die der

Mennoniten > en andren) maar ook het merendeel

der Kerke-raad , over haar met medogentheid be-

weegd was ; en by naar alle Sondagen voor haar

in de Kerk publijke gebeden fijn gedaan : ook Hat

vele Sufterkens haar , met een penninksken te ver-

eeren , fodanigen onderitand hebben gedaan , dat

fy van die giften en gaven iich rijkelijk kon deugd

en gemak doen s met haar tong en vlees wel lek-

kerlijk te voeden 5 felfs ook met het allerdierfte en

eerft uitkomende : om alfo hare gepretendeerde

lusjes, die haar door Maatje L/Zwierden toege-

bracht, te voldoen.

Ondertuflchen fpeelden vry hebbelijk mede
hunne perfonagie enigen dier gener, die het met
Lena hielden,en de felve verdedigden^ enz. en leef-

den als van het i-ette des Autaers , of, om beter te

fpreken, fmettten met Belenfijngefelfch^p : terwijl

de oprechte en eeuvoudige gevers,door hen fchen-

diglijk wierden bedrogen. Dat
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Dat feer velen niet alleenlijk dommeMenfchen,

-naar ook anders fchrandre verftanden door defe
Lwwlangmifleyd zijn, daar van was de oorfaak
ie uitftekende vlug- en fneegheid harer grepen en
cunsjes.

Van welke ons een (taaltje verftrekke,dit navol-
gende; (om geen meerdere exempelen op te halen)
>efchreven met de eygene woorden van een eer-
ijk Man , die haar felfs heeft helpen bewaren en
>ewaken ; naar dat fy door de E. Achtb. Magiftr.
n bewaarder hand , en onder goede opficht . was
>efteld.

Doch fal ik ïijne woorden van wat hoger opha-
sn : op dat ook alfo te gelijk de manier van haar
iscourflen , daar uit verltaan werde,
Wat mv aangaad, ik was mede genegen defe
ena met haar doening eens te iïen : en op fekere

ijd, wy met ons feffen, 4 Mannen , en 2 Vrouwen,
y haar komende , om een gehele dag lan* de
/acht by haar waar te nemen* is die volgende ge*
eurd. r

Wy des morgens in haar Kamer komende [dit
efchiede nieter wijl fy al doorordre der E. Achtb.
lagiftraat, in 'tfimpel-huis, te dien eynde, ge-
snfineerd was ] ontrtnt 9 uren , hebben haarne-
.sns de Nacht-wakers (wijl'er expreffelijk by nacht
) wel als by daag pp haar gepaft wierd, en de
lacht-wakeren, door Dach-wakers , en fo ook de
'ag-wakers door Nacht-wakers, in hare tegen-
woordigheid wierden afgeloft) vinden discoure-
•n

j fy httende op een ftoel voor het glafe venfter
n de Kamer, met eenig Lywaat ofander naay-
ted op haar fchoot. Wy groeten haar , en Cv ons
.ederom j feggende, komd gy defen dag nuby

I
waken ? wy feyden

, ja. Waar op defe Nacht-,

wakers
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wakers weg-gaanden, en wy ons in hunne plaats

voegende, wy met haar begonden te fpreken van
haar fiekte en ongeval.

Onder andre vragen, die gevraagd wierden enz.

vraagde ik ook , offy de Duivelwel oid gefien had-

de? fy feyde, ja: en datie hem gefien hadde nu
als een Menfeh , dan als een Vogel: ook wel in de
gedaante van een grote vlieg. Maar dat fy hem meer
hoorde als fag. Waar op ik weder feyde, wel Lena,

wat zijt-gy mal geweeft, dat gy de Duivel , wanneer
hy u als eengrote Vlieg verfcheen , fo weder hebt la-

ten vliegen ! gy moeft hem gevat , en in een kleen

doosje ofglaasje geftoken hebben , en op alle Jaar-

markten en kermiiïen laten om geld kijken. Want
gy fout 'er groot voordeel en winft by hebben ge-

daan, en in korte tijd rijk zijn geworden. Wan-
neer gy hem dan weder kond hebben laten vlie-

gen.

Lena dit difcours van my horende , was uiterma-

ten feer verftoord ; fette tegens my een paar ogen
op , als offy my opwreten wilde ; en feide, Vogel,

Vogelydrijfd gy met de Duivelen Gods Woordde fpot?

die u leren , dat hy nu dus, dan fo , defen en genen
verlenenen is ?

Waar op ik feide, dat is warachtig ; maar die

Texten hebben hunne byfondre uitleggingen : en
behalvendat, leefdmen noid van fijn gedaante in

een Vlieg : welks lichaam feer teer en kleen zijnde,

cok feer gemakkelijk door een menfchelijke hand
kan gedwongen werden.

Doch indien fo een lichaam van een Vlies, , met
een Duivelfche Geeft en krachten kon aangedaan

zijn, ik het haar feer gaern e wilde gewonnen ge-

ven: maar dat ik fulks noid had geweten, en ook
mee mijn verftand niet kon bevatten. Waar op fy

weder antwoorde,/^?/. Ver-
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Verder feyde fy , dat de Durvelhazr beloofd had>

uit die Kamer, die aan haar genoegfaam een ge-

vankenis verftrekte , te Tullen verloflen ,* en te ha-

len door diegetralide Venfters, en geflotene gla-

fen; Tonder iets daar van te breken: my daar op
ook vragende, wat ik daar van dachte : Ik antwoor-

de dat fulks noid iou gefchieden : en dat het ene
lichaam door het andre niet kon doordringen:

maar dat het ene voor het andre , het fwakfte voor
het fterkfte, moe ft wijken en plaats geven , door
beweging, enz. So dat haar Lichaam door het glas

{lillende pafleren, daar noodfakelijk beweging en
wijking, van 't ene voor 't andre lichaam,moeuYge-

Ichieden.

Sy dit niet willende verftaan, en (ïch vergram-
mende 3 bracht G odes almogentheid te pas. Waar
op ik feide,dat die niet tegens de ware, en door fich

felfs gefielde , order der natuur werkt : of 't moeft
zijn om reden ofoorfaken,by fijne volmaakt God-
delijke wijsheid van byfonder groot gewicht en
noodfakelijbheid > enz. die hier niet waren te vin-

den.

Door welke redenen fy verfet en verfteld zijn-

de, tegens my feide, dat de Duivelop my feer quaad
was : en dat hy op defen dag noch betonen fou wat
hy kon doen.

Ik vraagde haar hoe fy dat wift 1 fy feide hy heefc

daar fo even tegens my gefproken. Ik vraagde haar>

waarom hy doch niet hard > ofoverluide , fprak ?

Sy antwoorde , hy fpreekt hard ; maar gy kond
hem niet horen. Ik {tide daar weder op , dat geen
Item of geluid hard kon gegeven werden 3 ofwy

,

diedaar ió dicht by faten,fouden't nootfakelijk ook
hebben moeten horen : naardemaal het geluid

5 verwekt werd door fubyte perfÜng van lichamen
O tegens
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tegensLichamen,en geenffins tegens een ydel enz.

En vraagde ik haar verder, wat hy doch tegens

haar gefeid hadde ? Hyfeide, antwoordefy, dat

hy t' avond aan haar eenfchaertje fou brengen ; om
haar te doden , en felfs ook iö van alle fpotternye

vrytezijn.

Ik feide daar op , dat fy , naardemaal fy fo fami-

liaarlijk met hem fprak , doch van hem verfoeken

fou, dat hy eniggroot Lichaam aan haar wilde bren-

gen , namentlijk , een Deken, Keurs > Mantelof iets

diergelijks. Op dat wy fo groot een Lichaam fien-

de door de Lucht komen , fonder vaftgehouden

te werden , aan fijn macht en vermogen mede
mochten konnen geloof te geven. Maar fy ant-

woorde, dat hy onfe knecht niet was : maar dat hy
dede 't geen hy goed vond. Waar op ik feyde , dat

men dat geeffins fo verftaan móeft : maar , dat die

Breng-duivel daar door haaft fou konnen ontdekt

werden.
[Seer aanmerkelijk, en hier ter' fake doende,

ts die Hiftorie , die de Heer G. J. VoJJim bybrengd,

in de byvoegfelen op fijn eerfte Boek van de Afgo-

derye \ ujt het gene, wegens de Tapujers 5 en der fel-

ver Godsdienft enz. de feer wakkere Veld-Overfte

Chriftophorus ArciJJewski > van daar aan hem heeft

övergefehreven.

Namentlijk , defew4m^iu.f&haddebefwering
Van een Orakel-duivel felfc , en fo wel befchoud dat

hy klaarlij k kan fien en merken , dat die gepreten-

deerde Orakel-duivel aldaar heen befworen , een

Menfch was , dien hy te voren meer malen had ge-

fien , en daar uit kende : fchoon fulks door de Ta-

pijers ontkend wierd.

Om hoedanige en andre meer omftandigheden

Ch redenen , hy Arcijfevjski > op fekere tijd van de

Orakel-
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Orakel-paap en Bepweerder verfocht , dat doch de
Duivel eens op fijn [des Orakel-paaps^ \ erfoek , een

hemd , dat hy [Arcijfcvjskï] m de hand foude hou-

den,naar boven in de Lucht ibu weg halen : en be-

loofde hy dat hemd aan de Paap tot vergelding.

Alleenlijk itipuleerde hy 'er dit by, dat hy op
den Duivel , wanneer die aanquam , met een (tok,

die hy in de andre hand foude houden 3 mocht toe-

flann.

Dit behaagde wel aan de lichtgelovige menigte
der Tapujers: als die voorgafdat de Dmvelfaiks leer

lichtelijk kon en fou doen. Maar was de Orakel-

paap felfs, daar geendins toe te bewegen. Waar op
een byfter gelach ontitond; naar welks ftuiting Ar-
(iffewskiy al boertende 3 den Paap, op defe wijs, toe-

fprak : Nu fal ik eens tonen , dat ik groter konfte-

naar ben y als gy zijt. Want morgen fal ik m tken,

dat gy HartSvhoornen op 't hoofd draagd , die fo

groot lullen zijn, datgy 'er niet mede uit defe ka-

mer fult konnengaan. Welk feggen dien Menfcli

fo verfchnkte 3
dat hy 3 naar dat d' andre menigte

vertrokken , en verfchoyd was, met fijne Tolk we-
der te rugge keerde 3

en Arcijfivoski bad,dat hy hem
doch een fo grote fmaad enfchandenietfouaan*
doen.]

Ik vraagde haar weder , of wy fekerlijk moch-
ten ftaat maken? dat de Duivel aan haar dien dag
een fchaer brengen fou. Waar op fy la feide. En
hebbenwe daarom tegens den avond, naar dat fy

haar avondmaal gedaan had , haar flaap-bank in 'c

midden van de kamer gefteld ; daar alles uitne-

mende wat 'er in was : en wel ernftelijk vifiteren-

de , of 'er ook een fchaertjen in verborgen mocht
zijn : en daar na weder haar bed gedekt.

Waar na wy ook aan haar alle hare kledren, in.

O z eea
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een hoek van de kamer, hebben doen uktrékken ,

roe op haar onderkeurs; en toen verder haargeia-

: \ n in handen van de twee Vrouwen welker ene
mijn M : eder wis die haar 't hemd ielfs deden uit-

trekken > om aUö te den , of fy ook ergens een

toertje by haar hadde : doch niets vindende , naai

len te beide gaan.

m binnen komende , alle

imentlijk rondom ce flaap-bank zijn gaanfifc

ten, ij kg naar een groce ffcfee, een

. ichreeuw gir. Waar op het lichaam

pk icheen getrokken en gewrongen te

..::gs beweging, dat niet

alleenlijk haar oo^en in her hoofd omdrayden;
maar ielrs het hoofd ibdaniger wijiè , als of het van

het lichaam fod werden afgewrongen. So dat'er

een Man volkomen van node was, om dat recht

te houden^ een die op haar lichaam ïprong , om het

door iijne iwaarte nedervvaards te hondenden twee,

om yder een arm in dwang te houden; terwi

huilde ais een hond, en \ fpetkfelalsfchuim uit de

mond latende vloejen r
chterhand de

van ttnfehaertje , ontrent een half>ie sng,

Vertoonde.
- lang dusgelegen hel vielen

en, en hoofd, en andre d ; een

doek terneder: endu: :::;<:? ge-

d hebbend e,quam fy luby tel ijk tot haar feJ

fonder de minite alteratie: geloofdgynu
1 iets brengen kan ? Oc

daar ; ;'..:
, dat hy d' ander helft ook

brengen lal,

W y leyden dat het onmoogk
foudeuen, en : y.niet : en bevolen ha

de hare handen boven on ': bcdóV-dekièJ f

* eg-
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leeeen. Sy dusdar fe een tijd langgeleg?n

hebbende , order een grore lhirc a ichie-

lijk een feer harde fchrecow j daar wederom de fci-

;n Lichaam als voren op volgde, en
. an 'ijcbaertjt m de rechrerh

verroonc c met groot geweld daar uit m oe-

ften wringen.

Het isieer aanmerkelijk, in al die gepretende

de, gro:e aanvechtingen en tonnen: ei t
-

ttdeDÉm/hav aan deed : endienfyvoc
\

rans noodfakelijk en gedwongen, te moeten
1 ebben ; en die fy te met , als haar Mmstje JUef

(waarom fy hem ook die naam g::* ra ar-

men en gefchreeuw, voorgaf, te ontfangen ; wan-
neer hy, quan fliiis tot haar quam; dar, fegik, in

alle de pi nigingen die hy haar fcheen aan te doen

,

zar fo veribhoonde , dat fy by na noid eens een
blaauwe plek daar van kreeg: eniy, hoe .

bcfoekingen ook waren,niet eene maaltijd daarom
naliet; maar haar lichaam wel mefteme:
drank.

Waar by quam , dat of fy al eens fchielijk , en fo

dat niemand merkte, opwatwijfe, een ftrop aai
den hals kreeg j ofeen mes of ander fcherp , in de
handen,fwaar mede dcfe MaatjeUefha&i quaniïuis

wilde omhals helpen)fy iïg evenwel noid beiee

Doch , om weder tot het

;

- keren j hoe
naauw wy hadden opgepaft , en naar wy mee.-. 1

toegelïen; nochtans haddenwe niet konnen ver-

merken, hoe fy dochdiehalve/tibtffr/yWhadinde

hand gekregen : So dat wy achten , dar fy wel on-
der een der fubtijlfte Guuhelaars mocht gerekend
werden. Te meer dewijl dit alles gebeurde ibnder

dat wy enige de minfte alteratie in hare pols v e;

-

merkren. [Gelijk het ook in de aller-grocrite al^

O 3 :e;«<
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teratien van lichaam van Martba BroJJier toeging

:

in wien men ook genige alteratie van pols ver-

merkte : en daarom de meerder fuperftitieufe Me-
dici) n-meefters fulks (onder andren ) voor een by-

fonder teken van bejetenheid namen : fchoon de

fchelmery , gelijk hier , noch eyndelijk voor het

licht quam.]

Wy onder ons alles overwegende,oordeelden,dat

fy (door d' ene ofd' andre van hare medewuftigen,

cie onder pretext van haar mede te befbeken,ofte

bewaken , haar fulks heymclijk toebrachten fge-

lijk'er ook , als reeds gefeid is, gene ontbraken,die

met haar lekkerlijk mede-fmukten ) fodanige din-

gen ,
quam te ontfangen : en dan die, 't zy Mesjes

't zy SchaertjeS) 't zy geld , 't zy goude ringen , 't zy an-

der tuig , naar dat 'er de befte occafie was , om dit

ofdat heymelijk by fich te verbergen, [naar welke
vericheydene gelegentheden of toevallen , de
qu^nfluis duivelfche befoekingen , ofeerder, ofop
andre wijfen, gemakkelijk genoeg, door haar,

wiens ambacht dit fo wel , als 't guichelen den
Guichelaren was, konden gepraótiieerd werden]
in hare heymelijke gedeelte verbergde : en dat fy

iets willende quanffuis, van de Duivelhebben s of
beloofd hebbende,dit ofdat van hem te fullen ont-

fangen; fulks dan, onder pretext van feerfubyte

overvallen , befoekingen en pijningen des Duivels,

quam te ontfangen , en die dingen (onder dusda-

nige actiën en gebeerden van een befetehe , en on-

der fo een vrefelijke fchudding,en beweging, enz.)

dan met eenbyfondreflingerflag (als menfeidj of
gauwe greep ?

quam van daar hervoor te brengen.

En fchoon in 't eerft de eerbaarheid , niet wel
fcheen toe te laten , datmen die plaats quam te on-
derfoeken 5 groeyde de redenen daar toe fo feer

,

hoe
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hoe langs hoe meerder , aan ; dat men eyndelijk

tot fuik onderfoek quam $ en daar door de guitery

volkomentlijk ontdekt wierd. Wijl fy Lena$ aldaar

feer bchendiglijk kon verbergen, en ook waarlijk

verborg , 't geen fy ,
quanfluis door 's Duivels voor-

gaande toebrengen , aan de by- en omftaanders

('c zy wakers , 't zy andren) op de ailerbefte tijd en
gelegentheid, wilt. te vertonen.

Gelijk fy daar door niet alleenlijk totMiddelborg;

tnazrookiot Amflerda?n en Haerlem enz. (naarde-

maal fy , naar gewoonte van fulke foort van Land-
lopers , van Stadt tot Stadt voort-wandelde) leer

vele Lieden, en daar onder felfs eerwaerdige Man-
nen , fo wift in te nemen ; dat ene der felver (naar

my bericht is) quam te leggen ; dat hy verhoopte dat

God de Heer noch , door dit Vrou-menfch , een tekenfou

doe» aan de ongelovige Haerlemmers . alhoewel ge-

volglijk haar kunsjens daar 't ailerbefte fucces met
hadden.

Hoe byfonder lichtelijk , ook felfs doorluchtige

en anderflins geoeflfende , verftanden konnen voor-

ingenomen werden ; en daar door van het ene ab-

furde tot het andre geleyd werden , toond ons het

exempel van de Jefuit Vetrut Caton , Biecht-vader

van wijlen Koning Hendrik de Vierde van Vrank-
rijk j naar ons de reeds gemelde J.

Aug.Thuanm»
in 't i gifte Boek fijner Hiftorien, verhaald.

Namentlijk dcCe Pater Caton 3 met een wakkere
moed begaafd, om die Da/W [die gepretendeerd

wierd enen HadrianaFraxinea > door befetenheid

te plagen, en te tormenteren] te befweren , en de
curieusheyd om vele onbekende faken van hem te

leren en te weten ; quam, onder andre feer veel-

vuldige vragen , ook den gepretendeerden Duivel

[want felfs Thuamu derfd geenflins affirmeren , dat

P* het
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het waarlijk een Duivelwas , ] afte vragen ; op wat

wïjfe hy '/ allerkrachtigflefou konnen prediken , en zielen

bekeren ; en fich felfs van fonden onthouden. Welke de

allerkrachtigfte plaats was ( in de H. Schriftuur ) om
het Vagevuur^ en het aa?iroepen der Heyligen te bewijfen?

Wat doch het allernutfte was tot bekering aller ketteren ?

Hoe lang de ketterye van Calv'yn noch durenfou ? Waar
tnede men de ketteren beft konde bekeren ? En feervele

andre vragen > die te veel en lang zijn om alhier op
te halen , en die toen ter tijd , den verftandigen

in Vrankrijk , al vry verwonderlijk en belachelijk

fchenen : voornamentlijk wanneer ook fijn eygen

hand-fchrift , waar in defe vragen begrepen waren>

door achterloosheid en vergetenis , in een geleend

Beiweer-boek gelaten , daar door eerft in handen
van de Marquit deRhony , en alfo tot den Koning

felfs ; en verder in andre handen quam , en alfo

publijkwierd.

Want, naar Thuanus getuigd , fomrnigen lachten

en fpotten hier mede vry fchimpelijk; en vraag-

den,indien de(eVaderCaton,óoor liefde tot de waar-

heid gedreven wierd ; waarom hy dan doch die

van de Vader der logenen afeyfle En terwijl hy

van hem de fin en kracht der Schriftuur-plaatfen

onderfocht; wat hy dan doch anders deed als aan

de felven te twijffelen < ofte vergeefs fulks te vra-

gen , en de beveftiging der felver te verfoeken aan

óie gene , die doch altijd uit is om de felve te ver-

drayen en te lafteren ?

Andren doemden geheel en al fuik een manier
van doen : wijl wel exprefTelijk in Godes Heylig
woord verboden werd, den Waarfcggeren^ het Vogel-

gefehrey , en Dromen, enz. niet waar te nemen , of

daar aan raad te plegen, &c.
£)och laat ons van Thuanm affcheydem en weder

tot
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tot Lena keren, en hare Teer looflijkgepra&ifeerde

Mirakelen. Waar van evenwel en 't voorgaande ,

en 't hier navolgende maar tot (taaltjes dienen

,

van 't geen fy dagelijks quam te plegen-

Met de felve iubtijlheid , dan, waar mecTe fy geld,

ofring, ofmesjes, of'fchaertjes, ofiets diergehjks wift

her-voor te brengen, en te vertoonen , kon fy fich

felfs ook fubytelijk een ftrik om den hals werpen

:

en had fy daar met al meermaal andren bedrogen

;

als eens eenen Mr. Joris . nevens fijn confra-

ter, by fuik een voorval net op 't flag komende,
fag, op hoedanig een wijfefy (onder 't gepreten-

deerde tormenteren des Duivels) feer fchielijk en
konftiglijk fich van de band van haar neerftik een

ftrop had geformeerd, en fich felfs behendiglijk

om den hals geworpen. En heefmen fulks gevolg-

lijk noch meerder ondervonden $ en foditalsan-

dre kunsjes meer , ontdekt.

Maar lal licht iemand denken , hoe kon fy fo*

danige dingen , als reeds verhaald zijn, op fo won-
derlijke wijfe te voorfchijn brengen ? De greepjes

en actitjes die fy hier ontrent gebruikte waren, of
fomtijds een lankwijlige verwijling , eer de gepre-

tendeerde Duivel quam ,* waar door de fcherpft-

toefienden wierden vermoeyd , en byfondre voor-

of toevallen fich konden opdoen ( door ongele-

gentheid , den eenen dus den andren fo overko-
men; offluimering en vaakerigheid ; of door de
lange verwijling verdrietelijkheid , en daar uit

achteloosheid in 't feherp toefien: ) fo dat, eer fulke

waarnemers wel in poftuur waren, om feherp en
fnel toe te kijken , het kunsje door haar reeds ge-
fpeeld was : of, dat (y onder die gepretendeerde
Duivelfche btfoekinge?i> en , daar uit verwonderlijke

glte.atie van lichaam > enz. fy behendiglijk, en als

P 5 ion.
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fonder voórdachtelijk fulks te doen , hare fchaam-
telijke delen , fo onbefchaamdelijk quam te ont-

bloten 5 dat Man-lieden die , of van meerder
fchaamte ofmeerdere en eerdere verbaafdheid, of
minder ervarentheid en ftoutheid , waren (Tich ge-

noodfaakt achten ( al walt maar om 't daar tegen-

woordige Vrou-volk , en de eerbaarheid daar on-
trent te conferveren) fïch, ofaan een zijde te be-

geven , of , voor ten minften een korte wijl, om te

keren ; en de ogen alfo , niet alleenlijk van haar

lichaam, maar te gelijk ook van hare bedrijven, in

die tijd, afte wenden. In welke gelegentheden of
toevallen , ofliever acüen , door haar dus looftijk

te werk gefield , felfs het Vrou-volk kon verbaafd

werden,terwijl 'er het Man-volk noch tegenwoor-
dig was '

s en terwijl fy om de fchaamte te bedek-

ken met haar weder te dekken befich waren : en
fy dus onder velerleye toevallen en omftandighe-

den , als in en ontrent fulke faken konnen voorval-

len 3 lange en genoegfame tijd en occafie had , om
hare handen met een Guichelaars greep , aldaar

heen te brengen , daar 't geen door de Duivel
quanfluis beloofd was, enz. te halen was, en aan de
omftaanders te vertonen.

Doch gelijk dusdanige kunsjes en manieren van
doen,by ydereen (voornamentlijk den minft onbe-
voor-oordeelden Do, de Mey en diergelijken fouit

de Magiftrature , als verftandigfte Burgerye) niet

even fterke ingreffie of indruk en geloofgaven j

maar velen daar uit ander bedenken fchepten :

(daar noch by komende 't geen de Schipper had
verhaald , en datmen onder de hand had beginnen
te bemericen)begonmen daarom,door enigen daar

toe gefteld , byfonder fchalk oog op haar te hou-

den : en eyndelijk 3 om des wel verfekerd te zijn,

fe-
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feker vry perfcon daar toe te gebruiken : die on-

der 't bewaken nevens andren ( wijl noid iemand
by haar alleen gelaten wierd, terwijl fy in'tSim-

oel-huis onder opficht van andren gefteld was ) by
haar , terwijl de andren quanffuis fliepen offlui-

merden de Vryer fou maken , haar belovende daar

uit te helpen, en met haar te trouwen, enz.Onder-
tuflchen ibu hy ( gelijk hy ook deed ) haar de boe-

lem en andre delen ( die de eerbaarheid hier te

noemen niet toelaat ) trachten te voelen , enz.

't Welk 'fy te onvoorfichtelijk toelatende (gelijk

noid diefiö behendiglijk kan blijven ftelen , ofhy
werd ergens > wen ny 'erminftopdenkt, behipt)

daar door by feer veel fraye lieden byfonderlijk

affloeg , ja fo , dat haar die van vrienden tot vyan>

den wierden.

Maar doch, naardemaal , terwijl defe Lena hare

parten dagelijks bedreef, ondör de hand de kennis

dan' van meer en meerder aan haarEd.Acbtb.de

Magiftrature *van Middelburg was gekomen 5 en {y

haar daarom in 't Simpel-huis hadden befteld , on-
der bewaring en bewaking, fo van Lieden daar toe

door hen gefteld , als van andren die, uit curieus-

heid, vrywillig fich daar toe verledigden ; en door
dat middel die guiterye , liftiglijk en op alle wijfen

befpied , feer kfaarlijk wierd bemerkt en ontdekt:

nam de Magipraat dit euvel op , en enigen der fel-

ven in ernftig overleg , ofhet niet dienltig fou we-
fen voor 't gemene beft , dat men dusdanige be-

driegeryen met een publijkegeeJJelingfazhQ. Daar
evenwel niets op volgde : fo om dat fo vele eerlij-

ke, en daar onder voorname , Lieden daar ontrent

wat te lichtgelovig zijnde geweeft, men die daar

door niet als publijkelijk wilde befchaamd maken,-

als om dat defe Le?ia fuiks komende te vernemen

,

met
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met behulp van enigen harer aanhang(en wel licht

door indirect en heymelijfc beitel, metfulks haar

te doen weten, en de deuren niet al te naaaw te flui-

ten ) nullijk uit haar kamer en 't Simpel-huis quam
te geraken , en verder het haf-epat koos. Waar
door fy de wel-verdicndeftraffevandejuftitieis

ontvlucht. Alhoewel fy die naderhand , na my be-

richt werd, tot Leyden door publijke geefTeling,

heeft uitgedaan ? en nu tot Rotterdam woond.
daar de Duivel haar geen meergeld, of^goude ringen,

enz. brengd. Dat geen wonder is, fo om 't nu voor-

verhaalde, als om 't geen wijlen Do. J. de Mey by

occafie dier voorvallen feyde : datmen namentlijk,

{ich niet moet inbeelden dat de Duivel'geld , of iets

anders , fou ffcelen , en dat aan Lena geven ,* en de

Franjfen daarom , wijl dat fy fulks ook niet geloven;

voor een fpreekwoord feggen, ceft umpovre Diable,

bet is een arme Duivel. •

't Geen door de Pythia , ofuit fïch felve , ofdoor

de Propbeten , en andre Priefteren daar ontrent on»

der-wefen , op de Vragen ('t Zy door verzegelde Brie-

ven of Taaffel-boekjes\zy op noch andre wij fen in-

gegevenjgeantwoord wierd, was fo duifter en dub-

belfinnig, en menigmaal fo op 2. 2. a 4-derleye wij-

fe uit te leggen,en te verflaan,dat het voor de Raad*
vragers, als bouwen in 't wilde was (gelijk 't geme-
ne fpreekwoord feidj 't geen daar ontrent te vat-

ten , en gevolglijk waar te nemen, ofte doen, ofte

laten ftond : en (y ook dikmaal weder een andre

Godjpraak tot verklaring van 't felve van node had-

den. Die hen, fomtijds door het felve Orakel, doch
op nieuwe aanfoek en vrage, wierd (ten hunne wel

diere koften) geveven ; of fy fomtijds ook naar een

andre Orakel-tempel wierden voortgefonden 5 op

dat de duiflcrheid of dubbelfinnigheid van 't eerfte

hen
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hen daar wierd opgeloft: en fy OeakeLpapen mi[-
kandren alfo den bal quamen toe te kaatfen.

Maar doch wad hier wel tijd en plaats , om (eer-

we vetder quamen voort tegaan) niet alleenlijk

alle foorten en exempelen, en der felver argliftige

vinding en bedrijf, ontrent bet geven defer Godde-

lijke Antwoorden , op te halen en te verhande-

len j maar ook wel eerftelijk , op welke , en hoe-
daniglijk verfcheydene, wijfen, de Orakel-vragen

( dat ikfe fo noeme ) door de Raadsvragers wierden
gedaan. als ontrent welke beyden feer verfcheidene

manieren , niet alleenlijk naar de verfcheydenheid

der Orakel-plaatfen ; maar ook dikmaal , in ene en
de CelvQ Orakel-plaats, of Tempel , wierden ge-

bruikt' Doch fal ik voor eerft onderfoeken , op
hoedanig een wijfe fulks te Delpbis gefchiede.

De Raad-vragers (gelijkte gekranft en geblind, on-

der 'tgerucht en geraas van een vet'jebrikkeiijk gedreun

en weergalm^ naar de Orakel-plaats toe traden) keerden

ook fo met Laure-takken gekranji wederom, naar het

ontfangen des Godfpraaks : wijl dit ook menigmaal
een teken was , datie uit een Orakel-plaats quamen:
en wel voornamentlijk , wanneeriè op hunne vra-

gen een goede antwoord, of ten mini! en een foda-

nige als hen behaagde of vernoegde ontfangen

hadden.

De Vragen der Raadvragers wierdenfals Pbilofira-

tus niet alleen van Delpbis , maar ook and re Schrij-

vers, fo hier van als van andre Orakel-plaatfen getui-

gen) door hen Raadvragers lelfs beknoptelijk inge-

field , en aan den Propheten overgeleverd : welken
I dan den felven quanlfuis in de Adyta brachten , en
i aldaar ofop den Altaar , ofop de geheyligde Bedding

desGods nederleyden.En waren de felven ordmaer-
lijkj in een befloten Brief'of'Taajfel-boekje , verfe-

geld:
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geld : op dat de faak alfo veel te eenvoudiger , en
Tonder reden offufpicie van bedrog , mocht fchij-

nen toe te gaan: en de God aldus daar op antwoord
gevende , het Mirakel alfo te groter moch fchijnen.

Waar op dan (naar u reeds bygebrachte omftan-

digheden ) de antwoord , op daar toegefielde tijd en

erdervan Loting ( op dat alfoo alle misgreep mocht
geweerd werden ) door de Pjthia gegeven wierd:

die quanfluis, t' enemaal onkundig zijnde, van den
inhoud der vragen , fo veel te meerder en krachti-

ger door dien Godbefeten te wefen , wierd gepre-

tendeerd ; en door fijn overnatuurlijk enGoddelijk

ingeven te antwoorden , op 't geen 'er dusdaniger

wijfe was voorgefteld.

Indien 't op het gene in een opene Briefbehelfd

wierd , ofop mondelinge vraag
, gefchiede (dat ik

achte noid offeer felden gebeurd te zijn, ais by by-

fondre toevallen ) viel 't noch veel gemakkelijker

voor hen Pythia , enPapenoïPropheten, te raden,

wat 'er geantwoord diende : alhoewel fulks met
meerder fuipicie, voor den wat meerder of beter
geneusden , te werk ging.

En waren 'er velerleye vonden, grepen en kuns-

jes waar door ontdekt kon werden, i. waarom
de(e Raadvragen , ( ofafgefondene der felver , in-

dienfe of door (lekte , of andre ongelegentheden

belet , felfs niet verfchenen ) daar heen quamen

:

en ten z. wat eigentlijk , ja woordelijk, in hunne
verfegelde Taaffel-boekjes of'Brieven wierd behelfd.

Hier toe dienden dan byfonderlijk alle die foor-

ten van Lieden, dien ik boven reeds als geintref-

feerden hier ontrent, heb opgeteld : namentlijk

alle die genen die,directelijk ofindire&elij ^voor-
deel hier uit quam te trekken : en voor eert! , de

Waarden of Herbergiers en der felver familie,, Vrou,

Kin-
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Kindren en Dienft-boden : by occafle, van dat, al-

daar defe Raad-vragers wierden opgehouden , en

met het wachten na den geordineerden dag en

tijd, en met de offerhanden tot voordeel hunner
fake, door 't befchouwen der ingewanden, en 't ra-

men uit de felven van goede ofquade voortekenen
over 't gevolglijk fucces. Wijl niemand toetrad

tot het Raadvragen •> of verwachten der antwoor-
den , voor dat 'er goede voortekenen in de inge-

wanden der Slacht-ofTeren lïch quamen ( als door
een Goddelijke diredtie te vertonen, ofdoor de
Offer- tichelaars wierden gepretendeerd fïch te

openbaren.) dat defe goede Smul-papen , die fïch

ondei tudchen met het befte defer offerhanden wel
vrolijk maakten, feer lang konden gaande houden.

Gelijk wy daar van 't exempel genen hebben in 't

waarnemen van de beweging der Slacht-offeren : fon-

der welk voorgaande gepretendeerd Mirakel , en
goed Voor-teken , de Pythia , als gefeid is , noid
naar d' Adyia trad , om hare Orakel-antwoorden te

geven.

Terwijl dan defe dingen f naar datfe of eerder of
later en tager achter de faak konden komen) wier-
den dragende gehouden, en de tijd fomtijdsdaar

door fo uitgerekt , dat de naaftkomende antwoord-

ftjd daar door,voor den fodanigen,quam voor by te

fchieten : of datfe anders wat kortelijk voor de
antwoor-tijd gekomen zijrrae , men pretenderde

dat alle behoorlijke plechtelijkheden binnen die

korte fpatie niet konden werden volvoerd 5 en der-

halven tot de naaft-aankomende aldaar moeit ge-
I wacht werden) terwijl, leg ik, dat defe dingen , al-

dus wierden te werk geiteld, en de Raadvragers

,

ofder felver afgefanten, onder defe , en vele andre
praetexten^ die 'er konden gemaakt werden , wier-

den



224 Verhandeling van de

den opgehouden j hadden defe Lieden feer

goede occafie, om indire&elijk, onder dit ofdat

pretext , by defe of die gemaakte occafie , van of
tegenwoordige en ( voor de Raadsvragers) onver-

wachte voorvallen , en gepretendeerde Mirakelen',

ofgewenfte uitkomft: der defe ofgene antwoorde ,

en de publijke dankfegging daar over gedaan ; of

gepretendeerde Mirakelen by voortijden aldaar ge-

beurd j door vertelling de fuperftitie in de Raad*

vragers te vermeerderen, en uit den felven , by die

gelegentheid , uit te lokken 't geenfe gaerne wil-

den weten, 't Welk onder 't praten t'huis, onder't

fpelen om de tijd wat te korten, onder 't wande-
len , en onder andre foorten van oeffening , door

hen ofden hunnen kon werden waargenomen. Of
indienfe fulks uit de Raadsvragers , ofder felver af-

gefondenen felfs, niet konden gewaar worden:
't zy dat die offelfs te loos waren, of al tè (hikte

laft hadden, om iets daar van aan iemand , wien hy
ook mocht wefen , bekend te maken ; konden fy

fich keren tot der felver gefelfchap, gefin en dienit-

boden : ofmetdefelvefoorte vanbedroch, ofmet
corruptie en omkoop der felver. Om alfo niet al-

leen, achter de Vraag en fubftantie der felver te

komen ; maar ook tot kennis (fo veel hen moge-
lijk was) van de gehele gelegentheid des Raadvra-
gers 3 des felfs wijfen van leven, des felfs familie en

Vrienden , en de voorvallen der felver onder mal-

kandren, ofdes Raadvragers met de felven , en al

wat meerder Hiftorien van des felfs leven fy kon-
den uithalen : voornamentlijk als 't Lieden van
grote gelegentheid en middelen waren : en van
welken door 't rekken van de tijd enz. meer voor-

deel te behalen was : om fo niet alleenlijk te kon-

nen antwoorden op 't gevraagde > maar ook 'er

fom-
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fomtijds ietsbyvoegen , en wel meeftalTe anders

op de vraag niet genoeg , of fich felfs voldoen kon-
den

;
of vreefden den Raadvragen niet genoeg tea

propoolte geantwoord te hebben) 't geen geenflïns

In de vraag wierd vervat 3 maer 't geen iets particu-

lieis aangaande des Raadvragen leven behelfde ; en
dat ofvan feer weynig was geweten , of, ten min-
fte van de Rythïa , ofdes felfs Propheten of Prielte-

•ren, onmooglijk fcheen geweten te konnen wer-
den. Alsof, quanfïliis de God voor dees tijd hen
geen uitkomft op hun voorftel wilde geven richoon
hy anders wel wift , uit overnatiurlijke kunde,
wat hen oid was wedervaren, enz.

Om fulks noch beter te konnen onderfoeken

,

haddenfe ook (als reeds boven gemeld is) hunne
Emïffarïtoiuit^efondenen , die overal (d' ene onder

dit , d'andre onder dat pretext) heen reifende

of heimelijk de ftaat
,
gelegentheid enz, onder-

fochten , van die Raad-vragers die reeds daar nu te

Delphis waren wachtende j ofook te gelijk van alle

andren van aanfien, waar van iets kon verwacht
werden ('t zy door hunne fuperftitie , 'czy door
hunne rijkdom, daar by t'faamgevoegd ; 't zy door
de gevallen van hen felfs,ofhun gefia enz. gebeurd;
3
t zy door de gevaerlijke ftand , en vrees en hoop

,

uitdefelve ontftaande : voornamentlijk indien 't

Hovelingen of diergelijken waren. By hoedani-

gen fy fich looflijk konden indringen , onder veler-

lye Pretexten ; en dan gevolglijk, door verhalen

van faken ,
quanfluis aan hen felfs , ofden hunnen

,

gebeurd ; ofhonderd duifend andre faken , raken-

de en vermeerderende d' achtbaarheid van 't Ora-
kel, enz.

Voeg hier noch by de Omleiden (dat ikfe fo noe-
mé) of die foort van Lieden , die hun werk maak-

P ten,
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ten., en voordeel trokken , wanden Vreemdelingen
\

daar heen gekomen om her te leyden. ( Wijl daar

ukitekend vele, en rare, en koftelijke dingen, door
fuperiritieufe en ambitieufe Menfchen den God
vereerd en toegewijd , te iien waren ) en alles aan

te wi }fen ; 't zy oude en konitelijke , of koftelijke

Beelden j die daar in Teer grote menichte waren

,

als uic de berovingvan die Tempel door Nero ; en

uit de Beichrijving van Pauja;iias , blijkt j 't zy an-

dre voorname giften en geichenken , van feer kon-

ftige Schilderyen, Drievoeten enz. door Konin-
gen , Vorfteo , of andre grote en vermaarde Lie-

den, daar vereerd ; 't zy wat 'er vreemds en won-
derlijks , ten opfichte der Tempel en omleggende
Plaatfen, en wat verder aan de felven valt was,
voor de Vreemdelingen was of icheenomteaan-
fchouwen.
Welken dan by dusdanige occafie ophalende ve-

le oude Hiftoiïen en Miraculen ; en wonderlijke

uitkomlten der gegevene Orakelen j alfo ook dien-

den , niet alleenlijk om verbaafdheid en fuperfti-

tieufe vrefe in de Raadvragen, of der felver Af-
gefanten te verwekken : maar ook daar door met
enen indireetelijk , en met byfondre loosheid uit

te vorfchen , wat 'er fou gevraagd werden , enz.

Wijl defe Lieden ook feer goede occafie hadden
om op 't wefen en a&i en der Raadvrageren enz. te

letten 5 wanneer 'er iets met byfondre nadruk ver-

haald wierd, 't geen of hoop, ofvrees, of andre

kenbare padie, in hen kon verwekken.
Darmen 'er fodanigen in goed getal te Defyhis

hadde (en is van andre Orakel-plaatfen , tendeien

op£chte > ook geen twijffel te Haan ) toond ons

klaarlijk Ylutarchus in fijn meer-gemelde Boek van
d' Orakelen : fo ook Paujanuu en andren meer.

Dus
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Dus kondenfe ook andren uitmaken, die fchoon

aldaar 3 of daar ontrent , wonende, quanfluisvan
andre Geweiten daar naar Delphos heen quamen ,

met rijkelijke gaven en gefchenken voórnen , om
aan de GodApollo op te offeren, nevens rijkelijke

Slacht-offeren , tot dankbaerheid aan dien G<?i op-
geofferd, om de goede uitkomft fijner Voorleg-
ging gedaan aan hen felfs , ofdie hen daer hadden
heen gefonden. By welke Offer-malen dat ook fom-
tijds, als uit fïnguliere gunft , ofander pretext, ge-
nood zijnde, defeofgene, of ook veel meerdere
Raadvragers te gelijk;genige de fchoonfte gelegent-

heid ontbrak, om by occafie van't fucces,waar over
defe dankfegging gefchiede , niet alleenlijk vele

dingen te verhalen , (namentlijk miraculeuje vervul»

livgen enfucceffen der GoddelijkeAntiuoorde^vnaaï ook
onder den drank (wanneer doch altijd het verftand

en tonge te gelijk lolTer werden ) de grond der fa-

ke , waar onfe quamen , te ondertaften en kundig
te werden. Gelijkfe fulks ook konden doen, in die

Offer-malen die de Raadvragen fomtijds > uit eigene

drift en devotie deden ; fomtijds, in tegendeel on-

der defe en gene pretexten (van Offerhanden en
andersJ gedwongen waren aan te ftellen.

Voeg hier noch by het net en naerflig waarnemen
en berieden van de Raadvragers , ten opiicht hunner
afiien en gebaar , van ongeruftheid , vrefe , droef-

heid , ofandre diergelijke paffien j die , of in het
welen, of in de praat en maniere van dien, of
door 't fuchten, ofanders, fich lichtelijk ofgeheel-
lijk , ofvoor een gedeelte , openbaren : hstbefcie*

den en beluifieren hunner heimelijke daden en pro-

i pootten , gedaan of gevoerd by hun gefelfchap en
vertrouwelingen; (dat door de Waarden ofder fel-

ver huis-genocen enz.kon werden looflijk waarge-
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nomen) en alles wat verderop defe en diergelijke

wijle, kon ontdekt werden van Lieden die of felfs

,

geilepen en fchrander genoeg waren^om nch dicht

te houden , of ook fuik gefelfchap en dienft-boden

hadden die, noch kabbeljouws hoofden, noch cor-

rubtibel , waren.
Dat fulks , en noch veel meerder j door henlie-

den op de allerkon ft igite en geilepenfte wijlen ge-

pleegd wierd , en ordinairlijk , of ten miriften feer

dikmaal metfueces , fullenkonnen begrijpen alle

die weten 3 hoe krachtiglijk het breyn gewet werd
dier gener, die groot voordeel en autoriteit fien

door liften en bedrog te bejagen: en die daar by

ook weten v/at kracht de guichelary overal heeft,

daarfe fnedig te werk gefteld werd.

Dus waren alle dele en diergelijke ktmsjés geen-
iins onbekend aan de reeds meer-gemelde Alexan-

<kr \ >•> Want defe (naar Luciaan getuigd ) fond feer

9 •> vele doorfnuffelaars en Vcrneem-allen> die van lij ne

, 3 t
1

faam gefwoornen 'waren , naar Rome ; die van

;j daar een yders gevoelen en humeur overbrief-

5 > den, en de Vragen diemen had voorgenomen
,, te doen, hem al tijdelijk voor-af te kennen ga-

?, ven : op dat hy fo prompt en vaerdig weien

>, mocht: door fo voor-af te verftaen, wat het

.-> 3 was , datfe 't meeft begeerden ; eer hunne afge-

: y fondenen by hem aangekomen waren. Dus
ook, als de felve op een ander plaats van hem ver-

haald j ,, Gebruikte hy fijne feer grote winft niet

i , niet voor fich felfs alleen, ofvergaderde fich die

a , op tot een fchat : maar had hy Mede-werkers en

,, Dienaers en Verneem-allen , en Orakel-makers, en

J3 Bewaarders der Anïwoordm , Onder -fchrljvers y

9 3 Verfege!xars>en Verklaarders der Orakelen-, en gafhy

s7 aan yder loon naar des felfs ve/dienite. Ook
fond
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fond hy eenigen naar andre Geweften , om het

gerucht van dit Orakelonder die Volken te ver-

breyden ; en te ve> tellen, hoe hy Voorfiide ; weg-

gelopene Slaven aanvates of deedwedervinden , Die~

ven en Rovers ontdekte ; verborgene Schatten open-

baarde j Steken enKranken weder in gefondheid
he rftelde

;
ja reeds enigen uit den doden bad opge-

wekt. Waar uit dan een drokke loop en drang
van alle kanten naar hem toefchoot,met Slacht-

offeren, geichenken , enz.

Dus vvifl hy ook die genen , die door andren tot

hem geibnden waren , fier vriendelijk te ontfangen

,

heerlijk te tracleren » met kofielïjkegefchenken te begifti-

gen , e?i alfo de?ifelvenfichgansgunfiig te maken. Waar
op hy hen dan wederom jhidende , defin nist alleenlijk

vertelden hunne Vrageti e7tde Antwoorden daar op gege-

ven; maar daar by ook uitkreten den lofvan dien God ,

en/eer wonderlijke Mirakelen daar van verferden.

Een leer aanmerkelijk exempel verhaald hy,

even voor defe laatfte woorden, van Riitillianus ;

5, die anders een goed en eerlijk Man was; en die

,, vele Ampten en waerdigheden in de Room-
,, fcheSraat met lof bekleed had : maar die on-

,, trent de Goden en Godsdienft fottelijk fuperfti-

5 , tieus was, en fo abfurde gevoelens daar van had-

3, de, dat indien hy maar ergens eengeialfde of

7 , gekranfte Steen fag , hy terftond daar voor ne-

9y der-viel 3 die aanbad ; en lange tijd daar by blij-

, , vende , en den felven fijne wenfehen en belo£

? , ten op-offerende, van de felve alles goeds ver-

j y focht en verwachte. Defe dan gehoord hebben-

3, de van dit Orakel, fcheelde het gans weinig of,

,, hyfijn aanbevolen Ampt verlatende, had felfs

3 3 naar Abonuteichos heen gevlogen. Doch fond hy

5 , evenwel Gefant op Gefant daar henen. Welke
P 3

a&
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z y
afgefondenen maar zijnde Idioten en Slaven , of

93 van llaaffche opvoeding en verftand, feerge-

, 3 makkelijk daar bedrogen wierden, en fo te rug-

5 3 ge gefonden. Die dan vertelden, datfe dit fel-

3 , ve gefïen , en dat van andren gehoord hadden 5

3 , en maakten, en verfierden daar noch vele din-

3 3 gen toe , op datfe fo veel te aangenamer by hun-

, , nen Heer mochten zijn. Waar door fy hem ge-

3 3 heellijk ontftaken , ja t' enemaal fot en uitfïnnig

5, maakten. So dat hy familiaer zijnde met de

-,, meeften en voornaamften der Stad [Rome'] by

3 3 by den felven rondsom ging, vertellende wat hy

33 uit fijne Afgefondenen had veritaan, ook felfs

3 3 daar noch een deel byhangende : en vervulde

3 , hy alfo daar mede de gehele Stad , en maak-

3 , ten 'er feer velen verbaafd en ontroerd. So dat

3, die ook al terftont felfs hene
;vlogen 3 om iets te

33 horen, dat hen raakte.

Siehier, mijnLefer, de argliftige grepen van
dien guit. Doch moeten wy ons geenSins inbeel-

den, dat hy hier inde Delphifehe, enandreOr^/-
gevcrs, niet tot fijne Leer-meefters heb gehad, en
derfelverkunsjeshenafgefien. Hy wift den enen
te verbinden door weldaden en gefchenken : die

hem door een andren weg weder dubbeld en dub-

beld (alsmen feid) quamen toevloeyen : en alfo

den felven aan de hand te houden en tot fijn voor-
deel te gebruiken 3 ofvan vyand tot vriend te ma-
ken , die hem anders qualijk gewogen waren : en
van welken hy anders gevaer liep , van datfe hem
ïbuden hindren^ofook wel fijne boeveryen komen
te ontdekken. Voornamentlijk indien 't Lieden
•waren van doorficht en oordeel } of ook te gelijk
ervarentheid.

Dus wift hy ook 3 en door fijne mede geïntref-

feerden
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feerden of mede-itanders ; of die nu reeds door
weldaden enz. aan hen verknocht waren ; ofan-
ders door kleen oordeel enz. met fuperftitie voor
hem waren ingenomen , andren , fijne partyen en
vyanden, (lb door dele middelen, als door andren,
die noch gevolglijk liaan gemeld te werden ) te

overkrayen , te incimideren ; ja in groot gevaar en
lijden te brengen.

D;tt niet alleenlijk de gepretendeerde Trophetcn,

en Frophetcjfen , en alle de andien hoop hunner me-
de-ftandeu> j maar ook alle de Inwoonders van
De/pbis(gelijk fulks ook noodfakelijk by andre Gra~
kei-tempelen plaats had) hiervan bylbnderlijk gau
deerden, ofwelvoeren > en rijk en weeldig waren;
toond ons niet onaerdig 'Luciaan , in fijn twede
Fhalaris , waar in over de Stier , door Vhalaris

aan de God Apollo te Delphis op - geofferd
, ge-

pleyt werd. Alwaar onder de Perfoon van een der

Tricfteren (die feer wel begreep 3 dat daarfe anders

maar op een rotsachtige , en gans onvruchtbare

,

landftreek hunne woonplaats hadden j en gene oc-

cafie van Koop-handel , doorSeheep-vaart , ofan-
dre gelegentheid, gelijk Athene ; dat, met fijn

omleggende Land Attica, feer onvruchtbaar zijn-

de, evenwel door goede gelegentheid, en daar

door toevloed van Handelaars en handel, als een
ander hedensdaags Amflerdam-, tot feer grote over-

overvloed van Burgeren , van commercie , en van
Rijkdom was geitegen ) op defe wijs gefproken

werd ; , , Want dat wy op fteyle klippen wonen,
en Rotsftenen bebouwen , behoefd Homerus ons

niet te feggen ; naar dien wy dat felfs met onfe

oogen aanichouwen ; en wy voor fo veel de
vruchtbaarheid van 't Land aangaat, altijd gro-

ten honger fouden moéten lijden. Doch de

P 4 Temz
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3 , Tempel felfs, en de God Vythius , en het Orakel, en

,3 die genen die komen offeren , en die hunne god-

P , vruchtigheid hier komen betonen, die zijn de

,3 Velden en Akkeren vznDelphis ; die zijn der

3, felver renten en inkomen : van defcn komt
3 , hen onderhoud en overvloed. Want om recht

, , de waarheid te fpreken , even als de Poëten fin*

s > gen, komt ons alles toe fonder ploegen, fonder

, ? zayen > fonder majen , door de God\Apollo~] die

3 3 onfen Land-bouwens. Als welke ons niet al-

,> leeniljk verfchaft het goed en voordeel dat an-

3 3 dre Landen befitten : maar ook 3 indien 'er iets

33 by d e Thrygièrs^ ofLydiers, ofPerJJtanen 5 ofAjfy-
y> rïèrs 3 ofPhanicïêrsy of felfs de verre en koude

3 3 Noordfche Landen werd befeten^ of verkre-

,5 gen 5 vloeid het alles na Delphis toe : en genie-

3 3 ten wy 3 naaft den G^/, daar van het voordeel

3 > en gemak , werden van alle Menfchen geacht

i > en geëerd , en leven fo voorfpoedig en gemak-
9) keiijk. Dus hebben wy 't van ouds gehad; dus

>, hebben wy 't noch ; en wens ik 5 dat wy'tfo

33 mogen blijven hehouden. Ook is 'er niemand
31 die kan feggen , dat'eroidofoidenigeWetof
3 3 befluit by ons is gemaakt, waar door aan iemand

3 3 werd verboden , of Offer-flachtingen te doen

,

sj of giften en gaven aan den God op te offeren.

33 En is hier uit , mijns achtens, defe Tempel fo toe-

33 genomen, en over-rijk geworden, door gaven

o> engefchenken. Waarom dan ook hier ontrent.,

? , voor defe tijd,geen verandering diend gemaakt,

3 , ofenige Wet geformeerd, die tegens de Vader-

,, lijke gewoontens aanloopt ; of angftvalliglijk

3 3 onderlbcht 3 van wie > ofvan waar , ofvan hoe-

>> danige natuur enz. [ten oplicht van den Gever]

3, de opgeofferde gaven zijn : maar zijnfe fonder
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•>> f° r& ofbekommering aan te nemen ,* en beho-

,, ren wy allo te gelijk den God [Apollo] enden

, , Godvruchtige Menjchcn ten dienft te -zijn.

Doch, om weder eens tot de Pphia felfs te ke-

ren j de Antivoorden die door de felvcn met fo een

vervaeriijk geluid , als gefeid is gegeven wierden,

wierden ook by de Raadsvragers felfs , of geheellij k

niet, of maar feer confufelijk enduifterlijk, ten

opfichte der bewoording felfs , verftaan of bevat

:

fo om datfemet of onder fuik een verfchrikkelijk

gedreun en gedruis (buiten alle d'andre omftan-

digheden) wierden voortgebracht ; als om de ver-

baafdheid, fchrik en vreefe, door die fchielijkheid,

in de Raadvrageren verwekt : terwijl die daar by
ook of fo kortelijk wierden uitgedonderd , datfe

noch meerder verwachting in den Raadvrager

wrochten j of in tegendeel fomtijds fo lang wier-

den, uitgerekt, dat daar uit, (nevens de duifter-

heid dubbelfinnighetd enz.)de Raadvragers confuis

raakten ; die, terwijl fy'tveorfte fochten te be-

grijpen ,het achterfte nog minder begrepen: ot ter-

wijl fy daar opvielen, het voorfle weder vergaten

:

voornamentlijk om dar fy 't niet wel verftonden.

Maar doch , dan wierd het tijd voor de Propheet

desTetupeh ( ofPropheten , want fömtiids waren 'er

meer als een te gelijk,als uit JElianus blijkt) en voor
de Voeten , die de antwoorden door de Pythia gege-
ven , quaniïuis interpreteerden , en in Verfen ftel-

der. , ofquanfïuisherftelden.

Dit geven en Strabo , en Pluiarchus , en andren ,

Waarlijk te kennen ; en wierdfulksook (als reeds
gelien is) door Alexander nagevolgd.

Alhoewel hier teDe/phis fulks niet geduriglijk

ftand had gehouden,* en Apollo al ten tijden van
Pjrrkfudiè ontrent 30c jar. voor de geboorte onfes

P 5 Hei-
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Heilands is geftorven , niet meerde.T in Verfin, o£
dichtmaat lprak , maar fij ne Orakelen in Profa gaf.

De waarheid hier van ïsklaai lijk te ficn, byCi-
cero en andren meer , endereden by hem Cicero,

Plutarchus , L,uciaan , enz. Namentlijk^o//o die of
door ouderdom , fuffachtig , of door andre quade
toevallen met 'er tijd: in de herflenen geraakt

wierd, had onder de hand Poetenvan node , die de
Verfen fijner onfinnige Pythia , in order brachten

,

en op de rechte leeft fchoeiden , en gafhy aan de-

fen die bequaamheid , die hy felfs reeds had verlo-

ren. Doch eindelijk ontbrackt ook defenaande
kunft. 't Zy dat de Caftalia verdroogde , 't zy dat

daar eenige onfuiverheid quam toe te vloejen,

waar door des felfs kracht , niet alleenlijk vermin-
derd, maar eindelijk ook gehellijk weggenomen
wierd: Doch. wat de ware reden fy, foudenons
licht beter die Poëten verklaren , die uit defe Cafta-

Ha en d' Aganip gedronken hebben : als die ielfs

van hen felfs getuigen : efiDeusinnobis , &c. 3
tls

Goddie in ons ivoond^ en 072/en Geeft beroerd^ enz.

Maar cm weder met ernft te fpreken ; het Verje

waken, ontrent de Orakelen , hield met 'er tijd op

,

om dat 'er niet altijd recht bequame Po'èten , of
Verfe-makers, byder hand waren (en wel fodanigen,

aan wien fy , als byfonderlijk daar in geintrefTeerd,

dat Horribile Arcanum betrouden. ) Waardoor dan,

meeften tijd , de Verfen fo jammerlijk en belache-

lijk waren , dat 'er door de Epikuriften 3 de Akade-
miei, de Stoiciy de Arijloielici de Peripatetici 3 de De-
mocritianen , en vele andre fecten, en anere geneus-

de Menfchen buiten de felven,fo geweldiglijk me-
de gelachen en gefpot wierd j dat de fchaamte en

confufie hier over , den Priefteren , en Propheten

•deed beiluiten , de Orakelen niet meerder in Verfen

of
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o?Dichtmaat, maar in Profa, te geven: alhoewel

tufichen beiden het geven van Verfen weder
fchijnd getenteerd te zijn; doch om de quade fuc-

ceflen, dat al in 't korte weder quam op te houden:

waar van de reden licht noch elders fal gegeven
werden.

Plutarchtis die anders een feer verftandig Man
was, en in fijn Boek van de Superftitie feer wel.de

natuur, de gebreken, en gevolgen der Superftitie

heeft aangewefcnj toond lich evenwel vry fuper-

ftitieus , en geeft feer Hechte, en geheel nietige re-

den , waarom doch de Vythia niet niet meerder in

Verfen antwoorde ; in een Boek, ofTradaat , dat

hy expreflelijk daar over gefchreven heeft.

Maar Luciaan die alle occafien capteerd , om
met het Heidens Godendom en Superftitie-, tq fpotten

en te fchimpen , doed feer aerdighjk, en MercuriuSi

en Apollo felfs daar van fpreken ; wanneer de ene ,

namentlijk Mercuur , in fynJupiterTragcedus, daar

van op defe wijfe fprekende werd ingevoerd

:

Maar ik en bengeenjfins met de Geeft der Yoefye begaafd ;

fo dat ik den uitroep daar door bedervenfal 3 met het nu te

kort, en dan te lang maken der Verfen 5 en fal ik henlieden

tot lachen verwekken door m'ijne onkunde in de Voefye.

Want ikfte dat felfs Apollo , over enigenfijner Orakelen

vjierduitgelacht j hoe veelde duifierheidderjelver '/ me-

rendeel daar van bedekt l vj'ijl die fo groot is , dat de

Raadvragen fo veel vjerks daar ontrent vinden > datje

tot het examineren der Verfengeen tijdover hebben.

Ylutarchus, die anders (als even gefeid is) feer

fuperltitieus is, often minften fodanig wil fchijnen;

kan felfs ook niet laten hier ontrent eens de aap uit

de mouw te doen kijken : Wanneer hy in fijn reeds

genoemde Boek , op defe wijfe fpreekt : Als nu

hier op eenfülfw'ijgen volgde , brachten de Omleiders [en

Ver-
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Vertelders van 't geen ontrent defe Orakel-plaats al

wonders was te fien,ofook in voor-tijden gebeurd]

weder em& Orakelen voort, E71 alffêr onder andren een

gereciteerdtaterd, in Ver[en , wegens 't Rijk , (fo ik vel

onthouden heb) van JEgon de Argiver
, feide Diogenia -

?ttcs daar op , dat hyjich menigmaalhadverwonderdover
defechtheid en gebrckkelijkheid der Verfen , vaar in de

Orakelen vierden uitgedrukt. Daar 'nochtans Apollo het

hoofdder Mufen was 5 en aan ivien niet rnindsr het geven

van de konft , netheid 3 aerdigheidenfvier aan de Verfen

toequam en eigen was, als geefigbeidvanJlem3 en aerdig-

heidvan Voyfen: en die daar in Homerus en Hefodus ver-

re te boven ging. En dat evenweide meefle Orakelen en

tegens de Wetten der Dichtmaat 3 en tege?is de fuiverheid

va?iTaaf door 't gebruiken van quade voordenpecceer-

den. Serapio de Voet , die 3 maar o?dang van Athenege-
komen 3 daar mede iegenvoordig vas , feide daar op ;

waand gy dat die Verfen de Verfen van Apollofelfs zijn ?

"Laat o?is toegeven > dat defelve veel[leekter en onaerdi-

ger 3 als die van Homerus en Hefodus zijn > fullen vyfe

daarom ?iiet ahfeer velgecomponeerdgebruiken , corri-

gerende dat oordeel ? dat vy , doer quadegewoonte voor-

ingenomen 5 hebben opgevat ? De Landmeter Boethus

,

van wien gy weet dat hy naar de zijde van Epicurus

overheid ; voegde hier op : Maar hebt gy noid gehoord

wat aan de Schilder Vaufo isgebeurd ? Neen ik>feide Se-

rapio. 't Is dan waardig dat ik "t u vertelle antwoorde

'Boethus, Deje Vaufo had aangenomen te fchilderen een

Vaerdy dat wentelendefijne vier benen om hoogflak3maar

kyfchilderde '/ allopende. A Is nu degene die 't hem had

aanbefleedj daar over gans misnoegdwas ; nam Boethus

al lachende de Schilderye en keerdefe het onderfe boven

;

fo dat het Vaerd nietfcheen te lopen 3 maar te ventelen.

Sogaat hei , voegde noch Bion daar op , metfommigefoor-

ten van rcde?:en j vanneerfe werden omgekeerd. En
hier



ORAKELEN. 237

hieruit fpruit het, datfommigenfeggen, dat de Verjen vi-

tteus (ofkreupelen gebrekkel'ijk, enz.) zijn> om dat de God
der (eher AuBcur is ; andren in tegendeel datfe n'wt van
den God zij/i , om datfe vitieus zijn.

En waarlijk (eens voor dees tijd onderfteld zijn-

de dar de Duivel iel fs fijne Autwoorden onder de
Perfoon der gepretendeerde Apollo } en andreGo-
den , aan Augufm Cafar , aan Thulk , en andren op
een overnatuurlijke wijfe gegeven had) wat fou

doch dien duifend-Konftenaar beweegd hebben >

aan Auguftns^ aan Thulis, en vele andren meer , foda-

mge Orakelen , ofAntwoorden^ te geven , dat de fel-

ven , ten opfichte van Taal en Dichtmaat, t' eene-
maal befporrelijk waren ? Ofwat fou hem beweegd
hebben, fich feifs, niet alleenlijk befpottelijk, maar
ook verdacht te maken, van onmaeht, enz, by Lie-

den , die anders geenfllns een houte neus hadden

:

maar leer wel konden rieken,wat en hoe hen wierd
opgefchaft? Of meendmen dat de gemene man
wel bcquaam was,om fulks te vatten en te befchim-

pen ; en dat de Groten (die indienfe niet wel door
hunne eigene ogen, ten minften door dien van
hunne Minifters iien) \ bedrog niet konden be-

merken ?

War.rlijk , noch Augufius Cafar , noch fijns gelij-

ken , in G riekfche Taai-kunde , en oordeel van de
wereldfche bedrijven; waren enigfins de Lieden
om fich door fottelijk gecomponeerde Verfen, fo-

daniger v/ijfe te laten bedriegen : als hedensdaags
vele Geleerden fich door dusdanige fotternyen la-

ten doeken.

Wanr indien ergens, fo behoorde hy Duivel, fich

niet belaccheli;k tsn toon te ftellen , daar 't fijn

achtbaarheid en voordeel gold. En indien hy al,

gedwongen 3 tegens fich feife moeit getuigen i ten

min-
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minften, om fichfelfs te langer in achting en aan-

fien te houden , fou hy fich gewacht hebben , van
quade Taal en quade Veifen te fpreken : en voor-

namentlijk by Lieden , die de Taal en der felver

fuiverheid , als ook die der Dichtmaat , feer wel
verftonden. En wat kon, eyndelijk, hem meerder
voordeel zijn , als by Puigufius en diergelijken in

achting te blijven ?

In hoedanige verachting en onwaarde , en de
Orakelen felfs , en de quanfluis Goddelijke kracht -,

waar doorfe gegeven wierden ; en de Verfen felfs

waren by dooriichtige en ervarene Lieden , blijkt,

niet alleenlijk uit het gene reeds boven is byge-

bracht : maar ook uit de fo 3 fcherpfinnige als wel-

sprekende, Ckero,

De Woorden van Cicero zijn , in fijn twede Boek
van de Voorfeggingen

f
terwijl hy van het ant-

woorden der Orakelen in Verfen of Dichtmaat
fpreekt ) defe volgende : , , Maar het gene het

voornaamfte is , waarom werden 'er geen Ora-
kelen meer op (N. B.) defe wijfe , te Delphis ge-

geven, niet alleenlijk by onfe tijd," maar reeds

al lang voorleden ? So dat
J

er tegenwoordig
niets is , dat in meerder kleenachting is ? Wan-
neerfe hier van krachtiger werden gedrongen,

feggenfe, dat de kracht en H vermogen gefleten

en verdwenen is,door de outheid des felfs.
[
Een

rede , die onder andren, met omftandigheden,
door Vlutarchus werd bygebracht,van die plaats,

uit welke die uitwaaifeniingdes Aerdrijksge-

fchiede , waar door de Vythia , als in't verftand

beroerd en ontfteld3hareOr<&tó» gaf.lMen fou

waarlijk denken dat d&(^ Lieden van Wijn , of
van gefoute Vis ofVlees fpraken;welker kracht

door d' ouderdom vergaat. Men handeld hier

over
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,, over de kracht der Plaats, en niet alleenlijk

, , over de natuurlijke, maar ook over de Godde-

, , delijke kracht. Welke , op wat wijfe is*die eyn-

, , delijk vervlogen? Door oudheid,fult gy feggen.

,, Gy wild liever dat verdwenen is, en vernie-

, , tigd dat gene,dat,indien't oid geweeft was, nog,

, , en in der eeuwigheid/ou zi;nj als dat gy nietfou

, , geloven, 't geen men niet behoord te geloven.

Geliik dan de rede ofcorfaak,waarom Apollo niet

meerder in Verjen of"Dichtmaat fprak, was dat 'er

fokrachtelijkmedegefpotwierd., omdefeer gro-

te gebrekkelijkheid van Taaien Dichtmaat > die 'er

menigmaal in gevonden wierd; en men daarom
onder ander praetexc fulks affchafte en naliet : So
gafook weder in tegendeel defe verandering, en 't

Orakel-geven in Yroja , voor den doch anders onge-

lovigen , fo wel een Argument , tot nadeel der ge-

pretendeerde Goddelijke Antwoorden, als het ge-

brekkehjk componeren en't famenftellen der Ver-
fcn.

Want daar de Voeten noch geduriglijk bleven in

goede Dichtmaat fingen; en bleven pretenderen

door Apollo en de Mufen daar toe geinfpireerd te

zijn : zijn Apol/o en de Mufen konft, en geheugnis

quijt,en door ouderdom kinds en fuf, geworden :

So dat de Voeten fijne lieve kindren fulks voor hem
moeiten op- en waarnemen.
Hoe lange,al voor de Geboorte onfes Hejlandf,dit

Orakel-antwoorden in Verfen had opgehouden heb-

benwe reeds gefien in 't boven gefeide : doch wan-
neermen eerit: fulks had beginnen te praótiferen,

isfo klaar niet.

Want Yaufanias > die ons hier ontrent het meefte

licht geeft, getuigd (in fijne Befchrijving van Grie-

kenland) dat ibmmigen hielden 3 dat Vhemotwè', de

eerfte



240 Verhandeling van de

eerfte Vropheteffe aldaar was geweefd ; en ook
de eerfte hare God/Braken (ofdie des gepretendeer-

de Gods-) in Dichtmaat en langere Verfen, (Dy de
Grieken en Romeynen , hexametri 3fenarii, offeslbigen^

genaamd) fou gegeven hebben : andren dat de Pro-
pheet Oleen y die nevens Vegafus en Agujeus, defe

Orakel-plaats had in Hand gebracht, aldaar de eerfte

had Orakel-antwoordgegeven , en de eerfte fulks in

Dichtmaat had gedaan. Waar toe hy Vaufanias ,

dan de Verfen vanlté?, een Delphifche Poëtejjê (uit

hare Lof-fang ter eere van Delphis gemaakt) tot ge-

tuignis bybrengd. Alhoewel de oude en algemeen*

fte traditie was 3 dat 'er altijd de Voorfeggi?igen door
Vrouwen wierden gegeven : waar van evenwel , uit

andren , het tegendeel klaar fchijnd te blijken.

Het allernaafte, mijns achtens is, datmen (gelijk

meeft alle laken , bedrijven enpra&ijken, voor-

namentlijk van dusdanige natuur, van kleender tot

groter werden, en alfo tot meerder volmaaktheid
komen) met 'er tijd, om de Majefteit en geloofde-

fer Godfcraken (die te Delphi* al een wijl voor Home-
rus tijd plaats hadden) te vermeerderen en te* ver-

groten, de Verjen heeft beginnen te praéliferen.

Waar toe in vroeger en ruwer Eeuwen fo veel net-

tigheid en konft niet vereyftwierd, als wanneer
de Lieden van latere tijd, nu reeds deFer/ènvm
Linus , van Mtéfieus , van Orphcus , van Homerus , van

Vindarus , van JEfchylus-> van Sophocles , van Euripides

en van vele andren meer, in de hand ofgeheuge*

nifle hadden.

Doch dat fy , offelden , ofby na noid , dusdani-

ge nette en hoogdravende Dichters ; maar menig-

maal feer kreupele , daar toe konnende verkrijgen

(wijl die felven , buiten de Dichtmaat , ook meer

andre bequaamheden van noden hadden) die Ver-

fen
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fen daar door in fbdanig een verachting geraakten >

als reeds getoond is , men met 'er tijd het Verfe-

maaken ftaakte , en de antwoorden in Profa gaf.

Maar, om hier eens vanaf te fcheyden en ver-

der voort te gaan , ftaet ook byfonderlijkteconfï-

dereren, watibort, ofSeéfen, van Lieden, tot het
Kaadvragen,en ontfangen defer Goddelijke Antwoor-
den , wierden geadmitteerd 5 en hoedanigen daar

ontrent wierden geweerden uitgefloten j de daar toe
geadmïtteerden waren fodanige Lieden die , buiten
eygenovergelovigheid, ook noch vaft waren aan
fodanigey?ctovan Thilofopbie , die defuperftitie , en
der felver gevolgen of patrocineerden , ofleden»
Daar in tegendeel Lieden van enige fecle , defelve

verwerpende of belachende, door hen wierden
geweerd en uitgefloten. Hoedanigen (als meer ge-

leid is waren de Ariftotelici , Academici, Epicureen y

Cynici, enz. en eindelijk ook de Chriftenen.

Waar by noch quam een feer argliftige greep

en konft , om hun lelfs wel te conferveren , en alle

&ndrejèclen of Lieden, die hen verdacht, en ofhey-

meiijk, en indirectelijk, ofopen baarlijk vyand wa-
ren , niet alleenlijk by yder een ften minften den
groten en meeften hoop ) te konnen verdacht ma-
ken j maar ook abfolutelijk te konnen ruineren.

Het feer looflijk bedachte middel hier toe, was
het inftellen van Mjfieria, oïheylige verborgentbeden,

nevens der felverplecbtelïjkbeden^n Inwijding tot de
felven. Want hier door was het dat Cy de confeien-

tien der Menfchen aan fich verbonden maakten en
hielden : wijl die voor het intreden tot die Heylige

Maatfcbappen o fGebroederfcbappen , |
dat ikfe fo noe-

me) aan hen lieden, door een foortvanlfc/^,
moeften ontdekken, deallerverborgenftegehey-

men en bedryven huns levens ; en wel voorna-

Q^ ra ene-
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mentlijk , alfle met enige byfondre fchelmeryen

,

ofmisdaden enz. waren vermengd geweeft.

Defe fo genaamde Sacra > cnMyfieria^ ofheylige

enheymeïykeverborgentheden waren al velerleyeby

'Romeynen , Grieken , en andre Volken meer : en in

velerleye plaatfen j ook aan velerleye Goden en

Godinnen toegewijd j als die van Hecate , van Ceres

en van Profèrpina ; van Orpheus door geheel Grie-

kenland s die van Bacchm in Boeotia; die vanlfism
Egypte > (en vele andre Plaatfen , tefte Apulejo) van
Mythra in Afiay enz. Waar toe ook niemand wierd

als medegenoot (ja felfs geenfïns tot de tegenwoor-
digheid, geficht, ofkennifle door fimpel verhaal

<dermede-wuftigen) geadmitteerd,ten fy plechtig-

lijk verbonden door fekere ( fomtijds velerleye

)

foorten vanpoenitmtie , van confejfie , van dopen > en
andre fuyveringen daar voorgaande s nevens hoge

en diere Eden en vervloekingen j van aan niemand
<lie noch niet ingeweyd was, dc(Q heylige verborgent-

heden-) en 't geen 'er aan vaft was, bekend te maken.
Onder defen waren evenwel de voornaamlte de
Samothracifche , de Eleufinifche te Aihe?ie 3 (die daar

noch twederleye zijnde in mindere en meerdere

,

ofkiene en grote verdeeld waren) de Mythriaca-> en
cyndelijk de Delpbifthe l welke laatite driederleye

zijnde , elk om de negen jaren wierden gevierd :

De eynde waar toe de felven waren ingefteld,

of ingefteld te zijn wierden geprenteerd , en waar
toe de ielven den ingewijden brachten ( of gepre-

tendeerd wierden deMenfchen te brengen) wa-
ren Verbetering van leven , en fuivering van gemoed,

en niet alleen de hope van een beter zalig leven: maar
ook de vjaarlijke verkryging van 't felve by de Goden

:

daarin tegendeel d' ongewijden de ftrafte der Hel-
le , en alle quaad hadden te yerwachen. Als uit de

Fhoe*
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Phcedo van Plato , uit Olympiodorus , uit Plutarchns ,

uit Cicero, uit Diogenes Laértius > uit Arrianus^ en
andren meer, te fien is.

't Was wel miflehien aan fommigen niet onaan-

genaam, dat ik by forme van uitweiding dieiW)-

fieria hier eens quam wijdluftiglijk te verhandelen,

en ( fo veel de oude voetftappen der felver ons blij-

ken) uk te pluifen. Doch fal ik hier liever de kort-

heid bevlijtigen , en 't geen meeft ter fake doed
bybrengende, devolkomener Verhandeling, toe

andre tijd en voorval , uitftellen.

'er Wierd dan (als reeds gedacht is) onder andre
plechtelijkhedenvani^jfc en vele andre foorten

langwijlige poenitentie en beproeving ; als onderhou-

ding van kuisheid •> flapeti op de vloer , verkiefing van

fpif/èenz, ook de Biechte, of Belijdenis, afgevergd ,

van wat fy oid quaads offchelms in hun leven had-

den bedreven, enz.

Dit was de rechte vond om de Confcientien der

Menfchen aan fïch vaft verbonden, en in hun be-

dwang te houden : en hierom was 't dat Antalcidas-y

wanneer de Friejler te Samothracia hem inwïjde , en
onder des hem plechtelijk afvraagde, wathyoid
quaads offchelms •> in fijn leven bedreven hadde j daar

op tot antwoord gaf: indien ik iets dier'gelijks bedre-

ven heb 3 dat is reeds aan de Godenfelfs bekend. En een
ander Lacedemonier op defe wijfe ondervraagd zijn-

de, wat welhetgrootftefchelmfluk was <, dat hy oid in

fijn leven bedreven had j ook antwoorde , dat dat den

Goden reeds bekend vjas : en als 'er nochtans verder in-

fiantie wierdgedaan , engefeid^ dat hy evenwelnoodfa»
kelïjk belijdenis moe

f;
doen ; vraagde hy weder den Prie»

fier , aan wien hy die doen moeft j aan hem ofaan den

God? Waar op den Prie'fier weder antwoordende , aan
den God; voegde hy ''er op , gaad gy danfo la?ige aan een

zijde, Q z Dc
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De Philofooph Demonax (welks leven, met gró-

te e rnft en lok befchreven werd door Luciaan ; die

anders gewend is, metbynaallePhilofophen , en
alle fedten der ielver te fpotten) wierd van velen

gehaat , en lafteriijk nagefproken , op de felve wij-

ie als eertijds Socrates ; dat namentlijk, niemand
hem oid had (ien offeren , of andre godsdienftige

plechtelijkheden oeffenen : en dat hy alleen onder

allen niet ingewijd was tot de heylige Eleufmijche

verborgentheden.

Waarom hy dan eens nettelijk gekleed en ge-

kranfl, in de gemene volks Vergadering toetrad,

en aldus fich verdedigde:Ew verwonderdu niet>Athe-

nienfers t dat ik noidaan Minervageofferdhebbhe: want
ik meende dat fy mijne Offerhanden geenjfins van node

had. Dus antwoorde hy ook op 't twede lit •» dat na-

mendijk , de oorfaak waarom hy tot noch tocdoor
inwijding , fich geen deel-genoot aan. die heilige

verborgentheden had laten maken , was, om dat,

indien defe verborgentheden quaad waren , hy dat niet

foukonnenjwijgenaandenongewijden; om alfo a?idren

daar van ofte raden : ook ?iiet , indienfe goed waren ;

wijl hy-> uit liefde en gulhartigheid', die aan yderfoude

hebben bekendgemaakt.

Welke antwoorden nevens hunne aerdigheid

ook te kennen gaven, wat de veritandigften van
defe bedrijven oordeelden.

Dat niemand defe heylige verborgentheden mocht
openbaren , leren ons Diodorus Siculus Lib. i.Sueto-

nius-> ( uitcap.43. vmAuguftus leven) Horatiusen
andren meer. Uit Horatius fïetmen , in wat haat

die genen waren, die aan andren , ingewijden , fulks

bekend maakten

;

u
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Eft &fideli tuta fikntio

Merces ; vetabo $ui Cereris facrum
Vulgarit area-rus yJub ïtsdern

Sit trabibusjfragilemque mecum
So/vat Phafe/um.

,, Een veylig loon is 'er voor die een getrou-

,, we ftilfwijgentheid obferveren. Want ik fou

, , geenflins willen met die genen, die de heylige

,, verborgentheden van de GodinneC?racpen-
, baar gemaakt heeft, onder een felve dak verblij>-

? , ven , ofmet hem te fcheep over Zeetyen,

Dusdanige godsdienstigheid wift ook feerwel
te fimuleren Auguftus : ene , wanneer , na dat hy (al

voor defen te Athene ingewijd zijnde,) op de Rich*
ter-ftoel gefeten zijnde, als Opper-priefter , moeit
kennis nemen en decifie geven, van en overeen
queftie rakende de privilegiën derPriefteren van de

Godinne Ceres te Athene , en 'er enige wat meerder
verborgene faken , als hy achte publijkelijk te

mogen gefeid en verhandeld werden , wierden
voorgeftelt , het Gericht deed fcheyden ; en de
Gemeente daar toe-gevloeid deed vertrekken, om
alfo alleen het pleyt der Partyen aan te horen.

Dat geenflins in hem te verwonderen was , wijl

uitftekende hoog wierd opgenomen , het of on-

rechtmatig onderkruipen van de kennis defer ver-

borgentheden j ofde bekentmaking der fel ver aan

ongewijden , of, het fchoon indirecï, befchimpert

of/pelen, met de felven.

Van dusdanige faken fienwe d' exempelen by
Livius, Pluttrchus, en z. 'tGeen Livius in lijn 3 1 fte

Boek verhaald(en ook L.Plorus de^ïeiü Verkorter)

Q 1 *
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ïs feer aanmerkelijk : Duo Acarnanes &c. Twee
Akarnanifche Jongelingen -waren f Athene , op de tijd

der heylige inwijding en 't vieren der verborgeneplechte-

l'ijkheden vanCeres , noch oningewijden onkundige met

de andre reeds gewijde me?iigte , in de Tempel van Ceres

ingetreden. Maar wanneerfy daar verfcheidene abfurde

dingen vraagden , heeft hunne praat hen ontdekt : en

fchoon fy voorde Triefleren des Tempels gebracht zijnde y

•men klaarTijk vond , dat fy daar by misverfandwaren

ingetreden ; wierde?ife evenwel', als om V bedrijven van

eenfchrikkeïijkfchelmfiuk > ter doodgebracht*

By Plutarchus , en Thucidides vindenwe, met welk
een drift het Volk van Athene regens Alcibiades

,

wien 't anders uitfiekende beminde (doch die , nu
onlangs in groot bedenken van verkrachting der

vryheidtegens hen geïntentioneerd, was gebragt)

wierd aangevoerd tot condemnatie,door iijne par-

tven : op pretext dat hy de verborgene heylige plech-

tel'ijkheden had geprofaneerd ; fchoon 't ftuk geens-

zins bleek, als Thucidides getuigd (die in die tijd

leefde , en een Man van byfondre achting en aan-

iïen was) en een gevangen Man met beloften , om-
koop, en dreigementen , wierd bekoord, om hem
(Alcibiadcs)zn den fijnen in alle leed en fwarigheid,

aoor ii;ne (Gevangens) verklaring te brengen. En
hoe in tegendeel dit tot groot onheyl der Atheenje

'Republ'ijk 3 en by na hunne gehele ondergang, quam
te gedyen 5 door wraakfucht van Alcibiades : die ab-

fent , en ibnder dat fijne verantwoording gehoord
was? met fiine gepretendeerde makkers , door fijne

partyen (en haters) in 't beftier der Republike, was
ter dood gedoemd.

Naardemaal dan 't profaneren defer Myfteria fo

hoog wierd opgevat , en feer hoge en diere Beden en
vervloekingen van fich felfs, inaien fy Ingewijden

daar
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daar van , aan Ongewijden iets quamcn te ontdek-
ken , wierden afgevorderd ,* en niet alleenlijk met
'er dood geftraft, diegenen, die uit onbefuyfde
dertelheidfodanigeheyligdommen hadden gepro-

fajieerd-, maar felfs ook die genen , die onnofelijk

en by doling, fich te diep ontrent de felven hadden
ingedrongen : (als uit 't aanmerkelijk exempel van
Livius reeds bvgehaald blijkt ) wierd voor het ple-

gen der ielver wel folemnelijk om den fodanigen

te waarfchouwen , uitgeroepen (door de heylige

Uitroeper daar toe gefteld) hekas ? hekas hofiis a/i-

tros.

VrocuUproculefte Prophani.

Wijk en vertrek > aldie een misdadige ofonheylige is.

Door hoedanigen uitroep felfs Nero ( naar 't ge-
tuignis van Suetonius) verfteld, niet dorft toetredenj

alsvanfchelmeryen enz. overtuigd zijnde. Waar
uit by my rijfd dat bedenken , dat de reeds gemel-
de Biechte by henPriefteren niet alleenlijk in de eer-

de Inwijding : maar ook felfs voor yder byfondre
tijd en pleging defer Myfteria (die over al hunne
gefette jaren en tijden hadden) zijn vereyft gewor-
den. Maar laat ik dit aan 't oordeel der meerder
geleerden.

Doch om weder naar Delphis te keren (waar van
ik nu fo vaakmaal afgedwaald ben : fchoon, mijns

achtens, niet ganfchelijk te vergeefs) en, waar van
reeds iets is (te defen opricht) aangeroerd ; was al-

daar het felvige bedrij fgepractifeerd; en was on-

der defe Inwijding , en by gevolg , eeden belofte van
Qilfcuijzendheid by na geheel Grieken-land verbon-

den ; als uitPlutarcbus , meer als op ene plaats,

(^_4 blijkt.
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blijkt. Waar uit feer wel af te nemen is , hoewel fy
Papen en Prophete?* hun gefach (door die verband

van Confcientie, voornamentiijk als 'er noch fuik

een foort van biecht by quamj wiften te maintene-

ren ; en hunne partyen over al verdacht en verhaat

te maken ijainjammerliik lijden te brengen ; met
den overgelovigen hoop hen op 't lijf te ichenden:

als de voorbeelden daar van in de perfoon van de

valfche Propheet Alexander, enz. konnen getoond

werden.
Doch eerwe tot die Hiftorien komen, fullen wy

cerftfien, hoe die bedrieger 't volk ook mompte
met fijne op dicrgelijke wijs gepractifeerde Myfle-

ria. Want ook (op dat ik de woorden van Luciaany

die des felfs leven accuratelijk befchreven heeft,

gebruike ) Verferde hy fikere heylige Feeften en Myfte-

ria , ( daar by voegende het Fakkel-dragen en Priefter-

fchappen) die altijd driegevolglijke dagen achter een ge-

vierd wierden. En nvierd op d' eerfle dag voor afuitge-
toepen 3 gelijk t' Athene in 't vieren der Myfleria ge-

fchiedy indien''er eenAtheift, of een Chrijlen j of een

Epikurijl kome , tot befpiedingder heylige verborgenthe-

den 3 dat hy van hier vliede ; maar dat die aan den God
geloven , tot hungoedgeluck ingewijd werden. En hier

op met den eer(len aanvang 3 gefchiede terjlonddejè grote

uitdrijving en verjaging. En ging hyfelfs voor met te roe-

pen 3 drijfde de Chrijlenen uit : waar op dan ook degan»

fche menichte riep \ drijfde Epicurijlen u;t»

Dat'er in fuik een geval geval evenwel velen der

felver > als niet bekend voor ibdanigen , bleven en

die guiteryen door fnufrelden, geloof ik gaerne:

maar ook te gelijk, dat fy can noch hikken noch
kikken derfden (alsmen feidj en elders daar van

fprekende, voorfïchtigheid van node hadden ; om
dePapen^die by den fuperitïtieufen hoop uitfleken^

de credy t> en vermogen hadden. Kier
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Niet alleenlijk wierden de gepretendeerde

Atheifien en Epikureen , en , ingevolg van tijd , ook
de Chrifte?ien , uitgefloten (en behalven defen , bui-

ten twij ftel , alle ie&en die 't niet met d' Orakelen

hielden) maar te gelijk ook de Barbaren ; hoedani-

ger wijle iy by de Griekengenaemd wierden.

£n hier uit rijfd dat Libanius ( in Corinthiorum

actione i'eid ; dat de Myftagogen oïopjienders en m*
leyders , tot defe gepretendeerde heylige verbor-

gentheden, met deallcrgrootftenaerltigheid 3 en
voor alle faken, die genen dieftonden te werden
ingewijd, vermaanden, dat fy doch fuivere han-

den , en een fuiver gemoed fouden bewaren ) en in

taalojfpraak maken rechte Grieken te zijn. Even als of

de Griekfebe Taal, en der felver fuiverheid , iets de-

den tot de ware Godvruchtigheid.

Alhoewel ook wel licht by Barbaren onder de
Grieken verftaan zijn, by tijde van Demonax (als

wanneer de Chrifienen noch meefr. allen 3by deHey-
denen , voor Joden , en die voor Barbaren , èn ook
fo gevolglijk iy Christenen daar voor gerekend wier-

den) alle die genen die of'Joden otChriftenenwa-

ren : welker taal ook ordinaerlijk , en wel voorna-

mentlijk als 't of Paleftijners ; of JEgyptenaren , of

ergens elders buiten Griekenlandgeboorne Joden of

Chrifienen waren > geen goed Grieks was : als fo uit'

de taal van 't Oude en Nieuive Tefiament > als and re

meer ken-tekenen blijkt. Die dan nevens d
f

Epiku-

reen en Atheiften wierden gefteld; om dat(fchoonfe

anders van malkandren als de Hemel vandeAer-
de verfchilden) fy daar in over een quamen , datfe

defer bedriegeren geflagen partyen waren; en niets

onderlietcn, om der ielver fchelmfcheguiteryea

te ontdek kenen te fchande te maken.

De ichers van Demonax , by Lucianus in des fel&

Q 5 Ie-
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leven, is gans niet onaerdig: en word dus, van
hem Ltitciaan, verhaald : Hy nam ook eens defoudheid

van d' Athenienjerspubl'ijkelijk afte vragen /o als hy de

uitroep {die voor 't aanvangen der Myfieria van Eleufine

gaad) hoorde , om <wat reden doch fy de Barbaren uitflo-

ten ? daar doch Eumolpus
3
een Barbaar en Thracier zijn-

de, die had ingefield}

Dit was al wat ftoutelijk gevraagd : en met
meerder vrymoedigheid , en fecuriteit , mocht hy
de volgende vraag doen > by de felve "Luciaan ver-

haald : So als hy eens een Waarfeggerfag •> die om loon en

profijtpubl'ijkelijk toekomende dingen voorfeyde »feyde hyy
ikjïe niet om vjat reden datgy loon eyfit Want indiengy 't

doed, om datgy quanjjuis iets kondverandren ontrent de

Goddelijke voorfchikking , is het te iveinig hoe veelgy ook

eyfi. Dochfoo alles nootfakelijk moet volgen 3 gelijk 't aan

God heeft goed gedacht y van <wat kracht is dan u Voor-

feggings-konfi ?

Dat fulke railleryen voor den ScherrTer geen
quade uitkomft hadden , was , om dat fy oftegens
particuliere , Waarfeggers (en die daarom van geen
groot gefag, autoriteit, ofnadruk waren) oftegens
Orakel - plaatfen

,

die reeds in decadencie waren,
wierden uitgeworpen : ofdoor fodanige perfonen,

die by yder byfonderlijk bemind waren;en daarom
hunne fcherflende ernft , maar voor fimpele fchers

en boertery wierdopgevat,of te beter geëxcufeert.

Anders waren 'er fodanige bedriegers al kort

genoeg achter her, indien hen iemand quam , of
met woorden , ofmet daden , te beledigen : voor-

namentlijk als fy door de waarheid overtuigd , ge-

volglijkook byandren in kleenachting vreesden,

ofwaarlijk quamen, te geraken , en alfo alle auto-
riteit en voordeel te verliefen.

Maar voornamendtjk fcherpten fy fich tegens

Lie-



ORAKELEN. ijl

Lieden > die met opentlijke ernft fich tegens henl.

vilden aankantten. Een feer aanmerkelijk voor-
meld hier van hebben wy in de Waarfegger
dlexander : die t' enemaal vervaerd zijnde voor
i' Epikureen , en diergelijke foorte van Menfchen j

lis zijnde d' onder/bekers , en ontdekkersJijnerguitach-

'ige bedriegeryen ; lich tegens den felven, op alle wij-

en , verfette En bracht hy ook ( op dat ik de
8Voorden van Luciaantelh gebruikte) een Epikurifl>

iie hem publijkelijk van bedroch en valfcheid

bcht te overtuigen , in geen kleen gevaar van 'c le-

zen.

, , Want defe luids keels op fchreeuwende riep !

| Gy Alexander hebt dien Paphlagonier geraden

l5 dat hy fijne Slaven (ou aanbrengen en beklagen
A by de Landvoogd van Galatie : als welken fijne

,, Soon, die t' Alexandrie fhideerde, hadden om
I

, hals gebracht : daar die Jongeling nochtans
2 leefd : zijnde levendig van daar wederom ge-

,, keerd, naar 't verderfdefer Slaven ; die, door

, u bedrijf, den wilde dieren zijn voorgewor-

, pen. Dees faak had fich fodaniger wijfe toege-

, dragen , dat defe Jongeling de Nijl op naar

, AZgypte was gevaren, en hy, wanneer nu 't vaar-

, tuig de Rivier verder optoog , ook befluit ge-

j nomen had om , by die occafie , heel naar Indië

, toe te varen. En naardemaal hy hier door vry

, lang weg bleef; keerden defe Slaven (die waan-

, den,dat hy in 't opvaren van de Nijl ofvergaan,

, ofdoor Rovers , die 'er te dier tijd in menichte
I , waren , om hals gebracht was ) weder te rug en
I , boodfchapten fijn verlies : waar op verder en 't

,
geven van dusdanigen Orab/en 't veroordelen

E der Slaven gevolgd was. Al hoe wel daar na de

,
Jonling en felfs weder te voorfchijn quam., en

ver-
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vertelde, hoe en waarhy gereyfd had. Dit ver-
haalde daar defe Epikurift. Maar Alexander, feer

vergramd over fuik een befchuldiging, en niet

konnende verdragen dat de waarheid van dat

lafterftuk voor 't licht wierd gebracht
;
gebood

aan d' omftanders defen Epikurift met ftenen

dood te werpen ; of dat Cy anders felfs verwate-

nenfoudenwefen, en voor Epikuriften gehou-

den werden: En begondefe reeds al te goojen j

wanneer enen Demojiratus , die in Vontus toen

fijn verblijf had , ten eerften toelopende , hem
bedekte en befchermde ; en alfo van der dood
verlofle , daar 't anders feer weynig fcheelde of

hy was geftenigd geweeft. En wel met reden

,

want wat had hy alleen wijs te wefen , onder fo

vele onfinnigcn ,- om de uitwerking van de fot-

te dwaasheid der Vaplagoniers fich op den hals te

te halen ? En dit is 't geen met defen voorviel.

,, Ook indien het quam te gebeuren, dat ie*

mand > op fijne reeks en order tot het Orakelgz»

roepen , toetrad ('t welk (N. B.) een dag voor 't

geven der Godfpraak gefchiede) en deUitroe-

per dan vragende , of hy aan hem Godff>raak fou

geven , hy , Alexander, daar op van binnen riep:

dat hy voor den Duivel vare (of iet diergelijks)

Was fuik een Menfch terflond van yder een

verftoten, kon nergens herberg krijgen ,• of

hulp in enige nood: maar moeft werden ver-

dreven , en gaan dolen van Land tot Land , als

eenAtbeift, of Epikurift : dat het allergrootfte

fcheldwoord was.

'tGecn ook Luciaan van fich felfs verteld, en feer

aanmerkelijk is , fal ik hier mede , uithem felfs, en

van wat hoger ophalen. Hy feid dan : ,, Doch
», hoor ook enige weinige [antwoorden] der ge-

ner
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ner die aan my gegeven zijn. Wanneer ik liet

vragen , ofhy , Akxander , een kaalkop was ,* en
dat ik opentlijken wel-beforgd die vraag verfe-

1

geld had , wierd 'er dit Nacht-Orakelopgcfchre-

ven : Sabardalachus > Malachi Soon , tuas een andre

, Attis. En als ik wederom op nieuw, in ver-

verfcheyde Taaffel-boekjes , eene en de felve

Vraag gevraagd had; namentlijk, Wat Lands-
man doch de Voet Homerus <was ? doch t' elkemaal

onder een ander en ander voorgeven : fchreef

hy , bedrogen door mijn knecht (die als hy ge-

vraagd wierd , wat hy quam verfoeken , geant-

woord had , dat het om een remedie voor pijn

in de zijde was) op 't ene , [meer u met Cutmis , en

de dauwvocht van Latone.En op een andre,na dat

, hyverftaan had, als offer in gevraagd wierd,
ivat beft ivas , dat ik over Zee , of dat ik over
land , naar Italië reyfde ? Antwoorde hy weder
't geen in genen delen Homerus raakte , nament-
lijk:

,, Reys niet te water, maar neem over landu
weg.

,, Vele dusdanige en diergelijkekunsjesftelde

ik tegens hem te werk ; van hoedan ig een foor

t

ook dit was ; dat ik , maar ene enkele vraag vra-

gende dit Opfchrift 'er op fchreef : acht Vragen

van N. N. een verfierde naam daar by ftellende;

en de 8 fchellingen , en 't meerder beloop daar

op, 'er nevens fendende. Waar ophydan, ge-

loof gevende aan het neven-gaande Loon en
1 opfchrift; op defe ene vraag (die was : Wan-
,
neer doch van hem A/exander publijk kenbaar
fou werden , dat hy een bedrieger wasj acht ver-

fcheidene Godferaken , te rugge fond, die noch
Hemel , noch Aerde (als het fpreekwoord ieid)

raak-
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73 raakten; doch alle foc en by naaronverflaan-

3 j baar waren, 't Welk hy namaals komende te

, , vermerken ; en daar by, dat ik Rutillianus, van't

33 gefeide Huwelijk had foeken afte wenden ; en

3 3 geraden, dat hy doch fo groot een geloof aan

, 3
dit Orakelniet fou geven , haatte hy my (als niet

, , vreemd is ) en hield my voor fijn felfte Vyand.

3 y En wanneer Rutullianushem eens, wegens my,

33 quam te vragen j gafhy, dit Orakel: hymind\

33 vuilnacht-gerit enjchandige hoereryen. En was ik

3 3 ook, met recht op 't hoogft van hem gehaat. So

3 , dat als hy vermerkte , dat ik daar in de Stad ge-

, , komen was, en gewaar wierd dat ik die Luciaa»

, , was (doch had ik tweeKrijgs- lieden, d'ene met

, , een fpiets, en d' andre met een goe knods gewa-

P > pend,mede gebracht, tot mijn geley, om my tot

,, de Zee-haven toe te convoyeren , die de Land-

3 3 voogd van Cappadoice,ó\t toen mijn vriend was,

, , had mede gegeven) ontbood hy my terftond feer

3 , vriend'lijk en beleefd:waar op ik naar hem toe-

, , gaande al veel Volks by hem vond ; doch had ik

> 3 tot mijn goed geluk de 2 Krijgs-knechten mede

,, genomen. Enftakhy, gelijk hy gewoon was

3 , aan velen te doen , my de rechterhand toe om
>? te kullen j maar ik daar op toevallende , als ful-

3) lende die quanfïiiis kuffen, verl.mde ik hem
3, door een brave beet by na geheellijk de hand.

,, Waar over de by iraanders my foekende te

,, knellen en te flaan, als een Kerk-fchenderj te

9 y meerdewijlfe reeds re voren vergramd waren

3 , dat ik hem maar GmpclijikAlexander.en niet met

3 3 deby-naam vanP^£^benaamdhadde, ver-

3 , droeg hy dat vry genereiiflijk s en (lilde hen, en

, , beloofde , dat by my met kiene moeyte tam en

3 , mak fou maken 7 en de kracht fou tonea van de

Gfd



ORAKELEN. 255

"GodGlykon-) die fïch ook d'ald'allerwreedfte en
" bitterite Menfchen tot Vrienden maakte.

Waar op hy al het Volk doende vertrekkenden
" tegens my verantwoorde, en feide, dat hy alles wift

? wat ik aan 'RutHlianm had geraden.En feide hy, wat
. heb ik u gedaan, dat gy fulks aan my doed j daar gy
' door my by hem kond werden groot gemaakt ? En
M ik nam nu feer goedwilliglijk defe beleefdheid

,, aan, fiende in hoe groten gevaar ik was j en trad

», hy kort daar op weder hervoor , mijn Vriend ge-

» worden zijnde ? En baarde dit geen kiene verwon-
dering in d' aanfehouwers 3 dat ik fo lichtelijk

>' veranderd was.
'» Daar naar 3 wanneer ik nu weder wilde verrey-

•} fen , fond hy my vele vereeringen en gefchenken,
" (ik daar alleen zijnde met Xenephon en mijn Vader
"en mijn ander gefelfchap voor afnaar Amaftmhzb-
' bende gefonden ) en voort beloofde hy my ook een
' Schip te beftellen , en Koejers , die my foude weg-
' voeren. En waande ik> dat dit fo eenvoudiglijk ge-

,
fchiede , en uit oprechtigheid voortqnam. Maar

L wanneer ik nu halver Zee , den Stierman lag wee-

, nen, entwiiten tegens d' andre Bootsgefellen, had
., ik geen goede hoop op 't geen my te verwachten

> ftond : want hen v/as door hlexander aanbevolen

,

j dat fy ons fouden over-boort in Zee werpen.

't Welk,indien 't fo waar gefchied, hy fijne Oor-

f log tegens my haait had ten einde gebracht : Maar
> defe fchreyende, beweegde ook d' andre Maats
'" ons geen leed aan te doen ; en feide tegens my : ik

f
heb nu feftig jaren , als gy liet, een onberifpelijk en

:
' eerlijk vroom leven geleide en wil ik in defe hoge

I' ouderdom, daar ik nochVrou en Kindren heb,

r mijn handen met geen moord befmetten: te gelijk

[verhalende waar toe hy ons 't fcl^eep genomen
had,
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„ had , en wat hen door klexander bevolen was. En
» fettende ons ïJEgialu te lande. Hak hy weder't zee-
» waard in,

* Hier vond ik enige BoftoranerGefanten , dieaf-
9 ' gefonden van de Koning£«/>^for,naar Bythy?iïe rei-

" fendeom haarjaarlijkfche Tribuit te brengen, hier
" hunne wegen langs namen. Aan welken ik ons
''overgekomen gevaar verteld hebbende, beweeg-

J,deik hen lichtelijk, dat fy my mede in hun gefel-

9
, fchap namen : en alfb quam ik behouden te Ama~
„ftris> naar ik in 't uiterfte prijkel was geweeft van

v om hals te raken. Doch van die tijd afdeed ik hem
*j opentlijk den Oorlog aan ; en ftelde alles tewerk
v waar mede ik my van hem wreeken mochtjfchoon
»•> ik hem al voor dat toeval had gehaat , en voor m ij-

33 ne grootfte Vyand gehouden; om fijne ichelme-

"ryen.
J

' Ookmaakteikmyalvaerdig ;omhem publijke-
" lijk te befchuldigen,en t'ontdekken: daar toe noch
"" de hulp verkregen hebbende van velen andren;
' nam : de Philofophen uit de School van Ttmocrates
'

9i
Herakleotes. Doch de Landvoogd, die toen ter tijd

„ Bithynie en Pontus beftierde,hield my daar in te rug-

„ ge^ by na biddende , en fmekende dat ik doch mij-

»ne ruft wilde houden. Wijl om de grote gemeen-
zaamheid, en vriendfchap die hy met 'Rutillianm

» had, hy hem doch niet fou konnen ftraffen, fchooa
" hytiem al opentlijk , en dat het yder merkte , van

V fchelmfch bedrog overtuigd en overwonnen had.

Waarom ik dan ook mijne toorn bedwong, en
"mijne ruft hield: wijl 't niet te pas quam, dat ik

my tegens hem aankante , onder een R ichter foda-

w niger wijfe gemoed. En van wien fal 't niet voor
,,een byfonder grote ftoutheid gehouden werden,
» dat hy dorft van de Keyfer begeren; dat de naam der

Stad
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, 5
Stad Abonoetekhos in die van Jo?2opohs fou veran-

, , derd werden , en een nieuwe penning gellngen,

, , op welkers ene zijde fou (laan 'tBeeld van Efeu»
, , lapius , en op d' andre dat van Alexander , ver-

3 , cierd met de eer- en ken-tekenen van fijne

3 ,
CquanflTuis) Groot-vader Efculapius 3 endcfenne

, 3 offeylTen van Ferfeus , fijne Moederlijke Groot-

3 , vader, in de hand.

3 3 Doch 3 daar hy , door een Godfpraak , van

,3 fich felfs voorfeid hadde , dat het noodlot hem
3 3 een leven van honderd en vijftig jaar had toe-

3, geleid; en dat hy daar na van de blixem geila-

,3 gen fterven fou : fterfhyfeerellendiglijknoch

33 geen 70 jaar oud zijnde : wijl (alsfoeen Soon

3 3 van Podalirius pafte ) hy door een vuile verrot-

33 ting van 't ene been , van beneden tot deliefle

3 3 toe , van de wormen levendig verteerd wierd.

3 , Op welke tijd openbaar wierd, dat hy een kaal-

3 3 kop was : wanneer hy, namentlijk, aan de Me-
3i dicijns, fijn hoofd (om dat met verfachtende

3 ,
genees-middelen, tot verlichting der over grote

3 3
pijn te ftoven) ten beften gaf. enz.

Uit defe en diergelijke exempel konnen wy
klaarlijkfien, hoe oid en oid het Gemeen fich aan

pretext en fchijn van Godsdienft, Mirakelen , Ora-
kelen, en diergelijke verfierde wondren , verga-

pende : de wijfen en welgeneusden j ook de recht

Godsdienftigen,fchoon fy fulks op't hoogft verach-

ten en verfoeyden 5 evenwel hebben moeten fwij-

gen, ten zy fy fich felfs, en andren wilden in gevaar

van 't leven brengen.

Maar gelijk het reeds opgehaalde <verband evan

Confcientie door Biechten en wel fpecialijk het inwij-

den (onder diere eeden , en vervloekingen ) tot

mede-genootfehap van feer gruwelijke Myfterien*

R of
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of quiniTuisheylige verborgentheden een groot en
boos middel was ; io was het ook een inwikkeling

tot het bedrijven , en mede-helpen , van alle ver-

ichnkkelijke fchelmeryen en gruwel-cacen.

Van hoedanige gruwelen , dat ook (indien niet

alle) ten minften enigen Mylleria niet vry gew
7.i)n,ons klaarlijk toond het exempel dat door 7

Liviiis van de Bacchanaliaim fijn 3 9iie Boek (naai de

Larijmche verdeling) werd bygebracht : dat een

Teer conïiderahele Hiftorie is: doch waar uit ik. om
de lanckwijligheidderfelve, maar by fal btengen

de beleydenis der mede-wuftigen
'

3 door J. Glaje-

maker0$ volgende wijfe (pag. 501. enz.) vertaaia :

, , Dat in 't begin defe verborgentden door

, , Vrouwen uitgericht wierden 3 en dat 'er geen

3 , Man in quam. Dat fy drie gefette dagen in 't

3 . jaar hadden gehad, inde welken BacchusPrie-

3 3 fierejjen de plechtelijkheden by daag deden. Dat

5, dtYriejiereJfen van en uit de Vrouwen yder op
haar beurt gekofen wierden. Dat Yaculla Mbo*
CarHpMM) Prieiteres zijnde, alles veranderd had|

als bericht van de Godenom dit te doen, ontfan-

gen hebbende. Dat fy Mannen daar toe gewijd
had, te weten haar eigen Zonen Menim en Ce-

rennhs Herinmus. Dat fy defe dienft cie by daag

gefchiede , beval by nacht uit te voeren, en

, , voor drie dagen in 't jaar vijf in yder maand ge-

,, fteldhad. Dat federd die tijd defe Oiferingen

, , van Mtninen en Vrowj:e7t onder een* gemengd ,

5 , gedaan wierden. Dat d' onbefchi oomdheid
,, van de nacht daar by gekomen was : dat

:

er

)5 geen daad fo gruwelijk en boos was, die daar

, , niet bedreven wierd. Dat 'er meer gruwelen

, , onder de Mannen, d' een met d' ander,dan met

y ? 4e Vrouwen gedaan wierden. Dat de genen die

in
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in defe vuiligheden, weigerrg waren , of fich

in 't bedrijven van defe boosheden, niet naer-
ftig betoonden, als beeften geofferd wierden.
Dat 'er niets onder hen ongeoorlofd was. Dat,
om kort te gaan , d' inhoud van defe Godsdienii
was dat de Mannen , als beroerd van geeft hup-
pelende en ipringende,(N. B.) toekomende dingen

voorfeiden. j >at de Vrouwen ongevlochten , en
als Bacchus PriefiereJJen gekleed zijnde,met bran-
dende Fakkels naar de Tyber liepen, die fy 'm 't

water ftaken , en brandende daar weer uithaal-

den ; vermits fy van Solpher, met kalk ver-

mengd, gemaakt waren. Dat fy onder malkan-
der leiden , dat de Goden fekere Mannen tot

hen genomen hadden, die fy aan fekere werp-
rufting bonden , en hen daar mee inverborge
holen wierpen , en hen fo uit der Menfchen ge-

licht namen. Dat de genen, die geen deel-geno-

ten van hun gruwelen wilden zijn , ofhen wil-

den laten misbruiken , dus gehandeld wierden.

Dat het getal hier afgroot,en by na als een heel

Volk was '

y onder 't welk veel edele Mannen en
Vrouwen waren. Dat men federd twee jaren

befloten had niemand , boven de 20 jaren oud

,

daartoe te wyen : en dat men daar de jeugd,

die licht te bedriegen en t' overweldigen was

,

belaagde.

Dat de Papen ontrent d' Orakel-plaatfin, ten min-
flen op vele plaatfen, geen fijnder Broeders waren,
lal gevolglijk genoegfaam getoond werden 3 als ik

van de guiteryen en fchelmftukken, daar ontrent

omgegaan, koomte handelen.

Onder dit verbond vanililfwijgentheid wraren

dan vooreerft alle die aan dusdanige Orakel-flaat-

Jen 3 en dQï felver bedrijf-allen 3 ofhoofden , geinteref-

R 2 feerd
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feerd waren ; of hun profijt en voordeel daar van
trokken : verders alle andren, die zijnde ingewijd,

ook verder ingewikkeld waren j door mede-ple-

ging van guiteryen in hunne nacht-vergaderingen

gepleegd, oftenminflendoor die eeden-, Biechte>

enz. wierden onder hun bedwang gehouden. En
mocht hier niemand tegens op : wijl de gemene
Man altijd moeft te kort fchieten ; en faGroten, of

door vrees (die velerleye kan zijn) ofdoorandre
politijke inlichten, geenflins wilden of mochten
naar hunne lufl ontdekken, 'tgeeniïe anderflins

wel klaarlij k befpeurden maar pure guiterye te

zijn ,' en dikmaal dire&ehjk ofindirecbelijk tegens

hen felfs aan te gaan.

Om dan de confcientien der Menfchen onder
hen noch te meerder verflaafd te houden , wierd

door hen noch een andre kunfl gebruikt; en die

"hen ontrent lieden van gefach en achtbaarheid

,

't zy door politij ke, ' t zy door militate ampten, van
grote nadruk was, dat fy, namentlijk, fa verze-

gelde Brieven ofTaaffel-hekjes, waar in de Vragen ver-

zegeld wierden overgegeven, fomtijds , ichoonfer

anders antwoord op gaven, by fich behielden, en
,j

aan den Vrager , of den lijnen , geenflins weder ter

hand fielden ; voornamentlijk als {y in 't ontfege-

ien der felver (van welke kon flik terftond meer-
der fal fpreken ) uit d' inhoud der felver fagen , dat

door 't openbaren van fulke Vragen, aan Kejferen,

Kor.'wgen, of andre Opper-hoofden ofGebieders,
onder welken de Vrager flond , groot leed kon wer-
den toe-gebracht. So dat het fomtijds alfo gevaer-

lijcwas, met defe Lieden fich dwaailijk doorfu-
perflitieintefchepen,- als den felvenpublij keiijk

party te zijn.

Een leer aanmerkelijk exempel hier van heb-

ben
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ben wy in de reeds meer-gemelde Alexander , waar
van JLuciaan op defe wijs fpreekt : Ook praclifcerde

defe drie-dubbelde guit noeh iets , dat fier loofiijk bedacht

was-, engeen gemee?i mans doen-, maar 't werk van een

doorfepen rover en bedrieger. Narnentlijk -, (b wanneer

hy de verzegelde Brieven tot hem genomen en geopend

had-i en daar iets in vond-, dat bj'fóndergevaar en quaad
kon toebrengen aan den Vrager 3 tndienfidanig een Vraag

geopenbaard luierd; behieldhy die Vragen o?iderfich , en

gaffe geenjfins wederom : op dat hy alfo dusdanige Vray

gers , als Slaven onder fijn macht e?i getueld hield : als

welken noodfiakel'ijk dus in vrefe -, en gedachtig bleven ,

van 'tgeenjy hemgevraagd'hadden. Enfier welwift hy
hoedanige Vragen, rijke enfier machtige Lieden veeltijds

gewoon waren te Vragen. Hy verkreeg daarom ook grote

gejchenken van den fiodanigen ; als die wijven dat fy 'm

fijn netten befloten waren.

Sic hier een dubbelde flag : waar mede door
hem en auótoreit verkregen , en Tyranne geoef-

fend kon werden, over fijne Raadvrageren,en groot

voordeel van de felven getrokken. Het voorbeeld

van dusdanige fchelmftukken vinden v/ybyAm-
mianus Marcellinus : die in lijn 19 Boek verhaald ^

dat in de toentertijd vermaarde Orakel-plaats van
de GodBefia ( al waar men gewoon was op fuik een.

wijfe de Goddelijke Antwoorden te verfoeken , de
Vragen wel n ettelijk in de Brieven uitgedrukt zijn*

de ) vele groten , of felfs, of doorandren , aldaar

hunne verfoeken aan den God hebbende ingele-

verd , de Papen de felven , naar het geven der AnU
woorden-, achterhielden j en die namaals feer quaad-

aerdiglijk aan de Keyfer Confla?itius overfonden;

waar door vele voorname Lieden in groot lijden,

quamen:
Hoe fy achter deFragen, ofderfelyer inhoud,

R 3
door
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door loosheit der Emiffarii , of uïtgefondenen , Waer-
den of Herbergiers > Omherleyders , Hoeren , en meer
anlreüachvanMenfchen

(
quanfluis niets minder

alsiülks denkende , ofvoorhebbende) konden ge-

raken , is reeds van mv getoond : nu werd het ook
tiid , om te tonen, op wat wijfê de beflotene Brieven

oïTaaffel-boekjes door hen konden werden konftig-

li]k ontzegeld j en fo wederom toegemaakt, dat

het by de Vragers 3 ofder felver afgefondenen , niet

kon werden bemerkt : voornamentlijk als by hen
daar over geen fufpirie viel. Daar 't ook daar en

boven gevaarlijk was, fijn quaad bedenken daar

over publi
;
l: te maken : en 't by w eyn igen gedaan

noch evenwel fo niet ganfTchelijk buiten forg was >

of ten minften fonder vrucht of nadruk ontrent

't Gemeen: dat doch altijd door voor-oordeel en

fuperiiine belet, fich t'enemaal onbequaam maakt,

om mede wijs te werden > en felfs haat , en in haat

en verachting , als Atheiflen oïGoddelofleu > lbekt te

brengen , die dikmaal maar indirecte tegenfpre-

ken die genen , op welken het ( door fchijnheylig-

heid ILliglijk bedrogen ) fottelijk is gevallen; en
van welken het niet als too?idrenQn Mirakelen , of
God/Braken fchijnd te verwachten.

Dit konftiglijk 07itfluiten en weder toefluiten , ofont-

zege/en en weder toe zegelen, leerd ons Luciaan, in

fijn valfche Waarfegger Alexander , door exempelenj

die indien fy niet juift en net de felven^by deDelphi-

fche Vriefleren en Vropheten , zijn geweeft , ons even-

wel klaarlijk betonen hoedaniger wijfe diefchel-

merye is toegegaan.

Wanneer dan ( alsgefeid is) de verfègelde Vragen

wierden overgeleverd , gefchiede dat in de handen -

der meergemelde Tapen en Bedienaren des Orakels,

die dan quaniliiis de lelven tot de Adjta brachten

;

en
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en op den Altaar , of'heilige bedding dier God, wiens
Orakel dat was , nederleyden , voor dat de P/-
tbia 1 n d' Adyta trad : en op andre plaatfen ook tij-

delijk genoeg, voor dat de gepretendeerde God-

delijke Antivoord wierd gegeven.

Waar ontrent weder nieuwe Offerhanden y en ein-

dre quanffuis noodfakelijk vereyiteplechtelijkhe-

den , om fo meerder ruymte van tijd aan de Bedrie-

gers te verfcharfen, aan de Vragers enz. konden wer-
den geordineerd of bevolen 5 en waarlijk zijn te

werk geiteld : op dat (y fo te gemakkelijker achter

de faak mochten komen,* indien fy Lieden aan-

troffen , die, ofdoor vrefe van hunne lait-geveren,

of door ingeboorne veritandelijkheid, loosheid,

en ervarentheid , en alfo fufpicie van bedrog , fch
niet op die wijle, ah reeds gemeld is, hadden la-

ten verfchalken j maar lich fo wel dicht gehouden,
dat het enige middel, om achter de faak te komen,
moei! wefen het konftiglijk openen en weder toe-

lluiten der ver/egelde Vragen,

Waar by dan , evenwel noch dat groot Mirakel

wierd gepraclifeerd , dat binnen defe fo quanlfuis

geflotengeblevene Brieven > ofTaaffèl-boekjes 3 de A:-it~

'woord op de Vrage door dcnGod ( die deGodfiraak
gaf) was ingefchreven : namentlijk in fodanige

Orakel-plaatfen daar niet, als te Delpbis , door de ge-

pretendeerde Goddelijke beweging > itemmelijke ant-

woordwierd gegeven.

En naardemaal de Fapen en hunne Vertrouwe-
lingen 't al bedrijfdefer faken waren , moeiten da
Vragen aan hen overgeleverd, en weder door hen
wederom gegeven werden : en konden die d^.ar

ontrent altijd vinden prsetexten en uititel : in-

dien'er om wel te antwoorden, (ten minften't geen

op de faak fcheen te flaan) wat minder ofmeerder
tijd yan node was. De
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De konft van ontfegelen en vervalfchen derfegelm>

van die tijd (en weten wy dat'er ook nu geen kuns-

jes ontbreken, om die van onfe tijd te omlegden
en te vervalfchen) werd ons niet onbequaamlijk

voorgefteld en ontdekt, door Luciaan , in fijn reeds

meer-gemelde Alexander: welke Lttciaan'cr ook
op defe wijfe van fpreekt : ,, De pradtijk daar in

„ [in'tontfegelen] by hem gepleegd* wasvoor

, , iödanige heden als gy en ik zijn , licht en wel te

, , begrijpen ; maar vroor Idioten-, en Lieden die de

, > neus vol mot hebben , feer verwonderlijk en 't

3 , gelooft' enemaal te boven gaande.

, , Want na dat hy velerlye wijfen en praótijken

, , verfind had , waar door hy de fcgelen kon ont-

,, fluiten; opende hyalfo de Brieven,* lasdeVra-

•x , gen daar ingefteld,en antwoorde op yder'r geen

3 y hem goed dacht. Waar op hy dan de felven we-
j, der toe-gevouwen en verfegeld hebbende, tot

33 feer grote verwondering dier genen diefeont-

3, fingen , wederom gaf. En lag hen dit by na ge-

^, duriglijkalsindemondbeftorven : van waar,

9 i ofhoe , fou doch óe[e weten , 't geen ik fo wel

3, gefloten en verfegeld , enmeteeniignetdatfo

*, fwaarlijk na te maken is, aan hem heboverge-

3, leverd; indien hy geen God was die alles weet?

, , Maar fuJt gy my licht vragen, door welke vin-

3, ding en liften deed hy dit? Hoor dan waar uit

3 , gy dit kond begrijpen, Sijne eerfte practijk be-

3 , ftond hier in,dat hy een naald naro,die gloejend

3, maakte, en defelvedantuflchen'twasonder't

3, fegel door heen ftreek : en, na dat hy dat alfo

3 , geopend , en d' Inhoud gelefen had , hy weder
3, met de gloejende naald, dat gedeelte daar 't fe-

3, gel op gedrukt ftond, week-maakte; dat dan

3 , op'tandre toedrukte, en alfo de Brief weder

3 f floot. Noch
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3 , Noch een andre manier van ontfluiten ge-

,, bruiktehy, door middel van eencompofitie,

, j of vermengde fto£> die men Collyrium noemd;

, j en die uit Pik , uit Afphaltes (ofJoden-lijm) uic

,, Chriftal, uit was en Maftik t'faam gemengd

,, beftond. Uit welken hy dan fijn Collyrium ge-

, , maakt hebbende , dat heet en week door 't vuur

,, maakte: en'tfegeldesBriefsmet Varkens-reu-

, 3 iel befmeerd hebbende, die t'famen-mengeling

, 3 daar opdrukte, en alfo het Tegel afprente, Waar
,, op hy dan'tfegel felfs, op lijn gemak los ge-

3 , maakt, en d'Inhoud gelefen hebbende , het was

3 3 daar weder op-plaóte , enmethetafgefettefe-

3 , gel, dat > nu droog geworden zijnde , fo hard als

3 3 fleen was , wederom de Brief fo net verfegelde,

,, dat'ergeenonderfcheidaan gemerkt wierd.

3, Voor 't derde nam hy kalk; vermengde die

,, met lijm waar mede men de boeken t' famen-

3 , kleefd , en maakte daar als een foort van was af;

, , drukte,dat, terwijl het noch week was,op het le-

33 gel, en naar dat het, daar weder afgenomen

j, zijnde, terftond harder als ftaal ofyfer gewor-

,, den was, gebruikte hy'ttot een ftempel, om
3, op 't was te fetten.Noch meer andre dingen bad

> > hy gepraclifeerd 3 die 't onnodig is op te halen >

,, enz.

Siet hier, mijn Lefen, de kunsjes niet tot gebruik

alleen van defen guit 3 maar ook van vele andren
gepraclifeerd. En geenffins is te twijfFelen, of defe
en diergelijke kunsjes meer

(
gelijk 't bedrog altijd

vruchtbaar van inventie is, en wy dat bevinden in

de beurfe-fnyders , in de guichelaars en alle fodani-

ge foort van Lieden , die hg naar den bloten letter

voordellen 't Italiaanfche fpreekwoord
5

R ï Coti
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Con arte e cm ingannoji vróe me% ilanno

,

Cm inganno e con artefivive V altraparte.

Dat men door lift en bedrog het halve jaar de
koft krijgd ;

En door bedrog en lift weder fo ook 't andre

halfjaar :

En datfelve , als de heilfasmfte maxime ontrent

het onderhoud van een lui en gemakkelijk leven

voorftellen) zijn overvloediglijk uitgevonden , om
den dommen hoop , die doch altijd verre het

grootft' getal uitmaakt, te mompen.
Waarom dan ook wel degelijk ftaat t'overwegen

wat voor focrt van Menichen ordinaarlijk quamen
tot d' Orakel-plaat'fen

»

om daar raad te vragen , enz.

Dit waren Lieden, die aan de fuperltitie vaft

zijnde , fich daar door meenden ofte konnen red-

den van gevaren die fy vreesden , of anders geluk-

kiger te konnen werden, door de kennis van 't toe-

komende. Even als ofde geprenteerde Goden, door
lupplicatien ( of ootmoedige gebeden enverfoe-
kenj en Offerhanden fch lieten verfetten van 't

geen aan hen-lieden , door den felven was befcho-

ren j of door 't noodlot hen was toegefchikt : en
dat het gene hen door deSchik-godinnen als nood-
fakelijkwas befchoren, daar door eenige veran-
'dring krijgen kon; of 't waren Lieden , die met
God en Godsdienfi fpottende (ten minfte fodanige

,

ais aldaar by de Orakel-plaatfen wierd gepreten-

deerd en verevit ; hoedanige lbort waren Joden en
Chn[te?ien 3 die de kenniiTe van de ixaren Godreeds ,

of onvolmaakter ofvolmaakter hadden , verkre-
gen ) maar quamen om alles te doorfnuftelen , en,

iets bedriegelijks daar ontrent ontdekkende, ter-

ftond dat felve fochten voor al de wereld ten toon

te ftellen 5 en defe lieve Orakel-ivmkelea neering-

loos
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loos en te fchande te maken. Hoedanige onder
4e Heydenen ook waren de Epikureen , de Sceptici 3

de Cynici > de Arifiotelici en andren fe&en meer,
reeds boven genoemd.
Doch, gelijk de wijfe Menfchen over al de min-

den zijn , en de fuperiHtie als een olye-vlek is , die

lïch ongevoellijk hoe langs hoe verder verfpreid

,

en hoe langs hoe meerder daar door fig onfichtbaar

en onkenbaar maakt ,* fo waren en bleven de mee-
fte fec~ten , en verre de meefte Menfchen , altijd

aan de lel ve valt 'en verflaafd; en ileepten gevolg-

lijk uit de nieuwe aankomelingen (tenopfichte

van jeugd en ervarentheid) verre den meeiten hoop
nafich. Die lïch dan vergapende aan de uiterlijke

fchijn , endoor geheel gene offeer kiene ervarent-

hejd (die
3

alfle ook van vrucht fal zijn , feer voor-

echtelijk moet werden getoeit; wijilwy menig-
maal, menen wel ondervonden te hebben , 't geen
geenflins wei en recht, indien al enigmaten, by ons

bevonden is, dcor de voor-oordelen die fo lichte-

lijk by ons plaats grijpen en houden uit vertellink-

jes, uit opgevatte fchrik en verbaafdheid , van felfs

gevat ofdoor andren gemaakt , en diergelijke din-

gen meer) voorbariglijk toevallen, en houden voor

klaar en net geiïen ; voor oprechtelijk en eenvou-

diglijk verteld , ofgefchreven ; al wat hen , door

lofe huichelaars en gepretendeerde Godsdienfti-

gen , werd in de vuiit gedoken. Indien noch de

daaglijkfche ondervinding fulks niet leerde, on-

trent Toverye > hexen-> en guichelaryen ; wonderlijke

vertelde Mirakele?i , Voorfc^gingen ; (felfs van Kop-
fters en diergelijke voddemoers uit het bloed der

Mevsjens, enz : ) ja niet alleen/^?», maar ook
eheclive wonderdaden gepretendeerd door de Dui-

vel) met geld brengen, enz, te zijn gedaan. Indien,

feg
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fegik, fulks niet dagelijks overvloedig bleek ; fou

hier meerder bewijs van node zijn.

Evenwel fal ik exempelen die feer aanmerkelijk

zijn , en directe ontrent o" Orakelen plaats gehad
hebben, by brengen : om alfo te krachtiger te doen
begrijpen dat de wijfen en recht-geneusden defe

ftroom geenffins , als met 'er tijd ; ofook door by-

fondre toeval (en Goddelijke voorfienigheid) hoe-

danig een was het opkomen der ChriflelijkeGods-

dienjl > hebben konnen dood feylen ,• en defe fchel-

meryen aan den meeften hoop , ten minften den
verftandigften onder hen, doen kennen, en vals

bedrog te zijn doen geloven.

ten byibnder goed exempel hier van verftrekt

ons5 mijns achtens, 't geen Lucia?ms verteld van Ru-

tillianisy wiens humeur reeds boven door my uit

hem JLuciaan befchreven is ) op defe wijfe : Doch

?noet ik u ook enigen der Godffcraken verhalen > die hy aan

Rutillianus gaf, Want defe , wanneer hy hem vraagde

,

voor eenSoon uit fijne eerfte Huisvrou geboren ,* wie of

hoedanig een , hy hem tot Leer-meefterfougeven ; ant-

ivoorde hy : Fythagoras-, en hem die cC helde-dadenfingd.

Maar doch , wanneer nu 'weinig dagen daar na de Jonge-

geling quam t' overlijden ; en hy Alexander , daar over

verfteldftaande, niets ivift in te brengen tegens diegenen,

die hem daar over van liegen e?ivalfcheidbefchuldigen

konden j wijldefe Godfèraakfo terftondvan leugen over-

tuigdeas
; pnderfihepte-degoede Rutillianus ditJelf

s

; en

verdedigde de God/^raak l met te /eggen dat ditjuiften

net hetgene was , dat de Godhadde voor[eid : en dat hy

hem daarom niet bevolen hadde , eni% noch levende Leer-

meester voorfijn Soon te verkiefèn : maar Pythagoras en

Homerus3 die nu allange tijdverftorven waren. Als met

welken de Jongeling , nu in V korte in de Hellefoukomen

te verkeren, £« hoe kanmen
( dit dus befchouwende

)
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Alexander daar over befihuldigen , dat hy met dusdanige

fag van Menfchen focht om tegaan ?

Dar, evenwel, niet alleenlijk dusdanige grof-

bloedige Menfchen fich daar aan quamen te verga-

pen ; maar felfs ook dikmaal anders icherpfinnige

verftanden, leerd ons 't exempel van de KeyferTi-

beriujyfo ten opfichte der Orakel-loten van Geryonj als

welfpecialijken voornamentlijk vznThrajuïïus en
des felfs Voorfeggingen. Gelijk ook gevolglij k fal

werden getoond.

Wat wonder was dit dan in Rutillianus (een Man
van {odanig een oordeel als nu reeds te voren ver-

haald is ) wijl ook het Volk van Athene (dat anders

fo wel geneufd was,en noch geneusder wilde fchij-

nenj doch evenwel naar'tgetuignis desApoftels

Pauli , felfs voor 't merendeel ièer overgelovig

was) fich felfs fo wift te payen , met een Orakel-ant-

<-xoord, dat by oude traditie onder hen-lieden plaats

en achtbaarheid had,' en dat fy na de ftand der fa-

ken toe-pa(Telijk maakten: om dat inhetgepre-

tendeerde Vers, dat te kennen gaf'dat''er een Dorifche

Oorlog komenJou , den eenen Limos, honger, de an-

dren Loimos , peft lafen : en velen , als of'er gefeid

'was

,

Het Dorifch Oorlog komt-, en volgddepefi daar op.

Andren in tegendeel ,

Het Dorifch Oorlog komt-, en honger volgt 'er op.

En bleefditdusdanigerwijfeindifpuit; totdat

op het twedejaar der Peloponnefifche Oorlog , nevens

de Krijg, ook een feerfchrikkelijke^/?te Athene

komende te woeden, de twift daar over ophield,

en yder 't op de toen woedende/»?/? toepafte.

Waar op verder de byfonder doorfichtige en er-

varene T/W/d'/db (die dit verhaald) fijn gevoelen

daar over uitende > leid : Maar indien 'er oidvjeder

een
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een Dorifche Oorlog ontflaat , en 'er honger toe komt te

(laan^fullen defehen weder dat Vers appliceren
3 en ( Li-

mbs in deplaats van Loimbs) honger in deplaats vanpefi

lefen 3 of[eggen.

Van de lelve Athenieiifers verhaald Plutarchus dit

volgende : Terwijl Alcibiades noch tegcitwoordig was

,

foiidenfe 60 Schepen tegens de Syracujaners : de refi hiel-

den fy voor de Haven in order gerangeerd. 1 o Setten'

t

naar binnen in de Haven , en riepen door een Heraudde
laeontiners weder te rug naar huis toe. DeJen namen een

vyandlijk Schip ; in welk een Regijler wierd gevonden ,

waar in de Syracufaners, fo als fy in wijken verdeeldwa-
ren , hunne namen hadden opgetekend. Defe Regijler

was wat verre van de Stad in de Tempelvan de Olympi-

fche Jupiter , als in verfekerde bewaring weg geleid > en

wierdfe te defer tijdvan daar gebracht , om de Jongeling-

Jehap (der Stadene) uit te lefen, en onder vendelen en

benden te brengen. Welk Regijlerfo als V vand Athe-
nienfersgeintercipieerdwas-) en by de Veld Overjlen zijn-

de gebracht , men daar ineenfeer grootgetalvan na?nen

vondjnaakteJulks den VoorJoggeren verJet en verjieldj en

Iracht hen in bedenken > ofhier mede niet dat Orakel ver-

vuldwas : waar door voorjèid was , dat de Athenienfers

alk de SyracujhiersJouden bemachtigen en vangen. Maat
evenwel [eidmen (N. B ) dat dit in andre tijde?i voorval

is vervuldgewordeji : alsj namentlijk, CalippuSj naar dat

hy Dion had'omgebracht , Syracuja infjngeweldhaden
hield. Waaruit wy dan mede fien,hoe vaft defe Lie-

den in hunne kunft van Voorlegging gingen,

By Zofimut hebben wy ook een aanmerkelijk

exempel van Maxentius: die terwiji hy fich (voor

de Veld-flag tegens de Grote Conjlontijn ) binnen de

muren van Ro?nebtÜoten hield , fich ai(oo ook ibn-

derlijk bemoeyde met het (lachten en op-offeren

van Slacht-ofFeren 5 en d'Gffèr-wichelaars conüileer-

dc
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de over d' uitkomt van den. Oorlog > en de Boeken

der Sibyllen , daar over liet onderfbeken. En als hy
daar in een Orakel gevonden had , waar door voor-

leid wierd, dat ?;oodfakelijk door een jammerlijke dood

•verdelgdJou werden 5 aiegene , die tot verderf e?i onder-

gang van V Roomjehe Volk arbeide
;
pajie hy het tegendeel

opJichfelfs toe : als zijnde hy die gene 3 die voor debe-

j'cbernhng van Rumefch te wcerflelde 3 tegens die Vyan-

Vya?iden die 'tjochten te vermeefieren.

Voeg hier evnielijk by 't geen Herodianus in 't

leven van Maximinus dusdaniger wijfe verhaald

:

gLnfeidmen dat Cri/pinus , om den Oorlog [en belegering]

uit te harden aangemoedigd wierd door de antwoorden

van me?ügvuldige Offhr-wicheiaars aldaar in de Stad

zijnde : die uit ds ingewanden der Dieren hem alles goeds

voorfeiden. Ook wierden 'er enige Orakel-antwoorden

voortgebracht 5 van een der Goden in hun Vaderlandfbe-

cialijk geëerden gevierd; en welken den lnwoondereit Be-

les noemden ; waar onderfy Apollo verftaen 3 en de fehe

byfonder Godsdienftiglijk eeren. Welksgedaante ook enige

Soldaten van Maximinus Leger feyden en verfekerden ,

daify dikmalen in deJLucht 3 en voor ds Muren der Staat
' fel/s haddenfienftrijden t Maar ofjyfich waarlijk datJa
\' bebbcïi ingebeeld ; of dat foda?iig een verfiering hen be-

lloaagd heeft , om defbande te verminderen^ voorjo groot

een Leger* dat te kortjehoot tege?is eenfo veelkleenderge-
' taU en dat noch Burgers [ e?i Koop- lieden en Land lieden

van daar ontrent] en op dat J) aljo mochtenfchijnen eer-

der door de Goden , als door Menfchen 3 overwonnen te

zijn,Jbudikfier befwaarlijk kannenJeggen. Doch (N.B.)

de nieuwelijke en onverwachte uitkom
ft derfaken maakt

dat alles [wat van die natuur is] geloofdwerd.

Naardemaal dan de Lieden, met Juperflitiebz-

fet j fich fo lichtelijk en door fich ielfs, en d;)or an-

dren 7 lieten miileyden $ washetgeenffins tever-

wondren,
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wondren , dat die parten en pradijken fo veelvou-
diglijk wierden gefpeeld > en fo vele Eeuwen lang
hebben geduurd.

En uit defe oorfaak ontftond , dat niet alleenlijk

de Papen in de Orakel-plaatjen , maar felfs ook de
Land-lopers (als uit Plutarchus en andren veelvuldig-

lijk blijkt) met dusdanige kunsjens 't Volk over al

by de neus leyden, en't geld hen uit de buidel klop-

ten. Gelijk daar van een exempel te vinden is by
Apulejm , dat gans niet onaerdig , ten minften niet

onplaifant om te lefen, is.

't Geen Apulejus verhaald , is van een foort van

Volk, die, Teer vuile en fchandelijke guitfakken

zijnde (gelijk fy daarom ook (Scurra Magnx Matris)

der Grote Moeder van de Goden } en der Syrifche Godin-

we door Plutarchus en andren werden genoemd)
even als voor defen , felfs in defe Landen de Kaffe-

boeven ( die van fuik een foort van Volkje hunne
oorfpronk hebben) met hunne verlierde HeyligeRe-

liquien hebben langs 't Land gelopen , met de Syri-

fcheGodinne over al om her liepen: terwijl die in

een Heylig Uuysje , daar toe genaakt , op een Ezel

wierd gevoerd (waar uit ook'tfpreek-woord komt
van den Efel diStHeyligdom draagd) en Mirakelen

deed en Orakel-antwoorden gaf 5 en defe heylige

Fielten door't gewin daar uitkomende, in een feer

welluitig, vuil en fchandelijk leven onderhield.

Hy Apukjus fpreekt dan op volgende wijfe

:

Naar dat dan defe feer fijne Priefters aldaar eni-

m

%

t
weynige dagen, fich hadden opgehouden, en

9
* door yder eens milddadigheid wel-gemefl, en

,, door de gedurige en menigvuldige winft uit het

, , ivaarfeggen als opgepropt waren 5 hebben fy

, > eene andre foort van winft voor fich bedacht.

• > Namentlijk met eene en 'tfclye Orakel-lot op

ver-
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\\ verfcheidenc faken roe te paffen 3 bedrogenen

,, {noten fy 'er feer velen , die by hen quamea
*, raadplegen. Het Orakel-lot was dit volgende:

Ideo conjunéli te rramprojtindunt boves >

Ut infuturum latagerminentfata.

,, Daarom is 't, dat de OiTen t'faam gevoegd

i , het Land doorfnyden , op dat, in 't toekomende

y , het gefayde wel koom te groejen en te bloejen*

3 , Wanneer derhalven iemand , over faken van
, j huwelijk raad-plegende, dit Orakel-lot getrokken

,, had , verklaarden fy dat, mettefeggen dat die

,, faak klaarlij k daar in wierd te kennen gegeven:
„ Datnamentlijk, het huwelijk voor hen was aan

, , te gaan ; en dat 'er kinderteling op te verwachten

,, was.

, , In dien 't iemand was , die naar verkrijging van
,, erfenis vernam 5 was 't antwoord; dat 'er te

,, recht van OJfen, vmjuk en bezayde, en wel-

,, bloejende Landen in 't Orakel -lot gefproken
L , wierd : als werdende fulks daar door beloofdJ

1, > Indien iemand beforgd over eenige aan te van»
L 3 gene Reys , defe Goddelijke vooriviikingen quam
, 3

raad-vragen ; was 't antwoord (door hen ver-

,, klaardj dat 'er goede en makke Paerden gereed

,, ftonden, en dat 'er goed voordeelvan den OegJB

L'j te verwachten ftond. Indien iemand willende

, , naar den Oorlog trekken , of opritten om Rovers

,, enz. te vervolgen , over'tfucces quamconfüle-
j ren: Voorfeidenfy (hierdoor) wel ftoutelijk

!

,, de Victorie : als fullende (TyRaad-vrage-s) de
,, halfen der Vyanden onder't Juk brengen; en een gr0-

j
, te enfeer rijken buit op hen behalen. Met dusdanig

:, , een flag van feer loos en bedneghjck Orakel-

, geven, hadden fy geen kleenefomme van geld

1 > by een gehoopt ; maar als nu , door 't langdurig

§ mz
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33 vragen, dit deuntje met 'er tijd te oud en ver'

,, lieten wierd, tegen fy weder op reys, enz.

't Gttn Madame Jobin feyd , in de leer geeftige

Coniedie ia Devinerejje 3 ou les Faux e?ichantemens , te

Parys eerftehjk in 't jaar itfSi. gefpeeld en ge-

drukt, is derhalven van byfondere nadruk. Sy feyd

dan tegens haar Broeder , die haar over 't oeffenen

van fuik bedrog van Waarfeggerye befchuldigde :

,, Let eens hoe dat het met de meeften hoop

35 der Menfchen gaat. Sy geven fich over aan alle

3, de fotternyen die men hen foekt op de mouw
5 , tefpellen, ofin 't hoofd te brengen. En wan-

3, neer fy eenmaal fich hebben laten voor-inne-

oy men, is 'er langer niets bequaam om hen uit

y 3 hunne doling te redden. Sie, mijn Broeder,

3 3 geen Plaats, ofStad ter wereld is 'er, daar fo

3 , vele Lieden van geeft en oordeel zijn; maar

3 , ook gene is 'er , daar fo veel domme bloeds , en

3, grof bloedige Menfchen zijn, die fich lichte-

3, lijk door lift en konft laten mifleyden. De 70-

3 , veryen , Befweringen enz. en andre noch veel

3, wonderlijker, en meer overnatuurlijke faken,

3 , met welkers bedrijfmen my befchuldigd ; heb-

3 , ben niets anders van node, als een heldre kracht

,, van geeft en verbeelding omfe uit te vinden,

, , en een aerdige en vaerdige bequaamheid om'er

_,, fich van ( op bequame tijd en plaats) tebedie-

,, nen. Door defekunsjes is 't dat men gehoor en

, , geloofaan ons geeft. OndertufTchen hebben 'er

3 , de Magie ( offo > by Jan Alle-man genoemde

,

3 , fixartt kunften) ofde Duivelen^xx. nog deel aan.

3> De fchrik en verbaafdheid in welken die Lie-

y 3 den zijn, aan wienmen defe foorten van din-

3, gen laat fien , verlet en verblind hen genoeg,

3 a om te beletten dat fy bemerken > dat men hen
be-
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,> bedriegd. En wat aangaad, 't geen menu ge-

>> feid heeft van teïVaarfiggerye-) waar mede ik

> > my befig houde en geneer ; dat is een konft,daar
>> duifenden van Menfchen , die fich dagelijks in

j » onie handen overgeven , felfs ons de kennis> oc-
'

» cafie, en wat 'er meer toe van noden is , licht en
»» gemakkelijk maken. Vorder, van een andrc
> • kant , maken ons , de ftoute alfurantie, en d' on-
'

' verwachte en onbedachte voorvallen en toeval-

\
' len , het grootfte deel der fucceflen in dele nee-

! ring en bedrijf. Niets is 'er dan van node, als

een rechte levendigheid en vaerdigheid van
'

' geeft , en een ftoute vrypoftigheid , om intri-

gues C of kundfchap en onderhouding van hei-

^ meiijk verftand enz. ) temaken, en kennis te

, , hebben van Menfchen , en der felver manier en

;J , fwier van ommegang en verkering : fijn intel-

,
, -, ligentie, en Volkje , over-al daar toe, in de hui-

, , fen en familien te hebben : regifter te houden
1 , van alle voorvallen j fich te informeren op da
> » handel en pleging van Minneryen enz. en over
>» alles, wanneer men ons komt te vragen een

,
» quantiteit van dingen te feggen : Wijl 'er doch

|V altijds, hier of daar iets op 't hoofd geraakt
'

' werd, en warachtigis : En 'er maar alleenlijk
•* 2 of 3 dus, by toeval , geraden , meer als genoeg

zijn, omonsincredijt, en rechtop den dreef,

en in kracht te helpen. Want daar na helpt het

geen(ïins,ofmen al feid, dat men van dusdanige

, faken geen verftand heeft : men geloofd ons

,, niet j en wy moeten hen wat feggen, 'tzydan

,, waar ofvals, &c.
Waarlijk geen Menfch van enig goed verftand

,

is 'er j of fal , acht ik , moeten bekennen , dat 'er

100000 middelen zijn, om Lieden, die of dom
S 2 zij iV
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zijn, of met fuperftitie , of met voor-ingeno-

meneopinienbefet , by de neus te leyden en ce

bedriegen. Gelijk ik nu ook reeds io vele mid-

delen en foorten van bedrog heb opgehsalr , en
noch verder fta voort te brengen , die darbyion-

der klaarlij k bewijfen.

Daar nochtans fulks niet gold , gold evenwel
hunne grOteau&oriteit, reeds getoond; en ver-

der 't betrachten van 't verdacht en verhaat maken
hunner partyen ; v/anneer die enige ingang en ge-

loof by den groten hoop begonden te verkrijgen >

offy ten minften fulks begonden te vrefen.

Dit fien wy uit het exempel van 't Orakelvan Ju-

fher Daph?i<eus ; alwaar als reeds boven geleid , de

Chriftenen het bedrog te na onderkruipende de Pa»

pen by Juliaan fo veel te weeg brachten , onder pre-

text van dat de God Apolloom d' ontheyligen dier

Plaats, door 't begraven der Chriftenen aldaar,niet

meerder wilde Goddelijke antwoorden geven; dat

de Lijken der begraven e Martelaren , en wel voor-

namentlijk dat van Babylas ( dat de meefte toeloop

had) van daar elders heen verplaats wierden.

En nam fulks byfonder wel waar de vaak-gem el-

de Alexa?zder ; van welke Lucianus dus fpreekt;

Doch 'wanneer er nu velen-, ah uit een diepe dronkenfehap

o?it eu:aakt en onfnuchterd-, fchtegeyihem begonden op te

werpen 3 en ivelvoornamentlijk de navolgers Van Epicu-

rus : En allenske?is door vele Stedenfijn liften en bedrog ,

en de toefielvan dit Toneel-ft>el-> ontdekt vüierden^pratii-

feerde hy , vuaar ?;iede hy hen kon vrees aanjagen \ en gaf
voor dat geheel'Pontus niet Atheiften en Chriftenen ver-

vuld ivas , die hem ftoutelïjk en op het leel'ijkft dorften

Li(Ieren j en ivelken hygeboodmetftenen ie verjagen} in-

dienfy anders bilden dat de Godhengunftig tcas.
Ondertuflchen gaven te duifterheiden dubbelftn-

nig-
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tiigheidt der antivoorden ook grote occafie van uit-

vlucht voor 't geen qualijk geraden was : en offer

fchoon qua taal, fomtijdsofmet voordachc onder
vermengd wis,om 't antwoord a\fo teduifterder, of

dubbellïnniger te maken ; of door gebrek van goe-

de Taai-kunde; gelijk leer menigmaal gebeurde
( voornamentlijkdaar de Griekfche Taal niet recht

fui ver wierd gefproken; als in de Afiaanfihe, JEgyp-

tifcbe en andre Orakel-plaatfeu verder van 't hart van
Griekenhnd afgelegen , by A?nmon enz. alhoewel

fulks in de Delphifcbe Orakel-plaats ook fo dikmaal

quamte gebeuren, dat het fo wel als andren daar

over bits befchimpt wierd, door die aan defe be-

driegeryen noch achtbaarheid noch geloofgaven )

evenwel dorden de iliperfhtieufe Raad-vragers, dat

indW/'woordfetfnietbefchuldigen : maar gebruik-

ten daar ontrent de excufe van de Poet Serapion ,

reeds boven uit Plutarchus bygehaald.

Die de guitery merkten, en wijs waren , fwegen:

als Tiende veel meerder gevaar voor fich felven , als

voordeel voor iïchfelfs, ofandren, in 't ontdek-

ken lulker bedriegelijke guiter^en (Wijl doch al-

tijd en over-al de meefle Wereld wil bedrogen
2.ijn : als ik reeds in 't begin heb gefeid en verre

de minflen den fodanigen enige dank weten ) ter-

wijl fy van d' Orakel-papen en der fel ver aanhang
op'tfelfte gehaat en vervolgd wierden j als 't aan

hen kundig wierd.

OndertufTchen ontbraken 'er wel geen gen eus-

den r die, 't bedroch ontdekkende, ftoutelijk 't fel-

ve beichimpten 3 als Cicero, OEnemanus > Lucianus en
vele andren (ja een feer grote menigte van Schrij-

vers 3 die hunne penne daar tegens, ielfs onder de
Heydenen , als reeds boven gefeid is hebben ge-

fcherpt ) maar was dit van fo kiene nadruk by den

S 3 gro*
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groten hoop , die fich aan d' uitterlijke fchijn feer

gaerne vergaapt j dat felfs Eujebius , hoe klaarlijk

en krachtehjk hy ook der felver bedriegeryen ont-

dekt ; nochtans het voor Duivels overnatuurlijk

werk blijfd aanfien j en \ van die natuur te wefen,

met grote ernit , (hoe wel feer ellendig fucces) be-

weerd.
Om defe voor-oordelen te voeden ent' onder-

houden hielpen ook feer veel de gepra&ifeerde

Mirakelen in en ontrent d' Orakel-plaatjen , fomtijds

op ordinare , fomtijds op extraordinare tijden ge-

praclifeerd en te werk geiteld j gelijk wy daar van
d' exempelen vry klaarlijk fullen befchouwen in de
Verhandeling der andre Orakel-plaatfen , die ik nu
in gevolge fal verhandelen.

Wat kracht dusdanige gefingeerde Mirakelen oid

en altijd hebben gehad ( by na fo wel , met 'er tijd,

onder de Chriftenen als te voriger, en noch ter fel-

ver tijd, onder de Heidenen) leeren ons felfs de

Voorbeelden van Tertulliaan , Minutius en andre

Kerkelijke Schrijvers meer:welken ook daar door
fomtijds alteonbedachtelijk quamen exempelen
by te brengen , die felfs door de verftandige Hey-
denen al lange waren voor vals en verfierd gehou-
den , en opentlijk befpot.

Maar gelijk'er dagelijks door de ?<#*# fo vele

Mirakelen wierden gefingeerd en verhaald , (voor-

namentlijk in tijden van Oorlog; neerlagen? en
andre rampen 5 die dat al verwoeitend Dier fteeds

na en met fich fleept ) van bloed- en ftenen-regenen;

xzn'tpujeten van Beelden > en van looop. dierge-

lijke fotter-nyen ; daar die fo brave Schrijvers TJJ-
vius-t en Dion Cajjius hunne Hiftorien veel te veel

mede vervullen : fo was dit byfonderlijk van node
ontrent de Orakel-plaatfen \ om door fchijn van de

God-
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Goddelijke krachten dierplaatfen, ook de tegen-

woordigheid der Goden, in en ontrent het Orakel-

geven,(o wel in te boefemen^en de fuperltide allo te

meerder en krachtiger te voeden j en eyndelijk

hun voordeel daar uit voortkomende te vergroten,

en te doen duurfaam blijven.

Hierom wierd fulks ook door Alexander op ve-

lerleye wijlen gepra&ifeerd : en met feer groot

fucces : naardien van een wel opgefmukte leugen
altijd iets , 't zy by velen , 't zy by weinigen, bhjfd

hangen: en delicht-gelovigen en metfuperititie

belette hoop, doch altijd ver de grootite blijfd : en
alie d' andren byna verdoofd : als ontrent de meeft
altijd gewaande toveryen en Jprokeryen en diergelij-

ke guichel-fpellenmeer, van alle Eeuwen her ge-

bleken heeft,

Byfonder geeftiglijk , en niet min geleerdelijk

,

fcherft met dusdanige vzrüevde Mirakelen, en der

felver Vertellingen, door felfs achtbare Schrijvers

gedaan, defeerdoorfichtige, en by alle wakkere
verftanden, feer verwonderlijke Trajano Boccalini

in fijne Kundfchappen van Pamas(pag. 593 derNeer-
duitfche Vertaling ) als hy de fouten der Hiftorie-

fchrijvers aanwijfende , onder andren op dele wij-

fe fpreekt : Milder , meendmen , fou Dion aangediend

zijn ; dat de Befchrijving van gefchiedenijfen , [die door

tn door een tw'ijffèllofe waarheid, en een wel? van heers-

kundige onderwïjfmgen behoorde te zijn) niet behoefde op»

gevuld te vierden met voddige Vertellingen van velerlye

vjondren enfchrikkelijkheden ; waar mede fijne Schrif-

tenfo louter doordekt waren > datfy fchrikken mochten

,

diefe lafen. Die ook noch des te walglijker wierden , door

dien hy infulke uitfforigheden talnog maat te ramen wift

So datfelfs Apolhadmoeten lachen , om 't veelvuldig

Verhaal) van dat het ftenen en bloedfougerege?idheb~

S 4. ben;
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ben. Daar hy niet kon bedenken, doorfijne (Iralen oidfo-

danige dampen in de Lucht opgehaald te hebben , die in

bloedofftenen hadden konnen veranderen , om den Men"
fchen roodte verwen ofdood te [mijten.

Over defe befchimping aan Dion gedaan , feidmeny dat

felfs de Vader der Roomjche gefchiedeniffen, Titm Liviusy

feer onfteld en befchaamd wierd; dewijl hy fijngeweten

van defelvefeylnietfuiver vond.

Of ik ontrent dusdanige Hiftoritjens, nevens
defe Boccalin'h al te ongelovig ben , konnen oorde-

len alle die genen, die met meerder oordeel de

oude Hittenen enz. hebben geleien, als de feer ge-

leerde Petrus Petitus , Philofophm ér Medicina Doftor

JParifienfis j die nu onlanks ( namenilijk binnen dit

felve jaar 1686 ) fijn Boek van de Sibylla heeft uit-

gegeven.

Defe (idie, alfo wel, als de Heer Moebius , om
geen vermeerdering van gelove in dusdanige fa-

ken behoefd te bidden ) naar dat hy 't exempel van
Elias heeft bygebracht , toond fulks ook , naar fijne

mening , van de Duivelen fijne Tovenaars, (illuflri-

bus Gentium exemplis ) met doorluchtige exempelen
der Heydenen ; wanneer hy uit het i8fl:e cap. der

feer fabuleufe Hiftorie van Pythagoras, door Jam-
blichus befchreven , bybrengd ,* hoe namentlijk hy
Pythagoras, door de Lucht gevoerd, op ene en de
felve dag, nu te Metapontum, nu teTauromenium ,

in Icalia, wierd gefien; dvxAbari* dit vermogen
door Apollo had verkregen , dat hy opeengoudefiok,

door de Lucht vloog,over Zee, en over a?idre ontoeganke-

lijke Plaatfen , waar heen hy maar begeerde : wijl die

flok hem met enen ook tot Leydsman diende : en dat hem
diefelvefiok ook door Pythagoras , terwijl hy hem tegafi

had3 wierd ontfutfeldy naar hy de kracht daar van had
verflaag Waar toe hy dan noch bybrengd het

exen*"
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exempel der hedensdaags gepretendeerde Hexen:

die evenwel (fo 't waar is) iulk veel onkoftelijker

doen j wijl fy 'er maar een potje met 'zalft en een be-

femflok toe van node hebben. Verder vind hy fulks,

fijns achtens , by Virgilius in 't Exempel van Metabus

en Camilla : en voegt 'er eyndelijk, tot meerder be-

krachting, [buiten Benjamin Tudelenfts y en de Caba-

Iiften,met hun fchembamphoraas, ofheymelijke pro-

nuntiatie van de v'ter4etterige naamGodes; waar door

die ook fo op den befemfiok fouden rijden] Lucianus

by ; als welke in fijne t' ïamenfpraak ( Philopfèudes )

de Logenliever-,op defe wijfe daar van fpreekt: Maar
ik die eertijds aan dusdanige faken noch veel ongelovi-

ger als gy ypleegdte zijn (wijl ik meende dat ik doorgenige

redenen oidfou konnen beweegdwerden datfulks kange-

fchieden) ben nochtans-, (inds ik dien Barbarifchen Vreem-

deling hebfien vliegen y geheel/ijk overgehaald : naar dat

ik al een wijl tijds hadtegengeworfteld. Want wat foud

ik doen , daar ik hem 3 by klare en lichte dage 3 fag door de

Lucht heen vliegen,over het water wandelen>en door het

*vuur heen gaan ? Hebtgy , feide ik daar op , den Hyber-

borëèrfien vliegen, en over't water wandelen. Welfe-

kerlijkj antwoorde hy 3
enz.

Op welke laatfte woorden, hy Petitus, dan voe^d:

Hac non dubitofore muitos aui irrideant homhes ignavos

& in Luciani ludo educatos. Nee mirum-y longe enimfaci"

lius eft cuivis contemnere qu<e non intelligit > auam operam

dare& fatagere ut intelligat.

Ik twijjfelniet , of velen fullen defe dingen belachen

;

namentlijk Menfchen 3 die 7 luy en vadfig, in de fchool

vanLuaanus zijn opgevoed. Doch fulks is met te verwon-

deren*, wijVt voor yder een veel gemakkelijker valt te

verachten , 'tgeen men niet verftaai , als arbeyden vlijt

in V werk teftellen, op dat men 't begrijpe.

Welken arbeyd en vlijt ik waarlijk aan dien

S 5 Heer,
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Heer, en fijns gelijken in opinie, geenflinsbeny-

de : maar fegge met Virgilim, non equidem invideo mi-

ror tnagis. 'k Benijd, het geenfjins, maar verwonder my
veeleer. Dus, maakt ook defen Heer voor (Ofires

Literarum) haters der geleerdheid , uit , die die onder-

aerdfche en gepretendeerde duivelfche uitwaafie-

ming,fo te Delphis als op zndreOrakel-plaatJèn, by de
fabulen ftellen : en ontfiet niet alfo de aller-geleerd-

ften, fo van oude als jongere Eeuwen (Cicero, Straboy

Varro , Curtius, Polybius , Clemens Alexandrinus , Theo-

doretus, enz. ook de Scaligers , Cajaubonus enandre
phaenixen in geleerdheid ) dusdaniger wijs te beje-

genen.

Wat hy verder van de Sibylle beufeld komt hier

ter plaatfe niet te pas, noch luft het my fulks te we-
derleggen ( en fal dat wel door andren , die die

moeyte luft , werden waargenomen) -ook niet hoe
de Duivelen, fomtijds door de zalige Engelen , fom-
tijds door den Heyligen Geeft felfs , ontrent de voor-

ivetentheid V2.n toekomende faken , werden onder-

wefen enz. noch minder 't geen hy van dcGeeik
der Voorfegging , in de Vrouwen of Maagden welker

Maand-(tonden ophouden , of'welkers hair of'baatdom
de kingroeyd , en vele meer andre fotternyen , phi-

lofopheerd : wijl dit eene ftaaltje , mijns achtens ,

overvloedig genoeg is.

Doch laat ons nu eens toe-treden tot het ver-

handelen der andre Orakelen , het Irophonijche , het

Orakel van Jupiter Ammon , en van andren meer :

uit welken niet alleenlijk ons laatftgefeide van de
Mirakelen fal blijken : maar ook noch andre be-

driegelijke omstandigheden , ontrent de Verhan-
deling van het Delphijche Orakel, vry meerder licht

fullen erlangen.

Het Orakel'vanTrophorim werd ons op de vol-

gende
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gende wijs befchreven, door Paufanias,die een oog-
getuige daar van is geweeft : naardien hy aldaar,

op de gewoonlijke wijfe, felfs dat Orakelhecft raad

gevraagd. Waarom wy dan ook gene accurater

Befchrijving als van hem konden verwachten

:

Wat aangaat het Orakel, daar ontrent werd dus-

danige plechtelijkheid gebruikt. Wanneer ie-

mand voorgenomen heeft in het Hol vanTro-
phonius te dalen , moet hy fich eerdelijk énig,

daar toe g^eld, getal van dagen ophouden in

fekere kiene Tempel , die toe-geëygend is aan
den goeden God,en aan de goedeFortuyn.Alw3.sir hy
fijn verblijfhoudende 3 fich reyn en fuiver houd
van andre faken, en (fpecialijk) fich onthoud
van warme Baden.

,
, Sijn Bad , in tegendeel , is de Vloed Hercyna;

en werd hem Vlees (en fpijs) in overvloed toe-

gebracht, van de gedachte Offer-beeften. Want
al die naar Trophonius nederklimd flacht-offerd

aan Trophonius felfs, en aan des felfs Kindren, en
zaxvApollo en Saturnus, en z&njupiter ( by ge-

naamd de Koning) en aan Juno Heniocha 3 en aan
Céres dien fy Europa noemden , feggende , dat fy
de Voedfter van Trophonius is geweeft. By yder

Slacht-ofFer is een Propheet tegenwoordig , die

d' Ingewanden der gedachte Offer-dieren be-

befchoud : en , naar dat hy die befchoud heeft,

voorfeid , aan die naar 'Trophonius ftaat neder te

klimmen , oïTrophonius hem ook al goedwil-

liglijk en gunftelijk fal ontfangen. En geven
d' andre Offerhanden fo feer niet de wille van
Trophonius te kennen : maar in die nacht , wan-
neer de Róód-vrager naar beneden klimd, dach-

ten fy een Ram in (fekere) graft, en aanroepen

Agamedes. En affchoon de voorgaande Slacht-

offeren
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offeren van goede voorfpelling zijn geweeft,
zijn die van geen kracht ofnadruk, ten fy ook
d' Ingewanden van defen Ram het felvete ken-

nen geven. Dan als die alle gefamentlijk over-

een-ftemmen, klimd (óeRaadvrager met goede
moet en hope naar beneden. Doch eerft. leyden

hem de Priefteren naarde Vloed Hercyna'. en
werd hy daar heen geleyd , eerft gewatien door
twee Kindren in die Plaats geboren , en die

ontrent 1 3 jaren oud zijnde, Hermai (ofMenu-
riffen) genaamd werden. Defen zijn 't die hem
wafTen en verder bedienen, als kinders en on-
nofel. Verders werd hy door de Priefteren niet

teneerften naar d
3

Orakel-plaats , maar naar de
(twee,) Water-fonteynen geleyd , die feer na by
malkander zijn* Alhier moet hy eerft het Wa-
ter> dat der vergetelheidgenoemd werd, drinken;

op dat hy alfo vergete alles wat hem te voren in

geheugenis lag. Daar na moet van het andre

Water» vangeheugnis , drinken ; op dathyont-
houde'tgeen hy in 't neder-klimmen enz. ge-

geiïen heeft. Naar dat hy dan de beeltenis des Gods

heeft gelien, dien men voorgeeft van Dadalus

gemaakt te zijn , (die door de Priefteren noid ge-

toond werd als aan die genen die naar Trophonius

fullen neder-klimmen) naar dat hy (leg ik ) die

gefien heeft, en geêrd en aangebeden, klimd hy
neder naar de Orakel-plaats , met een wit hemel

bekleed, en met gordelen daarover omgord,
, , en met fchoenen van dat geweft gefchoeid.

De Orakel-plaats &c. [de Lefer kan hier des felfs

Befchrijving in-vullen, uit het gene ik Pag. 155".

en 1 56. daar van heb bygebracht : alfo dat hier ook
byfonderlijk ter fake doed: en tot verklaring de-

fer Orakel-plaats) en andren meer, byfonderlijk van

node is.] Jer-
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Vi Verders voor die genen die reeds beneden
s, naar de Adyta (of Orakel- hol) zijn heen ge-
>, trokken, werd niet op eenee;:deielve wijs, het

>, gene hen toekomende, is vertoond,- maar defe

, » ontftngd het door 'tgejïcht, weder een ander door

3 , 'tgehoor. Ook moeten fy daar na , door het felve

3, gat weder te rugge keren, met hunne voeten
>, voorwaerds uitgeftrekt. Ook fegdmen dat 'er

3, niemand (in dat Ho/J :s ontiield geworden , als

j, alleenlijk eenderHellebaréUers vmDemetriusi
9 y die niet van 't gene ontrent dit Orakel behoor-

3 , lijk gepleegd moet werden had gepleegd ; noch
>> daar heen quam om den God raad te vragen;

> , Maar op hoop van fchat, van goud en filver , uit

3, uit de Adyta weg te dragen. Enfeidmendatdit

, , Lijk geenflïns door het geheyligde gat, (ofope-

,, ning) maar elders door heen, was uitgewor-

,, pen. Dan hoewel my van dienMenfch noch
3, andre dingen zijn verteld , verhaal ik maar al-

,, leenli
;
khetgedenkwaerdigfte. Die nu weder

3 , van Trophonius is naar boven gekeerd,werd door

, , de Friefieren terltond waargenomen, en fettenfe

, 3 hem in een geftoelte , dat der geheugnis werd
3, genaamd; en niet verre van de Adyta ot'tHey-

3 3 lige der Heybgen is geiteld. Hy aldaar nedergefet

3 , zijnde, werd hem afgevraagd,wat hy al gehoord

,, en gefien heeft, 't Welk gehoord zijnde, leve-

, , ren fyhem in handen van die genen, die van (ij-

> , ne Familie^ gefelfchap ofMaagfchap zijn : defe

,, nemen hem dan op, en dragen hem naar dat

3 , Tem peltj e van de Fortuin en goede Go^?7/,daar hy

3 , eerft fijn verblijfhield , terwijl hy (N. B.) noch

3 3 door fchrik en verbaafdheid befetis, en noch

, , van fich felfs, noch andren kennis heeft. Doch
,3 naderhand komt hy toe lijn behoorlijk verftand

niet
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, , niet min als hy voor defen had , en raakt hy we-

,
, der te lacchen. Ik fchrijve hier niet 't geen ik

a , [N. B.l heb horen verhalen 5 maar 't geen ik

, , en in andren , en in mijn felfs , gefien en onder-

,, vonden heb 5 wanneer ik daar odkTrophonius

3 , om raad vraagde. Verder moeten alle die naar

93 Tro^<?«/»Jzijnneerwaerd geklommen, al wat

3 , fy daar gehoordo f gefien hebben, in eenTaaffe-

5 , reelgefchilderd,ofgefchreven, op-offeren, en

5 , ten toon hangen.

Vele en feer confiderabele faken zijn ontrent

defe Hiftorie aan te merken; en voor eerft, de w/-
vuldige Ojfer-flachtingen ; waar mede de Yapen flch

vermaakten ; terwijl aan de Raad-vrager, fijn vlees

kaftijdende , en metdebehoorlijke/#/wrag£#be-

ftg, evenwel een brokske, van 't geheel, dathy
wel dier betaalde , wierd toegeworpen.

2. Hoe lang men fulke Raad-vragers aldaar kon
ophouden, onder praetext, van noch geen goede
voor-tekenen te hebben : en eyndelijk, fchoon al-

le d'ander goed warenjhet noch op het allerlaatfte,

namentlijk , het goed voor-teken uit de Ingewan-
den des Raws, moeiï aankomen, en dat die geen
goed geluk voorfpellende, d'Offer-flachting weder
moeit vernieuwd werden. Waar ontrent ik, aan
den Lefer te bedenken geef, hoe fchone occafïen

,

om fuik werk, ten koiten der Raad-trageren lang

gaande te houden , defe Trophonifche Vropheten en
Tapen konden uitvinden : en alfo gedurig blijven

fmetfen en fmullen ten koite der onnofele Raad-
vragers.

Ten 3. komen daarom ook in confïderatïe de
Cffèr-ptpen , of liever Offfr-idckelaars; met hoe-
danige benaming ik de Haru/pices , dat zijn die

de Ingewanden der OiFcr-flachtingen beichouden
en



ORAKELEN. 2S7

en daar uit Voorfeiden , fal noemen ,* rot onder-
(chtid der Vogel-Wkhelaars > die uit der Vogelen
vlucht, ofgefchrey, ofgelang , of nedervalling , of
fitting enz. hunne Voorjègging formeerden.

Veit Offèr-PVichelaars dan , beichouden de Inge
*wa»de» der zen Offer-gefïachte Bieren > en voorfagen

en Voorfeiden , quanfuiis,, daar uit, volgens de by hen
gepretendeerde Voor-tekenen , daar in befpeurd

,

het goed of'auaadfucces,der Vragen'.oi 'er namentlijk,

een goede antwoord te verwachten was \ wanneer
het Vragen recht tijdig ftond gedaan te werden;enz.

Hoe lange dit werk kon gaande en llepende

werden gehouden , blijkt uit hunne Voor/èggingea

felfs , en 't daar door 'vernieuwen der Offerhanden:

Om alfo (te gelijk ook door fupplicatie offmeking
aan den Goden) niet alleenlijk beter Voor-teke-

nen , ontrent het raadvragen en de befte tijd daar

entrent ; maar ook felfs om een gunftige antwoord

enfuccesop hunne Orakel-vragen , te verkrijgen.

Voeg hier by 3 dat niet de Offeraars {oïRaad-vra-

gers) maar fy Offèr-wicbelaars , met onwederfpre-

kelijke autoriteit , hier van de definitie gaven

,

en de Raad-vragers ontrent hunne uitfpraak, daar

over, fich moeiten vernoegd en geruft houden j ten

zy fy voor ongodsdienitig, ja goddeloos wilden ge-

houden zijn.

Ondertuffchen wiert 'er , (als reeds boven al ge-

feid is ) ook alfo bequame tijd gewonnen , door
dusdanige pretexten; wanneermen anders niet al

te wel achter de Vraag > offubftantie der felve, kon
komen. Het bewijs van dit nu gefeide behoefd
maar uit de Befchrijving van Faufamas gehaald te

werden: wijl die dat alleen (buiten andre exem-
pelen die konden werden bygebracht) klaarlijk ge-

noeg betoond.
Ten
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Ten 4. komen in overweging defuiveringen en
cnthoudingen enz. der Heydenen, ontrent het Raad-
vragen , hen opgeleid. Van welken ik fprekende

,

my 't ook de rnoeyte waerdig fchijnd , niet alleen

by die occafie iets van hunne , nvajfchingen en Dopen
te feggen ; maar ook d' andre foorten vanfuiverin-
gen als in 't voorbygaan aan te roeren: fchoonde
fuiveringen voor 't Orakel-vragen gaande , hier maar
eigentlijk te pas komen.

Defe fuiveringen gefchieden ( of wierden ge-

pleegd , en ofaan fich felfs, of andren, bediend) op
vry verfcheidene wijfen ,• met verfcheidene ftof-

feneninftrumenten; en in vry verfcheidene ge-

vallen. 1. Ontrent, ofvoor, het Offeren, ofook
aanbidden dier Goden ; f

dat evenwel felden, fon-

der Slacht- ofander Offer gefchiede ; als 't om faken

van enig byfonder gewicht was : wijl de Yapen daar

hun grootfte voordeel uit trokken ) aan welken de
gebeden of Offerhanden wierden op-geofferd.

Dit gefchiede door yder fuperftitieufe uit fim-

plegodsdienftigheid j of bevel en Ordinantie der

Papen ; fchoon hy door genige byfondre mifdaden
or fchelmiïukken ; of ook aanraken van doden

,

(ofwat verder by d'enen hierom by andren daarom
wierd onreyn gehouden ) of anders , befmet of
verontreynigd v/as. Want de dusdanigen wierden,

voor 'er een voorgaande folemnele /uivering was
voorgegaan, niet alleenlijk van de Offèr-Jlachtingent

en andre heylige plechteJijkheden ,• maar ook van,

en buiten de Tempelen, en der fel ver heylige begrip-

pen of beheyningen , geweerd, en t' enemaal uitge-

floten. Ja was 'er ook voor de Tempelen een befcbre-

ve?ie Taaffel-y ofBordgchegt, dat den fodanigen den
ingang der feiver verbood.

Wat aangaat üe eerfle wijfe vmfuiveren 7 in 't

toe-
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toetreden , tot de heylige plechtelijkhcden ge-

bruikt , die vinden \vy , io wel by de eerlte Chri-
ften-lchrijvers, als by de Heydenen felfs gewaagd
en befchrevenj by Arnobius , namentlijk , in fijn

7de Boek , by Laftantius in 't luiten cap. van fijn

5 de Boek, en vele andren meer.

De twede wijfe van fuivering\ namentlijk over
byibndre misdaden enz. die manifeit en klaar, of
voor ydereen bekend waren (moord, dood/lag , enz.)

blijkt ons uit Vtrgilius , en andre oude Toeten meeri
in de Voorbeelden van JEneas , Ore/les > Hercules,

enz. ook fo uit de Hiftorie- en andre Schrijvers ;
£,;'-

vius y Paufanias , Aur* Vtclor > &:c. als oude Chrifien-

fchrijvers; Tertullianus 3 Arnobius , enz.

Ten derde , fuiverden fig ook of lieten 't aan
fich doen, die fich felfs eenig heymeïyk auaad be-

wuft waren , van onkuisheid enz , of verfuim van
godsdienftige plechtelijkheden, ofdiergelijke fau-

ten of misgrepen meer; als blijkt uit Ovidius , en
andre fo Hijlorie-fcbrijvers ; Orateuren , als Poëten:

fo ook ontrent doodflag in Oorlog , aanraken van do-

den •> enz.

Ten 4de , wanneer fy iets van de Goden 'm der fel-

ver Tempelen wilden bidden e?i verjoeken om te verkrij-

gen : of dat fy in tegendeel enig gevreefdaan(taande

£«**</fochten af te wenden:geli)k de Voorbeelden
daar van blijken by Juvenaal-> Perjius

3 &c.
Ten vijfde, wanneer, ofeer,iJfy tot enige ge-

pretendeerde heylige Myfteria> van Ceres 3 van IJïs,

van Bacchus,yzn Diana 5 van Mytkra, ofandre dier-

gelijken ; of tot enige heyligegebroederjcbappen enz.

wierden ingewijd. Gelijk fo uit Tertullianus^ en Aptt-

lejus 3 als andre oude Schrijvers blijkt : en gebeur-

de het dikmaal, dateene en de felve Perfoon nier

rot een alleen, maar tot meerdere en verfcheydene

iVïylterien, iich liet Inwijden. T c.
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6. Wanneer fy toe traden tot het Orakel-vragen?

inde Orakel-Tempelen van Amphiaraus 3 van deju-

fHer te Dodo?ie , van de Apollo te Delphisy van Tropho-

nivs-y enz.

Van meer andre foorten van wijdingen oïfuive-

ringen , die 'er meer waren, fo voor dejong-geboorne

Kindren, als voor de reeds verftorvenen, of ook
voor lig felfs alleen , ofmede voor andre levenden j

voor Steden en der felver heyl (als daar waren de
Amburbia , of plechtelijke Procefïïen , met feer

plechtelijke Oïterhanden rondsom de muren der

Steden gedaan) voor de Landen enz. (hoedanigen

waren de Arnbarvalia , die ook, of door publijke

auctoriteid , ofook door private wierden geboden

en volvoerd) die hier w-ynig ter faken doen, en

wel licht by andre occafe door my fullen verhan-

deld werden , en wijdluftiger verklaard.

Doch fal ik hier, eer ik my weder tot de 6de
foorte vanfidvering keer , eerftkortelijk verhande-

len, op hoe en wat verfcheidewijfen (ten oplicht

van de ftoffe daar toe gebruikt ) de felven wierden
bediend.

Defe Wijdingen gefchieden dan,ofmet Sulpher en
een brandende Toorts(mtt ene ofwel beyden der iel-

ver te famen ) of met Wierook 3 of met Water : of
ook wel met een Toorts 3 en met Sulpher 3 en Water
te gelijk. Op hoedanig een wijs de Poet Claudianut

onsdieplechtelijkheidbefchrijfd, in defe navol-

gende Verfen :

Luftralewjic rite Vacem 3 cuilumen odorem >

Sulphure caruleo nigroque bitumi?iefumat >

Circum membra rotat docïuspurga?ida Sacerdos y

~Bore pio fpargens& dirafugantibus herbis

Numina terrifcumque Jovem Triviam^ue precatus-,

Trans
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trans caput averfus manibüsjaculatur in Auftrum j

Securn rapturas cantatapiacula tcedas.

Opjodanig een tuij/è , neemd, met behoorlijkeplechte^

lijkheden 3 een Priefier y die wetgeleerdis ontrent hetfui-

'veren en lü'ijden » een Suiver-Fakkel'of Toorts , tervc'jlde

felve met de reuk van Sulphur enfwart Pek , een blaawwé

vlam opgeeft j ivend én fwayd die rondsom de lede?i ; de

fehe te gelijk met kruiden , die't geen Verfchrikkelijk ert

yuaad is verdrijven , en gedoopt zijn in heylig Water >

befproejende : en iverpt daar op 3 onder » ofnaar , V aan~

roepen der Schrik-Godinnen , en defihrik-barende Jupl-

ter, en de drievoudige Hecate , fonder achter<waardom te

fien» metfijne handen achter over , naar hét zuiden , de

Toorts (ofFakkel'. ) terivijldie ook tegelijk medevoerd dit

fioffèn die tot dusdanigefuiveringgeheyligdzijn,

't Schijnd my de moeyte waerdig defe plaats

van Claudianus , in 't voorbygaan Wat te verklaren,

voor die genen, die van minder onderfoek en kun-
de , ontrent dusdanige faken , zijn : naardien ik

te gelijk , ook aan defe ftoffe , allo meerder licht

geve.

't Geen hier eerft in overweging komt is de

Toorts 3 en daar by 't Sulpher > en Sivart Vek , oïAf
phaltus; uit welken niet alleenlijk, defsToortfen

wierden gemaakt : maar die ook ( wanneer men
met de Toorts» vanPijn-appel ofeenig ander hout

gemaakt , Juiverde die gene die gefuiverd moeft

werden ) door der felver vlam wierden heen ge-

worpen -j terwijl de daar toe gehaalde, of gehuur-

de , Suiveraar oïïVyer , met de Toorts den gene, die

i te (uiveren was, rondom 't lichaam liep ; en de
rook van Sulpher -,

otlVterook-damp (want ook de
tVierook wierd hier toe gebruikt ) om 't hoofd en

lichaam fwayde. en gefchiede dit Yan fonabv,
T % dat
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dat het hoofd daar van geraakt wierd ; ten minften

met de rook.

Somtijds waft maar alleen met de vlam en rook

Vm't hejlig Lauren- of ander hout ofkruidt ( ten fy

hier evenwel de Sulpher bygevoegd wierd ) fomtijds

met 'water alleen [waar van gevolglijk breder] fom-

tijds met wierook, en vuur ,' fomtijds met alle te ge-

lijk : fomtijds noch met meerder floffen en om-
Handigheden ; als met het rondsom dragen van een

hondsjonge, ofkleen varken , enz.

Hier by hadden fy dan takken van Laurier , van
Verbena, (of Tfer-kruit) vmSabina ( ofSeven-boom )

van Th'ijm , Olijf', Arbutrn , Spina alba , enz. die in 't

water3ionder,ofwf/;»xufr^»(Nr B.) vanfout,,ofan-
ders geheyligd, gedoopt, tot Wywater-auaften dien-

den : en met welken fy 't hoofd wel voornament-
lijk , en 't hoofd hair; maar ook te gelijk d'andre le-

den befprengden.Welke/ènyafetfof takkenen andre

injlrumenten van fuivering (geflachte en geofferde

Dieren) of der felveraj"ch en overblijffelen , dan na
het volbrengen defer plechtelijkheden, door den
Suiveraer , of Suiveraerfter ( dat ikfe met een nieuw
gemaakt duitfch woord fo noeme ; want , als ter-

ftond fal getoond werden , wierd hier ontrent fo

wel Vrouwvolk als Manvolk gebruikt ) wierden >

naar daar toegedane gebeden en andre plechtelij k-

heden, achter over 't hoofd.heen geworpen fonder

enigfins om te fïen
?
ofte kijken waar heen die ver-

voeren : alfo 'er dit byfonder noodfakelijk toe was.

Men wierp dan, de gebrande, of anders gehan-

óddefuiverftojfe ( die vervloekt zijnde de vloek en

rampen, die anderfins gedreygd of toekomende
waren, dus met fich wegdroegen) ofin Zee , of in

enige Rivier, of ook wel op ftraat ( voornament-
lijkopdetwee- of drie-fprongen der wegen ) en

kond
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kond het tot byfonder hinder ftrckken, onvoor-
ziens op fulke , reeds weggeworpen efuiver-ftofen,

en nu gewordene vervloekingen, te hebben getre-

den.

Hier by quam daneenheymelijkgewowTz^/van

quanfluis heylige befweringen , of woorden, waar
door het tegenwoordige 3 cftoekomende, ofge-
vreesde quaad 3 wierd afgeweerd en elders heen ge-

wend; door fo heylige gebeden aan den Goden
daarom gedaan.

't Geen ik van het inwerpen van fout in 't Wy-
water { om 't felve alfo te heyligen ) gefeid hebbe ,

had meefr, plaats in deWywaters-vaten,en dat Wy-
water, waar mede iy of Menfchen, ofTempelen>
ofandre faken meer, die te wyen waren, befpreng-

den. Gelijk ook de oude Chriftenen onder hun
Wywater ook fo 't fout vermengden ; en daar me-
de , en in 't heyligen der Nonnen , den felven 't hair

begoten , en in 't wijden 3 en herwijden der Kerken ,

de wanden enz. daar mede befprengden, en alle

andre heyligefuiveringen of wijdingen te werk fiel-

den.

Ookwiert'er (om weder tot deHeydenen te

keren ) dit onderfcheid by hen in de ntiydng of

fuivering 3 voor 't Offeren , aan de Goden, ge-

bruikt:

Dat wanneer fy ftondenomde Hcmel-Godcn
te Offeren ( 't zy dat fy fich te voren byfonderlijk

ontreynigd hadden, 't fy dat fulks niet gefchied

was) fy met het Dopen , oïwajjchen van hei gehele lig-

chaam fich reynigden : Daar fy in tegendeel fulks

maar met bejj>rengtng deden, wanneer fy toetraden

om aan d' onderaerdfche Goden hunne Offerhan-

den te doen. Alhoewel dit geenfins een vafte regel

Was. Gelijk ook ontrent de Inwijdingen ( fpecialij k

T 3 die



2^^ Verhandeling van de

die vanl/k) naar de gewoonlijke wajfching in de

Bad-fiove 3 de aankomelingen (initiandi) weder
door heylige befcroejing gewaflchen wierden.

Tot defe plechtelijke fuiveringen gebruikten

men offich felfs alleen(dat is bediende men die aan

iich felfs) ofgebruikten men 'er anderen toe. De-
fen waren ofManvolk , o£Vrouwvolk : welke laat-

ften j voornamentlijk in Griekenland , daar toe

wierdeu geroepen : en die beyde, (To Man- als

Vrouw-volk) dat geenffins om niet bedienden , als

uit Juvenaals fesde Schimp-fchriftk datgcvolglijk

voor een gedeelte fal verhandeld en verk&arct

werden , blijkt.

Defe hadden hunne byfondre wijfen en manie-

ren ofplechtelijkhedenvanytfi'wvVzg, en die (dik-

maal ontrent ene en defelvefaakj doch meren-
deel naar 't onderfcheid der fake , van misdaad of
verfuym of anders ) byfonderlijk verfchilden ; fo

ten opfichte der ftoffe , van Scilla (ofZee-ajuyn) Ver-.

bena , laurus , Honden , Katten\J
t
Varkens , enz. ) als der

plechtelijkheden daar ontrent te volvoeren : naar

dat elk , om quanfliiis wijfer en geleerder in die

konft te zijn., iets fonderlijks quam te verfieren.

Want fomtijds gebrüykten fy ene en de felve fa-

ken 'mhfuiveren of wijden van Menjchen^ Huyfen ,

enz. fomtijds geheel andren, en die metmalkan-
dren geen gemeenfchap hadden. Even als in 't con-

facreren of heyligen der Beelden y Altaren > Tempelen*

enz. van defe of gene God, dikmaal gans andre
foorten van Ceremoniën , Offerhanden 3 enz. wierden
gebruikt. Gelijk ik fulks getoond heb in mijn kleen
fraclaatje de Confecrationibus Ethnkis.

Want gelijk fy in de heylige Inwijdingen van Mi-
thta met water gedoopt wierden [zXsTertullianus

,

f^ver/us hereticosfeïd ; Tinguit & ij>fe [Diabolus]

ft9£
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'auosdam utique credentes& fidelesfbi : expiationem de»

tttlorum de favacro repromittit y &fic adhuc i?iitiat Mi-
thr<e.

En doopt de Duivel 'er felfs enigm 3 namentlijk die

'm hem hun geloof en betrouwenfeilen. Ook beloofdhy
epuijtfchelding van fonden door dat Badt : en Wijdhyje
7nch te defer tijd dusdaniger

*
wijje aan Mythra. £n in

fijn Boek van den Doop , op defe wijfe : Verder wij-

den fy overal Vlekken , Huifen-> Tempels 3 ja ook gehele

Steden door
9
t rondom befproejen met water. Il aarlijk in

de Apollinare en Pelujifche Spelen werdenjy gedoopt : en

geven voor datfyfulks doen tot Weder-geboort^een qtt'tjd-

fïhelding van hunne meynedigheden enz.~j gebruikten

fy ook dusdanige plechtelijkheid in de inwijdin-

gen tot de verborgene heyligdommen van de Eleufinu

fche Ceres » van Bacchus , van IJls , en van andren Go-
den en Godinnen meer.

In tegendeel gebruikten fy ( als uit het reeds

voorgeleide genoegfaam blijkt ) of Sulphur en een
Toorts , en daar noch 't Wywater by 5 offomtijds
weder geheel andre vry verfcheydene ftorTen 3reeds

gemeld: fchoon'er orainairlijk evenwel het water

( doch ook op verfcheydene wijfen ) was byge-
oeg3
De Suiver-Papen of Papinnen, endiergelijke

foort van Volkje , daar ontrent gebruikt , waren
Lieden ( uitgenomen de Augures en Harufë>ices pu-
hlici ) uit den gemenen hoop : en geenfïins Lieden
uit publijke auctoriteit gefteld.Naardemaal de pu-

blijke auctoriteid der Magiftraten, ofOpper-rege-
ring van Grieken ofRomeynen , fich daar niet met
bemoeyde j ten fy onder fuik prsetext iets wierd
•indireóte ondernomen, 't geen aan deRepnblijk
ofOpper-Vorft , fcheen fchadelijk tefullenzijni

of ten minden door de felven vpor fodanig wierd

gehouden, T 4 Dus
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Dus verwijt de feer vermaarde Orateur Demo-
thenes, aan JEfchmes , fijne allerhevichfte en fterk-

fle partye in Athene > dat fijne (JEfchinis) Moeder
fo een bcfuseerfier en fuiverfier te Athene was ge-

weeft (hoedan ige Vrouwen , gelijk by ons dikmaal

de Kopfters en diergelijke foort , de befte naam niet

hadden) en hy JEfchines , terwijl fijne Moeder daar

mede befich was (namentlijk ontrent de voorgaan-

de fuivermgen voor de Atheenfche Myfieria) onder-

tufïchen de plechtelij ke Be[weringen3 en andre daar

toe behorende woorden ( wijl de Moeder mif-

fchien felfs lefen noch fchrijven kon) voorlas.

Te Rome was het meeft, of ordinairlijk Manvolk,

gelijk daarom ook Claudianus geen Vrouw , maar
Mansperfoon noemd , en fulks ook buiten Juvenalit >

uit Afconius Pedianus enz. niet duifterlijk blijkt. Al-

hcewelde oude Wijven > als uit Oviditts , en meer
andren, blijkt, mede (vry dikmaal) tot die felve

fuperftitie gebruikt wierden.

Anderfins waren tot de publijke fuiveringen en
der felver plechtelijkheden tot heyl des Roomfchen

Volks enz. ingefteld en gepleegd , depublijke Priefle-

ren, Pontifices en XV, Mannen, gefteld tot het bedie-

nen der heylige plechtelijkheden, enz. met publij-

ke auctoriteit , van den Raad , geordineerd en ge-

machtigd : en de Leden dier heylige Collegien van
d' aller-voornaamften en achtbaarften , fo ten op-

fichte van Ampten als a£komft,der Roomfche Re-
publijk: om fo alles te beter onder macht en be-

dwang der Opper-voogdy te houden. £n om defe

oorfaak was het , dat y naar 't getuignis van Cicero, de
Roomfche Raad, terwijl 't gebied in fijn volle kracht

was , een Raads-befluit maakte , dat fes Sonen van de
aller-voornaamfte geflachten en Lieden der Stadt

Home, (eene) aan yderderfesEtrurifche Volken, om
die
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die Rarufèicina of Offèr-wkhelaryen aldaar te Ieren

befteld wierden : fchoon 'er een ander oogwit

wierd voorgewend ; opdat, namentlijk, die we-

ten {chap en konft niet in kleenachting quam te ge-

raken , indien fy door Lieden van kleene conditie

en middelen , tot winft en voordeel voor den
Wichelaar wierd misbruikt. Hoedaniger wijfe het

met de Vicanï Haru/fiices ( of Offer-wieheiaars die

langs de Dorp en en 't Land liepen) ging : als bene-

den breder fal getoond werden.

'tGeen buiten Toorts en Sulphermetft. in gebruik

was , ontrent hetJuiveren en wijden (fo ten opfichte

van begangene misdaden , of wroeging van con-

icientie , afwering van (door dromen ofanderfins)

gevreefd toekomend quaad, ofinwijding tot quan-
fuisheyligeverborgenthedenenz.was het water,

ofuit Rivieren, ofuit de Zee., fonder byfonder on-

derfcheid , daar ontrent te maken ; ofwel ook ex-

preflelijk uit fekere daar toe(doordeP*/><?/zofan-

dre gepretendeerde Suiveraers) aangewefëne Ri-

vieren, ofFonteynen.

Met hoedanig een Water ( tot defe (uruering
)

fomtijds heel uit Meroe gehaald, de Tempel van l/is

( door die dusdaniger wijfe gefuiverd wierden ) of
licht ook andre Tempelen moeften [doch meeft, ge-

loofik die van 7//>,of diergelijken] befproeyd wer-

den.

Van de Fonteyn van Mercurius te Rome 3 by de Ca-
peenfche-Poort , fpreekt Ovïdius (in Faftis) met een

ièer aerdige fcherfling , als hy feid

:

Eft aqua Mercuriiportee vicina Capena

Si libet expertis credere Numen habet.

Huc venit incinclus tunicas Mercator : <& urna

Furmfuffita ^uamferat , baurit a^uam,

T 5 Uda
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Uda fit hinc laurus » lauroffcarguntur ab uda

Omnia qua Dominosfunt habitura novos!

Spargit& ipfeftiOS lauro rorante capillos :

Etperagit folitafallere vocepreces.

Ablueprateritiperjuria temporis inquit i

Abïueprateritaperfida verba die

Sive ego tefeci teflem falfove citavi

Nonaudituri Numina Magna Jovis ,

Sive Deumprudens alium Divamve fefelli ;

Abflulerint celeres improba dicla Noti.

Et pateant veniente dieperjuria nobti ;

Nee curent Superi,Jiyua locutus ero.

Da modo lucra mihi 3 dafaclogaudia hero

:

Etface ut Emptori verba dedijjejmjet»

Talia Mercurimpofcentem ridet ab alto $

Se memor Qrtygias[urripuijje boves.

, , Dicht aan de Capeenfch e-poort is het water

3 ., van Mercurius ( ofaan Mercunus toegeheyligd )

j, dat 3 indien gvd' ondervinding wild geloof ge-

>3 ven, met Goddelijke kracht begaafd is.

3 3 Hier heen komd de los geklede (en floofach-

* 3 tige) Koopman , en fchept 'er (felfs reyn en fui-

3 3 ver) met een bewierookten Emmer 3 watei uit,

,3 om met hem te dragen.

. 3 Hier mede [ met dit water ] maakt hy een

3 3 Laure-tak nat : en met die natte Laure-tak

3 3 werd door hem alles , wat een nieuw befitter of

, 3 eygenaar 3 verwacht , befproeyd.

3 , Hy befproeyd ook felfs met die daaugevendc

,3 Laurier fijne eygene hoofd-hairen s en fpreekt

3, 'er een gebed op uit 3 met fodanig een (lemen

3 , geluid 3 als die 3 waar mede hy gewoon is an-

3 3 aren te bedriegen.

3 , Wan" af feid hy , de meynedigheidin voor-

Ie?
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, , ledene tijd begaan; wafP afde leugen en ontrou

1 3 van de voorledene dag.

,, 'tZydatiku tot getuige heb aangeroepen;

3 , of dat ik de krachtige Goddelijke wreking van

3 , Jupiter, die (ik dacht , dat) het niet fou horen

3

3 , valfchelijk heb bygebrachr,

,, Of, indien ik iemand anders 3 der Goden of

3 3 Godinnen, met voordacht bedrogen heb; laat

, , doch de fnelle zuide winden , die goddelofe

3, woorden wegvoeren , en doen verftuiven.

3, En laat 'er 3 op de toekomende dag, weder

,
, occafie van vallenen eed en meynedigheid ge-

, 3 boren werden : en wel fodaniger wijfe , dat de

, 3 Goden 't fich niet aantrekken , indien ik 'er eni-

,
, nige gepleegd fal hebben.

33 En geefmaar winft: en profijt, en 't vroylijk

,
, genot van die winft : en maak dat ik met liegen,

1
3 en den Koper te bedriegen, mijn voordeel doe.

3 3 Met den genen , die dusdanige dingen bid en

, 3 verfoekt , lacht Mercurim uit den hogen Hemel:
L , als die noch gedachtis is 3 hoe hy felfs de Ortygi-

,3 fe Ojfen geftolen heeft.

Byfonder wel komen dusdanige futveringen en
rebeden overeen , met die gebeden die aan Laverna,

ie Godinne (en PatronefTe) der Dieven, by de Romey-

ien-> wierden gedaan naar 't loopje van Horatius

:

•

( in de 16 Briefvan fijn eerfte Brief-boek.)

- - - Pulchra Laverna ;

Da mihifallere , dajujlumfanèlumque videri

:

Noéïempeccatis &fraudibus objice nubem.

Ofchone Laveraageefmy occafie van te bedriegen ;

Maak dat ik evenivelrecbtvaerdig en heyligfehijn

:

Bedekt mijnejonden met de nacht 3 en mijn bedrog met

'en donkere Wolk.

Waar uit men ondertuiïchen fier 3 hoe de Hey-
den-
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denfche fuperftitien , en vuile parten (noch als

onder pretext van Godsdienftelijkheid , en behulp
der Goden ielfs bedreven)door de Heydenen felrs

wierden belacht en befchimpt.

Gelijk nu dit water van Mercurius tot een quan-
{uis heiligefuivering gebruikt wierd, fo wierd ook
by de Trcezeniers het water uit de Hippocre?ie ( want
defen pretendeerden ook een Fonteyn van diefel-

ve naam, en de felve kracht te hebben )
gebruikt.

En alfo ook by de Ele'êrs de Fonteyn Piera, , die tuf-

ichen Olympia en Elis door liep ; en alwaar die ge-

nen, die de heylige plechtelijkheden fou bedienen>

fich eerft. door een Varken [ dat fuivere dier J ] en
^tiuater defer Fonteyn > moeiten fuiveren en 'mijden.

Van het water heel van Meroe-, en elders, verre van
daan, gehaald, fal licht noch verder beneden (by

andre occafie) werden gefproken.

Wanneer fy gingen naar de Tempelen om aan de
Goden te Offeren , en de felven om toekomende
heyl enz. te bidden , <wiefchen fy ofhetgehele lichaam

{als uit Plautus , Lucianus en andren blijkt ) of«iw*.

Jchen hunne handen-, in Rivieren , Eonteynen of'Water-

bakken : [hoedanigen men hedensdaags voor in, of

zzndeTurkfche Moskeen , otTempelenüet : wijl die

ordinairlij k fich ivajjchen eer fy in de Moskee tre-

den om te bidden.] Qïbefproeyden hun hoofden hair,

of ook andre leden-, met geheyligd'Water : ofwierden
fy met een daar toe geheyligde Quifeel, Olijf- ofandre

lak (ofook een Lawwre-tack halfgebrand van 'tAu-

taar genomen , en in 't Wywater nat gemaakt en ge-

doopt)hefpioey&. Dat ordinaei lijk; gelijk het ge-

tal van </r/V voornamen tlijk ontrent hunne plech-

telijkheden van byfondre heyligheid en achting

was ) tot driemalen toe gefchiede : als overvloe-

diglijk uit de oude Schrijvers fo Poëten^ls andren,

blijkt.
~ ' Tot
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Tot fodanig een wafTching en befproejingflon-

den, de(Perirranteriaof) Wyivaters-vaten niet bin-

nen, maer buiten de Tempelen', en op fodanige diflan-

tie van de felvem als de toegang voor den onfuive-

ren (door openbare grove ibnden en fchelmftuk-

ken, ) wierd afgefneden,* alwaar die, die anders

niet publijkelijk misdadig waren , fich felven moe-
iten reynigen , eer fy verder tot de Tempel , de ge-

beden , offerhanden enz. toetraden.

Ook waren'er (als reeds boven is gemeld) offle-
neofhoute(ofandrefoortvan) Borden, ofTaaffè-

rslen-i voor de Deuren en bebeynin^en der Tempelen ge-

field : in welken verboden wierd , aan die nietfui-

<ver waren, binnen de heylige Vaten [deWywaters-

vaten] te komen : die daarom aan den ingang der

heylige beheyningen gefield waren.

Doch flonden dusdanige Wywater-vaten niet al-

leenlijk op reeds gemelde plaatfen , voor de Tempe-

len : maar. waren fy ook gefield aan de ingangen

dier Markt- of publijke Plaatfen, daar de ordinare

Volks-vergaderingen (in Griekenland, tcRome, en

elders) wierden gehouden , totheylderRepublij-

ke, of't maken der Volks-befluiten, daar toe die-

nende.

Voor welken altijd gingen,op de daar toegefleldc

tijden en dagen, de daar toe geordineerde Slacht-

ofïeringen en gebeden aan defe ofgene God, die

als Profes of Opfeender van dusdanige vergadering

geëerd en aangeroepen wierd, enz. Gelijk als voor

de beraadflagingen in deRoomfcheenandreRa-
' den: 't zy dat fy in enige (defes ofgenes) Gods Tem-
' pel; 'tzy dat fy in enige andre, daar toe geordi-

; neerde plaats (in het Capitool, of elders) te faam
' vergaderden. Op dat allo , alles wat'er befloten
' wierd, met goedwillige toeflemming der Goden

fcheea
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fcheente gefchieden : en uit dieft hoofde de be-

fluiten daar gemaakt alfo te meerder kracht en na-

druk by 't gemeen hadden.

Die genen nu 3 die buiten defepublijke Vergader*

plaatfen ( ten tijde fodaniger vergaderingen enz.

)

wierden geweerd 3 waren , te Athene, niet alleen-

lijk die aan enige byfondre misdaad (van doodflag^

oftegen natuurlijke fchandlijkheid , of enige an-

dre verwatenheid) fchuldig waren : maar ook,die

den Oorlog ontvloden , en alfo van bekende bloo-

heid waren overtuigd; ofdie hun gelit3
in de Krijgj

hadden verlaten enz.

En gelijk deKofters, otTempel-beforgers , by de

Tempelen Honden , om defen te Wijden en andren in

tegendeel te weren : fo Honden aan die Markt- of

Vergader-plaatfen weder andren , daar toe geordi^

neerd : en wierden de dufdanigen, niet alleen hier

van, maar ook van noch andre toegangen en voor-

delen ontroofd. Doch fal ik wel licht hier van
noch elders breder fpreken.

Een andre wijs vanfuivering was 'er noch dootf
3
tvuur: waar over heen fy [Heydenen] fprongen

ofdooreingen.

Dit deden de Grieken enRomeynen, ontrent op
fodanige wijfe, als, voor de Babyloonfche gevanke-

nis, de afgodifche Joden hadden gedaan : en wel
voornamentlijk de Boeren in 't vieren hunner Pa*
lilia [ofFeeften van Vales de Godinnen der Herde-
ren enz. ] op welke Feeften fy een groot vuur 3 van
hoy 3 ftroyofftoppelen ontftekende, daar over heen
fprongen , ofdoor 't felve fprongen en liepen 5 en
fich alfo ge/uiverd en gereynigdwaanden

.

Defe fotte fuperfritie had ook plaats by vele;

Chriftenen van vroegere eeuwen : gelijk 'er onder
hen ook vele andre heydenfche fuperftkien en mis-

brui-
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bruiken feer lang plaats hielden. Wijlfy., ofop
St. Javs avond ( als Ba/famo aantekend over 't Con-

cilium Trullanum 3 in welks tfsite Canon fuik een
misbruik fcherpelijk verboden werd ) of ook op
nieuwe maanden, of andre tijden, voor hunne
huifen ofwinkels lulke vuuren ftookten, endaar
over heen fprongen ; en niet alleenlijk fulks om
fich tcfiiveren deden : maar ook, om daar uit goe-
de ofquade voofwikkingen te nemen , en voortellin-

gen te maken over 't geen hen noch toekomende
was.

Dus verhaald Theodoretus (mAporO) dat hy ge-

fienhadde, dat, opfekere tijd van 't jaar, in eni-

ge Steden grote vuuren waren ontfteken ; en dat

over de felven heen fprongen niet alleenlijk de
kindren en volwaffe Mannen : maar dat ook de
Moeders, met hare kiene kindren op den arm,
daar door heen liepen : even als of fy de kindren ,

daar mede reynigden 3 en groot quaat Yan den felven

iquamen afte -wenden.

\
Noch was 'er een andre foort vanfirjering door 't

; vuur , met over 't felve heen te wandelen ( of ook
i wel heet en gloejend yfer in de handen te nemen )

wanneer iemand van mifdaad befchuldigd, fich op
fodanig een wijs wilde onfchuldig verklaren. Dit
Mennen by Sophocles ( in fijne Tragedie de Antigone

genaamd] en andren meer.

En was dit quanffuis fodanig een Mirakel als

onderde Herpini (ïtaliaanfche Volkeren niet verre

van Rome) die door fulke kunsjes 't domme graauw
[onder fuperltitie hielden , wierd gepretendeerd

I plaats te hebben. Wijl die over 't vuur heen lie-

pen met hunne blote voeten, fonder daar van ge-
". quetft te werden.

Doch MarcusVarro ( van wien de Ouden getui-

gd
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gen, dat 'er niemand onder de "Latijnen , ja Celfs on-
der de Grieken oid geleerder was) leid, by occafie

der befchrijving van fekere Sa/f of fineerffèl, dat

(N. B.) fulks (onder de Herpinen) niet fonder voor-
gaande heymelijke konft en beforging toeging : wijl fy

defolen hunner voeten j eer fy over't vuur heen liepen >

ivel degelijk met feker daar toegemaakt Medicament of
falfbejlreken. Gelijk iulke kunsjes by de Guichelaars,

die hunne handen metgefmoltenlootwaflchen,
ofheet en gloejend yfer, of kolen * en diergelijk

tuig brandendende , in de mond nemen , ofandre

ftofdaar in weten te ontfteken > enz, noch hedens-

daags gepraclifeerd werd.

Dit kunsje (ofgepretendeerd Mirakel, ) had ook
aldaar maar plaats onder fekere weinige familien.

Doch wierden evenwel óefe Boeven by 't ge-

meen fo geacht, ofgevreefd; dat hen felfs door den
Raad 3 in vroegere tijden 9 vryheid van alle laften

en dienften vergund was.

Doch moet ons dit fo vreemd niet voorkomen ,•

om dat diergelijke exempelen ons ook voorko-

men > in deKaJfe-boeveny en de langs Land en Dor-
pen lopende Slacht- ofOffer-ivichelaars } Orakellot-

gevers, en meer andre fulke ruichte; en aan 't ge-

meneVolk de fuperftitie en oefFening der felve vry

gelaten wierd (jafomtijdsgepatrocineerd) folang

als fy niettegensdeRepublijk, of al te opentlijk

en directe tegens de goede feden ftreed.

Gelijk men daarom ook fiet, dat de Sterre-kijkers

(ofVoorfeggers uit het gefterme enz ) fo menigmaal

uit Rome 3 fchoon fonder vrucht , zijn uitgefeid 5

de Baccha?ialia (ofquanfïuis heylige verborgenthe-

den van Bacchus 5 waarlijk de School van alle gru-

weldaden ; en de Tempelen van Serapis en lfu ( in

welken mede , onder pretext van Godsdienfl gro-

te
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te guiteryen en onguurheden gepleegd wierden)
door publijke auótoriteit zijn uitgeroeyt:en als nie-

mand uit de Werk-lieden, ofgemenen hoop (door
fuperftitieufe vrees) fulks eerlt ofwel geheellijk,

dorft aanvangen , de Burgermeelter Emilius Paulus

voor aantrok , een Bijl in de hand nam, en den eer-

ften houw gaf.

Dat velen der cerfle Chrijlmeny aan defe , en
meerder andre3 fotte Heydenfchelüperftitien , en
daaruit volgende uitfporigheden , van dusdanige
natuur , valt waren , tonen ons de oude Concilien
t' Ancyranum , t' Eliberitanvm, enz, de oude Schrij-

vers> Cbryfifihomus nam. en andren meer.

Want dit fien wy ( om geen meer andre Voor-
beelden op te halen) dat, inde 23de Canon van
\Concilium Ajicyranum > aan de Chriftenen verbo-

den werd j niet alleenlijkjich met Heydenfcbe Waarfeg*

gers te moeyen? en den Jelven raad te vragen > die in

hunne huifen te leyden, om aldaar uit hen toeko-

mende dingen te onderioeken; maar ook niet, om,
ofhun felfs, of hunne Huifen, ofandre faken, door

den felven ( offuik flag yan Volk) te doznfuiveren

envjyen.

Dat dit een overblijffel van 't Hevdendom was,

in die Chriftenen , die uit het Heydendom tot de

Chriltelijke Godsdienft waren overgekomen,
blijkt genoeg uit Tertullianus : als die getuigd (bui-

ten meer andren) dat de Heydenen niet alleenlijk,

Menfchen > Hnifen j Vlekken ,
Dorpen en Steden 5 maar

ook 't geen door hen nieuv.'1'tjks gekoft was enz. mee
fuik gepretendeerd Wyvjater wijden en fuiverden.

Welke foort van Chriitenen (want die uit het Jo-
dendom waren overgekomen, acht ikgeenffins,

dat hier dusdaniger wijfe aanvaft waren ) fo ge*-

yolglijk de au&eurenzijn geworden, van meelt al*

V Je
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Ie die foorten van fuiveringen en wijdingen , die men
in de Boon.fihe en andre Kerken ( doch principalijk

de Koomfthen Kerk ) ontrent Menfcheny Kerken, Klok'

ken enz. heeft ingevoerd.

Noch velerleye foorten van wijdingen enfiive»

ringen der Heydenen waren hier op te halen,als die

der kieneKmdren; op dat fy mochten vry van bèta»

vering enz. blijven (reeds , buiten noch andre foor-

ten, hier boven bygebracht: ) fo ook die gefchieden

om 't effeclt van een yuade droom te voorkomen ;

ofom ffcook 3 en Nacht-geeften te verdrijven ; ofom
ander gevreefd quaad af te wenden en te voorko-

men; of om vele andre oorfaken meer : die dan
noch dikmaal op feer verfcheydene wijfen ( fom-
tijds ook op feer gruwelijke , namentlijk , met het

flachten van volwaiïchen>ofonvolwalTchene Men-
fchen) te werk wierden gefteld: maar defe uitwey-

dmg is reeds fo verre uitgedegen j dat fy licht , aan
velen, veel te groot en breed fal fchijnen.

Waarom ik dan (om wederom wat nader ter fa-

ke te komen) tot de Orakel-plaat[/rokeer > en de/ui-

veringen 3 of'wijdingen voor 't Orakel-vragen gaande.

Defe Tempelen wierden fpecialijk(naar Feftus ge-

tuignis) Delubra genoemd , om de Labra ofWas-
vaten voor de felven tot luivering geiteld;als teDel-

pkis j te Dodone , en op andre plaatfen meer. By an-

Ure Orakel-Tempelen waren Fonteynen daartoe geor-

neerd en geheyligd.

Doch by andren waren weder Fonteynen > die

door geen waflingen van Menfchelijke Lichamen,
mochten verontreynigd werden ( ten minlten on-

trent iekere fpatie , of gefielde paal van heylig-

heidderfelver: ) ais, by voorbeeld, indeFontep
der God Clitumnus , die aan de felve , en der onder
de hand in grootte toenemende Rivier, zijn Ora-

M-lempel\\*d. Fan-
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Paufcnias, in fijn Befchrijving van het Atrifche

Land , verhaald onder andren dit volgende : Byde
Oropïêrs is eenPonteyn 3 dicht aan de TempelvanAm-
phiaraus : aan welke Fonteyn fy noch Slachtoffers ge-

ven > noch fich in de felve baden , noch het water totfut-

vering der handen {enz..) gebruiken. Alleenlijk werpt die

gene 3 die , door Raad en vermaan van '/ Orakel , van

fiekte ofauaalgenefin is , ettiggemunt goudenfilver in de

Fonteyn. Want door defe ( ofde opening en oor/pronk der

felve ) feggenfy dat Amphiaraus , nu al'een God gewor*

den zijnde, is ter nedergedaald.

Doch evenwel moeit 'er noodfakelijk voor 5
c

Raadvragen aan A??iphiaraus
(
gelijk de felve Paufa-

nias kort naar defe voorgaande woorden getuigd)

eenfuivering ofwijding voor-afgaan : die gefchiede

terwijl 'er voor hen aan dien God geofferd wierd.

Hier naar , en naar 't verder Offeren ook aan alle

d' andren (Hercules? Jupiter, Apollo, en noch een ge-

hele menichte , van andre Goden , voor wien dien

Altaar in 4 onderlcheydene delen verdeelden aan
yder der felven , en allen gefamentlijk 3 geheyligd

en toe-geëygend was) wierd'er aan Amphiaraus een
Ram geilacht 3 op welks huid de Raad-vragers (ge-

lijk over al de gewoonte was in Tempelen of Orakel-

plaatfin, in welken door dromen d' Orakel-antwoor-

den gegeven wierden) fig gingen tot flapen leggen >

om alfo de nacht- en droom-gefichtenjofgeluidennoot

welken quanffuis , aldaar de Goddelijke Antwoorden
wierden gegeven aan den flapenden , te verwach-
tenen waar te nemen.
By occafie van defe Ram aan Amphiaraus geflagt,

kan ik niet wel laten te voegen, 't geen ik pag.2Stf.

en 2S7 heb overgeflagen , aangaande de kunsjestn
bedrieglijke greepjes , der Offèr-wichefaars en der fel-

ver Dienaren en mede-hH/pers(depQp#>vifiwarii&c.)

V z die
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die de Olfer-dierenjlachten, keelden en openden : doch
dat evenwel aldaar, mijns achtens, byfonderlijk

had te pas gekomen.
Want naar dien 'er te voren niet alleenlijk aan

Trophonius en des felfs Sonen , aan Apollo , aan Satur-

nus-, aan Jupiter , aan Juno > en aan Ceres moeit geof-

ferd werden ; en 't elkemaal een Offèr-ivichelaar

daar by quam, om degoedeofqu3.de\Foor-tekenen

uit de Ingewanden ivaar te nemen en te verklaren;

en dat dele voorgaande Offer-flathtingen van geen
gewicht of kracht waren , hoe blijde Tekenen fy

cok quamen te vertonen ; ten zy fy door de goede
Voortekenen , in dele op 't laatft gedachte Rapt

wierden beveiligd ; en men niet tot het Orakel-hal

neder-klam voor 'er gelukkige Voortekenen wa-
ren : konden 'er al vry kundige handgrepen, door
dat volkje op fulke boevery en bedrog geilepcn^ge-

bruikt werden,- wanneer iy in't openen der Dieren
met bebloede handen (ofook wel doeken daar by,

om quanfluis , alfod' Ingewanden te fui verder en
klaarder voor 't oog der Offèr-ivichelaars naakt en

bloot teleggen)daar in wroeten en grobbelden ; en

alfo vaerdiglijk en heymelijk t' ene of 't andre deel

óesOff'er-diers , of quetften ofontftalen , enftillijk

aaneen kant maakten.En wel voornamentl ijk wan-
neer de Offèr-iuicheiaars alleen buiten anderer by-

fcijn , de Ingewanden befchouden : gelijk niet

alleenlijkby de Grieken, maar ook fulks by deRo-

meynen (ten minften tot dat Tiberius fulks verbood)

in gebruik was. Dat 'er exempels van dusdanige

kunsjes by te brengen zijn , tonen ons Atheneits en

andren meer. Atheneus ( in 't 9de Boek fijner Deip-

7iofiphifienoiTaaffel-praters) verhaald ons van een

Kok of Offer-[lachter , die, wanneer 'er enige Sch ip-

persof Bcots-gefelkn, nu van de Reis t'huis ge-

ko-
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komen , eenGeyce-bok totdankbaerheid, quamen
te Slacht-orTeren , daar uit behendig]

ij
k de Nier

wift te flelen en heymelijk aan een kant te maken
j

en die , als daar over dele Schippers (o verhaald en
verfleld Honden over 't quade Voorteken , van

dat 'er maar een Nier in dat Qffer-dier wierd gevon-
den, dat fy daarom tot de tweede Offer-flachting

quamen, om 'tquaad voorfpook afte wenden enz,

hy meteendiergelijkeguichel-greep, daar weder
wilt het hart uit te flelen. So dat fy ten aller-uiter-

flen verileld en verlet , om dat in het twede Offer-

dier geen hart gevonden wierd, lich tot het Offeren

van een deide Slachtoffer , door angfl en vrees van

ongeval , genoodfaakt vonden.
Over welk Hifloritje de byfonder vermaarde

(en noch meerder geleerdc)CaJaubonus in fijne aan-

tekeningen over Ktheneus •> op dele wijs fpreekt

:

Atque ex h;s dtfcimus quifaéïumfft olim , ut totieshofti*

parte aliqua hitefli?wrum defecïa reperirentur : cujus rei

teffis tot locis Gr&ca <& Latina hiftoria. Ego non dubito

Popas & Viftimar'ws Jui compendii caufafape iis arttbus

ufosy &c,

y , En leeren wy uit dek grepen hoe in oude rij—

, , den byquam , dat Co menichmaal de S/acht-offe-

,, ren, ten oplichte van'teneoftandredeelder

, , Ingewanden , defeéi ofgebrekkig waren : waar van

, , de Griekfche en Latijnfche Hiitorien de getuignis

,, geven. Iktwijffelniet, of de Qffèr-ivichelaars,

>, en der felver mede-hulpers hebben, om hun

3 , profijt en voordeel , fulke kunsjens dikmaalen

,, gefpeeld, enz.

Onder de exempelen dien men hier van voor-

brengd, is, ipecialijk dat van^-.Oy^r.die fich even-

v/ei noid door dusdanig bedrog liet verbalen ; als

die felfs Opper-priefter , Wichelaar enz. zijnde , feer

V 3
wel
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wel wift(en fo wel zhCato)wat kunsjes hier ontrent

gefpeeld wierden. Namentlijk Valerius Maximus ,

Julius Objequeus-i en diergelijke wondervertelders

(die door de fuperftitieufc na-enuitfchrijversder

ouden daar in gretig werden nagevolgd) verhalen,

dat fo als hy Cafar, nu in fijne meefte glorie, flacht-

ofterde, de Offèr-tuichelaar Spttrinna feide , dat 'er

geen hart in d'Offèrhande gevonden wierd : en dat

dat Teken van groot gewicht en nadruk ontrent fijn

leven en beraadflagingen was.

Maar doch hoe fpreekt'er Cicero van? Gy brengd
by , (leid hy in 't 2de Boek van de Voorfeggingen )

dat in d' ingewanden der vette en gladde Stier ,

terwijl Cafar die offerde , geen hart gevonden
wierd : 't welk , wijl het niet kon gefchieden

dat dat Offer-dier fonder hart leefde : moetmen
oordelen , dat het vergaan ofvernietigd is ge-

worden,terwijl 't dier geflacht wierd. Maar hoe
komd het doch by , dat gy het ene verftaat , na-

mentlijk dat de Os niet fonder hart heeft kon-
nen leven; en dat gy het andre niet begrijpt,

hoe namentlijk , het hart niet ergens elders , ik

weet niet waar, heeft konnen heen vliegen?

Want ik fou wel konnen onkundig zijn, wat
kracht het hart heeft ontrent de onderhoudin-

gevan 't leven ; ofvermoeden, dat het, door
fiekte van den O-f > kleen, fchraal» verteerd, en geen

hart meergelijk was. Maar gy, wat hebt gy,waar-
om gy meend , indien 'er noch fo even te voren
in de vette en gladde Stier, een hart was, dat het

vergaan en vernietigd is , fo terwijl het dier ge-

flacht wierd ? Offoud het wel zijn, dat de Stier

terwijl hy C<efar> die met purpere klederen be-
kleed , en als fonder hart , of verftandy [om 't

fo vuerig trachten naar de niet alleenlijk Opper-

voogdyt
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*voogdy, maar ook Koninklijke Naam] aanfchoude,

ook fo ielfs van hart ontroofd is ?

Verder toona hy, Cicero, dan hoe met het verde-

digen defer Offer-wichelarye , de gehele Natuur-

kunde werd om verre geworpen : en geeft 'er vele

redenen by , die , fchoon van groot gewicht , te

lank wijlig iouden vallen hier in te vlyen , en waar
van ik verder beneden , als ik breder van de Offer-
wichelaars fpreek, noch ietsfal bybrengen.

Ondertuifchen geef ik den Lefer te bedenken,
( als defe Hiftorie al voor warachtig moet werden
aangenomen) of hier dusdanig een kunsje niet fy

gefpeeld : dat of 't fchoon door Cafar gemerkt
wierdj evenwel wierd gedifïumileerd.' Wijl't daar

voor die tijd met die gepretendeerde Religie te

fpotten (dat hy doch anders noid als indirecte

deed
) geeniïins te pas quam j om den haat van den

"Raad daar door niet verder op fich te halen ; en de
gumt en liefde van 't gemene Volk tot hem niet te

verlieien.

Voornamentlijk als wy ook overwegen, hoeda-
nige kunsjens ook andre Vorflen en Groten , ontrent

diergelijke plechtelijkheden, hebben gepleegd, of
doen plegen.

Want dit verhaald Frontinus in fijn 1 Boek van

de Krijgslijten : Alexander van Macedoniëfuïïende Of-

feren befchreefmet Verw^ ofinB de ha?idderOffer-iuiche-

iaar, dien hy \Offer-wichelaar ] op de Ingewanden moeft
leggen. Deletteren ( daar ingefchreven) gaven te ken-

ne?i , dat de verwinning aan Alexanders zijdeJou zijn :

welke letteren, wanneer hy de warme Lever uit het Dier

had gerukt , en die door de Koning den Soldaten was
vertoond, fiak hy hen daar mede 't hart onder den Riem

:

naar dien de Godhier door > quanjjuis de overwinning be-

Upfde.

V 4 Het
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Het felve deedookdeOfFer-wichelaarlwwV^;
Wanneer Bumenes tegens de Gallen fou flag leveren

.

Meerder dusdanige exempelen waren hier by te

brengen ; maar acht ik , dat defe aan den Lelèr>

voor dees tijd, Tullen genoeg doen.

Om dan verder voort te gaan, en te komen tot

het neder-dalen in't Orakel-hol, ftaat noch te letten,

dat naar dat eyndelijkde Raad-vrager gewallen en

gefuiverd was , in de Vloed Hercyna , door kindren

van maar 13 jaren oud, (daartoe, en tot de daar

aan vaft zijnde plechtelij kneden , voor fo verre der

felver kinderlijk begrijp rijkte,* om alfo, buiten

twijffel, deie bedrieglijke kunsjes te eenvoudiger

te doen fchijnen, uitgekofen zijnde,) wierd hy
jioch naar twederleye Fonteyn (de ene zijnde die

der vergetelheid, d' andre die dergeheugnis ) geleyd

:

en moert hy uit beyde die Fonteynen drinken ; om
reden of prastext door Paufanias bygebracht.

Onder welk prastext dan, mijnLefer (wijl dit

door de handen der Papen enz. bediend wierd) Teer

gemakkelijk onder 'twater vermengd kon werden,

of reeds al te voren vermengd kon zijn , enig Me-
dicament ( of eerder fenijn ) dat de finnen en ver-

fland des Raad-vra^ers quam te beroeren ; en waar
door feer wonderlijke Dromen en Verbeeldingen in

de her(Tenen der Raad-vrageren quamen gefor-

meerd te werden:
DathetO//'w», deOpiata

( ofMedicamenten uit

,

en met, het Opium t' faam gefield ) en meer andre

flaapmakende , en herflen-beroerende kruiden,

drogen of fappen,hier toe, op velerleye wijfen, be-

quamelijk genoeg konden gebruikt werden, we-
ten alle die genen , die kennis hebben met hoc kie-

ne maat ofgewicht , van Opium , Dutroa en andre >

(b uitheemiche als in-heemfchc, ƒ**/>- of Rafemy
ver-





N°. $ * Voorbereyding tot het Ora-
kel-hol en Tempel van Trophonius. p. 3 \%

I ipv E Orakel-vrager , die door Toorts , Sulpher ,

JLy f» diergelijke Suiver-fioffèn^ gefuiverd e»

geheiligd werd.

% DeWy-of Suiver -paap , die eP Orakel- vrager

heiligd.

9 De Ojfer-Jlachtingen aan Trophonius en meer andre

Godengedaan ; en de Wichelaryen daar uit waar-

genomen ; om met hoop van goed fucces te mogen

neder-klimmen.

4 Schilderyen en Vertoningen gemaakt (
en daar om-

trent vertoond ) van Antwoorden en Succejfen

aan voorgaande Orakel' vragers gegeven,

5 WaJJching aan de Orakel-vrager , door de Kinde-

ren Hermai genaamd , gepleegd : op dat het

werk fo te eenvoudiger mocht [chtjnen.

6 De Ram aan Agamedes ? om 't aller-fekerBe goed

Voor-teken te verkrijgen 3 Ge/lacht,

J Holen, en derfelver bedekte Uitgangen aan ver-

fcheidene zijden gemaakt : fo tot correfrondentie

met de naby-gelegeneTempelen ; als om heymelijk

in en uit te brengen , '/ geen tot het bedrog van

node was.

£ Fonteyn der Vergetelheid.

p Fonteyn der Geheugenis: uit welke beyde Fonteynen

de Orakel-vrager voor V neder-klimmen enz,, moef
drinken.

XO De Orakel-vrager gefchoeyd , en met een wit Kleed

aangedaan, met omgorde middel , en de geheiligd

de Koeken in fijne ha?ide?i

II 'Boven-mond van'tOrakelt-hol, waarindeOra*
kei vrager neder-klimd > met een lojfe JLadder $

die naar fjn neder klimmen weder werd na boven

gehaald.









N°. <? Door - fnijding van 't Ora-
kel-hol en Tempel van Trophonius. Pag. 3 1^,

I TP\E Orakel-vrager, met de Honing-heken im

I V *fe /?*#*/> naar't af-klimmen 3 door't

beneden-gat neer -getrokken.

% Aandenfelve, terplaatje daar*t Orakel-antwoord

moeft werden ontfangen , volbedwelming zijnde ,

of Schilderde en Spiegel voorgehouden , of in de

oren getoet j om fodanige verbeeldingen in fijne

Herjfenen te brengen, » ah tot het oogwit der Pa-
pen diende.

$ Spiegels en Schilderyen daar toe gebruikt,

4. Oor-toeters > die , met vervaerlijk gedreun en ge*

luid, hetgeenfe wiUenhem ind7

orenfihreeuwew*

$ Rookwerk-potten , tot continuatie en vermeerde*

ring fijner bedwelming dienende,

6 Papen , die in donderaerdfe Holen
y
tgeen tof hunne

bedriegeryen diende befchikken.

j Degejujpeèleerde Raad-vragers en door-fnuffelaarsy

in de Holeu vermoord, en (8) elders heen (niet

door 't Heylige Gat ) uit-geworpen.

9 Verdere communicatie Holen en Spelonken.

jo De Orakel-vrager door 't Heyltg Gat weder te rugge

opgehaald, naarst auanffuis horen offien^vant
geen Trophonius aan hem hadgeopenbaard.

I I De felve 3
noch bedwelmd zijnde , op de Stoel def

geheugnii gefield j en ondervraagd, in die be*

dwelming , wat hy heeft gehoord engefien.

I % Schilders , die hem voor-fchilderen en vertonen wat
hy 3 quanjfuis, in '$ Orakel- holbeeft geboord of

$efien>
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verwekkende middelen,de her/Tenen der Menfchen
konnen t' encmaal onfteld werden , en tot feer uit-

fporige dromen-, gedachten* en 'verbeeldingen gebracht.

Dus belemmerd en bedwelmdvan finnen en verftand

(want defc belemmering en bedwelming, en wat

men daar door uitwerkte fal noch gevolglijk klaar-

der blijken) wierden fy, naar dat fy ook eerft het

Beeld van Trophonm, als een verwonderlijk heyli-

ge laak (en welks gelicht hen als een byfondre pre-

rogative wicrd toegedaan) aanfchoud hadden,naar

beneden geleyd, langs een loffe ladder ; die hen
(N. B.) beneden zijnde gekomen , fchielijk wierd

omogen, en geen uitkomft of open liet, als dat

ibkleen-ennaauwegat; waar door fy, met voor
uirgeftokene voeten, en belemmerde handen,feer

fnellijk wierden heen getogen.

Terwijl nu fo een Raad-vrager binnen'in dit be-

benaaude holüg pijnde, om de voeten door 't gat te,

(leken, en fijne handen van koeken (quanfïiiiste-

gens Hangen en andreonderaerdfche gedrochten)

wel vooriien te houden ; hoe lichtelijk kon hier

( als 'er al onder de Wateren van vergetelheid of'ge-

1 beugnis niets was vermengd geweeft, datdeherffe-

I nen des Raad-vragers kon ontftellen) enig Reuk-

1 werk-, ofiets anders van diergelijke natuur , gefteld

\ weien; dat door fijne rook ofdamp het verftand

H bedwelmde , en den Raad-vrager (of al eer hy door
i dat gat getogen was , ofkort daar op) fo buiten po-

I fluur bracht , dat hy niet bequaem was , om wel te

I letten, hoe hy door datgat geraakt was ; of wat hem
1 verders, terwijl hy daarbinnen bleef, wasweder-
1 varen.

Gelijk 'er ook geen middelen konden ontbre-

y ben , om hem , fo lang hy daar binnen was, in ful-

I Jtegeftekenis te houden; en ondertuflehen, door
v i &
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geluidtn ardre middelen van wonderlijke verdin-
gen, vanjchilderyen ter fake dienende 3 jchielijk licht ,

enz. te doen verbeelding krijgen van fodanige faken ,

als fy Orakel-papen (naar 't geen fy uit de Raad-vra-

ger felfs, indire&elijk , hadden uitgevnt, of it

enigen van fijn gefin en gefelichap; or uit de laaffel-

hoekjes , ofBrieven, door hem verfegeld overgele-

verd) hem met kracht Tochten in te boefemen.

Hoe ook , die dus met de benen voor uitgeilo-

kemfo fhellijk en met grote force, door defe kiene

opening, als door de drift een'erfnelle en kracna-

ge ftroom wierden heen gedreven ; hoe feg ik, die

weder daar fo wierden door gevoerd, fullen , acht

ik, wel begrijpen, die genen , die begrijpen , hoe
lichtelijk van binnen ichielijk een ftrop om de

voeten des dus belemmerde en bedwelmde Raad-
vragers kon geworpen en valt. gemaakt werden

;

en :hy daar door fo met kracht naar hen toe geto-

gen. Gelijk 'er ook dusdanig middel was , om
hem/er fo met de benen voorwaard uit, weder uit

te halen : wijl dit laatite gefchiede , terwijl hy
noch t' enemaal bedwelmd , en buiten kennisvan

fich felfs en andren, was.

Verder 5 als hy dus weder uit het ffr/was ge-

keerd , wierd hy door de Priefteren waargenomen;
enwierdhem, (fiepag. 2S5.) terwijl hy noch dus

door fchrik en verbaafdheid(en reeds meer gemel-

de middelen) bedwelmd was > afgevraagd wat hy
al gehoord en gefien had.

Men kan denken hoe bequaam hy Raad-vrager

dan daar toe was, en hoe gemakkelijk fy hem kon-

den doeken, met fijne verklaring ofantwoord felfs

fo te formeren en te fchikkenof te fatfoeneren

,

als 't hen beliefde , terwijl hv noch onder hunne
handen, en noch geeniTms onder die der fijnen (die

hier
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hier anders hadden konnen tegen-tuigen , often

miniten fien en merken, hoemen met hem handel-

de) was wedergekeerd.

Want ofhy daar na weder bedaard zijnde , ver-

ftandiglijker begon te bedenken , fo veel hem
mooglijk was , ( voornamentlijk in dien die be-

dwelming hem, ofniet ter eerfter inftantie, ofniec
al te vehement, door fterkte fijner natuur, was
overkomen) en hy weder anders, en fo, often naa-

ften by fo , als 't met de faak gelegen was , quam te

fpreken -, konden fy hem altijd , door fijne eygene
verklaringen , overtuigen. En moed hy noch daar

en boven , al wat hy in 't Orakel-holgehoord ofge-
fienhad, of fy Papen, doorhem gehoord en ge-

fïentezijn, uit fijne dusdaniger wijs gedane ver-

klaring, pretendeerden , in een Taaffereelgefchilderd

ofgefchreven aldaar op-offeren, en,tot gedachtenis,

ten toon hangen. Dat byiönderlijk veel kon doen,
I. om den fodanigen in 't toekomende den mond
te (toppen j indien fy daar van anders begonden te

geloven en te praten. 2. Om daar mede te konnen
pronken, tot vermeerdering van de auótoriteyt de-

fer Orakel-plaats j en om fo den eenvoudigen (even

als de Quakfalvers met hunne gefegelde Brieven)

te beter te konnen aanlokken.

Dus was 'er ook gelegentheyd genoeg om , die

reeds beneden getogen en wederom gekeerd zijn-

de, fo fterk van natuur waren en bleven, dat die

middelen van bedwelming enz. geen genoegfame
vat ofkragt op hem hadden; en fy fich daarom niet

droegen na de wil defer Papen» (die door dusdanig

een toeval met recht konden verlegen werden,dat
het bedrog aldaar gepleegd door fodanige &**<*-

vragers mocht werden ontdekt ) tot fodanige ver-

klaring, als'c hen Papen beliefde , ofanders om lijf

en
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en leven te brengen : wijl fy in de macht en ver-
mogen defer Papen waren ; en 't h ier ra et hen ging
naar 't Versje van Virgilius . . , facilis defcenfus Aver-
nl ; Sedrevocare gradum fuperafyue evadere\ad auras

Hoc opus bic labor efl
-

Ter helle <waardg/ijdmen ivelfachtelijk neer : Maar
Wieder opiuaardnaar den Hemelts klimmen , daar aan is

arbeydenmoeytevafl.

Dit toond ons genoegfaam het Voorbeeld van
die HeUebardier van Demetrius j en die verborgene
uitgang, waar uit hy opgeworpen, reeds dood zijn-

de, elders verre heen was te voorfchijn gekomen ;

ook die openingen waar van Philofiratus gewaagd.

Door welken ook (buiten dusdanig gebruik of be-

drijf) alles kon werden toegevoerd, 't geen tot vol-

voering hunner guitachtige bedriegeryen van no^
de was.

'tÊnemaal bedenkelijk is 't, dat defe HeUebar-

dier > aldaar foftoutelijkindalende (om de aucto-

riteit van de Koning Bemetrm ) en alseenwaach-
hals; 'tzy uit enkele nieuwsgiericheid , 'tzy uit

inlicht om die vuilepot te ontdekken, 'tzy uit an-

dre heymelijke, of voorgegevene oorfaken , of
wat hier meer kon onder {chuilen : t' enemaal, feg

ik, is't bedenkelijk, dat hy al ter eerfter inftantie by
hen Papen moeft verdacht wefen : en fy niet beter

als'tallerergfte van hem kondendenken. Voor-
namentlijk , indien fy , in reden-wi (Teling met
hem , bevonden hadden , dat hy van enige geeft of

oordeel was ; en fy daar by fagen dat hy fich aan ge-

ne voorgaande Slackt-offèren , en de Voortekenen
daar uit voorfeid , komende te fteuren , fo gerufte-

lijk, ook fonder d'andre ceremoniën aanfichte

laten bedienen ( of miflehien ook fulks wel hals-

Öerklijk weygerende) daar innederdaalde.

Waar-
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Waarom dan, fchoon fy'tom desKonings wil

niet hadden durven weygeren, middelen voor hen
moeden en konden werden gevonden , om hem >

binnen 't hol zijnde te verworgen , te verftikken

,

of anders om hals te helpen: op dathyalfo*tfeT
creet niet quam te ontdekken; door 't vertellen

aan andren, van 't geen hem.daar binnen was we-
dervaren , en wat hy had gehoord ofgefien.

Dit kond' en moell: dan door hen genoemd , en

door andren geloofd werden, een ftraf te zijn hem
over fijne goddeloosheid enz. overkomen, door

den God Tropbonius ; die fich van fuik een verwate-

ne quam te wreken : gelijk hy daarom dan ook,
als een verworpene en verlatene » niet door dat hey-

lïg gat of'mond'desOrakel- bols-, maar ergens elders

heen, wierd uitgeworpen.

Dat dusdanige monden of openingen der CirakeU

fëelonk, door kundigen van dit bedroch , en daar in

geintreiïeerd , van na-by bewoond ofom fet wier-

den ; om allo te beter , en met minder fufpitie , al-

les tot hun kraam dienende uit of in te brengen is

,

mijns achtens, geenflins te twijftelen : naardemaal

den Papen en Propbeten enz. van dit Orakel-bol'ten

hoogfte daar aan gelegen was , dat dusdanige uit en
ingangen voor andren bedekt of ontoegankelijk

bleven.

Wie (iet niet, mijn Lefer, hoe hier aIles,alfo wel

als teDelpbis , op bedrog was aan-entoe-geleyd ?

Dat het van alle andre Orakel-plaatfen ook fou kon-

nen blijken (fchoon 'er op d' ene plaats meerder
occalie , door gclegentheid van plaats enz. ofdoor
bequaamheid van de beftierders van fuik werk,
daar toe was,* en de konft vaak moeit vervullen,

't geen waar in de natuur te kort fchoot) acht ik vry

feker te zijn : indien men maar fodanige JBefch rij-

ving
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ving'cr van had, als ons Faufaniat van dit Orakel-

JWgeeft. Die , al hoe wel fy ons niet alles 't geen
daar ontrent omging ontdekt, evenwel genoeg-

faam (als getoond is) te kennen geeft , wat Comc-
die hier wierd gefpeeld.

Maar dusdanige befchouwing van dat werk ( en
noch veel minder de befchrij ving daar van, en alfo

ontdekking aan andren ) diende geenflins in fulker

Papen en Fropheten kraam : naardemaal daar door
fuik fpel haaft was uitgefpeeld geweeft. En hielden

fy daar om den Raad-vrageren niet alleen , maar
ook alle andre Menfchen , die of tot gefelfchap der

felver , of uit andre oorfaken ( dikmaal maar pure

nieuwsgierigheid) daar heen quamen ; ontrent die

faak fo blind en onkundig , als 't mooglijk was : en
fpruiten hier uit fo velerleye en verfcheydene Ver-
tellingen als ik ontrent de Orakelen van Dodone,van

Me?nnon enz. reeds getoond heb, en noch wel licht

gevolglijk fal tonen.

Dit is dan , voor 't merendeel , de oorfaak waar
om men daar ontrent fo weynig licht by de oude

Htftorie-Jcbrijvers vind. Waar by noch komt, dat

die , felfs ordinaerlijk fuperftitieus ontrent dusda-

nige faken zijnde ,
geenffins aan fuik onderfoek

iïch hebben laten gelegen zijn : en dat die al meer-
der wiften , fulks niet dire&elijk hebben durven
publijk maken. Voornamentlijk wanneer fy hun-
ne fchriften , onder hunne eigene naam , en by
hunne eigene tijd en leven,gaerne in 't licht fagen:

Wijl dit dan veel te gevaarlijke faak voor hen was.

Indien derhalven} iemand fo kleen verftandig

mocht zijn, dat hy ontrent het betogen, van dat

het door Menjchetyk bedroch > buiten noodfakelijk

behulp van extraordinare 's Duiveh-konft kon toe-

gaan, en wel degelijk heeft toegegaan j vanmy
ver-
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vereyft het oplofTen van alle diUterheden , ontrent

het bedrijf der Orakelen te werk gefield : van dien

verfoek ik, dat hy mv een nette befchriiving van

't bedrijf, aller Orakel-plaatfen , tnOrakel-meefters

( dat ikfe fo noeme ) verlcharfe : en maak ik my
dan fterk, om alle de fwarigheden en duilterheden

daar ontrent op te lollen.

Doch naardemaalons ditontbreekt,fal ik even-

wel , uit alle de Befchrijvingen der andre Or*^/-
plaatje?;, hoe gebrekkelijkdie ook zi;n [en waar-

lijk is 'er niet ene oid behoorlijk befchreven , voor
fo veel'er ons van blijkt] lien te tonen het felve

Menfchelijk bedroch ( hoewel op andre en andre

wijfen, na de gefteltenis van plaats enz. ) aange-

richt ; en de felve fchelmeryen door de Papen over

al te werk gefield.

Van dit Tropkonifthe Orakel fulbn wy dan over-

gaan tot dat van Dodone; doch 'er niet veel van ftg-

gen , om dat ik 'er reeds boven genoeg van gefpro-

kenhebj als dat alles hier fo wel tot bedrog was
toegericht dat de Raad-vragers geenflins quamen te

fïen wat 'er bedreven wierd , of gepretendeerd be-

dreven te werden. Wijl fy geen toegang tot die

gepretendeerde heyligcE^; ofBeeldeke, daar in

ïlaande (als voor-gegeven wierd) of de. Bekkens

,

door malkandren beweegd en klinkende, hadden:

maar door 't verhaal der Prieftere?* > ofProphete» al-

les, en over fulks alles by traditie, ontfingen. Want
offy wel geluid van Geeffel-Jiveep ofBekkens , of ko-

pere Potten, hoor den (ten miniten naar hen wierd
door geinterelfeerden verteld,) of enige beweging en

fchudding van een Boom lagen , en geluid'hoorden

,

dat ofuit die Boom , ofonder de felve , van daan
quam : waren defe faken fo verre uit de weg, voor

het net onderfoek van een recht-keurlijk oog of
oor,
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oor , dat het op 't verhaal en verklaring der Priefte*

fleren enz. moeft aankomen. Die quanHuis (wijl

die beweging 't OrakelCelfs niet was: maar alleen-

lijk een gepretendeerd Mirakel en teken, dat de

God antwoord gaf , feiden (door de mond der Pro-

phete/e, nadatfy de Vragen, die gedaan waren, of

door ontfegelen , ofanders , waren gewaar gewor-

den ) Dit ofdatfeid , ofantwoord, Jupiter.

Doch niet alleenlijk gefchiede't hier door flem-

melijke antwoord der Propheteffè; maar ookibm-
tijds door de heylige Loting : cf de gepretendeerde

Goddelijke direclie der Loten > die uit een daar toe ge-

heyligd Vat wierden uitgeworpen. Enordinaer-

lijk gefchiede fulks quaniluis door enige miracu-

leufe beweging : waar door fy ofvan de Altaren, of

de heylige beddingen der Goden,\vierden afgeworpen;

en daar door (N .13J de Prophetere ofPapen, weder

opgelefen , en aan de Raadsvragers gevo]glijk ver-

klaard, wat voor antwoord fy daar uit hadden mede
te dragen. Cicero geeft ons dit, op meer als ene

plaats, te kennen , in fijne boeken van de Voorfeg-

ging: al hoe wel hy 'er te gelijk mede fchimpt en

fpot : wijl hy , nevens andre doorüchtigen , 't be-

drog daar onder fchuilende vry klaarlij kbefpeur-

de.

't Geen my in d' allerhoogfte verwondring

brengd,is, dat Julius C<efar Bulengerus, die byfonder

belefene Schrijver ( indien ook niet veel door be-

richting van andren ) in fijn boek van d' Orakelen,

volmonding feyd, en noch fulks uit Plinim tracht

te bewijfen ; dat 'er ook te Dodone, fodanig een hol

oS]j>elonk, als teDelphis, isgeweeft ; en dat daar

uit ook , als te Delphis , fo een (quaniluis) Goddelijke

ivaafem quam;opwellen,waar door de Priefteres be*

Jeten , ook op die wijfe Orakel-antwoordgz£ , fijne

wcor-
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woorden zijn pag. 266, Plivius Lik ie. eap. 95-,

ChaoïiiosjcrobeS) &fatidicosfeens. Ex quo apparct Do-
don<e 3

quem admodum& Delphis,fuijje//>iractilu?n, wide

aura jatidka in ficcrdotis corpus fubiret.

? , Vlinius noemd de Chaomjche-kuilen en Orakel-

„ holen. Waar uit blijkt, dat 'er te Dodone 3 fö wel

, , als te Delphis, een Orakel-hol was ; en de daar uit

,, op-rijfende waafïem in het Lichaam desPn>-

3, pers {oïPriejlereJJe) opwaafTemde.

Daar wy in Plinius 2de Boek endesfèlfs<?3 cap.
1

("dat van de wonderheden des aerdrijks handeld

(geenffins in 't icde Boek enz. ) wel uitdrukkelijk

vinden; ff>iracula 3 qtae vocant aliiCharoneasfcrobes ?

mortiferum feiritum exhalantes Item in Hirpinis Am-
fancli) ad Mephitisadem locwn, quem qui i?itravere mo~

riuntur. Simtli modo Hierapoli in Afia , Matris tantum,

Magnas Sacerdoti inmxitm. Alibi (itf. B.) Fatidici/pe-

dis , quorum exhalatione temulentifuturapracinwii , ui

Delphis , ?iobilifjimo Oraculo.

„ De opwaafTemende holen, welken door an-

,, dren Charonifche-holen genoemd werden, zijn

3, die een doodelijke damp opgeven : Gelijk 'er ook

, , by de Herpiners, te Amjancïi^ een plaats is , by de

3, Tempel vail Mephitis, die ter dood brèngd allen

3 3 die 'er zijn ingetreden. Op de felve wijs , ( gaan

,, het toe ) te Hieropolis in Afia daar (die /}>elonk)

3, maar alleenlijk aan de Priefieres van de Grots

3 3 Moeder onfchadelijk is. Elders (N. B.) lijn Ora-

3, kei-holen , door welker uit- of op<waaJJeming(de

, 3 Papen ofPapinnen) dronken gemaakt , toeko-

3*3 mende faken voorfrigen : gelijk te Delphis in die

3 3 byfonder vermaarde Orakel-plaats.

Waar defe geleerde Man fijn (innen ofverflandy

z'ijn geweeft , terwijl hy fulksin Plinius las 3 en

fchrecfj kan ik geenffins bedenken.Doch faTt hem
X licht
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licht gegaan zijn , als de brave Melanthon ; ontrent

het Oracutym Daphnaum : dat hy namentlijk, ter-

wijl hy dit fchreefop fijne geheugnis (leunde ; fon-

der Plinius in te fien j en daar door dus bedrogen is.

Doch leerd ons , dit, en diergelijke , exempelen;

noid op iemands citatie aan te gaan : wanneer de

(aak , of citatie, van enig gewicht is.

Seer aanmerkelijk is ook, dat de Papen invry

vele Orakel-plaatfin > 't niet altijd op ene enkele

konft,bedroch,of bedrieglijke vinding, lieten aan-

komen : gelijk 't fo hier uit de Dodoneefche Orakel-

flaats blijkt , als van meer andren kan getoond

werden.
Want gelijkmen in d'ene Orakel-plaats met Ver-

fen , quaniTuis door de GodoïGodinne felfs, ofdoor

der felver Trophetejfen oïVropheten , ( ook fo , dat

fomtijds, daar de ?ropheteJ[e?i die voortbrachten

,

een ander, namentlijk een Vropbeet, die verklaarde

enz.ofPoet die in Verfen ftelde) de Goddelijke Ant-
woorden gafy fo gefchiede het evenwel ook fom-
tijds door geheyligde Loten ; (als reeds uit het Voor-
beeld van Dodone blijkt ) door Dromen; of noch
verfcheidene andre wijfen meer. fo dat in ene en

de felve Orakel-Tempel, op ene en de felve tijd , of,

ren minften, op verfcheydene tijdenfnaar dat d'ene

wijfe van Orakel-geven te oud en veracht werden-
de , men een andre nog nieuwe en onbekende daar

voor in de plaats diende te gebruiken, om fo de ne-

ring wel aan te houden , die anders mocht komen
ce verlopen) men verfcheydene kunsjes gebruikte.

Want in de Tempel van Serapis wierden de God-

firaken niet alleenlijk door Dromen en der felver

verklaring
[ welke foort van Orakel-geven een by-

fonder licht fouontfangen , uit de vijfBoeken van
Hermippts j die, naar Tertulliams getuigd , die wi jfe

van
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van Orakel-geven , met der felver oorffrronk jpleckte-

Ijjkheden , Uitleggers en Vertelders , en alles vuat verder

aan die kraam en bedrijfvaft <was , feer wijdlopig had
verhandeld. Doch zijn defe, en noch ontelbaar tal,

reeds lang bedolven onder de befchreyelijke rui-

nen , der geleerde Griekfche en Roomfche Antiauitey-

ten : ] Maar ook door geheel andre , en vry gekke-
lijke , manieren van bedrijf. Gelijk wy daar van
3
i Voorbeeld hebben by Yaufanias , die op defe vol-

gende wijs van 't Orakel van Mercurius te Vharis , in

Achay'e , en by die occafie ook van de Tempel van
Serapis fpreekt : „De plaats, offpatie, der Markc

3 , is van een groot begrip en wijde omkring : na-

1 , mentlijk op fodanige wijfe, als de Markt- plaat-

, , fen der Ouden plegen te zijn. In des felfs mid-

, , den is een Marmer-beeld van Mercurius , ge-

, , baard, en van middel-matige grootte ; ftaande

,
c op een vierkante voet. Het Opfchrift daar op

,, gefteld, geeft te kennen, dat het door de Mejl

,, jenier Sïmulws is geconfacreerd. Naaft aan defe

,, Plaats is het Orakel. Voor het Beeld (van^r-

, , curius ) itaat Vefta , ook van Marmer gemaakt

:

> , en by haar hangen enige kqper-vertinde Lam-
, , pen. Die aan den Godkomt liaad-vragen, komt
, , in den (N. B. ) avondftond 5 en offerd eerft Wie-

, , rook aan Vefia ; en Olie in de Lampen gieten-

,, de, fteekthydefelven aan: waar op hy dan,

, , aan de rechter zijde des Altaars een kopere

, , Penning , aldaar ter plaatfe gemunt, op-offerd:

,, en vraagd dan aan den God , fijne vraag,

,, naar die van hem begrepen is ; fijn oor aan

j , 't Beeld van den Godvoegende : hier op gaat hy

, , dan van de Markt af, houdende fijne ooren met

, , de handen toegefloten; tot dat hy van de Markc

, , afkomende , als dan de handen van de ooren

X 2 af-
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' , af-licht, en voor Orakel-antwoord'neemd de eer-
3
y fte woorden die hy komt te horen [en maar

» , daar 3 ofdaar ontrent , komt , of meend te ver-

?, flaanj Dusdanig een plechtelijkheid van Ora-

, , kei-vragen wert 'er ook (N. B.) gepleegd by de

, , ^Egyptenareri in den Tempel van Serapis.

Dat in defe. Orakel-plaats van Serapis , by of in

Alexandrie , ook door Dromen geantwoord wicrd ,

toond ons het exempel van Akxander de Grote,

by Arriartus{mAlexa?iders\e.v£n\ ) hoe nament-
lijk Pytho , Attahs , Demophon en Teucefies j daar en
boven noch Cleomenes , Meniadas en Seleucus 3 in de

Tempel van Serapis , hadden vernacht , en aan den
God gevraagd, ofhet ook beft voor Alexa?ider was,

dat hy daar heen wierd gebracht , om van hem God
Serapis te werden genefen : en dat de God daar op
tot antwoord gaf, dat het beter nuas dat hy {Akxan-
der) bleefterplaatfe daar hy krank lag, enz,.

Dit toond ons ook uitdrukkelijk Strabo-, ( in fijn

17 Boek) van dele Tempel van Serapis by Alexan-

drie (die buiten twijffel de feïve is daar Arrianus van

fpreekt , en die van Ruffinus apud Alexandriam ge-

naamd werd) als hy verhaald j J5 dat die feer Gods-
dienftiglijk wierd geëerd , en gefbndmakingen
uitwerkte : So dat ook d' alJer-vermaardfte

Mannen daarin , om Godelijke antwoorden te

ontfongen , gingenJlapen en dromen , voor haar

felven en voor andren. Ook zijn 'er (vocgd 'er

Strabo by} die de genefingen van (lekten en qua-

len [aldaar gewracht], optekenen 5 andren ook,

die de kracht en uitkomften der gegevene Ora-

kel-antwoorden befehrij ven.

Dat 'er ook in die Tempel niet alleenlijk door
Hrome?i aan den flaperrden ; maar ook op noch an-

dre wijfen aan den wakenden Orakel-antwoorden

wier-
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wierden gegeven fchijnd te blijken, uit het exem-
pel van Vejfiafanus, door Tacitus verhaald : die wan"
neer hy voorgaf in deTempel geiien te hebben
enen Baflides , die toen verre van daar was, preten-

deerde iülks niet [tapende , maar wakende* te hebben
geiien: en noch terwijl hy met aandacht den God
aanfchouwde. Waarom hy ook, met ernften na-
druk , vragen deed , en vernemen, ofdefe Baflides

daar ergens ontrent was ,• en- waar hy elders mocht
weien.

Dus gaf'Ampbiaraus , niet alleenlijk door dromen

antwoord: maar fomtijds ook door Verfen. Gelijk

Paufanias , daar van getuigd. Ten zy dat Jopbon
Cnofius (die, als uit de ielve Paufanias ook blij kt , de
antwoorden der Orakelen en Propbeten,in de Orakel-

plaatfen gegeven, indicht-maat had gefield) hier

ook lijn kunft te werk had gefield.

Welke Antwoorden in Verfen evenwel (o feer

geen plaats konden hebben in die Orakel-plaatfen y

daar de antwoorden door Dromen ( en 't bewerken
van verbeeldingen in de herfïenen des Raad-vragers)

wierden gegeven.

Doch kan by d efe occafie aangemerkt werden >

hoe aerdiglijk ontrent dusdange antwoorden
f met

verfieren verandren enz ) kon gehandeld werden:

wijl niet alleenlijk de Orakel-papen die naar hunne
fin en wijfe toeftelden ofveranderden , maar daar

en boven noch dikmaal de Poëten die noch verder ,

naar hunne luft en begeerte, fatibeneerden.

Van 't Orakel te Dodone heb ik reeds al boven ge-

toond ( uit Cicero) dat het niet alleenlijk door anU
\

woorden der Propbeten of PropheteJJ'en maar ook door
heylige Orakel-loten-) fijne Voorfeggingen gaf.

Dusdanige verandering en verfcheydenheid

was hen Orakel-papen fomtijds feer van node: om
X 3 alfo,
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alfo, wanneer het ene kunsje te oud en verlieten

wierd , weder een ander te konnen by der hand
vatten : op dat alfo de fuperftitieufe menichte door

hen mocht aan de hand gehouden blijven : fchoon

fulks ook eyndelijk tot een mede-oorfaak hunner

gehele verachting en ondergang moeit komen te

Srekken.

Ook was 'er dikmaals nieuwe kond enpraclijk

van node , om de grote menichte der Orakel-winc-

hels, die onder de hand, hoe langs hoe meer , de
gehele wereld door, opgefteld wierden : wijl 'er

nergens foort van Volk ontbrak , die de voordelen

daar uit door andren getrokken befchouwende

,

fulks ook tot hun , en der hunnen, voordeel qua-

men te werk te ftelleu.

Want niet alleen hadmen dusdanige Orakel-

plaatfen ^Tempelen , holen enz.) door geheel JLurope-,

Ajia en Africa j maar hadmer dikmaal vry velen

te gelijk in een enig Koninkrijk, Land , ofProvin-
tie : als, by-voorbeeld, in JEgypte, dat van Serapis te

Tbehesj van Diana te Alexandrie j van Latone } van
Mars , van Herkules, van Apollo 3van Apis , van Mne-
vk , van Memnon 3 enz. fo had men 'er verfcheyde-

nen te gelijk in Thracia , in Sicilia 3 in kleen Afia , en
meerandre geweften.

In Griekenland hadmen de Orakelen van de Ju-
piter Olympim , van de Apollo Pythius te Delphis ; Yan
de Apollo lsmenim te Thebe 5 enz.

Ja niet alleen verfcheydene te gelijk, in ene en
de felve (en byna yder) Provintie , Bceotia nament-
lijk, Peloponnefis , en der felver gedeelten, Cofinthus

Laconica 3 Arcadia , enz. Phocis , Cilicia y Lycia,en an-

dre Landftreken meer : (naar de minder of meer-
der bequaamheid der felver, enverftand of bot-

heid der Inwoondren, enz.) maar ook in ene en de

fel-
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felve buurt. Wijl op de Berg Porno/fits , buiten het

Delphifche Orakel (waar aan evenwel , nevens Apol-

lo , ook Bacchus op fyne beurt fijn aandeel had , en
mede Orakelen gaf) ook dat van Cyrrha was : al-

waar gene antwoorden , als die voorfpoedig waren,
gegeven wierden: daar andets 't Orakel(weeg voor
die genen , dien oïondergaxg , ofander onheyl, was
befchoren.

Van dit Orakel fpreekt (tot onderfcheid van
't Delphïfche ) nevens meer andren, de Poet Sta-

tint (Lib. 3.

NonCyrrha Deumpromifèrat antro

Certius 3 autfrondesLucis , quasfama Molojfis

Chaoniasfonuijfe tibi - — -

en elders

Dubium cui dexter Apollo

,

Otaque Cyrrha*Jattarit largius unda.

En was defe Orakel-plaats fo dicht by de "Delphi-

fche> dat fy op de felve Parnajjifche 3 ja Delphifche ,

Rots, gelegen was.

In 't felve Phocis , waar 'in defe nu genoemde
Orakel-plaatfen waren, had men (naar Fhiloflrattts

en andren getuigen ) weder Ab<e , daar 't Orakel

van Apollo Ab<eus was. Te Thebe in Boeotia hadmen,
de Orakelen van de Apollo Ifmenius , de Apollo Spo?i-

dius , de Jupiter Omolïus , enz. gelijkmen te Alexan-

drie inEpypte-, die van Serapit > van Saturnus > van
Jupiter > en andren meer, had.

Ja, dat meer is, 'mltalia hadmen niet alleen-

lijk vele en verfcheydene Orakel-plaatfen te gelijk

(als reeds boven by occafie in't byhalen van deA/>o-

nynfche en andre heylige Loten genoegfaam blijkt

:

en waar by noch konnen gevoegd werden die van
Cuma , van Jupiter Clitumnus , van Podalirius-, in Ca-

labria, vznFaunus, enz.) maar ook dicht om 3 en

felfs binnen 3 de Stad Rome. Want
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Want in de Stad, op 't Eyiand van de Tyber , had-

men (tot al lang naar Chrifti geboorte) het Orakel

van JEfculapius. Welke God te voren fijne Orakel-

antwoorden te Epidaurus hebbende gegeven die nu
te Rome gaf. Als 'niet alleenlijk uit de Oud vader Ba-

films blijkt; maer ook uit een oude Steen in 't feivc

Eyiand van deTyber gevonden : en op welke eni-

gen der Godjfiraken en Genefmgen , door JEfculapius ,

onder een der Antoninen gegeven, zijn uitgehou-

wen.
Dus had men 'er, noch in , of dicht ontrent , de

Stad 3 op het hoge Vrtenefte , te Antium , te Tibur ; en

irihklveLatwn ? (ofTerritoir van Rome) het Ora-

kel van Faunus : indien in defe faak de au&oriteit

van de Voet Vïrgilius fo grote plaats mach bebben

,

dat hy ons hier in voor een Hiflorie-fchrij ver ver-

ftrekke.

Want twee faken zijn'er byfpnderlijk, mijns ach-

tens, 'm&eVoëten aan te merken; en die hen als

Voeten eygèn zijn : de eerfte is het verfieren, fo van

vele andre faken , by ydereen overvloedig ken-

baar , als dat van Yropheiien ( of Voorfeggingen ) en
Orakelen of Orakel-plaatfen.

Dit fietmen' klaarlij k by Homerus , uit de Voor-
beelden van Achillis Paerden , die aan hunne Mee-
fter fijne aanftaande dood voorfeiden-, en voor fich

felfs en voor malkandren , hunne verdediging de-

den.

Dit fietmen in 't Orakel'van Terefas 3 dat Homerus

fo ftatieuflijk befchrijfd : en waar heen hy fijne

Ulijjfes fend : by Virgilius> in dat van Silenus (Ecloga

6fia) alwaar hy onder andre woorden fingd : Nee

tantumYhabogaudetVamafjiarupes <&c. vznYroteus

in de fabel van Arifixus (
Georgicor. 4.. ) van Calchas

(Ub, 2, JEneidos) en van andren meer.
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So ook by Euripides , Ovidius en meeft alle d'an-

dre Voeten , Orakel-piaatfen en antwoorden van

¥hemis-> vandeSphinx, enz. Waar door men by

hen van vry vele Orakel-plaatfen leeft , die noid in

de Wereld zijn geweeft.

De tvvede is het wonderlijk vergroten , door
pompeufe, enmiraculeufe, ofprodigieufe , (dat

ïkie ib noeme) en waarlijk feerabfurdeBefch rij-

vingen , (buiten het verfieren) van faken, en Men-
fchen , enz. als by voorbeeld (om doch niet eens

tot Hovierus te lopen) dePerfonen en kracht van
Turnus en jEneas in 't 12de Boek van Virgilius be-

fchreven : daar de ene

Veluti Montïsfaxum de verticepneceps

Vu?n ruit avulfum Vento : jeu turbidus imbtr

¥rolu;t> aut awrisfohitfiblapfa vetufias

:

Fertur in abruptum pjagno Mons improbus aclu >

Exult atquejblo , jylvas, armenta virosque

lnvohensfecum : disjeclaper agmina Turnus

Sic urbis ruit admuros.

( Dat naarJ. v. Vondelem Vertaling luid ^

)

,, Alseenfteen, die door de wind

, , G ereten , op de top des Bergs , van hoge klip-

>-> pen,

, , [Het fy een Regen-buy dien affpoeld , ofhet

,, glippen

, , Derjaren dien verwrikt , en los rukt met der

o> tijd]

r , Heel fteil beneden rold , en febichtig neder-

->> glijt,

', , Tot dat hy Bofïchen > Vee , en Menfchen
,, mee komt Hepen,

,, En weer-ftuyt opdegront: aldus > van fpijt

, , benepen,

j, RuhtTurnus vreeflijk door 't geüoopte heyr

,> naar Stee, X 5 Ge-
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Gelijk ook de andre , namendijk^S»^x, met
een vervaerlijk gedruis aankomt

,

- - - — Horrendumque intonat armis

Quantus Athos 3 aut quantus Eryx, aut ipfe , corufcis

Quumfremit ilicibus quantus 5 gaudetque jzivali

Veriicefe attolenspater Apenninus ad Auras.

5 , So luide als Athos y en fo luide als d' opgefte-

>> gen

,, Berg Eryx, en fo luyde als Vader Apenntjn

}y Wanneer hy opruiit met de fchemeiende

, , fchijn

3 , Van Eyken, en heel fris, de kruin, met fneeu

, , behangen,

3 , Ten Hemel opfteekt.

Wonder , waarlijk , was het , datfe alle die daar

ontrent waren, door d' ene niet t'enemaal verplet,

of door 't geraas van den andre, niet geheel en al

doofwierden. Doch geen wonder was 't , dat een
van fulke Mannen , noch met een bevende hand ,

en al lopende, op nam en naar 't lijfvan fijn Vyand
wierp , een fteen , dien twaalf uitgelefe Mannen
(fo alrfe ten tijde vznVtrgilius waren : want toen

zijn fy , op zijn Vo'éts genomen , naar alle apparen-

tie, noch veel groter geweeft als fy nu zijn : wijl'ër

al 17 hondert jaren tuflehen beyden zijn verlopen)
naauwlijk met hunne allen tegelijkopdefchou-
dren fouden getild en gedragen nebben.

Indien fy danbyfonder quamen te vergroten,en

met byfondre pompe of ftatie hervoor te brengen

,

en verder te fatfoeneren en op te fmukken , 't geen
( fchoon niet door hen felfs) door andren verfierd

,

ofreeds wonderlijk vergroot was ; 't zy door voor-

bedachte ftudie en practijk, 'tzy door blinde fu-

perftitie (die doch, op 't allerbeft genomen , de fa-

ken maar ten halven befchoud en toetft) 't zy door
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dek beyden te gelijk ; en alfo van de Orakelen van

dees ofgene God verteld, overgeleverd ofbefchre-
venwas: moet ons fulks geenflins verwonderlijk

fchijnen, of onverwacht voorkomen: naardien

fy vanouds het verlof, van alles te verdichten , te

vergroten , verandren , enz. fich felfs hebben aange-

matigd j allo wel als de Goddelijke inblajing [efi Deus
innobis&c.]ontrent hunne, dikmaal ,feer fotte gril-

len en grollen : die men om dichtmaat of rijm, en
uitgekipte woordetjes en andre vindingen , byfon-

derlijk loofd , en prijfd , en fich ten hoogften daar
over verwonderd.

Dat ik op defe wijfe fpreek , is geenflins om met
de Voeten te fchimpen : (wijl der felver vindingen,

hoogdravendheid van ftijl,manhafti<jheid en heer-

lijkheid van fpreken j en al wat verder in hen, of
verwonderlijk, ofvermakelijk wefen kan, my ook
ten hoogfte konnen raken en vermaken) maar om
te tonen dat ontrent het Hiüoriaal ; in 't allermin-

fte geen autoriteit ofgeloofwaerdigheid te geven
is : ten zy het gene fy feggen ook door ernfthafti-

ge Schrijvers ( en die 't om de waarheid der fake

,

voor fo veel fy hen bekend was, aan andren over
te levren te doen was) beveiligd werd.
Hoe vreeflijk fchuimbekkende en rafende der-

halven , fy , ofeen Sibylla , of een Vytbia 3 ofander
Vropheet oïVropheteffe ons te voorfchijn brengen,
behoeven wy dat maa r voor een Poi?///£&einfpira-

tie , of liever leugenachtige inventie , te nemen

:

en wanneer wy horen hoe de Berg VarnaJJus en an-

dre Orakel-plaatfen,fchudden en beven,en loeyen,

met een fecr vervaarlijk geluid , onder of voor
*t Orakel-geven , hebben wy maar te denken om

,

Una Eurufaite Notujque ruunt creberattt procelüs Af-
ricus óVc.

£n om 't loopje van Juvenalis: Si
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----- SiquandoPoeticafurgatTempeftas.

, , (Wanneer 'er eens een Poëtiich onweder op-

,3 ftaat.)

Waarom ik ook alle citatien en getuignhTen

,

door my uit Poete?i gehaald , aan de difcretie en
't geloofvan den Lefer laat.

Doch om eens weder totVirgihuste keren > en
't Orakel van Faunuh door hem of geinventeerd ; of

tenminftenopfijnPoërfchbefchreven ; defelve

fïngd

:

At Rexjollicitusmonfiris, Oracula Taant ,

Fattdict genitoris adtt : lucosqtcefab alta

ConpAit Aibunea : nemornm qu& Maxtmafar*
Fontefonat , favamque exhalat opaca Mephtttm.

t

Htnc Ital&gentes , cmnisque OEnotna tellus

In dttbtis r'efponfa petfint : huc dona Sacerdos

Qfinm tttlit (5 c&farum Ovtumfub noclefiientt'

Felltbtss incubttitjiratts , fomnosquepeti-vit ,

Malta modisfïmulacra uidet -volttanüa mtris

»

& vartas attdit voces , fruiturqtte Deomm
Collcquio , atque imis Acheronte affatur Avernts^

Htc& turn fater ipfepetens refponfa Latmus ,

Centum lanlgeras maclabat rtte btdentes
\

Atque harurn effuitus tergoflrdt/sque jacebat

yelleribus : fubita ex alto z>ox reddtta luco ejb

Ne fetc
Connubtts (3 c.

----,, DeKoning,om'tgeficht
'

3> Bekommerd, gaat terftont naar Faunus, en

3, foekt licht

,, Uit 's Vaders mond, op dat die 't Nood-lot

,, hemontvouwe,
3, Leefd met 't Orakel raad , in'tGods-woud

3 3 der Landouwe
, , Van 't hooge Albunea , daar , diep in 't groot-

9i fteBos

\ , Van allen > een gewijde en klare Spring-bron

o los L
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, , En helder opweld, die befchaduwd dicht vaii

,, blaren

,, Een fwaren fwavel-damp uit-ademd voorde
,, Scharen.

, , d'Inwoonders van Italië, en 't gans Enotrifch

,, Land

,, Om raad verlegen , hier om raad gelijker

, , hand

,, Verfchijnen, en wanneer de Priefter fijne

,, giften

,, En Offer-gaven brengd, en 's nachts door

,, 's Hemels driften

,, Sich in de ftilte ftrekt op d' uitgefpreyde

,
f Vacht

,, Van heylig Offer-vee en Schapen, vers ge-

,, flacht,

,, Dan fiet hy in den flaap, te wonderlijk ge-

,, dreven,

,, 'Veel fpookeryen heen en wederomme-fwe-
,, ven,

,, Verneemd veelftemmen, fpreekt metGo-
,, den* en vol fch riks,

,, Spreekt door A<ver?ms-mo?jd met Acheron en

, , Styx.

,, LatinuS) Vader van de Dochter , ging dees

,, hoeken,

,, En wouden nu, om raad en antwoord 3 felfs

73 befoeken.

i 3 Hy flachte , naar de ftijl , een honderd^voude

,i gift

, y Van Schapen, leyde fich op d'aerde, door

,
, Gods drift,

,, Op d' uirgelpreide vacht van Vellen vóór

i-, Gods Kooien.

,, Toen liet fich eene fiem ten diepen woude
,, ukhooren: Beftee,
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33 Beftee, mijnSoon, u kind aan geenLatij-
3, nenuit.

3 3 Beftem , om niemands drift, dit HuweJijks-
3 3 befluit.

En een weinig verder beneden

,

n Latinus houd dit woord
,, Van Vader E*»»»/, en üjnjlem by nacht ge-

3, hoord

,3 Niet ftil en ongemeld , &c.
Doch om ook eyndelijk eens weder tot de Ora-

kel-plaatfen 3 die in Italia en ontrent Rome felfs wa-
ren , te komen ; Prudentius , die , mijns achtens, in

vele faken meerder onder de Wftorici als Poëten te

ftellen is ( voornamentlijk in iijne Boeken tegens

Sjmmacbus)toond ons, dat 'er (voor 't naaite binnen
'Rome felfs ) een Orakel-plaats was opgerecht waar
in de Keyfer Auguftus > na fijne dood (alfo wel 3 als

in voortijden Hephafiim ? en namaals A?itinous)

Orakel-antwoord gaf. Dat ons ook geenflins leer

verwondren moet : naardemaal hy Augufius leed,

dat by iijn leven , niet alleenlijk Altaren aan hem
(fo te Rome als elders) maar ook Tempelen , Priefter-

fchappen enz. wierden toegewijd en geheyligd.

't Is wel fo, dat hy niet toeftond, datfulks, by

fijn leven, in Rome felfs gedaan wierd : maar liet

hy dat evenwel aan de buiten Provintien en Ste-

den, (fo tePergamus, als elders meer) toe. En
naar fijne dood wierden niet alleenlijk te Nota

(door Tiberius ) te Puteoli
{
door L. Calpumius Yifo)

maar ook felfs in de Stad Rome, dicht by deTempel
van Minerva j ook aan 't Palatium dichc bv her Ca-

pitolium, Tempelen , en 't verder beflag daar toe die-

nende , aan hem als God geheyligd, en d' Opfchrif-

ten van Tempelen en Altaren , als aan eenGoden
een Gods Som y aan hem op gedragen.

Dat
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Dat niet alleenlijk de Goden felfs : maar ook de

halve Goden (de Heroês en Yaredri
) ja , dat meer is

,

die door de Menfchen bleken vergood te zijn,hun-

Vlz Orakel-plaatfen of Tempelen hadden, en ofdoor

dromen , ofanders ook , hunne Goddelijke Antwoor-

den , Voorfegging, en genefingen, aan 'tMenfchelijk

gedacht, quanfluis, verfchaften fiermen klaarlijk

uit de Voorbeelden , van Hepba>ftion, Antinous, en
meer andren reeds gemeld.

Waarom het ons dan geenflïns verwondren
moet, dat iulks door Tiberius (ofandren/t zy Yapen..

't zy te gelijk ook Volitijken, om gunft en voordeel,

in gevoJg vantijd, en by occafie van dat Tempel-
bouwen) is gepraéiifeerd. Gelijk ook gevolglijk,

uit fulke ofdiergelijke oorfaken, de Wetten en be-

velen der Keyferen Orakelen , en Goddelijke Orake-

len , zijn genoemd gewerden j felfs ten tijde van

,

endoor, die Keyferen felfs , die nu al gevolglijk

naar malkandren ; d' uitroejing van het Heyden-
dom, en voortfetting van het Chriitendom, op iich

ihadden genomen: als blijkt, uit 't geen ik pag.15^.

enz. mijner Latijnfche Verhandeling, wegens de
woorden Oraculum , Divus , Numen , Sacrum {Ora-

kel» Goddelijk , Godheid, Ueylig, enz.) der nu Chri-

(ien-Kejferen Perfonen , en daden , en bevelen toe-

gepaft , bredelijk getoond heb.

De Verfen van Yrudentius , van Auguftus fpre-

kende, zijn defe volgende :

Hunc viorem Veterum docilijam atatefecuta

Vofieritas , Menfe atque Adytu& Flami7ie&Aw
Augtijlum coluit vituloplacavit <& agno :

Strata adpuhinarjacuit Rejf>07?fa popofcit :

Tefta?itur tituli , produnt confulta Senatus

1 Cafareum Jovit adfj>eciemfiatuentia Templum.
Kdjècerefacrum fierst quoJLivia Juno, &c*

Dc
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,, De Nakomelingen > van een nu Lèerfamer

3 , Éeuwe,defe wijfe der Oudren navolgende heb*

,, ben met Maand en Adyta , Flambrifche Vriefters,

5 , en Altaren, Auguftus geëerd ; ook met Kalveren
-> en Lammeren gepayd en verföend : enheb-

5 , ben j voor fijne heylige Beddingen (ich t er rieder-

}, ftortende, hem Goddelijke Antwoorden afgebe-

3? den. En getuigen fulksdeTi/a/^enRaad-be-

, y fluiten, diede lempelvzn Cafar [Auguftus] in de

,, gedaante van Jupiter hebben geheyligd. Waar
) * by Ty [den Raad] noch gevoegd hebben, dat Lt±

3, via als Junofoxi geëerd werden, &c.
Dat ook felfs aan Livia , Auguftus Wijf, en Tibe-

rius Moeder , nevens liberius , by haar leven Tem-
pelen zijn opgerecht, blijkt uit Tacitus en andren'

meer. Van de Goddelijke eere haar naar haar le-

ven aangedaan , door Claudius , fpreekt Sueterims 'm

óes felfs leven ; en Dion Cajjius in fijn 6ofte Boek 5

dat namentlijk Claudius, buiten andre eer-tekenen,

fijn Groot-moeder Livia vergood heeft ; haar

Beeld in de Tempel van Auguftus heeft geconfa-*

creerd en gedediceerd ; 't waarnemen en beflelleit

der Offerhanden aan de felven , den Veftaaljchè

Maagden heeft aanbevolen , en den VrouWen beJ

volen by de naam van Livia te fweeren.

iMen kan uit de{e ftaakjes (dat ikditinparen-

theii fegge) fien , wat fchijn het heeft , dat Auguftus

ontrent de geboorte onfes HeylandsJ. C. verboden

heeft, dat men hem , Dominus oïHeer , foude noe-

men , om dat hy (als Oroftus de tij d genoot van A«-

giftinus wil ) maar een flerfFelijk Menfch was : en

dat hy fulks niet derfde doen, om dat (N.K.)de
warachtige Heere van 't gehele Menfchelijk ge-

ilacht , onder de Menfchen geboren was.-

Men mocht vragen waar uit wift Auguftus doch

fulks:,
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fulks : maar Buronius geeft 'er defe reden van :

,, Daar-en-boven, geJijk over de geboorte van
E Chrijius onfen Heerc de Engelen fich verblijd

,> hebben; en een heylige Lof-zang , als fuiks

3 , aan den Herdren verkondigd was , hebben ge-

3 , fongen : So hebben ook de quade Geetten (daar

,, over) verfchrikt en verfteld zijnde , van hec

,, Hebreeus-kind , dat hunne macht fou verfwak-

, , ken en verbrijfelen, fchoon tegens wil en dank,

,, Oraket-antvoorden gegeven. Welken , wanneer

3, fy waren bekend geworden aan fKuguflus y die

3 , ook uit (N. B jde Verfen der Sibyllen van dat fel-

9 , ve [Kind] vry vele faken (en omftandigheden)

3 , had verftaan; die onderwerping die men aan

,, dieGodsdienft fchuldig was, en waar vanwy
j, gefproken hebben, toen wy van de geboorte

3, onlès Heere fpraken [namentlrk dat hy van die

3» tijd af geen thminus of Heere wilde genoemd
33 zijn] heeft-betoond 3 enz.

i' Maar doch hoe willen , ofkonnen , defe Lieden
(fulks over een brengen, met het toeftaart van Ver-

good te werden, felfs by fjn eygen leven? Of is

dan God genoemd , en als G^geëerd , te werden >

•minder , als Domwus ofHeer genoemd te zijn ?

Doch om voor dusdanige Lieden een oplolling

:e verfinnen f en wei klaarlijk te betonen) diefy

waarschijnlijker wijfe niet fullen bedacht hebben

;

(jil ik den Lcfer eens in gedachte brengen , de gro-

:e hatelijkheid onder &eRo?ueynen (voornament-
ijk die rechte Republijks Lieden waren) tegens

ie benamingen van Koning , en gevolgkjk ook die

.Van Heer ; en de confpiratie door Brutus, en gajiMf»

Lm hunne andremede-ftanders, tegens Julius Ca-

I ar-, om dienaam : alhcewelfyal reeds tevoren

f als Cicero ieer wel feyd ) met 'er daad door hem al

toninklijkbeheerSl wierden Y A«-
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Augufhu dan , als een feer goed politijk , { hoe*

danig hy fich meeft geduriglijk betoonde) en die

wilt wat haat, en naar-yver, fodanige benaming
verwekte ; die ook reeds verfcheydene confpira-

tien bad moeten dempen , of door ftraf, of door

connivcnrie en toegeving , en die doch anders

reeds de daad hebbende, wift hoe ydel het was, fkh

verder over de naam te bekreunen j defe Auguftus,

feg ik,nam wel aan de Naam en Titul van Vaderdes

Vaderlands ; felfs ook die van Goden Gods Soon ( als

reeds getoond is , en verder getoond kon werden)
wi)l hetecrfce buiten prejudicie der Republijke

fcheen,en't andre (de Vergoding) ook 't beitier der

felve fo niet fcheen te raken: maar mijde de hate-

lijke naam van Koning en Heer.Ciic fijne Voorfaat fo

dier was komen te ftaan.Geiijk daarom ook Olivier

Cromvel, de Engeliche Republijk onder hin juk

gebracht hebbende , geenfiins de naam van Koning

(die en byde Republijks Lieden Presbyteria?ien 3
2;/-

dependenien , enz. fo ftinkendc was; en byde Ko-
vhgjchen, 'm fijne (Cronrxels) Perfoon het allerha-

telijkft moeft zijn ; om 't verfïoten der wettige

Erfgenamen , en 't ufurperen van der felver recht)

maar die van Proteclor of Befchermer der Engelfche.

Republijks aannam.

Wy moeten dan deCe en dusdanige dolingen

van Baronius treilen, by 't gene hy uit Cicero by-

brengd, wegens 't gepretendeerde Orakel der Sibyt*

len 3 ten voordele van julius Cafar , voortgebracht^

waar van hy Baronius op volgende wijfe fpreekt

:

3 , waarlijk mv is geenflins onbekend, dat uit au-

3 , ctorireit (ofgetuignis)der Hejrdenen blijkt,dal

, , door de Verièn der Sibylkn voorfeid was, dat'er

i > een Koning fou opitaan , van wien alleenlijk (fa-

3 , lus) b*jl ( ofbehouding ) te verwachten was. i£n

is 'er
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3 , is 'er niemant die niet weer of fier , uk de naam

, , felfs van Heyland (of Behouder) dat dit op Cbri-

j 3 fius heeft gefien.

Maar doch wat ftrijt 'er meerder regens de
woorden van Cicero > en wel voornamentlijk fijn

oogwit ? wijl hy
[
ik fal fijne woorden van een wey-

nig hoger ophalen ] op volgende wijle fpreekt ?

5 JYÏaar doch wat achtbaarheid en credijt heeft

, die rafernye, dien gy Goddelijke noemd, als

, door welke een iöt en oniïnnigMenfch fiet, het

, gene een wijs man niet kan fien ; en waar door

, die fijn Menfchelijkc finnen en verftand verlo-

, ren heeft , de Goddelijke finnen en mening,

> qnaniluis, komt te begrijpenen veritaan ? Wy
, nemen acht op de Verfen der Sikylk, welke fy

, in rafernye uitgeftort te hebben gefeidwerd:.

, welker verklaarder , onlangs wierd geacht eni-

, ge faken op 't vals gerucht van Mentenen fteu-

, nende, in den Raad te fullen voortbrengen s

, namentlijk , dat wy, dien gene dien wy reeds ai

, waarlijk en met'er-daad tot Koning hadden [hy

, mscndj?u/jusC<zJar~] ook den naam van Koning

, moeden geven 5 ir.cien wy wilden behouden
, en veylig zijn. Indien dit in de Boeken te vin-

, den is, op welke jMenlch en op welke tijd liet

, het doch ? Want feer looilijk heeft hy 't, die de-

, fe Verfen verfierd heefr,fo geklaard, dat,wat'er

, ook mocht komen te gebeuren, voorfeid kon
, fchijnen , terwijl 'er de bepaling van Menfchen
, en lijden geenffins was toegedaan. Want hy
, heeft 'er ook de fchuilhoek en uitvlucht van
, duifterheid bygevoegd j op dat de ielve Verfen

, en anderflins , en op een andre faak konden toe-

, gepaft werden. Want dat die Verfen niet zijn

, van iemand die met onfinnigheid ( of raferny

)

Y 2 befc.
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, befeten was, ïslb wel uit dat chchtfelft tefien

, (wijL'ervry meerder blijk van konft enftudie,

, of naarftigheid , als vehemente roering en be-

, weging in fteekt) als uit die Verfen dien men
, Akrofticb-s noemd : wanneer 'er uit de eerfte

, letteren van yder Vers of Dicht- regel, ver-

, volgens te faam gevoegd 5 eenige (in of fpreuk

, werd uitgemaakt : geli j k wy in enigen der Dich-

, ten van Emüus lien. Waarlij k fulks is meerder

, een teken van een aandachtig en opmerkend,a!s

, dol en rafend verftand.En werden inde Sibyllijn-

, fche Dichten uit de eerfte letteren van yder Vers
de gehele fpreuk en fin uitgewracht. 't Welk

, het werk is van een Schrijver > niet van een dol-

, Ie en rafende , van een die vlijt en aandacht te

, werk field , niet van een onlïnnige.

Laat ons derhalven wel de Sibylle [ of der felver

, gepretendeerde Boeken] aan een kant. wel op~

, gelloten houden; fo dat fy, gelijk van ouds,

} door de Voor-vaderen is ingefteld , fodat bui-

, ten bevel van den Raad die Boeken geenfTins

, gelefen werden ; en die meerder komen te dic^

, nen om fuperftitie weg te nemen, als tever-

, wekken en te voeden : maar laat ons ook mee
3 óePrïefteren [de XV, Mannen] fö handelen, dat

y ly liever, alles wat het ook mag zijmuit die Boe-

, ken voortbrengen als een Koning : welken dat
'

y hy te Rome , hee. fche, na decs tijd , noch Goden
, noch Menfchen fullen lijden ofverdragen.
Momey ^Schedius 3 en and ren meer 3 gaan ontrent

het verklaren defer woorden van Cicero^ ontrent op
de iehc wijfe, als Baronjus, te werk : maar hoe veel,

mijn Lefer , verfcheeld hunne uitlegging van C/Vf-

ro felfs ? die fich genoeg verklaard ,• en toond , dat

dusdanige Schriften maar voor verlierfelen , (waar

wiet,
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•met evenwel de XV. Mannen uitlaft en order van
den RW het Volkquamen te Mompen) waren te

houden.
Doch werd het weder wel degelijk tijd , om

wat nadcroponfeweg, ofvoorgenomenedilcours

en verhandeling , te komen : en dien draad weder
op te vatten, daar hy my onderwege ontüipt was.

Vrudentius , dan , feid wel niet uitdrukkelijk , dat

fulks etnOrakel-Tempel in de Stad Rome ielfs, ge-

boud en geheyligd was: maar tonen, mijns ach-

tens,de reeds bygehaalde omftandigheden genoeg-

faam , dat het te Rome geweeft is.

Ontrent (indien niet in de Stad)hadmen ook., in

vroegere tijden , het Orakel van de Vaticaanfche God
(naar A.Gellius in 't 17 cap. van fijn 16 Boek ge-

tuigd) en had het Vaticaanfche Land fazv van fijne

naam gekregen.

Ik ial hier niet byvoegen de Orakel-plaatfen van.

Cuma-, en de Cimmeriers , m ede beyde in Italië , maar
wat verder van Rome gelegen : Want ik houde die

wel eerder voor Voctïjcke verlierfelen , often min-
ften onfekere traditien , daar geen grooteftaatop

te maken is ; fchoon ik reeds aldat van Cuma onder
x>nder de Orakelen heb opgeteld.

De Teer wakkere 5/r^,fpreekt van 't ene op de-

fewijs: ,, Die voor onfe tijd geweeft zijn , heb-

3 , ben de fabulen die Homerus (in fijne Odyfjea)

, , van 't doen verrïjfen der verftorvenen en Orakel-

,, geven , verfierd , op óeAvernus by Cawetoege-

, , paft ; en vertellen dieshalven ,dat daar een Ora-

3, kei-plaats geweeft heeft ; waar in de reeds lang

i 3 verfturvenen ( door Tover - fangen opgewekt')

)) Orakel-antwoorden gaven : nevens andre din-

gen , die hy'er meer van voor fabulen verhaald^

en dan verder feyd : >, Ter felyer plaats is een

Y 3 Vm%
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Fonteyn van goed drinkbaar waterden daar even-

wel ïich yder van onthoud; menende dat dat

het water van de Styx is. En daar ergens ontrent

is ook 't (>*&?/ gedicht geweeft. Èn wraanden

fy, uit de warme wateren,die aldaar uit de dicht

by gelegen Fonteyn van Ackeroufia komt op te

wellen, dat aldaar de Vyriphlegeton was. Maar
Ephorus dele plaats aan de Cimmeriers toefchrij-

vende, feid, datfy in diep-onderaerdfche fpe-

lonken woonden , die fy Argillas noemden , en

dat fy door onderaerdfche holen en graften, tot

tot malkandren quamen -

3 en door de felven

ook de Vreemdelingen toeleyden tothetOr*-
kel

y
dat diep onder de aerde gefticht is. Dat fy al-

daar leefden van 't graven der Metallen j en

van 't gene fy quamen te trekken ( of te genie-

ten) van die genen die aldaar heen quamen om
aan 't Orakelraad te vragen : en dat de Koning

[ wat Koning en hoedanige defe geweeft zy

,

foudenwy wel licht dienen den Pofte» te vra-

gen ] hen daarom een fekere uitkomft had toe-

gewefen. Verders , dat die aldaar 't Orakelbe-

dienden, naar een oude gewoonte, van hunne
Voor-oudren ontfangen, noid de Son aanfchou-

fchouwden , maar 's nachts wel uit hunne holen

en fpelonken hervoor quamen 3 en dat daarom
Homerus üngd-:

En nimmermeer hen
9
i licht

Der heldre Son befchijnd.

, , Dat defe Cimmeriers daar naar zijn uitgeroeid,

, , door een Koning , voor wien de uitkomlt geens-

,, fins met het Orakel-antwoord, aan hem gege-

, , ven , over een quam. Doch dat evenwel 't Ora-

» , kei-, fchoon elders heen verplaatnS noch in ftand

',, wTas. Dusdanige dingen hebben hier van onfe

? , Voor-oudren verfierd 3 enz, Waarom
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Waarom dan leer wel , hier op roèpaflelijk zijn

dele woorden van Cicero : (naardemaal , ahmen
dus d' auctoriteit der Voeten wilde gebruiken , men
noch \e\eOrakelen en omlrandiglieden der lelver

foukonnen opnoemen, die waarlijk nergens oid

zijn geweelt. . ) Dwingdgy my dan , dat ik aan de Poe-

ten moet geloofgeven ? die 5 ook hoe groot een vermaak

-

ïtjkheidjy mogen verwekken \ terwijlfy daar in door [uit-

gekipte) woorden (/èntentitjes) fbrevkjes , en dichtmaat ,

en ''tgefang {pfgevallig uit
;f
reken) derjlher voerden ge-

holpen : vuy evenwel aa?i den[elven geen achting fchul-

dig zijn ; ofverplicht > geloof te geven aan dingen 3 die

verfierd'zijn.

En zijn ook nevens dusdanige foort van Men-
fchen te ftellen, alle die, met byfondre forg en
vlijt, de Prodigia en Omina, of'wonderen ^Jchrikkelïjk-

beden> en Voortekenen , der oude Hjydenen, heb-

ben opgefocht en befchreven ; en op die vodde-

ryen toe te paffen de woorden van tspitolinus : qu<e

tyuivelitnojfe , JEliumCordumlegat 3 aui frivolafuper

hujusmodi omnibus cuncla perfequitur

.

Tot kemiijfe welker faken, indien iemand tïicht te

komen 3 die Ieje JElium Cordum \ die alle beufelaiyen en

fotticheden) alle dusdanige dingen rakende 5 byhat.ld en

verhandeld.

Maar doch laat ons ook noch wat nader op de

weg keren , en fpreken van 't Orakel van Jipter
Hammon: dat om fijne van ouds grote vermaard-

heid , tot geen later of verder plaats diend vér-

fchoven te werden.

Van hoedanig, een gedaante dit Beeld fy ge-

weeft , namentlijk , of 't tot de Navel toe een Ram
gelijk was, ofgeheel en al een Ram gelijk, of dat
het maar fimpelijk een Rams-hoofd en hoornen had

,

dan of 't geheel en al de figuur van een Navelhad ,

Y 4 is
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h onfeker. 't Naafte , mijns oordeels , is > dat het

geheel en al , of ten minilen tot de Navel toe , een
Ram verbeelde. Wijl ook dus lfo onder de gedaan-

te van een Schaap , de Moeder der Goden , Sybele , on-

der die van een vierkantefteen , Mars onder de ge-

daante van een Spiets ; en andren Goden meer,
(hier en daar) onder feer byfondre , en geenfïins

Menfchelijke gedaantens , wierden geconfacreerd

en aangebeden.

Ontrent dit Orakel* fal ik eerft verhandelen de

manier of wijfe van Orakel-plegen ; en dan verder

confidereren de Antwoord aan Alexander zixl. ge-

geven.

't Geen 'er Quintm Curtius van feid , is dit vol-

gende ; Defe Goddragenfe , wanneerfy Goddelijke ant-

woordetHverfbeken , in een gulde Schip , dat aan beydo

zijden metfihere Schalen en Bekkens is behangen . Ach-

ter 'tfèlve volgen Vrouwen en Maagden , die op hunne '

Vaderlijke wijfe , eenjeker liedfingen , dat ongeregeld isy

ten opfuhte vanfin en dichtmaat : waar doorfy Jupiter

wanen te bewegen tot een Orakel-antwoord 3 waar opff
rvogen vaftgaan»

Diodortis Siculus fchrijft 'er van op defe wijfet

Het Beeld van den God is van Smaragden 3 en andere

kofelïjke gefteenten 1?faamgefet > en geeft , op een gans

byfondre wijje , fijne Goddelijke Antwoorden. Wa?it

het werd in een gouden Schip ? door tachtig Priofteren

her-om gedragen.

Defen den God op hunnefchouderen dragende , wan-
delen onvoor-dacht'elijk die weg heen, dien de Godhen,
met wenken en knikken, wijfd. Achter aan volgdeen

vry groot getal van Vrouwen en Maagden 3 die , de ge-

hele weg langs > heylige Lofzangen fingen , en den God
met een ouden Vaderlijk Gefan% verheerlijken.

Hier op fal ik noch voor 't derde bybrengen

't geen
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\ geen Strabo, uit Calliflhenes (die hy evenwel in

alles geen geloof geeft) bybrengd: Dat'erdeGod-

del'tjke Antwoorden niet luierden gegeven met ftcm of

woorden? even als te Delphis? ofby deBranchiden : maar

(N.B.) de meefte tijd > met wenken ofknikken ? en andre

jtomme tekenen:gelijk als Homerus $>reekt?als hy van Ju-
piterjeid: Dit fey Saturntis Soon en wenkte en knik-

te, van onder fijne Hemelsblaauwe Wenkbraa-
wen I terwijlde Propheet ontrent het Antwoord-geven

den Jupiter(peelde : Welke (NB.) Menfch [die naar

Collifthenes? die dit opeenTrapfchewijfe ? als Strabo

van hem getuigd? verhaald ; uitmetende en vergrotende?

en met fabulen wel degelijk opfehikkende ? ] met uitdruk-

keljjke woorden aan den Koning fiide , dat hyjupiters

Soon was.

Dit felve werd van Euftathim ? uit Herodotus 3 be-

veftigd: als hy in fijne Griekfche aantekeningen

;
over Dio?iyftus de Wereïd-befchrijver feid : Hy [He-

rodotus ] verteldook dat de Godfpraken in de Tempelvan
Ammon door ftomme tekenen , en Poe- en afweukingen

enz, wierden gegeven.

Hier hebben wy dan weder een foort van Orakel-

geven: en die niet alleenlijk alhier, maar ook op
andre Plaatfen f gelijk ordinaarlijk d'ene van de

I andredekunftaffag, ofleerde, endoorcommu-
nicatie ontfing , enz. ) fo by de Hehopolitaanfche God,

en des felfs Orakel? als dat van de Jupit$r Philius ,

I van de Apollo? waar van Lucia?ius fpreekt in fijn

verhaal vmdeSyrifcheGodinne? en andren meerj
die allen met wenken? knikken? en andre bewegin-
gen des Lichaams ? hunne Orakel-antwoorden gaven.
Van welken dan de Antiftites? ofde Propheten, des

Tempels en Orakels? de (Hypopheta,oï) Verklaarders

en Uitleggers waren.

Van \Orakel der Hehopolitaanfche Apollo fpreekt

Y 5 Ma-
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Macrebm op de volgende wijs : , , Het Beeld van

,, de Heliopolitaanfche God werd op een draagfetel

3J gedragen, even als de Beelden der Goden in de

> , Circenfiche Spelen werden omgedragen: en fijn

yy ordinaerlijk de dragers, diedefelveophunne

, , fchoudren nemen en dragen, de allervoornaam-

, y ften defer Provincie ; en die fich , van langer

3 , hand door kuisheid hebben gefuyverd $ en

j, 'thoofd-hair (tegens die tijd) hebben laten af-

3 , fcheren. Defe werden gedreven door een God-

, , delijke drift, waar heen de Godhen voorftuwd

5 , en leyd
; geenflins waar heen hunne eigene

3 , drift ofwil hen voerd. Even als wy iien dat te

^ , Antium de Beelden der "Fortuinen (van die Tem-
3 , pel ) beweegd en voortgevoerd werden 3 om
3 3 antivoordte geven.

Byfonder aanmerkelijk is, 't geen hy met enen,

ook van de Beelden der Fortuinen te Antium (dichte

by , en in 't geficht felfs , van Rome) feid : nament-
lijk , dat de ielven ook op dusdanige wijfe wierden
gevoerd enz. om de Orakel-anfuoorden der felver fo

te geven en te ontfangen.

Dat fulks ook by meer andrer Goden Orakelen, in

Griekenland, often minfte Sicilië, plaats had , fchijnd

ook eniger maten te blijken uit Iheocritus : die in

fijne Tbalyfia fijn Lycidas doet fingen aan Pan

,

Maar indienQ met wenken ofknikken u af-

wendigtoond, enz.

Van de Apoïïo Syrius fpreekt Luciaan op defe

wijs (doch twijffele ik niet, of 't is de felve daar

Macrobius , nu reeds bygehaald , van fpreekt : hoe-

wel met meerder en met Yry aanmerkelijker om-
ftandigheden ) , , V'de Orakel-plaat/£#zijn

:

'er by

,3 de Grieken ; lb ook vele by de JEgypienaren , ve-

3 , len ook in dit Afia \ maar de felven geven hun-
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„ ne Antwoorden noch fonder Priefieren*, noch
„ {'onder Propheten. Doch dele [Apoïlo\ werd door
j> (ofvin) ikhiclrsbeweegd, en geefddoor (of
I» van) (ich fe\&Godff>raken-} en wel op defe volgen-*

>» de wijs. Wan neer hy Orakel-antwoorden wil ge-
'• ven,komd hy fig voor eerit in fijn Setelte bewegen.

\\ Waarop, foterftond, de Prtefteren hem ophef-
? fen : het welk indien iy niet doen , begind hy te
" fweten. Waar op , wanneer fy hem nu op hun-
." ntfehoudcren hebbengenomen , en fo heen dragen ,

|
hy hen leyd > met fich feifs herwaards en derwaards

;> heen te heren. Eyndelijk treed de Opper-priefter

„ toe; en hem aangebeden hebbende, vraagdhem
„ over allefoorten <van faken. Waar ontrent, indien

><> hy weygerd, hy ook te rugge wijkt $ offohyinte-
» gendeel toeftaad [ 't geen gebeden werd] fich

« voorwaard-uit beweegd : en leyd ook den genen
5 die hem dragen , als een Voerman de Paarden

i) by den Toom leyd. Dus garen fy deOrakel-
" atitwoordenoip '-> en nemenfe gene faken ter hand
'? 'tfyheylige, 't fy burgerlijke en private, fon-
" der daar over defe God om raad , ofkunde der

nitkomft te vragen, 't geen aan henlieden werd

^ voorfeid is fpecialijk , 't geen de tijden van het.

jaar en der felver gefteltenis , ten opficht van

ji onweder en andre
(
goede of qtiade fucceflen

„ raakt. Wanneer, namentlijk, het van huis-

„ reyfen tydig of ontydig is , enz.

Dat 'er meer diergelijkekunsjesgepleed wier-

den in andre Orakel-plaatfe?i 3 toond ons de felvc

Luciaan , in dit nu genoemd Tra&aat 5 als hy feid:

„ dat op de Berg Libanony ontrent een dag reyfens

,, van Biblus , in de Tempel van Vernu ( buiten de

„ koftelijkheden en gefchenken, heerlijke Beel-

„ den 3 en andre verwondrenswaerdige faken , al-

daar
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yy
daar te fien , ook de uitwerkfelen [oFMirake-

t
, len] der Goden klaarkjk te fien waren. Wijl 'er

3>
de Beeldenfweetten > beweegd wierden > enOwW-

,, antwoorden gaven: en 'er dikmaal in de Tempel

„ terwijl die toegeiloten was , geroepen wierd

„ met een luide ftem j die van velen gehoord is.

Maar laat ons nu ook eens befchouwen , op wat
wijs dit kon te werk gaan , Tonder dat daar toe enjT
ge overvatuurlijke Duivels-konftenvzn noode waren.

Dit leerd ons vooreerft het Orakel van de Jupiter

Pbilius y door Ibeotetnus gefabriceerd , en quanfluis

geconfacreerd j naar 't verhaal van Eu/ebius en Ruf-
pnus. Welke laatfte , gelijk hy met Eu/èbius- inde
faak over een komd , in de omftandigheden der

lelve wat fpeciaalder gaat , en op dc{o. wyfe 't ver-

haal doed : , , Dat men by Antiockie een beeld van
i> Jupiter Pbilius [oiAnücalis , ofde Godder Vriend-
3

' febap enz. ) door confecratie , of plecbtel'tjke heyli-

*» ging en wyding , en niet alleenlijk fimpelijk foda-
''' nige,maar fel^s gepretendeerdeMagifcbeCon/ecra-
" //>)had geheyligd,en fodaniger wijfe toegefteld,

dat het (N. B. ) de ogen der aanfehouwers be-

droog,met verwonderlijke bewegingen en teke-

nen te vertonen > en Orakel-antwoorden te geven.

En dat men 't felve ( naar dat men fulks aan de
'

3
Kejiferen had verfekerd, enden dommengeme-

,,'nen hoop had doen geloven) door fijne gepre-

\, tendeerde Orakel - antwoorden , tot een inftru-

„ ment gebruikte 3 om den Chriftenen te vervol-

* gen.

Dit leerd ons ook 't Qrakelvzn de valfche Waar-
fegger Alexander 3 op de volgende wijfe, naarL«-

<iams dat;verhaald j „ Dikmaal vertoonde hy , als

„ ik reeds geleid hebbe , den Draak [die tam zijn-

ie 3
gelijkfe in de Geweiten van waar hyfe gehaald

had



ORAKELEN. 349

had , vele waren enz. en die de GodGlykon valfche-

lijk verbeelde] „ aan die genen die 't verfochten :

„ doch niet geheel en al: maarvoornamentlijk
5, de ftaert en de verdere reft van 't Lichaam; doch
i, het hoofd in fijne boefem bedekt en onfichtbaar

>> houdende. En wanneer hy nu eindelijk de me-
>> nichte gans verwonderd en verbaafd wilde ma-
>» ken, beloofde hy ook den God, felfs fpreken-

h de; en fonder Verklaarder van des felfs wil en
'» mening , fijne Godfcraken gevende, te vertonen.
•» Waar op dan met kiene moeite , enige kraans-

f darmen aan een gehecht hebbende, en die in het

f door konft gemaakte hoofd, door een gepro-

portioneerde openening gevoerd > hy antwoord
op 't gevraagde gaf: terwijl een ander van ach-

reren , door die darmen , en gevolglijlcdoor de

v mond van dien van Doek gemaakte Efculapms^

yy
geluid gaf. En wierden defe Orakelen genaamd

„ fel fsftemmigen ,
(ofdoor de mond van den God

,, felfs gegeven.) Ook wierden de dusdanigen niet

„ overvloediglijk , noch aan yder een gegeven

:

31 maar aan grote , rijke, en leer mildadige Lïe-

ii den, enz.

Doch om aan defe woorden wat meerder licht

te geven fullen wy voor een gedeelte 't geen 'er

voorgaat van wat hoger op- en byhalen : » , Hy
M had fich al lange tijd te voren een Draken-hoofd

f,
toegefteld,dat van Lijnwaet (ofdoek) gemaakt»

,, en doorVerwen en koleuren verder opgefmukt,

,, een Menfchelijkaanfchijn vertoonde 5 en dat,

» door paerde-haeren beweegd en getrokken , de
>» mond opende en weder Uoot : dat ook door de
» felve paerde-haeren fijn fwarte tong , dubbel als

» die van een Slang , uititak en beweegde. En
V wierd ondeituttchen de Pelkifcke Draak , t'huis

ftiU
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J?
ftillijk opgevoed; om tegens dat het tijd was,aan

|S
't Volk te komen verfchijnen, en de tragedie

„ te helpen fpelen: of, eerder, om de voornaamfte

„ Perfoon en bedrijver der felve te ?ijn.

't Geen in fijn TheatrtanHiftoricum Hondvrffius ver-

haald , acht ik hier ook niet qualijk te pas te ko-
men ; defe feid dan : „ Als te lienak, te gelijk met
„ MartenluUther enige feer geleerde Lieden te fa-

3» men waren, wierd aan hen aldaar vertoond een
» Marien-beeld, met het Kindeke Jefus op den arm j

>> en op fodaniger wijfe door konit gemaakt , dat
•* een Monnik, achter 't Altaar geichoien , dat
M met leer kiene moeyte fo kon bewegen ; dat het
?> aan die genen die aldaar quamen gaven op-ofte-

" ren, met het Hoofd, en te gelijk ook met het
" Kindeke, toewenkte , en tekenen van goede
" guntt en genegentheid bewees: maar weder in

J tegendeel aan die genen, die met ledige han-

,, de quamen, doordrajenvan'thoofdenafwen-

„ den van het aangericht , fijne onwil en granv
,> fchap betoonde.

Voeg hier by 't geen de Pater Athanapus Kircbe-

rns 3 in 't 6 Cap. van 't eerfte Boek fijner Fho?wrgie

van fïchfelfs verhaald: » Verders gebeurde het,

»i dat ik , mijne Studeer-kamer naar een bequa-

a» mer en ruimer plaats , van 't Roomich Colle-
•» gie, de Galery genaamd, moefb verplaatfen :

M binnen, welke als noch, die pijp, waar van
" hier boven gefprokenis* van alle Vreemdelin-
?' gen, onder de naam van 'zDelphiftbe Qrakel>werd
" befchoud en gehoord : met die verandering
- nochtans, dat de pijp, die te voren, 't geen met
een helle item daar door gefprooken wierd tot

%>
een feer verre fpatie deed verftaan , nu door een

,
:
flappe en fiaawe item > en heymelijker wijs, on-

trent
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9 trent de verfierde en boerriger wi jfe gcpracli-

V Teerde Vragen en Antwoorden, de felve wer-
''kingdoed: en wel met fuik eenkunft, datnic-

V mand der byftanders van die heymelijke over en
3J weder Mommeling en collufie (dat ik het fo noe-
V me) iets ontdekt, ofvermerkt. So dat het noch
V hedensdaags op die wijs aan de Vreemdelinge»
* werd vertoond,en dat die genen, die de konft van
J' dit werkftuk niet begrijpen , fulks , aanfien voor
" fpel van een Duivel, die daarin heymelijk fich

"verbergd en werkt. Want het Beeld openden
w fluit de mond , naar de juifte en nette over-een-

*>komft van 't lpreken en Twijgen j en beweegd
'»ookfode ogen. De oorfaak , nu, waarom ik

" dusdanig een konft ftuk veifierd hebbe , is om de
» guitachtige guichelaryen en'tkonitigbedroch

,

33 der oude ( Heydenfche ) Fape?i, ontrent hunne
» Orakelen , te vertonen. Want terwijl fy door ge-

- -» gepractifeerde Pijpen ( hoedanigen ik in mijne
t ^ObVz/wbefchrevenheb) hunne, quanfluis God-

E ?> delijke Antnjjoorde?i gaven, dwongen fy te ge^jk
3> het Volk , indien fy anders wilden verhoord we-
3> Ten , te gelijk tot het geven van rijkkelijk Ofter-

?) handen. So dat door fuik bedroch hunne winft

v en voordeel byfonderlijk vermeerde. Alhoewel
>•> ik niet ontkennen wil , dat de Duivelen heyme-
„lijk fich hier onder vermengd hebben. ' Welke
allerlaatfte woorden ik voor Reekening van de
Pater Kircher late : wijl dat maar fimple onder-
stelling is.

Uit dusdanige Voorbeelden is ook feer wel te

te begrijpen , op wat wijfe , het Orakel vanOr-
pbcus , in \ Eyland Lesbus. fijne Goddelijke Antwoor-
den gaf.

Van dit Orakel fpreekt aldus ( buiten \ geen
hy
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hy 'er van gefeid had in fijne Befchrijving van 'r Je-

yen van ApolloniusThyaneus) Phihjlratus , in fijne

Befchrijvinge der Helden: ,, Dat, namentlijk,

, , de Grieken , ten tijde der Trojaanfthe Oorloge hun-

3 , ne ordinare Orakel-plaatfen
f en die fyin hunne

,, eigene Steden en Provint.en hadden ) Raad-»

3 , vraagden \ het Dodonaifche , nam en tl ijk , het

, , Pyihifche , en, d' andren , die 'er noch in Boeotie

9 'i enPhociewzren: Maar dat fy ook Tonden naar

, a 't Orakelvan Lesbos, dat fö heel verre niet van

,, 2//'*ztf was afgelegen. WijTt de Orakel-plaats was

, 3 vznOrphevs: wiens hoofd, naar dat het door

3 , de dolle Tracifche Wijven van de romp was af^e-

3 , gerukt, over Zee daar heen gedreven was; en

,, en uit een hollefcclonkfjn Orakel-autooorden gaf.

3, Waarom ook niet alleenlijk de Lefbiers\ maar

3 , ook d' andre JEolïèrs , en hunne geburen dejo-

, x nièrs ,om Raad en Godfcraken daar heen reysden:

, , ja datmen felfs van Babylonie quam om daar Raad
te vragen

-i
enz. als uit een Orakel aan Cyrw gege-

ven blij kt j dat hy Apollonius aldaar verhaald.

Uit dusdanige Exempelen is Teer wel te begrij-

pen de oorfaak , waarom wijfe en doorfichtige Lie-

den, fich door fulke , en diergeljjke , gepractifeer-

de Mirakulen , ontrent het Orakel-geven , gepleegd,

niet lichtelijk lieten bedriegen: naar dien fy ook
leer wel wiften wat kunsjes , met gemaakte Beelden

en Beeldekens wierden gefpeeld , door die fcort van
Lieden , die daar mede op de publijke FeeftJagen

enz, gelijk byonsop Kerkmiflen en Jaar-markten

gefchied) hun gewin en voordeel fochten : terwijl-

fe de Gemeene Man daar mede in verwondering

en verbaafdheyd 'brachten ; door het kunftiglijk

doen bewegen van armen en benen , enz. even als

hedendaags niet alleenlijk in de fogenaamdeZW-
hoveu
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£<nw/ofderfelverby-gevoegde Poppe-fpel (t'Am-

fterdam en elders meer) wat piompelijk i maar ook
in de Marioneties > feer aerdiglijk en verwonder-

lijk werd gepleegd. Want dat die foort van Ma*
rionetten by de Ouden ook in gebruik waren , tonen

ons Arifioteles , Apulejut y Vitruvius > enz. als blijkt

uit de nette Befchrijving die fy ons,in hunneSchrif-

ten^ van de felven hebben nagelaten.

Ook konnen fulks wel begrijpen , die genen

,

die , op Anïwerpfche en andre Qm?negangen
y
ofVor-

ftelijketolennele Feeften, gefienhebben, hoe en
Schepen , en Vifïchen > en andre grote en wonder-
lijke gevaerten , oflangs itraatj of in 't water, wer-

den gevoerd, gewend,en gekeerd enz. naar 't belie-

ven dier gener3 die onder de felven fodaniger wijfe

verborgen zijn , datmen niet fien kan, doorwac
middel die Maöh'men werden beweegd en geleyd.

So ook , die oid gefien hebben hoe op de Speel-

tonelen (daar een overvloedig licht ontrent is, om
fo te groter luifter aan Toneel en klederen , en an-

dre cieraden , te geven) een Morcurius ofandre God
fo fchielijk ten Hemel vaard, ofnederdaald , ofin
de grond wechfinktj een Berg ofZee, ofander
gevaerte , fich fchielijk vertoond of verdwijnd^

door Machimn of Vliegwerken daar toe gemaakt

,

dat de manier, waar door fulks gefchied, voor de
aanfehouwers verborgen blij Fd j en min dooriich-

tigen daarover verwonderd en verbaafd ftaan*

Daar dan dusdanige kunsjes gefpeeld wierden

,

in plaatfen die met voordacht fo waren geboud, en
anderflins toegelteld> dat en door 't fchemerlichc

en 't verre af-zijn der befchouwers, en andre mid-
delen meer, die onder veelvoudige prastexten kon*
den verfierd werden , aldaar fo konft en natuur

teulkaftdren byfonderlijk kondea te baat komen :

Z kon-
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konmen feer lichtelijk het Gemeen miileyden en

verbafen ; en daar door tot een fuperftitieufe eer-

biedigheid brengen , en 't geloof van 't geen men
wilde dat aldaar miraculeuflijk gefchiede.

Voornamindijk wanneer 'er reeds een voor-

oordeel den aanfchouweren defer gepretendeerde

wonderen i door voorgaande vertellingen enz. was
ingeboefemd ;> of fy doch anders , uit kleen oor-

deel, fo met fuperftitie waren befet, dat fy altijd

meerder waanden te fïen , en fich verbeelden , als

fy waarlijk fagen : en daar door dan niet alleenlijk

fich felfs bedrogen j maar ook wonderlijke Mira-

kelen aan andren quamen te vertellen.

Seer. aerdiglijk werden ons dusdanige bedriege-

ryen Yoorgelteld in die byionder geeïtige Franife

Comcedie , genaamd La Devinerejfe , ou les faut

Ejtchantemens ; waar uit ik reeds pag. 274. iets heb
ftygebrachtj als in welke ons fo wel vertoond wer-
den, de alleraerdigfte greepjes en practijkjes; en de

geefrigfte verfienngenvan Mirakelen en Voorfeg-
.

gingen ten Tooneele gevoerd ; dat 'er by na yder-

een voor verfteld moet itaan : by voorbeeld het

Waarfeggen, door 't doen Hen in een Spiegel, of
emmer met water ; het fchielijk doen verfchijnen

(door 't fch rijven van een Brief, en quanfluis weg-
voeren der felve door'sBuivelkonft ) vanPerft>
nen , die op dat ogenblik quanfluis feer vele mijlen

ver abfent waren $ het fchielijk wegnemen (in te-

woordigheid van andren) van gepretendeerde feer

grove enfware Waterfucht , en doen overgaan der

felye in een ander Lichaam aldaar tegenwoordig

;

het doen vallen van Menfchelijke armen en benen,
als van boven uit de Lucht (onder Donder en

Blixem ) en 't verenigen van die leden tot een le-

vendig Lichaam , dzt, het Toneel omwandeld
heb-
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hebbende, onder de aerde verlinkt ; het doen ver-

ichijnen , en 't doen fpreken en Voorfeggen van
't Hoofd ener Terflurve?ie ; het doen verichijnen >

eyndelijk, van de Dutvelfelfs: en veel meer an-

dre greepjes en kunsjes,om niet alleen den lichtge-

lovigen te bedriegen , maar ook felfs d' alleronge-

lovigiten te verbafen door verwonderingen ver-

fteldheid , over de aérdigheid der vindingen en
praktijken.

Dat lulke kunsjes al feer oud zijn , leeren ons de
oude Schrijvers ( buiten 't geen 'er reeds door my
van ib bygebracht ) en lal ik hier noch maar een

exempel byhalen (wijl'er van felfs noch gevolg-

lijk genoegfaam tal der felver fich lal op doen ) uit

de Verklaarder der oude Comedie-fchnjver^r//?ö-

fbanes > die over de woorden defes Poets een kunsje

bybrengd, datmen onder de wat doorlichtigerLie-

:den , het fpulletje van Pythagorns noemde , en dat

iop defe wijs te werk gelteld wierd : men nam een
(Spiegel , en fchreefop de felve met bloed fodanige

[tetteren en woorden , alsmen voorfeid hadde , aan

in de Maan üch ibuden vertonen : waar-naameri

dan die gene, dienmen, dus bedriegen wilde, dicht

voorde Spiegel Hellende, om door die Spiegel al-

b te fïen 't geen fich in de Maan , als een Wonder-
; :eken en Voorlegging "vertoonde , achter den fel-

I /e ging (taan ; en alfo aanwees wat 'er quanflliis in

( Ie Maan gefchreven ftond. 't Welk behendiglijk

re werk gelteld zijnde (gelijk dat ontrent allefoor-

[j en van guichelaryen diend gedaan, offyverlie-

. en alle hun aérdigheid) den eenyotidigen en fu-

titieufen bedroog en verfteld maakte.

Ook hadden alle dusdanige kunsjes het aller-

r*efte fuccesby fodanige Lieden, die door fuper-

i !

aitie vreesachtig, en daarom licht te verbalen wa-
Z % ren;
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ren; en wien 1 reeds al tè vooren fchrik en vrees

was ingeboefemd ( indien iy anders wat onvert-

raagd mochten wefen of fchijnen ) voor byibnder

quaad wedervaren j indien iy te na quamen toe

te treden, tothetgcen'ertebefchouwenviel; of

indien iy over een Tobbe of ander vat, met wa-
ter, ofvoor ofover een Spiegel gefteld, quamen
achterwaards om te kijken, omtefien, wat daar

mocht gefchieden. Op dat alfo , 't geen boven
het Bekken, of Emmer , of Tobbe met water y

of achter de befchouwer van de Spiegel , in de fel-

vebehendiglijk, en met een fnelle voorbygang

,

en daar door twijffelachtig , wierd vertoond , 't zy
enig levendig Menfch , of andre faak ( 'tzy fchil-

dery of iets die rgelij ks) te bequamelijker , fonder
dat het bedrog gemerkt kon werden , wierd gepre-

fentetrd. Wijl 't omfien de brod in 't werk kon
brengen , en de boevery openbaren.

Hier by waren (en zijn noch hedensdaegs) foda-

nige bedriegers wel fo loos, dat fy niet alles aan

allen vertoonden ; of yder op de felve wijfe han-

delden ; en daarom ordinaerlijk wel peylden en
onderfochten 't verftand en humeur diergener,
die oïGodfbraak quamen te verlbeken, of andre
foorten van Waarfeggerye te confuleren. 't Welk,
foo 't defen bedriegeren in defe of gene Vrager

onrfchoot , de meefte en fotte hoop hen evenwel
in credyt hield.

Van wat kracht en nadruk de fuperftitie ontrent

fulkeendiergelijkefakenis, tonen ons aerdiglijk

en kracbtiglijk de feer vermaarde oude Schrijvers
Theophraftus Érefus(de Leering van de grote Ariflo-

teles) en Plutarcbus. De eerfte , namentlijk Theo*

phraftus , befchrijfd de fuperftitie op defc wijs:

,, De fuperftitie kanmen feggen te zijn ,. een

vrees-
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9 , vreesachtige gefteltenis des gemoeds ontrenc

p, het Goddelijke. Want een lödanige is 't, die

9 3 met gewafïene handen, en 't Lichaam met W)>
j , wuter befprengd , een Laurier-blad in de mond
jj neemd, en alfb den gehelen dag om herwan-
,, deld: die indien 'er een Wefel, dwars over de

„ weg, voor hem heen komd lopen, nier eerder

9 9 voortgaat, voor dat daar eerft een ander is voor-

»9 by-gegaan ; of dat hy eerft drie ftenen heeft

9, over de weg geworpen. Die indien hy een

,, Slang in fijn huis heeft gefien, op die plaats een
93 Celletje doed bouwen. Die de gefalfde (en
99 daar door geheyligde, en geëerde,) ftenen, met
j) olie uit een kruikje, overgiet: en van daar niet

,, fcheid, voor dat hy den ielven eerft, metge-

, 9 bogene knien , heeft geëerd en aangebeden.

93 Die indien , by geval , een Muis lijn Meel-fak

, 3 heeft doorknabbeld , naar een Waarfegger , of
93 Verklaarder van Wonderen en Voortekenen,

9t loopt , om te vragen wat hy daar over doen
9, moet ; en indien de felve hem feyd , dat hy

>, naar de Schoenlapper moet lopen, omdiewe-
,, der te laten dicht maken , het antwoord van

3 , defen Waarfegger veracht : en van den fak ver-

99 vaerd zijnde, die ledig maakt , en in een hoek

? , werpt. Die ook dikmalen fijn huis wijd en

3 , fuiverd. Die boven op geen Graf-ftedcdurfd.

93 gaan, noch komen daar een Kraam-Vrou is.

9, Die, indien hy iecs gedroomd heeft , naar de

,, Uitleggers van dromen , naar de Waarfeggers;

3 , en Wichelaars loopt; om raad te vragen, wat

,, God ofGodinne hy daar over moet aanroepen,

9, en offeren. Die op de gefette Maand-tijden,

, , met fijn Wijf, naar de Inwijders tot de Heylig-

«j heden van Orphm gaat ; of fo 't Wij f ongele-

id 3
gent-
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3, gentheid heeft, met fijne kiene Kunderen en

3 , der felver Voedfter. Die van geen dricfpron-

3, gen (der wegen) weggaad , voor dat nyiijn

3 , hoofd met water gefuiverd heeft , en een Sui-

3 , veraarfter geroepen , om hem [ Sie hier van

, 3 de Verklaring Pag. 292. enz.] met Zee-ajuvn3

3 , en met het rond-om-dragen van een jonge

, 3 Hond fom fijn Lichaam, ) tefuiveren. Die

3 , eyndelijkook, indien hy iemand fiet die Do!

3 , is, ofde vallende fiekte heeft, al fchrikkende

3 , en bevende in fijn boefem fpoud.

3 , Tlutarchusim fijn Boek van de fuperftitie/eid:

3 3 Daar-na , wanneer fy van den droom zijn ont-

3 , 'waakt , verachten ofverwaarlofen fy die geens-

3 3 fins, ofbelachende.felve; of fijn in tegendeel

3 3 verblijd, dat 'er niets van 't gene hen verfchrikt

3, had waarachtig is: maar foekende te ontvlie-

3, dendefchaduevan'tbedrog, dat geen quaad

3, in fich behelfde, bedriegen fy daar en boven

3, met kracht, fichfelven. En met grote beroe-

3 , ring (ontrent hen felfs en andrenj verquiften fy

3 , hun geld aan de Landloopers 5 en andre ruich-

3, te van bedriegers; die hun dan voor-preken

:

3, indien u een quade droom heeft verfchrikt,* of

, 3 indien de nacht-fpokende Hekate u heeft ont-

3, field; fo roept iemand, die om loon fuiverd

3, en wijd: doop u feiven in de Zee ; en blijf

3, daar op een gehele dach ter aerde nederfitten.

3. O Grieken, hoe feerzijtgy ook, door de fu-

3, perftitie, uitvinders van Barbarifche [eden en

3, plechtelijkheden ! als daar zijn de wentelin-

,, lingen in hetflijk; de onderhouding van Sab-

3 , bathen , de fchandelijke vernedering met op
3, het aangelicht voor-over te vallen; het fitten

3 , by de Beelden en Altaren ; en de feer abfurde

(of



ORAKELEN. 359

é (of uitfporige en verfchrikkelijke ) wijfen van
» aanbidden.

„ Anguftinus: (de DoftrinaChriftiana Lib. il.)

>, hier uit fpruiten dusdanige dingen,* dac indien'er

n een kleed door de muifen beknabbeld ofverbe-
»» ten is , men meerder vreefd om de fufpitie van
J3 't gevreefde quaad , als voor enige tegenwoor-
» dige fchade. Waarom het een aerdig loopje

f» van Cato was , dat hy , wanneer hy wierd gecon-
" fuleerd van iemand , wat het doch bedieden
" mocht dat fijne koutten van de muifen door-

knabbeld waren , daar op antwoorde, dat lulks

niets wonderlijksofquaads voorbediede ; maar

%y
dat het van een feer quade voorwikking geweeft

„ fou zijn , indien de muifen van de koutten door-

,, knabbeld waren geweeft.

Maar gelijk defe , en vele andre wijfe Lieden

,

dusdanige ydelheden niet alleenlijk belachten,

maar publijkelijk befchimpten, en ten toon fiel-

den : fo bleven evenwel onder 't gemeen die fot-

ticheden in duur en waerde 5 en hadden 'er de be-

driegers altijd hun voordeel af.

Doch laet ons eens weder keren naar 't Orakel

van de gepretendeerde Jupiter Ammon 5 of Ham-
mon^ en eens onderfoeken en befchouwen de ma-
nier van Raadpleging aldaar door Alexander de Grote

gebruikt.

Omklaarlijk te doen fien het bedroch van hem
en de Papen daar ontrenr gepleegd , om hem allo

een groter achting te doen hebben, fo by de fijnen,

als wel voornamentlijk by de Orientaalfchc Vol-

kens kan ik, mijns achtens, niet beter doen, als

bybrengen 't geen 'er Diodorm Siculus > Curtius , Plu-

tarchtis , en meer andren , van getuigen.

Diodorm Siculus fpreekt 'er van op defe wijs

:

Z 4 Als
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s , Als nu Alexander door de Priefleren tot in de
3, Tempel was geleyd, en in tegenwoordigheid

7-i van den Go^quam ; quam de Propheet, een Man
3* van hoge jaren, tot hem toetreden, en fey-

s, de: weesgegroet, óSoon, enneemdefegroe-
>, tenisvandenGo^aan. Waar op Akxander [iich

5* naar den G<?^kerende] weder feyde: Ik neem
? y die antwoord aan, o Vader $ en van nu voortaan

3, fal ik uwe &?<wzgenaemd werden. Maarfultgy

? , ook aanmy 't Opper-gebied des ganfehen acrdrw

3, bodems geven? Waar op de Priefter naar bin-

s, nen in de ^^y/^ trad , en die Mannen , die de
3, God droegen , fTch met fekere maat en trant

•>> van item bewegende , hy [Priejler] daar op we*

j, derantwoorde, dat de God hem vaftenièker*

3 , lijk lijn verfoek toeftond. Alexander vraagde

? , verder , feggende , 6 God , openbaar aan niy

3, doch het gene ik u verder wilde vragen; na-

>, mentlijk, of ik deMoorders van my Vader al

a, heb t' ondergebracht , of dat 'er my noch eni-

9> gen ontglipt zijn? Waar op de Propheet weder
o , luids-keels riep , en hem beval goeds-moeds te

3 > zijn : wijl 'er geen Menlch ter wereld was , die

»> zijn Vaderkon belagen of beledigen. Datdaar

3, en boven de kentekenen, vandathyuitdeGoi
> , geboren was, fouden zijn de grootheid en 'cfuc-

< 3, ces van fijne daden. £n dat, daar hy voor de-r

3, fenonverwinnelijkwasgeweeft, hy van nu af

3, aan louonvermeefteriijk, en altijd viclorieus

)> zijn, enz.

't Geen 'er Curt'm van feid, is dit navolgende;
Waar op d aïïer-oudjle der Priefteren , aan Alexander ,

als hy nu nader quam toe te treden [i?i de Adyta navje?it-

fyk~] de naam van Soon gaf; verfekerende , datjij?ie Va-

derj£upiterfelfs hem dus noemde. En hy [Alexander]

Jey±
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feide daar op , dat hy die naam erkende en aannam ; ah
vergetende dat hy van Menfchelïjke conditie was. Ver-

ders vraagde hy , offijn Vader aan hem , door 't noodlot»

het Opper-gebied des ganfchen Aardbodems had toege-

fchikt. Waar op weder de Priefter ,hem op defelve w'tjfe

pluimfir'ijkende 3 feide , dat hy het Oppergebied desge-

helen Aerdr'ijks verkrijvenfiu , enz.

Hier op voegd dan de felve Curtius feer edelmoe*
diglijk (en geefd daar mede te kennen wat verftan-

dige Lieden van dusdanig een Comedie te houden
hadden.) Die naar waarheid en rechte gefchapenheid

der fake het geloofvan dit Orakeleftimeren wilde , dien

Jou waarlijk defe a?itwoord fot enydelfchïjnen. Maar de

\

Fortuin maakt > dat diegenen diefy gedwongen heeft voor

't merendeel op haar alleen te bouwen , meer begeerich en

!
trachtende na glorie zijn als bequaam om die ivel tege-

! bruiken. Hy leedderhalven niet alleen, dat men hem de

Soon van Jupiter noemde ; maar hygeboodhet ook. En
il terwijl hy defaam fijner reedsgewrachte daden dus focht

ij te vergroten, auam hy door defe benaming defelve te ver-

ti minderen. Én de Macedoniërs y die welaan Koninklijk

I ke heerfchappye gewend waren -

3 maar met een groter

fchadwwe van vryheid als andre Volken , auamenhem 9

I terwijl hy dus met op/èttelijkehalftarkheiddeonfterffè-
; lijkheidfch aanmatigde 3 met meerder warsheid en weer-
- fin te bejegenen , als welaan haar > ofaan den Koning y^

dienjlig was.

Van welke weerfin enz 3 en de droeve toevallen

i daaruitontftaaninC/y/tf*., Philotas, Califihenes en
meer andre Macedoniers, men by hem in de vol-

Ij gende Boeken leeft.

Wat aangaat het antwoord van de Priefier, daar
van fpreekt Plutarchus op volgende wijle : van de

• Orakelen [aan hem gegeven] fchrijven dit de meefe

I Hijlorie-fchrijvers, Maar Alexanderfelfs , in die Brief

Z 5 die
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die hy aanfijne Moederfehrijfd', feid-, dat hem enige hey±
melijke [ of door hem en de Papen verborgen ge-
houdene ] antivoorden gegeven waren ; die hy weder
gpkeerd, aanhoorfelfs alleen fou verhalen. Enigefeg-
gen 3 dat de Propheet hem in 't Grieks , op een beleefde en
vriendelijke wijs willende aan/fireketz , enfeggen Pai-
dion \_oSoon~\ door onkunde

t
der Taalop het laatfte van

°t woordquam mis teflaan , en alfo in plaats van deV
de S te gebruiken i endoor dooling alfo , Paidios [6 Soon

van Jupiter ! ] tefegzjen : en dat Alexander dat geheel

gretiglïjk opvatte 3 als oftgeen doling was geweeft ; en

daar uit hetgerucht was yerfcreyd 3 dat de QqdhemJu-
piters Soon hadgenoemd.

Op defe gretige opvatting kan men ook toepast

fcn > 't geen door Plutarchus, ten opfichte der Pythia

te Delphis [doorhem tot Orakel-geven buitens tijds,

gedwongen] verhaald , reeds is bygebracht.

De feer geleerde Euftathius fpreekt 'er ook op
defe wi j s van : Op welke tijd , menfeid , dat de Priefter

van Ammon , terwijlhy Alexander aanjj>rak 3 inplaats

van Paidion [ dat Soon is ] feide Paidios [dat Soon va?t

Jupiter betekend] op dat hy foo , door de dubbelfinnigheid

van de Woorden der Godfbraakyhemfcheen Jupiters Soon

te noemen. Terwijldejchelmfche pluymfirykers de aua-

de en Barbarifchè uitbraak desfelfs tot hun voordeelna-

men.

Niets, ofniet veel, verfcheeldvan'tgeenP/*-
iarchus wegens de Brief aan fijn Moeder gefchre-

ven feid, 't gene Arrianus , in Alexanders leven,

op dcCc wijs verhaald : Alexander verwonderdefch

aldaar over de natuur der Land-fireek , en verfochtden

Godomfijne Goddelijke Antwoord. E?i een antwoord (als

hy voorgaf) naarfijnfin en genoegen verkregen hebbende^

reyfde hy weder naar JEgypte.

Doch 't geen hy reeds te voren had te werk ge-

field,
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fleld , om fuik een antwoord te verkrijgen
, geeft

ons uitdrukkelijk Trogus Vompejtts (ofliever des felfs

Verkorter Juftintu ) te kennen -, als hy feid : Der-

halvengafAlexander , de<w'yl hy voor ficb de naam en
faam van Goddelijke oor/pronk {engeboorte) focht te ver-

krijgen j en tege/ijkjijn Moeder van lafier-kladde te ont-

laflen , door voor-uitgefondene boden , heymel'ijk te ken-

nen aan denVriefieren^ ivat antwoord hy begeerde te

ontfangen. Waarom ook .Jo haafi hy in de Tempeltrady

de Pr'ïe'fiers hem als Soon van Hammon tijnamen te be-

groeten.

Dat het Alexander geenflms gebrak aan wil of

middelen , om de handen der fodanige Vapen fo

wel te (alven
(
gelijk hem ook geen middelen ont-

braken , om indien fy tegens hem quaadwillig

mochten zijn, daar toe dwingen ) dat fy aan hem
een antwoord naar fijn wei-gevallen gaven , acht

ik, fal niemand, die van enige ervarentheid k,
ontkennen. Voornamentlijk die fijne ogen flaat

op de exempelen van Lyfa?zder > en andren meer;
en fpecialijk op dat van lijn Vader Philips

, ontrent

het Delphijche Orakelgepleegd: en van hem Alexan-

der felfs.

Buiten de toeftel en kunsjes ontrent de nu reeds

verhandelde Orakel plaatfen^ zijn 'er noch feer vele

andren geweeft , die ons door de oude Schrijvers

niet zijn verklaard of nagelaten. Ook foud' het

(fchoon die alle wel onderfocht en fo befchreven

waren) geenfïins nodig zijn die alle te verhande-
len. Waarom ik dan noch maar van enigen der

felven fpreken fal s en daar mede mijns achrens

den redelijken Lefer konnen voldoen : wijl 't hier

maar op exempelen aankomt, die niet fo feer om
tal en menichte , als kracht en nadruk der felver,

moeten gelden.

Ster
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Seer gaerne wil ik ondertufTchen van andren
die meerder belefen en ervaren zijn , en van con-
trarie opinie in defe fake , verwachten het voort-

brengen van exempelemdie NB. helder en krach-

tiglijk bewijfen , dat het ten rainften in enige Ora-
kel-plaatfin , oï Tempelen > geen Menfchelijk be-
drog 3 maarovernatuurlijkeDuivels-kunft en be-

drijr>zy geweeft.

Doch laat ons voortgaan tot het Orakel van de
Apollo Clarius , en 't geen Tacitus , in het tweede fij-

nerJaar-boeken,daar van verhaald: Derhalven voer

Hy [Germanicui] by de kuft van AJïa lanx , en tot Colo-

phon aan , om fich van de Godfpraak van Apollo van
Clarus te dienen. Geen Wijfy gelijk te Delphia , maar
een'Paap, uitfekere(N,B.)gefiachten en meefialvan
Mikten gehaald\ neemt daar alleen kennisvast getal

en de namen der Raadspleegenden : daar na in een hol

gedaald zijnde , en water uit een verhole Bron gefoopen

hebbende , gemeenlijk noch op letteren noch op enig dichten

fich verfiaande-t brengt het Antwoordvoort ingedicht

gefield 3 op het geen dat iemandbyfichfelven in
y
t ver-?

nuft begrepen heeft» En gafmen voor , dat hy aan Gex-

manicus 3 door omwegen, gelijk de wijfie der God^fraken

is 3 een tijdigenfierfdagge/peldhad.

Alhier wierd dan geen Vrouw gebruikt 5 (fchoon

fulks byna meeft over al gefchiede) maar een Man

:

apparentelijk om dat de kunsjes , die 'er te plegen

waren, beter door qenMan, als door eenVrou,

konden werden gefpeelt. En was defe ook quans-

fuis onkundig in geleerdheid 3 - en 't maken van

Verfen ; waar in nochtans de Goddelijke Antwoor-

den wierden gegeven : om 't Mirakel daar ontrent

alfo te beter te vergroten-

Doch was hy ordinaerlijk.uit fekere familien

,

Volkj en Plaats, gekoren (even als oi die, (o wel als

de
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dtHerpiners in Italië) dit tot een Goddelijk pre-

rogativ' in haar familien hadden. En wierd die

noch meeft gehaald ofontbooden van Mileten,x\\.zx

verre van Colophon of Clarus : alwaar 't Orakel van
de Brancbiden in Didymis was : en alwaar derhal-

ven deie van daar ontbodene Paap > naar alle ap-

parentie » die kunsjes al had geleerd : Wijl als

reeds boven getoond is , die fijne Priefters mal-
kandren den bal vry wel wiften toe te kaatfen , en
malkandren om wederlijds voordeel een goede
üag te voegen.

Dat het antwoord in Verfen wierd gegeven, door
een die felfs quanfluis geenVerfeu wiftte maken,
moet by ons fulks niet terftond voor Mirakeldoen
aanfien ; als wy bedenken, hoe gemakkelijk die

door hem konden werden van buiten geleerd , als

hy al waarlijk hier iri onkundig was geweeft : na dac

het Antwoord'door andren in Verfen was gefteld.

Maar hy gafhet Antwoord niet op ofopenthjke,
ofin tegendeel beflotene s en aldus overgegevene
Vragen : maar antwoorde op 't geen iemand by
fich felfs in gedachte begrepen had. Sie hier dan
het wonder dat daar in lag I

Om dees fwarigheid op te loflen ffchoon ik , als

elders gefeid is , alle fwarigheden geenflïns behoe-
ve op te loflen ) is 't maar van node eens wat te rug
te treden en te befchouwen 3 het geen ik byge-
bracht hebbe wegens de verneemalten der Orakelen 3

AzOmberleyders namentlijk> -en Uitleggers van alles

wat daar wonderlijks en te fien enz. was : de keyme-

lijk-uitgefondenen-i en Ho/pites {ofWaerden) Verhopen
vanVee, van Wierook enz. en al wat andre foorten

van Lieden daar ontrent waarlijk waren , oflich-
telijk konden zijn , geintreileerd.

. Door welke middelen, daar ofvrees, ofhoop,

of
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of uitftekende begeerte en verlangen van Voor-
kunde enz. in de Raad-vragers heerite 5 of kleen-

deromficht, in der felver afgefondenen , of cor-

ruptie ontrent het Hoofd (ofenige uit der felver

familie ) plaats had : lichtelijk achter de faak kon
gekomen werden. Dar, indien 't ten eerften niets

lukte , onder de hand door tijdwinnig kon gevon-

den werden : of eindelijk als dit, en wat anders

meerder tot ontdekking kon dienen , miflukte j

kon fo een Antwoordgegeven werden , daar hoofd

noch ftaart byna aan te vinden was j of enige fat-

foenelijke iin van te maken. Wijl dit > gelijk de

voorbeelden ons overvloediglijk genoeg leren , de

laatfte uitvlucht was.

Doch z&nGermankus wierd fijne kort aanftaan*

de ondergang voorfeid : maar (N.B.) fovoorge-

gevenwierd : en N.B. door omwegen, nament-
lijk van duiftere dubbelzinnigheid ; ofhy 't al daar

na noch mocht te boven gekomen zijn tegens Pifil

van welks naar-yver enz. tegens hem , de gemene
Wereld ( en wel byfonderlijk defe geïntrefleerde

Papen) reeds genoegfaam kundig was , en feer wel
had konnen werden.

Gelijk nu niet alleen de Propheet van de Apollo

Clarius 3 maar ook de Propheteffen van de Apoïïo Del-

phicus-, van de Apol/o Daphiueus , en meer andren

quanfluisfimpel water dronken '

7
(o dronken (als

reeds boven 1S5 gemeld is ) de Vropheten van Bac-

chus 3 in Thracia by d^J^igureers , Wijn in plaats van
Water , wanneer fy naar de Adyta traden , om Ora*

kei-antwoorden te geven : en dronken fy die 3 naar

Xdacrobius getuigd , wel rijkkelijk en ongewaterd.

Of nu fulks fomtijds ook te Delphi* gefchiede 5

wanneer 't de beurt van Bacchus was, om aldaar

Orakel-antwoorden ie geven [terwijl hy Bacchus al-

daar
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daar nevens Apollo , om de 6 maanden ook fijn

beurt had] is ttiy t' enemaal duifter en önieker.

Dat defe Bacchus ook op andre plaatfen fijne

Orakel-Tempelen had toond ons Vaufanias , 1 . in fij fl

negende Boek der befchrijving van Griekenland^

(dat evenwel, of'tfelve fy geweeft met dat gene

waar van Marcobitts fpreekt , my vry twiijffelach-

tig is) en ten 2de in fijn 10de Boek, en Befchrijving

van 't VIncifch Land : welk laatfte ik heb vergeten

mede op te tellen toen ik pag. 327. van de Orakel-

plaatfen in Yhocis fprak.
.

Hy F aufanias teid : 't Geen aldaar waerdig is be-

fchoudte werden is het Adytum (ofHeylige der Heyligen)

i?i 't welke de heylige verborgentheden van de Vader Li-

ber ( anders Bacchus )
gevierd werden. Men treedeer

doorfeker Voetpat heen 3 en men ontmoet 'ergenig Beeld

voor '/ gejïcht. De Amphicleérs verhalen, dat defe God

aan hen toekomende dingen Voorfeid, en van fiekten en

qualen hengeneefd. Naar dien niet alleenlijkfy-y maar

ook hunne daar o?itrent wonende Gebunr-volken 3 in hun-

ne Dromen , door hem , de behulpmiddelen voor fiekten

vernemen : terwijl ook deVriefter, door heylige rafer*

nye befeten 5 aan hen toekomendefaken voorjeid*

Hier uit fien wy ook, hoe mede (omzï)dsBac-

chus , als een andre JEfculapius ( aan wien , en aan

wiens Kindren , dit als een pregoratijf gegeven

was j gelijk blijkt uit fo vele Orakel-plaatfen van

hem JEfcylapius , en fij ne Sonen Vodalyrius , en Ma-
chaon , enzj iich met Droom-genefmgen en Antwoor-

den bemoeyde. Ën waarlijk is dat niet te verwon-
dren ; fo om dat de Wijn fo wel leerd Dromen., als

om dat 'er buiten die van JEfculapius , noch fo vele

van andre Goden en God'i7inen waren ; die dat kunsje

mede geleerd hadden , en hun profijt 'er met de-

den, Ktvphiaraus namentlijk , Trophonius > Serapis,

Cal-
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Calchas ; Mopfus , Jnó-, enz. en 'er dusdanige foor-

ten van Orakel-plaatfin (o feer velen waren,en noch
ten tijde wanTertulliaan; dat hyfe , naar 't optel-

len van enigen der felver , byna ontelbaar noemd.
Het geen de oude Schrijvers, Yaufanias, Yhilo-

flratus, Strabo, Vlutarchus en andren meer, ons

leren van de omftandigheden , of liever kunsjes

en bedroch , ontrent de felven gefpeeld , is ( bui-

ten 't geen , door my over 't hol van Trophonius is

bygebr2Lc\\t)&zx. ria.zrfoleinnelc Offerhanden, en der

felver beflag,en vjichilarye^ onder waffchingen en an-

dre foorten vzxifuiveringen ', en onder 't doen vajlen

en[penen van Wijn , men den Raad-vrager , op de
Pacht , of'Vachten > van een ofmeer geiiachte 'Ram-

men ter néderleyde, en deed flapen : (welke Rams*
huiden fömtijds daar by noch wel expreffeïijk fwart

moeiten zijn , en van fodanige coleür als de Offer-

dieren , die aan de onderaerdfche Goden wierden
opgeofferd) en alfo dooi Dromen, in dieJlaap de
Godftraak , o f'Goddelijke Antwoord vernemen.
Welke Antwoorden nochtans , indien fy door de

Raadsvragers gedroomd waren ,
f
of iets datmeii

hen daar na enigfins kon doen gelijken) door de
Vropbeten wierden gefatfoeneerd en verklaard.

Alhoewel by de Nafomoners (als Herodotus getuigd)

de Raadsvragers op de graven hunner verïhirvene

Maagfchappen fich te flapen leyden , en 't geen

door hen daar op gedroomd was , vooi een Orakel-

étutivoord namen. *

Doch veel beteren klaarder föud ik hiervan

konnen fchrijven , ofliever miitchien niet behoe-

ven te fchrijven , indien by ons noch in wefen wa-

ren de fes Boeken , waar in , naar lertuïïiaftus ge-

tuigd , Hermippus (van wien ik fïe dat ik al pag. 3 %i*

heb gewag gemaakt) alle die foorten van Droom-
Qra*
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Qrahlen-i met hare oorfprongen , en plechtelijkhe-

den-t cnPropheten > en eyndelijk der felver gehele

fliftorie, en geheel beflag, feer wijdluftiglijk had
befchreven ; ook de Boeken van de Cymfihe Philo-

fooph OExomausi die expreftelijk door hen beichrc-

ven zijn , om der felver fchelms bedrog te ontdek-
t ken j en te tonen , dat het alles maar guiterye der

Papen was : ofindien 'er ook noch maar voor han-

den waren een goed gedeelte van dat feer groot

getal van Schrijvers , die naar de getuignis van Eu-
feb'ms-i de ydelheid der gepretendeerde Godfpra-
ken hebben wederleyd en ten toon gefield. Ge-
Jijk dat ook ontrent alle andre foorten' van Gral\d~

üntvjoorden een byfonder groot licht, buiten alle

twijffel , fou geven. Doch moet ik my nu, Tonder

de felven, behelpen met het gene by de overgeble-

vene Schrijvers noch te vindenis :

Om dan nofch eerts een proefje oftwee te geven
van nafpeuring , ontrent het bedrog defer Droom-
Orakelen,fa\ ik beginnen met het Orakel van Maüui
\\\ Cïlicia ; alwaar Mopfits quanftuis Goddelijke Ant-
woorden gaf.

Van deïe Orakelplaats , fchrijft Vlutarchus (onder

de Perlbon van enen Demetrius , en in een t'famen-.

fpraak, van welken de reeds voortgebrachte exem-
peitjes ons leren, dat op de daar inbygebrachte

Hiltoritjes niet al te grote ftaat te maken is ) die

volgende : ,
, En wat aangaat Mopjus , van de iel-

,, ve heb ik aan u al feer wonderlijke dingen te

, , verhalen. t>e Stadhouder van Cïlïcia was feer

,, twijffelachtig en onitandvaftig,ontrent de God-
', , dclijke faken ; door 't gebrek of foute van on-

, , geloof, mijns achtens : wat buiten dat was hy
i , doch een ondeugend Menfch , en die byna yder

o een verongelijkte. Ook had hy ontrent, ot

A a bft
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3, byhem, enige Epikureen, die > op diefchone

: , order en fchikkiifg der natuur (als fyfe noemen)

3 , (leunende, dusdanige dingen befpotten. Ne-
,3 vensdefen [de Epikureen nam.] fond hyeenfij-

, , ner vrygemaakten , als een Krijgs-befpieder

J3 toegeruft; en die by hem hadde^ fonder dat

, 3 het iemand anders wift > een verzegeld TaafFel-

j; boekje, waar in fekre vraag behelid was. Hy
3 j derhalven 's nachts in de Tempel Hapertde (gelijk

3 3
de gewoonte aldaar is) en dromende^erhaalde

3 3 's anderendaags morgens dusdanig een Droom,

, 3 Het fcheen hem dat 'er een fchoon en wel-ge-

3 5
maakt Mansperfoon voor hem ftond die tot

3 3 hem feide, eenfwarte y en anders niet, maar

3 3 dathy daarop weder terftond verdween. Dit

3 3 fcheen ons (eer vreemd en wonderlijk ,' en

3 3 bracht ons in grote vertwijfeling. Doch de

3 3 Stadhouder llond daar over niet minder veriteld,

33 gafeerbiedigheidaandenGo^, en toonde aan

3 3 ons het geopende TaarTel-boekje 3 en de Vraag

3 3 daar in dus gefch reven : <welk van beyden falik

3 , aan u [lachten en offeren , een witte offivartejlier ?

3 3 Waar door deEpikureen t'enemaal verfteld fton-

3 , den , hy fijne Offerhande volbracht , en na die

3 3 tijd altijd Mopfis Godsdienftiglijk eerde.

Ontrent defeliiftorie is ten eerften te confïdere-

ren , van hoedanige foort van Lieden defe Vertel-

tellingherkomlligis : namentlijk van de partyen

der Epikureen 3 en gevolglijk van alle fodanïgen, die

de Orakelen 5 en der felver guitachtig Bedrog , be-

lachende , aan andren de ydelheid der felven foch-

ten in te boefemén , en voornamentlijk in een tijd

in weiken de felven hunne achtbaarheid, hoe langs

hoe meerder, onder de Heydenen felfs verloren.

Waarom d:m het verfieren der Mirakelen alfo no-

dis.
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dig was 5 als hedensdaags onder de Roomfchen
de vertellingen van Mirakelen , in defe of gene
Kerken , Capellert ofCellen gelchied.

Dat 'er om dusdanige ooriaken menigmaal Or&-

&fe>en wel fpecialijk Mirakelen-t verfierd wierden,

geeft ons genoefaam te kennen het verhaal der fcl-

ver , by Paufa?üat en andren veelvuldigjijk te vin-

den; ook der Goddelijke irraffen over diegenen
die ofde Orakelen veracht , of den felven niet, of
niet wel ,

geraadvraagd hadden.

Dus wierd Ariftodemus (om maar een ftaaltjen uic

Vo\cn by te brengenjvan^tf/A? metfchichten door-

fchoten^ om dat hy niet aan hem [Apollo] felfs, had
komen 'Raadvragen••> maar fo als hy, naar hem ApoU
h > op weg was , en alfo Herkules quam te ontmoe-
ten , hy aan dien had Raadgevraagd; en daar op
nagelaten Apollo te beibeken. Waar uitmen ook
fier , dat Apollo alfo belgfuchtig was , als fijn Sufter

X>:a7iategensOEneas , om dat hy de jaarlijfche of-

ferhanden aart haar te doen verWaarloofde.

Doch groot wonder is 't , dat hy fich niet feller

aanitelde , tegens die fijne Tempelen quamen te ver^

branden en te verw oeften.

Dat hy ook , op dusdanige wijfe , fich niet dorft

wreken van dien groten en lterken Hercules 3 blijkt

daar dit , dat de (elve hem dwong > tegens wil en
dank , Orakel-antwoord te. geven.

De feer confiderabqle Hiitorie hier van is dit

volgende.

Ah Hercules t' eniger tijd te Delpbis qüam , om
van Apollo Goddelijke Antwoord te erlangen,

wierd de felve hem door de FropketeJJe Kenoclea ge-

! weygerd j om dat hy, door de doodilag aan Iphitus

begaan, befmet enorïreynwas, en van deielvc

f noch met geiiiiyerd en gewijd. Waarom hy dan

Aa 2, da
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de heilige Drievoet met geweld uit de Tempel nam
en mede wegdroeg , en aliö de Priefieres Xenoclea

dwong hem > ïXOrakelfmgende , fo lang achter na te

lopen ; tot dat hy , haar den felven wedergevende,
fodanig een Orakel-Antwoord verkreeg als hy be-

geerde.

lemant mocht vragen hoe 't doch byquam , dat

hy Hercules felfs aan fich felf geen Orakel-antwoord

gaf 3 daar hy 't wel aan Arifiodemus kon geven ; en
hy doch na Iijne dood op veleplaatfen fijne eigene

Orakel-Tempelen^ heylige Lote?' , enz. had. JVlaar de
reden is, mijn Lefer, dat dti'e endiergelijkeGtf-

de?ijn'\£i wijfer in 'tVöo?'feggen waren, als de hedens-

daagiche Waarfeggers en Waarfegflers : die het goed
en quaad wel aan andren Voor/eggen 5 maar van haar

eygen felfs niet konnen voorfien. Dit blijkt ook
uit Ovidius

i naar wiens getuignis Apotto [ fuaque ip-

JumOracula falhtvt'] door fijne eygene Orakelen be-

drogen wierd ; als hy met het exempel van Dapbne
(ook met dat , van Hyacinthus) bewijfd.

Defeer vermaarde Strabo
, (1. in fijne Befchrij-

ving vanjonia. 2. In die vanCilicia) verhaald,

dat 'er van dit Orakel van Mopfis en Amphilocbm

[want Amphilochui 3 die nevens Mopfis Stichter van
Mallus- was geweeit. , gaf hier mede iijne God/j>rake?ïy

en was die vette brok , naar getuignis van Lucianus-,

Taujanias en andren Schrijvers , voor Mopfis alleen

niet] vele fabelen verteld wierden; van welken
hy 'er enige weinigen ophaald , en voor beufelin- 1

gen uitmaakt.

Het tweede dat ontrent defe Hiftorie inconfi-

deratie komt, is het verhaal van deAfgefatt, on-
der kleding en toeftel van een Spion, met een ver-

fegeld TaafFei-boekje 3 daar heen gefonden : wan-
neer wy al komen te onderftellen 3 dat defe Hiftow

ric
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rie waarlijk gebeurd is (waarom 't ook evenwel
niet laat Menfchelijk en Papen-bedrog g;eweeft te zijn)

en hy dusdanig een geluid, in (ijn droom, verno-

men heeft, enz. ook datniemand buiten deVra*

ger (als gepretendeerd wierd , en ook wel kon wa-
rachtig zijn ) wift , wat ia de tferfcgelde Brief be-

helfd wierd.

Maar i. uit het gene ik
( pag 264. en 26 5. van

J
t ontfegelen uit Luciaan , getoond heb t, en 2. uit

hetgeen ik heb getoond, van de kunsjes, waar

door fy de fecreten, uit de Raad-vragers , of der

fëlver Afgefanten, of andren, vviften uit te vik

fchen , en alfo achter derielver inhoud te komen ;

(wanneer 't ontfegelen niet lukken wilde ) blijkt

genoegfaam, mijns achtens, dat hier geen over^.

natuurlijke voorkennis , of yerftand , van node
was.

Voeg daar noch voor 't derde by, hoe gemak-
kelij k de verbeelding van ivit ofjioart ( want of 'er

verder een Jongeling of jonge Dochter, of een
oud Man of Wij f , ofnoch enig andre faak ofdaad

was bygedroomd , deed niet ter fake, enquam't
ep hetfijart aan) kon aan den dromende Raad-vra*

ger werden toegebracht j 't zy door looflijk daar

toeaangeleydewr^///»^'* , enz. 'tzydoor'tfehal

intoeten in de oren 3 van verre of van na-by , (met
een Hoorn, ofSpreek-trompet) van datgene, waar

van men de verbeelding in hunne Jlaap, of droom

den herffenen focht in te prenten. En wel voor-

namentlijk, als hen voor dejlaap, onder 't ene of

andre heylig pretext , enig Medicament , ( 'c zy in

infufie van water , 't zy anders) was ingegeven , dat

een turbulente^*/), en vele dromen en verbeeldin-

gen, verwekte: hoedanigen buiten het Opium , en

DtttroaQtDatura.) reeds pag. 312. genoemd) zjn

Aa 3 alle
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alle Opiata ; by voorbeeld het Solanum furiofum ,

het Bangue der lndianen,h.ztDorycnum} de grote Win-
den , de Dul-appelen , de Stramonie of Doom-appe-

len, de Linfen, de Biejlook , en meer andre kruiden $

als door de Kruid-kenners werd aangemerkt, en
overvloedig by hen gevonden.

Men kon derhalven door fodanig een middel

(en vooral wanneer 't verftand , en de gsheugnis

,

al reeds voor de flaap-y door daar toe gemaakte
vertellingen , ontroerd waren geworden j en daar

om de Raadvrager van'fulke faken te lichteli)kcr

quam te dromen)vry gemakkelijk fodanig een droom

oï verbeelding in hem brengen ; voornamentlijk

wanneer die (tem fo luid wïerd uitgebromd 3 dat

denDromer daar door fchielijk (en noch t'enemaal

beroerd van verftand ) quam te ontwaken ; en N.
B. hem , in die bedwelming 3 dan wierd afge-

vraagd , wat hy gefïen ofgehoord had.

Doch niet alleenlijk pra&ifeerden deCc fijne

Triefiers en Propheten het dromen der Raadsvragers

,

maar ook fomtij ds gingen fyfelfs, quanlfuis, fla-

pen op de wel verfegelde Vragen : wijl fy dan door
den GWgeïnfpireerd 3 alfo de Voorkennis en Voor-

feggïng op de fel ven ontfingen.

Hier van hebben wy een aanmerkelijk exempel
ïn de nu dikmaal gemelde Alexander : waar van
JLuciaan op de volgende wijle fpreekt : Wanneer r

er

7iu Jo grote menichte van Menfchentoevloeyde , dat de.

Stadt te kleen viel-, om alle die Me?ijchen te berberge?i ,

die *t Orakel qua?nen om raad, vragen j en de éocvcor

van mondkofi enz, te kleen vïeh om fogroot een vienicb-

tegelijkelijk te voeden 5 en te onderhouden ; bedacht hy.

de {by he?nfo ge?ioe?nde) Nacht-Orakelen. Want ue??ten-

dede verfegelde Vragen 3 (of Taajfel-boekjes) fliep by,j&

tyfeide-) o$dcfelven
3
en vernam aljb, <pianj]uis > m
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fijne droom , '/'geen de God op defilve tptam te antwoor-

'den. Doch meeft, altijd dubbelj:nnig e?i verward': en

welvoomamentlijk y als hy , dusdanig een Taajfel-boek -

je ontfangen hebbe?ide 5 fag , dat bet wat a?igftva\liget

e?i jbrgvuldiger verzegeld was. Daar in tegendeel»

wanneer hy , fonder moeyte enforg , de (egden kon ont-

fluiten , hy
y

er d' Antwoorde?i , maar fo als 't viel ? by-

fchreef. als achtende dat fulks den God/Braken 3 en de

natuur derfeher , beftpafte. Ook waren ''er c?iige Uit-

leggeren derfelver , daar toe geordineerd ; die ook voor

de verklaring enoplojjing van dusdanige Orakelen
; geen

kleen loon van die genen > die de felven 3 op deje wïjfe ,

pntfangen hadden , quamen te genieten.

Hoe looilijk nu defe Antwoorden geprafrifeerd

wierden,leerd ons genoegfaam het exempel byAf*
rianusy in het leven van Alexander degrote, en aldaar

in'tfevendeBoek, (en door my reeds in fubftan-

tie pag. 324 ) bygebracht : In de Koninklijke Dag-
regiflers werdbehel/d, dat Pytho » Attalus 3 Devwophon,

en Peucefias ; daar-en boven noch Cleomenes , Menidas?

en Seleucus 3 in de Tempel van Serapis vernacht , en

't Droom-Orakel waargenomen ? hadden. En dat fy

op defe Vraag aan den God j ofV ook beter was , dat

Alexa?ider , die nu krank lag om fijne gefondheidte

erlangen, daar heengebracht wierd-, en den God daar

omquam te bidden j tot antwoord van den God a?itfin-

gen ; datmen hem daar ?iiet heenfou brengen ; maar dat

het voor hem befi was-y dat hy bleefdaar hy nu was . Dat
dit aan Alexander , door fijne Vrienden , gebootfchapt

wierd; en hy kort daar op auam teferven : als ofdat

het allerbefte voor hem wasgeweefl.

Dat dele Antwoord wel geflepen was 5 en ook
fo 3 dat 'er voor henlieden [Propheten> enz.] gean

gevaar in lag , is klaar genoeg , fonder dat ik daa r

iets meerder over teg. Want wat was 'er doch ge-

Aa 4 yaq&
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vaerlijkervoor'tgefag, autoriteit en profijt, fo

van haar, als van cle gepretendeerde God Serapis;

als dat hy Alexander daar heen wierd gevoerd ?

Wijlhy, of onderweeg, pf reeds in de lempelge-i

bracht zijnde , en aldaar komende te fierven ; het

Orakel, dat hem fulks geraden had , in verachting

moeft komen : en in tegendeel door dit Antwoord\

'tiydathy opquam, 'tiydathy ftierf , terwijl hy

te Babyion bleef ; indien hy weder bequam, iulks

even grote achtbaarheid aan 't Orakel gaf : en fb

h anders uitviel , de Antivoord fijne bequame expli-

catie kon hebben ; en niet van onkunde of valfch-

heid , overtuigd kon werden.

By defeoccaiie komt, mijns oordeels , nietqua-

lijkte pas , de Verhandeling van 't Orakel , van

<d' Apollo te Heliopolis [waar van ons Macrobius de Be-

fchrij ving geeft [Saturnalium Lib. i.cap.23.] ten

opfichte van het geven der Antwoorden.

't Geen hy Macrob'tus 'er van feid is dit Volgende

:

'Buiten dïegene?i die aldaar /elfs inper/bon Raad-vrageny

doen dat ook de afwefenden , door
'
>

tfe?tden van beflotene

brieven : enfehrijft hy ordentlijk wederom^ tot antwoord

van 't geen daar in verfocht was. Dusdaniger vjij/è

handelde ook de Keyfir Trajanus , wannneer hy uit die

Provintie naar de Parthersflond op te trekken , met een

Heyr-leger dat van een volfandige Godsdienfi was ,• en

fijne Vrienden , die feer grote ondervindingen hier van
hadden , hem daar toe aanmaanden , dat hy doch , naar

de uitkom
ftfjner voorgenome tocht , fou Raadsvragen.

Waar op hy , met een recht Roornfch overleg te werk

gaande 3 eerf het geloofvan dit Orakelbeproefde : of
7
er

ook mijfchien enig menfchelik bedrog mocht onderfchuilen.

En voor eerfifondhy verfegelde 7aaffel-boekjes\ waar
op hy weder antwoordbegeerde. De Godbevaldat'er
Paper fou gebracht werden , en'tfelve fuiver en on-

befchre-
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lefebreven , verfegeld , weder te ruggege/ónden. Waar
over de Vriefleren verfteld[tonden ; niet wetende wat ''er

ui de Taaffcl-boekjes behelfdwas. De/e antwoord ont <

fng Trajanus met byfondre verwo?idering: als die ookfelfs

C7ibefchreve?ien aaA den Godhadtoegefonden. Waar op

hy weder met andre Taaffel-boekjes , befthreven en ver-

jcgeld zijnde , van den God verfocht te weten , of hy

naar 't eindigen van den Oorlog wederom te Rome fou ko-

men. De Godgebooddatmen een Centuriale Wij?igaard-

rank van onder degefchenken , aldaar in den Tempel off-

gojferd-, fou voortbrengen; en de felve influkke?i ver-

deeld > en in een fweet-doek bewonden, fonaarTra;a-

nus [enden. De uitkomft der fake wierdbekenddoor de

doodvan Trajanus ; wanneerfijne beenderen teRomege-
bracht wierden. Want door de (lukken wierd een foort

*van Lijk-overblijf/elen > en door de Wijngaard-rank het

gevalvan de toekomende tijd> vertoond.

Op dat wy dan , onderftellende de waarheid der

Hiftorie in ?
t algemeen, (ofdat'eriets, 'tfyernft,

't fy bedrog, ontrent gepalTeerd fy: dat evenwel

geen meerder fekerheid heeft, als andre duifen-

den puur leugenachtige vertellingen van die na-

tuur) hier over enigonderfoek doen : konnenwe

,

mijns achtens, feer lichtelijk begrijpen , dat 'er

geen grote moeite aanvaft was , om hier op fo te

antwoorden, dat 'er, voor den henlieden ongun-
ftigen , fo heel veel vat niet aan was. Voorna-
mentlijk terwijl hy met fijn Leger aldaar zijnde,

en fy de gefteltenis kennende van dat felve , van de

Krijgs-oventen , en fpecialij k van hem feifs , ( of
hy gefond ofongefond was!) kon of ter eerfier in-

ftantiedoor hen befpeurd werden, of heymelik

onder de hand door hunne mee-wuftigen , verno-

men, hoe 't met de faak gelegen was.

Kaard ien dan de vraag , was ofhy Trajanus te Ro-

Aa 5 m
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me fou weder keren 5 antwoorde, quanfliiis, de GW,
door een verdeelde Wijngaerd-rank. Waar door
geenffins wierd te kennen gegeven , of hy fou we-
der komen, ofniet weder komen.
Want indien nu Trajanus wel levendig weder was

te rug gekeerd , maar fodaniger wijfe, dat fijn Le-
ger door de Vyanden was verflagen en verftroyd :

of fo dat hy wel victorieus was? maar fijn Leger
voor 't merendeel gefneuveld en achtergebleven j

of door twift en rebellye van malkandren gefchei-

den ; of dat hy onverrichter fake was te rug ge-

keerd , terwijl ofde Varthen onoverwonnen , of
ook noch andre reeds te vore t' ondergebrachte

Volken , in rebellye bleven volharden : Ofdat hy
viótorieus te rug gekeerd,een ofmeerder fijnerLe-

dematen was quijt geraakt ; of dat hy daar fijne

voornaamfte,of braafrte,Soldaten, ofKrijgs-over-
flen , had verloren \ of dat hy wel enige Volken
verwonnen hebbende, andren evenwel van 't Rijk
bleven afgefcheurd : of dat hy fchoon buiten

victorieus, t' huis komende de Republijk in ver-

warring en verdeeldheid had gevonden : ofindien
hy op enige andre wijfen , die 'er meerder kon-
nen bedacht werden, ongelukkiglijk, 't fy dood,
't fy levende, was te rug gekeerd j had evenwel,
en byna even feer

P
't Orakel fijne uitkomft gehad.

Want waarom kon 't fo wel niet het ene als hei;

andre betekenen?
Doch na de dood van Trajanus fag men wat het

Or*&7gemeend had , want toen Ieidmen het uit , s

naar de uitkomft der faak ; even als d' Athenienfersy

die (naar getuignis van Thucidides) in d' Orakel-ver-

Jen, toen 'er peft quam, Loimos lafen ; daar £y ,

in dien 'er dierte en hongersnood gekomen was ,

IMos fouden hebben gekfen ; hoedanige exem-
pe.
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pelen overvloediglijk genoeg konden bygebrachc
werden : dat mijns achtens onnodig en overtollig

is.

Van het Orakel vand' ApoIIo Daphnaus heb ik
(naar mijn onthoud)aangeroerd de Antwoord aan
Jvliaancf Apoftaat gegeven : die in Verfen was, fo-

daniger wijfe aXsTkeodaretus enNicephorus dieby-
brengen.

Maar doch wierd hier ontrent noch een andre
ft>ort van Orakel-geven gepretendeerd, en noch an-
dre foorten van Miraculen voorgegeven. Want
dus fpreekt 'er van de Kerkelijke Hiftorie-fchrij-

\ziSozome?tusl ,, Ook wierd 'er gelooft, van die

, , genen die dusdanige faken voorftaan en bewe-

? , ren , dat aldaar ook water quam vloejen uit de

yJ CaftalifcheFonteyn; dat met de felve naam be-

,, noemd, en van de felve kracht was , als dat te

3 , Delphis ontfpringd. Ook gaven fy voor , doch

3 , pochende en fwetfende , dat aldaar aan Adria-

3 , mts, toen hy noch een privaat Perfoon was , het

3, Opper-gebied was voorleid. Want men feide a

3, dat hy een Laurier -blad in die Fonteyn ge-

3 , doopt hebbende , alfoo Antwoord en Voorfeg-

3 3 ging der toekomende faken verkreeg ,* die op
3 , dat blad ftond uitgedrukt, En dat hy , nu tot

3 , het Opper-gebied gekomen zijnde , die Fon-

3
, teyn deed verftoppen -

} op dar ook niet andren

. , naar hem , het toekomende daar uit fouden

3 , konnen vernemen. Dit zy 'er dan bygevoegd,
voor die hun werk maken van Beufel-hiitorien te

verfieren en te vertellen.

Want wat de waarheid der Hittorie aangaat\ de

felve wankeld 3 als wy konnen begrijpen uit de

woorden van Sazomenus^ dat 'er namentlijk , dus

van gefwetft was > enz.

Dodi
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Doch als 't al was gebeurd ; wie weet niet war
kunsjes 'er konnen werden gefpeeid , door het

fchrijven met foete-melk , mee gefinolten SalArmo-
?iiac, of'Aluin , oïLimoenfap, ofandre vodderyen
meer, op wit Papier ; dat, oftegens't vuur en in

de rook gehouden , de gefchreve letteren komt te

vertonen ; of in 't water geleid , ofnat gemaakt

,

alfoo 't gefchrift leesbaar maakt , dat anders on-

iïchtbaar was ? En wie twijffeld 3 ofmen heeft ful-

ke en diergelijke kunsjes geweten en gepleegd,

fo wel in die , als defe tijden ?

Niet alleenlijk gaven de Vonteynen (van welken
'er nu reeds ettelijken bygebracht zijn) maar ook
deMeyren, Orakel-antwoorden 5 als blijkt uit het

Orakel van de Ve?ius te hphaca, tuflehen Byblus en
Heliopolit : waarvan Zofimus op defe wijs fchrijfd :

, > By de Tempel is een Meyr , dat gelijkenis heeft

j> naar een Waterbak > die met handen gemaakt
,> is. En werd by defe Tempel > en de na-by-gele-

> > ne Plaatfen , een vuur , een lamp ofronde bol

v gelijk, gefien ; wanneer op ( N.B. ) geftelde

39 Hoogtijden aldaar byeenkomften gefchieden.

»' Welk licht aldaar noch by onfe tijd gefien is.

'» Tot het Meyr , brachten alle die daar heen qua-
5 ' men gefchenken van goud en filver > ook ftuk-

V ken vanLywaat en fijde,en andre koftelijke ftof-

" fen. Indien nu fodanige gefchenken aangenaam
" fchenen , gingen fo wel de gewevene ftoffen, als

'/ d' andre fwaargewichtigen, te gronde : indien fy

^ in tegendeel onaangenaam waren, en verwor-

\ pen wierden, fagmen , dat niet alleenlijk die ge-

\ y wevene ftoffen , maar ook gefchenken van goud

„ offilver,ofvan andre ftorfen,die fich boven't wa-

., ter niet houden , bleven op het water drijven.

Hier was quanflüis twederiey Mirakel 5 het eer-

fte.
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fte had noch plaats gehad tot de tijd van Zofimus;

maar was evenwel dat lelve al verdwenen. Na-
mendijk onder Theodofms de eerde kreeg 'rHey-

dendom fijne dodelijke knak, en fieltoogde noch
ten tijde vanTloeodofius de Jonge, 'm Italië enan-
dre Geweiten : ichoon'top andre plaatfen noch
langer levend bleef.

Dit Mirakel hield dan op met d' ondergang van
't Heidendom : gelijk 'er vele Orakel-plaatfin tot

noch toe, d'ene minder, d'andre meerder, in itand

gebleven, toen geheel en al vernietigd wierden.

Daar dan de Tempelen verwoei* , en de guitach*

tige Papen en Propheten verjaagd wierden , hiel-

den de Orakelen en Mirakele?i op , en konden de ge-

pretendeerde Goden , ofDuivelen , fonder defer be-

hulp , noch Orakelen geven , noch Mirakelen be-

•drijven. Gelijk Luciaan> als reeds boven gefien is,

£jne Apollo daarom i'o geeftiglijk hier op fijn excuis

doed doen. Welk alleen genoeg is om te tonen ,

dat dit alles maar menfchelijk bedrog was.

Dat dusdanige Mirakelen konden werden be-

dreven , toond ons 't bedroch jaarlijks gepleegd in

de Kerk des heyligen Grafs te Jerufalem , naar de
Befchrijving van Thevenot; die naar 't verhaalde

der fotte omftandigheden enz. daar ontrent ge-

pleegd , dus fpreekt : Nu te weten > hoe Jy dit beylig

vuur maken 3 is 7iiet mooglijk. WantJy dragen ixelforg

dat (N.B.) men'theylig Graf [waar uit het eerft

voortkomd , naar dat het quanffuis van den Hemel
3 s afgedaald ] niet naderd , om hen te bejhieden. Maar

' ik geloofvoor '/ ?iaaft>dat ieinanddie daar be'unel'ijk inge-

jloten is , met een vuurflag het felve maakt j en dat hy

vervolgens de Lampen daar mede ontfteekt. De Turken

zijn dit bedrog vjel gevaar geworden , en hebben hen

daar over iMilknJlraj}e?t l maar de "Patriarch vertoonde

hen
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ben 3 dat hyfoo veelgelds nietfoukonnen opbrengen, in*

dien men hem 'tprofijt van '/ heylig Vuur benam : Waar*
om men hen dan begaan laat»

Gelijk nu dit gepretendeerde Mirakel van 't hey-

ligGraf, op fijne gefette tijd gefchiede : fogefchie-

de 't ook nzAphaca. Welke gelette tijd, mijns

achtens , dit bedrocb te fufpeótei maakt. Wijl 'c

en óp fekre gefette tijden alles beter kon geprepa-

reerd wefen ; en door de grote toeloop , en con-

fufïe daar uit ontftaande , de occafie , tot bequaam
onderfoek en ontdekking fulker guitteiyen te

heter kon verhinderd werden.

Het twede Mirakel dat hier vald te overwegen ,•

is het of wegfmken der lichte, ofdriftig blijven

der iware gefchenken , die in het Meyr waren ge-

worpen. Waar ontrent i . ftaat te letten , dat alle

dusdanige heilige plechtelijkheden gefchiederf

door de handen der Priefieren : fömtijds in prefeflt*

tie, met nader by ofverder afftaan der Raad-vra-

gers ( naar dat fy Priefieren dat goed en dienftig >

voor fich en hun bedrijf, quamen te achten ) föm-
tijds ook in d' abfentie der Raadvragen. Waar door

fy , 't geen 'er bedreven wierd ofgefchiede , maar
by traditie defer Papen moeiten hebben s en gelo-

ven , 't geen men wilde dat fy fouden geloven.

Dusdanige voorbeelden zijn 'er reeds (fo ontrent

het Delph/fchetDodoneefcbe, als andre meer Orakelen)

door my bygebracht. En >s fulks ook te begrij-

gen , uit het bedrijfder gepretendeerde Waarieg-

gerin van£W<?r,- daar pag. 104. enz. vangefpro-

ken is.

Maar doch , als de Raad-vragers al enigermatetï

«Jaar-tegenwoordig waren , en 't gelicht defer be-

dryven hen niet , met enige gevoeglijkheid, t'ene-

maal kon werden ontnomen 5 waren 'er weder
mid-
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fniddelen, waar door men hen de kennis van de
nette gefchapenheid derfaakfeerwelkonontfut-
felen. Ja, als fy al felfs hadden toegelaten ge-

weefd, het goud of lilver, ofandre ftotfèn , daar

in te werpen, kon'er onder pretext van enige voor-
gaande heyliging ofwijding , iets aan die gefchen-

ken aangefmeerd ; ofin- ofaangehegt , ofgewon-
den of gebonden zijn, 't geen defe gefchenkenof
lichter offwaarder maakte : 't zy enige gommen

,

«n vettigheid j 't zy blaasjes , 'tzy iets anders*

fimpel ofvermengd.
Om te gemakkelijker de gefehenken te doen

drijven , kond ook lichtelijk den luperftitieufen

KW^ragfringeboefemd werden, dat fuik offuik

,
maakfel en fatfoen van fïlver of goud , of andre

! -doften , aan defe Godinne meeft aangenaam waren:
! om alfo te beter de fware klompen, en die minfl
; daar ontrent konden geholpen werden , te vermy-

|
den.

Met minder moeyte konden, in tegendeel, lich-

te doffen verfwaard werden , en te gronde gedre-
ven : Ook met minder fufpicie ; wijlfe in kleen-

der hoop of klomp konden in- ofaangehegt wer-
den ; en alfo 't gepretendeerd Mirakel vergroten.

Diergelijke exempelen van bedrieglijk Orakel-

genten wierd gepleegd , by het water van de Godin-

ne lnous i in 't Laco?iifch-Ia?2d s tuflchen Bcee en Epi-

daurus ; naar 't getuignis van Vaufanias : welks

woorden ik fal bybrengen ; om dat 'er noch iets

aanmerkelijks van een ander Orakel, by na van de
felve natuur , werd bygevoegd : , , Die van hier

,

3 , ontrent 2 ftadien na de rechterhand , ter zijden

,, afgeweken zijn , konnen daar fien het water

j, dat van Ivo genaamd werd. Het vertoond een
•

5 , Meertje van kiene wij te en breedte , maar van
e^n
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, een byfondre diepte. Hier in werptmenge-
, woonlijk, op de Feeft-dagen^van lnus , van deeg

, gemaakte koeken : welken , ïndienfe te gronde ge-
, gegaan , nier weder boven komen, fy wanen
, een gelukkige Voorfegging te maken, aan die

, fe 'er ingeworpen heeft ; en in tegendeel ramp-
, fpoed te vooripellen , indienfe weder na boven
, komen , en driftig blijven. Van de felve kracht

, en Voorfegging leidmen , dat de Vuur-kolkeri

, van de Berg £/#* z jn.WantdeMenfchen wer-

, pen 'ei gemaakt goud en filver in

,

; enallerley

, foort /an Slacht-ofFer. Welken, indien fy door
> 't vuur werden weggehaald en verïlonden , fy
> wanen dat fulks een Voorfegging van gelukkige

> uitkom ft betekend : daar in tegendeel, wanneer
, die weder na boven 3 en te rug geworpen wer-
, den , fy vooripellen , dat fulks een quaad fucces

, betekend, voor die gene die fe 'er heeft inge-

, worpen.
Dit eenig natuurlik ve ftand heefr,kan feer lich- I

tel ijk bevroeden, dat hier toe noch minde
v

rkunft

enomflag van node was, als tot dat van deVenus

van Aphaka^ wijl de Tapen-, daar defe quanjfuis hef^
j

ligeplechtel'ijkheden bediend moeflen werden, feer

lichtelijk daar iets fwaarwichtigs konden inkne-

den of fteken : en dat diergelijke kuiïft aan de rook-

gatenvm Etna mede kon gepleegd werden.

Daar nu fulke kunsjes niet wilden fuccederen,
|

ftierdemen de Raadvragen naar andre Orakel-plaat-

Jèn.G elïjk daarom de felve Godinne in't felve Land-
ichap (doch aan een andre , hoewel niet ver afge-

legen , hoek, namentlijk by Thala?;re) een andre

Orakel-plaats had : in welke fy door dromen ant-

woord gaf.

Met hetOrafe/op de Berg Etna komt eniger- \

materi i
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jnnten overeen dat by Apollonia was, ran welk Dion

Cajjius gewaagd , in lijn 4iiie Boek , op dele wijfe :

Aldaar is ook een Orakel-plaats en , werden 'er quanjfuit

Goddelijke Antwoorden gegeven 3 op defe wijjè. De
Jtaadvrager neemd Wierook ; en na dat hyfijne gebeden

gefort heeft 3 om betgene hyjoekt te verkrijgen <> werpt

hy d.tt in 't vuur : als dragende 'tfehefijngebed'en wen*

Jchru mede. Indien nu opfijngebeden begeertegoede uit*

komft
is te verwachten , ontfangdhet vuur deje Wierook

per gretiglijk ; en indien iets van befijden afgevallen ü >

loopt het daar na toe 3 en verflind hei, In tegendeel-) in*

dienfpi gebeden wenfehen geenfuccesfullen hebben» loopt

het vuur daar niet na toe : en fchoon het in de vlam felft

gewarpenwerd-y wijkt en vlucht 'er die als van wegl

en aldus voorfeidhet vuur en voor- en tegenfpoedy ovef

alle faken , uitgenomen overferven oftrouwen, Ifani

over dcfen is 't niet geoorlofddit Orakelraad te vragen,

Hoe lichtelijk defe Wierook door de Papen fo kon
yervalft, of ergens mede befmeerd ofbeftreken

werden , dat het de vlam daar eerder aan deed vat-

|

ten , ofde felve daar op krachteloos deed werden

,

:leeren ons diergelijke kunsjes , door de Natuur-

kundigen geobferveerd : die voor 't gemeen onbe-

kend zijnde , by na Jan-alleman in verwondering
len verbaafdheid brengen j wannneer fy namen t-

piijk, of hunne handen met gefmolten loodwaf-

fchende
3
of gloejende yfer in de mond {tekende ,

jdardiar fonder hinder eenige tijd in houden; of

jfvuur en vlam uit de mond braken 5 en diergelijke

grepen m^er vertonen : die van de onkundige
.hoop vaak voor overnatuurlijk .> en duivels werk
,-Worden aangcfïen.

I Gelijk nu niet alleen door Beelden der gepreten-

\ deerde Goden, qiuniïiiis niet alleenlijk Mirakelen ±

maarte gelijk ook Orakelen, of Goddelijke Ant-
B b wooj>
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woorden } door 'woorden of tekenen wierden uitge-

wracht ; felfs ook door water en vuur , ja alle

d' Elementen : fo is 't ook min te verwondren ,

dat daar toe ook viervoetige Dieren •> Vtffchen en Vo-

gelen wierden gebruikt.

d' Exempelen daar van fien wy vooreerft in de
JEgyptifihe Apis , Mnevis, en andre dieren en ge-

drochten ( by voorbeeld de Crocodil en andren , die

voor lödanig wierden geëerd en aangebeden ) als

by Strabo en Plutarchus 3 en meer andre fchrijvers

,

te ü en is.

Wat de GodApis aangaad , defe was een Os , die,

anders 't gehele lichaam over fwart zijnde 3 op een

fonderlinge wijs , en op het lichaam , en op het

voorhoofd , en aan de tong getekend was. Hero-

dotus befchrijfd hem op defe wjjs : Het Kalfdat Apis
werd genaamd is '/ gehele lijf overfwart : Maar heeft

een witte vierkante vlek voor 't voorhoofd) en een ScbaU

byter [ofliever een knop , ofklier y van ontrent fuikfat-

foen\ aan 't verhemelte der mond : en eenfeer dikhairigt

fiaart.

Plinius befchrijfd hem op defe wijs : by heeft een

witte vlek opfijne rechter-zïjde, vanfatfoen als een waf-

Jende Maan : en een knoop onder de tong* die fy een Schal'

byter noemen.

Soli?ms, maakt maar gewach van een witte vlek

gefatfoeneerd als een walfende Maan. P. Mela
noemd hem eznfwarttn Os, die door enigefekere vlek-

ken uit andren uitfleekt > en daar van noch verfchillen-

de , aanftaertentongis.

Luciaan noemd hem alleenlijk een Stier van ver*

fcheidene koleuren.

Doch Strabo , (wiens woorden ons ook meerder
j

omftandigheden,nu terftond te verhandelen,leren) i

ipreekt'er op defe wijs van : Alwaar [namentlijk te

• Mem-\
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Mempis] de Os Apis infekere beheyniging werd gevoed»

en als reeds boven van onsgejèid is » voor een Godwerd
gehouden : %tJ7jde wit van ftern> en op enige andreplaat*

fen van het lichaam , voortsgeheelen aljwart . Uit wel*

fa tekenenfy oordelen,wiegevolglïjk tot dejuecejjie waar-
dig zy , wanneer 'er een andre , die die eeregehad heeft>

geftorvenis. Voor deje beheyniging is een openeplaats ^

en in de Jelve weder een andre beheyniging \_o(Tempel]

voor de Moeder vandefeApis. Op defe plaats werd->

op Ji'kere tijden » de Apis uitgelaten 5 om dien aan de

Vreemdelingen te vertonen. A?idersjietmen hem ook door

een Ve?ifter in de Tempel : doch willen fy dat men hem
ook buiten in efopene lucht befchoud. En als hydaar

(N.B.) een weinig ttjds heeftgeffteeldybrengen fy hem we*
der naar binnen tot fijn gewonel'ijk verblijf.

Uit defe verfcheidenheid van befchrijving

blijkt, mijns achtens, niet duifterlijk , dat het

acces , om de felve te befchouwe/i , van fo heel na-

by niet wierd gegeven j en dat maar voor een gans

korte wijl, en op fekere gefielde tijd ; als 'er na-

me ntlijk , fo van Vreemdelingen , als Inwooiiders 3 fo

grote toevloed was , dat
(
gelijk't in fulke faken

gewoonlijk toegaad ) d' eene d' andre verdrong en

belette. So dat aan het merendeel, eer fy hem te

deeg konden befchouwen, de tijd verftreken raak-

te j en de God Apis al weder na binnen was ge-

bracht : dat dan quanffuis uit eerbiedigheid, en

{"chroom voor profanatie, door de Priefteren , ge-
• fchiede : of, dat hy door een venfter befchoud

werdende, verder fodanigfehemeriicht was, of
kon werden gepractifeerd [waar by ook noch de
korte fpatie van tijd om die te beften kon werden ,

i bygevoegd ] dat ( gelijk wy uit het exempel van

, de gepretendeerde GodGlykon } byLuci^r^, h~b-

ben geilen ) de ware gefchapenheid der fake ni-c

Bb 2 net
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net kon werden doornen ; en 't meeft op de tradi-

tie der Priefteren ; en 't onvolmaakt befchouwen
van fuperftitieufe kijkers ( daar dikrnaal noch val-

fche veerbeelding^, of voorbedachte verfiering by
kon komen) moeit aankomen,
Wat nu verder aangaad de wijfe van des felfs

Orakel-geven, die werd ons, door Plinius y opdefe
volgende wijs , befchreven : luw Tempelen zijn 'er

voor de (God) Apis , die fy beddingen ofThalamos noe-

men j en die den Volkeren dieiien tot vooriuikking van
toekomendgoedofquaad. hidien hy in'teene intreed*

Ver(lrekt het een blijd Voor-teken ; indien in het andre ,

Voorfeid dat quaad en rampfeoed*. Sijne Antivoorden

geeft hy aan den byfondre?t door het nemen van voedfelnit

de handder Raadvrageren. Van de handvan Germa?iU

cus , die korts daar ?ia isgefiorven > hadhy '/ voedfelge»

vjeigerdte 7iemen.

Van de fotfce £eremomen , met welken defe

Apis gefocht
,
gevonden, geconfacreerd, aange-

beden, en eyndelijk weder, op gefette tijd, ge-

dood , begraven en beweend , wierd , enz. is \ my
geenffins de moeyte waardig op te halen,'t geen by
Herodotus^Plmms en andren werd verteld : alio't on-

feftoflfeniet, of gans weynig, raakt : en bydie

Aucteren , door de Taalkundigen , kan werden
gefien.

Maar het Hiftoritje van Germanicus f dat d'ene
den andren na-verteld ) raakt ons meerder : doch
werd dat genoegfaam , door Cicero (in 't gene reeds

uit hem is bygehaald) verklaard : namentlijk , dat

fchoon d' uitkomft of gevolgen , by geval maar

quamen te gebeuren; men iiiperititieuslijk, dat

aan de kracht van Voorfeggingioefchreef.

In wat achting nu by doorfichtige Groten dus-

danige Godheden, en der ielver Orakelen, waren

(Tchocn
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(fchoon fy fomtijds moeftenveynfan , voor 'c ge-

meen : om dat te beter te konnen dwingen , of in

band te houden , en de Papen, endoor diefelven

't gemeen ook, niet tegens fich aan te kanten, of

gaande te maken , enz) tonen ons i.hec exempel
van CafarAuguflus : die, als men hem deiè GodApis

wilde vertonen , daar op ieide , dat hy gewoon waf
Goden , maar gene OJfen te aanbidden. G el ij k Sueto-

nius en Dim Cajjius van hem getuigen.

Ten 2de het exempel van Cambyfes ; die defe

Apis tot hem deed brengen , den fel ven ter dood
deed wonden ; en 't bloed Tiende vloejen > tot de
Papen feide : Ofotte-bo\len> zijn 'er Goden die vlees en

, bloed hebben , en het ftaalgevoelen: waarlijk dat zijn

Goden , die a* Egytenaars waardig z.yn ! Om welk
. 'gruwelijk fchelmftukhy , naar'tfeggen der Egyp-

tenaren , in raferny verviel. Alhoewel hem, naar

: Herodoots getuignis , de fchroefal lang te voren los

'r was: gelijk hy Herodoot daar van d' exempelen by-

brengd.

< Ten 3 het Voorbeeld van Ochus 3 die gelijk Plur

i tarchus-, in fijn Tra&aatje van Ifis en Ojiris
, getuigd>

- defe GodApis niet alleenlijk deed (lachten ; maar
: ook met fijne Vrienden daar aan fijne maaltijd

deed: en evenwel naar 3 5 jaren regerens te Baby*

Ion (als Ctefias feid ) op fijn bedde geftorven is.

Schoon dan de Orakel-papen feer wonderlijke
! Hiftorien, van Goddelijke ftraffen door hunne
Goden den verachteren en befpotteren , derfelver

.' aangedaan, aan Groten en kienen, privatelijken

I publij keiijk-, fochtenindevujftteduwcn: even*

wel keerden 'er fich geenfïms aan die Vorften , die

1 fo verre onder de hunnen meenden meefter te

2.ijn, dat fy daar ontrent, noch 't gemene dom ge-

I peupelj noch 't ambitieus of eer en geldgierig Pa*

Bb 3 pe.
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pe-grauw angftvalliglijk behoefden te ontfien :

maar dat hen alfo wel, als aan die Papen en der fel-

ver goede Vrienden , toequam het gene in lulke en
andre Tempelen 3 den gepretendeerd; Goden was op-

geofferd,

't Is wel fo, dat Vorften die niet euvel gierig

waren ( als Nero en andren , die de Tempel van

Delphis , en meer andren , beroofd hebben ) gans

niet ofniet lichtvaerdiglijk , de handen daar aan

floegen : maar toond ons 't exempel der Phocenfers

die (metfeer rechtvaerdige redenen,* voor de niet

fuperftitieufen) de heilige fchatten van Delphu-i om
fïch tegens hunne vyanden te verdedigen , hadden
aangetaft; en dat van Philippm , die om defe gru-

welijke kerkfehenderye Toor de Goden te wreken
ffchoon pretext voor de vyanden der Phocenfers :

'

maar noch fchoonder voor Philippus felfs)tot hoofd
der fo genoemde heylige Oorlog wierd gemaakt j en
nochtans nergens heylig ofonheylig ontfag : maar
alle Kerken , en der felver fchatten en rijkdom-

men, beroofde,daar 't hem maar dienftig ofmoog-
lijkwas: fulks (kg ik) toond ons, dat de vrees

voor goddelijke ftraffe defe Lieden fo weinig we-
derhield, dat fy daar door opentlijk betoonden
niets minder als fulks te geloven.

't Geen Cicero , op 't einde fijns derde Boeks van
de natuur der Goden , van Dionyfms verhaald, is vry

aanmerkelijk, en waerdig, mijns achtens, hier

bygebracht : om alfo te doen fïen, hoe lieden, die

anders byfonder fcherpfinnig waren (doch ont-

bloot van 't ware en heldre licht der ware Gods-
dienft) met die Godsdienft , dien fy kenden; en
ontrent welke fy anders, al mede fpeelden, en
bliefen met den ouden Aap ( gelijk het fpreek-

woord feid ) ais fy fo verre meenden gekomen te

zijn,
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?ijn ; dat fy 't gefag der Papen , en der felver fcha-

delijke laftering, ontwaflen waren , publijkelijk

mee de publijke Godsdienft hebben gefpot 5 en hun
voordeel daar mede gedaan : als, denkende , dat

hun iulke gaven en gefchenken , als aan den God
geofferd waren , alfo wel toequamen s als dien ge-

nen >die de ielven quanffuis voor den God bewaar-
dens en ondertuilchen tot hun eigen pronk , ge-
mak , en voordeel , onder dat heylig pretext , ge-

bruikten. Sijne (Ciceroos) woorden zijn, onder
andrenj ,, DioTiyjius (van welke ik nu alhier voor

gefproken heb) wanneer hy nu deTempelwan
Proferpi?ia, te Locrü geplunderd hadde , feyl-

de weder naar Syracufe: en als hy nu een feer

voorfpoedige reys hadde, feide, tegensdieby
hem waren: fietgyniet, mijns vrienden hoe
gelukkig een reys de onfterfFelijke Goden aan
den Kerl/fchendren geven ?

, , De felve als hy in Pelopwuefus met fijne Vloot
geland was , en aldaar in de Tempel van de Oljm-

phifchejupitervjzs ingetreden j ontnam hy hern

fijne goudeneMantel die vry fwaar van gewicht

was, en waar mede de Tyran Gelo , uit de buit

en roof\ op de Carthagmenfers gehaald, hem
vereerd en vercierd had 5 en fchimpte en fpotte

te gelijk , met te feg^en 5 dat dat kleed des bo-

mers te fwaar , en des Winters te koud was

:

en liet hem te gelijk een wollen kleed om 't lijf

hangen : wijl , feide hy , dat op alle tijden van

't jaar bequaam en dienftig was.

? , De felve liet ook aan Efculapius te Epidaure

fijne goude baard afnemen : feggende, dat het

geenffins pafte, dat hy Efculapius gebaard was

;

daar Apoïïo , in alle fijne Tempelen , fonder baard

was afgebeeld. Hier nevens liet hy deiïlvre

Bb 4 Taaf-
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<,, TaafTelen uic alle Tempelen wegnemen : en

9y wijl na de wij fe der oude Grieken, op de felven

,, gefchreven ftond deTitul der goede Goden ; fei-

,, de hy, dat hy der fel ver goedheid gebruiken

3, wilde.

,, De felve nam ook de goudene Vi&orie-
<3 beeldekens, de fchalenenkranfïèn , die in de

i3 voor-uitgeftrekte handen van de Beelden der

3 , Goden wierden gehouden, fonder enig beraad of

3 3 uitftelweg: feggende, dat hy die niet wegnam >
r

? 3 maar ontfing : en dat het wel een grote dwaas*

3 3 heid was , van die genen , van wien wy het goe-

>, de baden en verwachten 3 't felve niette willen

? , nemen, wanneer fy 't ons van felve toereyken.

3 3 En verhaaldmen 3 dat hydefe felve faken, waar

? 3 van ik nu gefproken heb 3 dus uit de Tempelen

,3 geroofd zijnde, op de markt publijkelijk, door

? 3 eenuitroeper, veylde en verkoft : en dat, als

3 3 hy'er nu reeds 't geld vcor ontfangen had , hy

, , aan yder een gebood , al wat hy van dieH eylig-

3 , dommen befat binnen fekere gefielde dag , we-

, , der in de Tempelen te brengen : alfo by de god-

,, loosheid tegen de Goden, ook de verongelijk

p, kingtegensdeMenfchen, voegende.

Geen groter faad van Atheiflerye is 'er gefayd ,

terwijl het Helpt des Euange/iums , en de kenniiïe des

waren Gods en Goclsdienft , noch niet , als een hel-

dre fonne, met iijne ftralen, waren doorgebro-

ken , als de contineel gepretendeerde en vermeer-

de Mirakelen en Orakelen der heydenfche Goden en
Godirmen : en gefingeerde extraordinare itrafFen

der Goden ,om 't veronachtfamen van 't op-ofFeren

Jbdaniger Offerhanden j waar uit de Offer- papen,

en hunne aanhang, gedurige winfl , voordeden
achtbaarheid > verkregen. Want naardien defa

Lie«.
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Lieden meerder en meerder, aldefe, en de daar
aan valt zijnde, fcheimfche bedriegeryen ontdek-
ten : en in tegendeel , door Godes Geeft iel ve met
verlicht zijnde , daarom van de ware kenniffe,
van de ware God en Godsdienfl , ontbloot waren
Verwierpen fy eyndelijk alles, wat andren fiel-
den en betoonden

, van Goden en Godsdienftighe-
den. Als welken geheel uiterlijk zijnde , feer vele
fyorelofe daden veroorfaakten , of" met fich flecp-
ten : en fcheelde \ óefe fijne Orakel-papen ,en andre
Priefters, weinig, of de gemeeneman vroom of
onvroom leefde (ja wierden fy dikmaal tot het
katfte, onder heylig prastext van Myfterien enz.
door hen felfs daar toe aangevoerd) wanneer fyPa-
pen daar maar achtbaarheid en voordeel by won-
nen.

Daar by waren hunne Leerftukken van de Go-
den , van elke Paap byna , of focitteyc van Papen

' (voornamentlijk die der Orakel-plaatfen ) naar hun
i meeftc profijt ofvoordeel , enaanfien, gericht:
:

en menigmaal fo wonderlijk en wanftalliglijk , te-
gens malkandren gekant , dat het \ aan doorfichti-

i

ge Lieden, ten hoogfte befpottelijk moeft zijn.
!' En hierom railleerden Luciaan , en vele andren, in
hunne tijd, fofcherpelijkdefeHeidenfche grove

\
grollen : en ftelden daar mede geheel en al cte
Godsdienft ten fpot: aJib met het vuilnis felfde
vloer weg vegende.Doch de Chrïfienen, hen hier in
navolgende y ftelden die fotternyen ook op't fpot-
tel ij kit ten toon , maar tot een gans ander cynde

;

namentlijkornalfo, aan den Heidenen , terecht
te doen merken , het onderfcheid dat

3

er was tuf-
fchen de enige ware Godsdienft , en die fo veel me-
nigvuldige Heydenfchen , aller Natiën en Volken

;

die fo abfurdelijk tegens malkandren quamen aan
Eb 5 fto-
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ftoten. Gelijk hierom , nevens andren , Minucmt
Felix > in fijn r famenfpraak Qfiavius genaamd, op

.

dsfe wijfefpreekt :

De Gebuur-volken uit hunne handen te verdrijven ,

de naaft-aangelegene Steden } te gelijk met hunne Tempe-

len en Altaren , te verwoeflen en öm te keren : de[elven

gevangen te nemen ; en y door andrerfchaden , en eygene

jchelmftukken 3 fich groot te maken , is een (difcipl'un)

Oeffening en Leer , die nu met Romulus en de andre Ko-
7iingen , den hedendaagfche Krijgs-overflen gemeen is,

So dat alles > wat de Romeynen hebben en bejitten , en ee-

ren » de roof en buit van hareftoutheidis. Alle hunne

Tempelen zijn gebouden geheyligd uit de Ruinen der an-

dre fteden j uit de roofvan den Goden gehaald , en 't do-

den en moorden der Priefleren. Sulk een manier van
doenis hoogmoe&glijkinfulturen > en fj>ottelijk befchim*

pen ; als men de verwomte Godsdienft (en Goden) dtend>

ep denfelven naar de viBorie > gevangen zijnde, aanbid.

Want te eeren en te aanbidden y 'tgeen men met geweld

gevangen heeft 3 is het confacreren ofheyligen van Kerk-

/chenderye ; geenjjins van Godheèn. Weshalvenjy Ko-

?neynenfo dikmaalhebben Goddeloosheyd gepleegd , als fy
dikmaal getriumpheerd hebben : en Jo dikmaal den

buit en roof der Goden met gebracht , als fySege-

tekenen 5 over hunne Vyanden hebben opgericht*

En zijn derhalven de Romeynen fo groot geworden ,

niet om datJy godvruchtig 5 maar om dat fy onge-

firafte Kerkfchenders , waren en bleven: Want geens*

fins hebbenfy-) tot hun voordeel y en helpers in de Krijg y

kunnen hebben die Goden , tegens welkenfy de Wapenen

hadden aangegrepen ; en die fy na overwinning en

triumph 3 hebben beginnen te eeren en te vieren. En
wat konden doch doen 3 tot voordeel der Romeynen dus-

danige Goden > die voerfichfelfy tegens derfelver Wa-
penen > niets hebben konnen doen?

Maar



ORAKELEN. 397
Maar doch, om tot het Orakel-geven-> defes ge-

pretendeerde God Apis-> felrs te komen ; men nam
voor een goed ofquaad voorteken , dat hy in dele

ofgene Tempel intrad. Doch hoe lichtelijk en ge-

makkelijk kon, in defe ofgene Tempel^ iets te voren
geprepareerd of geleyd zijn, door welks reuk of
imaak de God Apis, volgens fijn beeltelijke (oflaat

ik nu liever leggen goddelijke ) natuur wierd aan-

lokt j ofwaar van de felve een afkeer had.

Want dus noteerd Wierus , in lijn Traóhat de

Lamiis, datmen, ofmet Wolfs-drek in depaerde-
kribben te leggen , ofeen Wolf-ftaert onder 't voe-
der te verbergen, dePaerden en ander Vee kan af-

fchrikken: en met meerandre middelen, 't zy door
aanftrijken of anderfins 5 de Beeften (Paerden en

OJfen ) of aanlokken , en alfo vergiftigen , ofaf-
1 drijven en fchuw maken en doen honger lijden :

1 uit vrees en fchrik , voor 't geen , waar tegens fy

enige antipathie hebben.
Öfhoe lichtelijk en gemakkelijk, kon 't voeder

(dat doch door de handen derPriefters , onder
pretext van fekere wydingen, of benediótien en
fegeningen, moeit. palieren (wijl ook, quanlTuis,

't aan defe God niet even aangenaam kon zijn wat
hy at ofdronk ) met iets , dat aangenaam of on-

aangenaam was, befmeerd of beftrekenzijn; of
iets 'er op andre wijfe onder vermengd ; dat een
trek en graagte, ofin tegendeel een afkeer en wal-

ging, aan onfe GodApis verwekte, ten opfichte

van Imaak ; of wel voornamentlijk van reuk en
geur ; waar door hy ofaangelokt , of afgefchrikt

.wierd } En kon men defe part , fo wel aan Germa*
nïcus fpelen , als aan andren j indien hy wat fuper-

ftitieus was ,* en indien , 't geen wel te noteren

ftaat, fodanig eenHiftorie waarlijk aan hem ge-

beurd
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is. Want hoe veel , (ja honderd duifend) Hiftorit-

jesdus (en wel voornamentiijk van de Groten) ver-

fierd werden, is gënoegfaam wereld-kundig.

Maar evenwel had aeCe beeftelijke God , oflie-

ver dit Goddelijk Beeft , naardemaal het felf , niet

fpreken kon ., fijne Propheten , alfo wel ahHephe-

fiion , als Antinous 5 ja als Apoïïo , en andre Orakel-

gevende Goden,
Dit toond ons Lucianus , in fijne t*Samenfpraak

,

de Raads-vergadering der Goden genaamd. Al-
waar Momus op defe wijsfpreekt: Envjatvjilfich

doch defe Memphitifche Stier , die aangebeden iverd; en

Or-akel-antivoorden geeft , enfijne Propheten heeft ?

Dat het met de heylige Os Mnevis , die te Helio-

polis y niet verre van daar , op de felve wijs geëerd

\vierd en Orakel-antivoorden gaf ( en met andren
door de oude Schrijvers gemeld) ook op de felve

wijs, of diergelijke, is toegegaan, geven ons de
Hiftorie-fchrijvers gënoegfaam te kennen. Op
dat ik van Crocoddlen» en andre gedrochten meer

?

niet ophale.

Hoe en op wat wijs ook de anders domme Vif-

fchen tot het geven van gepretendeerde God/praken

wierden gebruikt , tonen ons Flinius, Athenaus y

en JElianus (Plinius,in fijn 3 1. en 3ifte, Athenaus in

fijn Sfte , en JElianus in fijn Sfte en 12de Boek ) uit

welken Plinius op dusdanige wijs tpreekt : Dat in

Lycia in de Fonteyn van Myris de Viffchen , daar in le~

veilde, op het driemaal roepen ^ door een Fluit, te voor*

fchijn quamen : en dat fy Voorfegging gaven j vangoedy

door
9
t verflinden van 't voedfel van Vlees , 'tgeen hem

voorgevoierpen wierd\ va?iquaad, door'tiveygerenen

't vjegdrijven{ofverftoten) desfelfs, met hunneflaert.
Athenaus en JElianus fpreeken 'er omltandiger

van, enfeggen, dat aldaar , by een geheyligd Bofck

en
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tn Tempelvan Apollo , een Meyr is , <waar aan de Prie-

fierfiilfwijgende gingfitten , en den Raadvrageren van
't Vleefeh der geofferde Slacht-offèren bracht

y 't welk

gefieken aan twee houteffeten (yderffit met tienfiukken

vlees befet zijnde) door de (N.B.) Vriefier dan den

Vijfchen toegeworpen wierd : die, van velerlyefoorten >

groot en kleen , fchielijk , met een meerder toevloedva^
water, daarepquamen toefchieten. Welker f^ecie en

foorte^en hêedaiiigeii derfelverl Vlees aangrepen en ver~

(lo?iden3 ofin tegendeeldaar van ee7i afkeer toonden» door

de Raadvragers bekendgemaakt zijnde , hy Vriefier dan
aan den fehen antwoord gafover 'tge?;e datfy quanten

vragen,

Defe Vriefier lette dan ook , op het aankomen
en wegfwemmen der J^£«z ; en wat het bediede

wanneerfe , ofniet verichenen (geroepen zijnde )

of , in tegendeel, met grote menichte quamen :

wat het betekende , wanneerfe in 't water veel

fprongen en gewoel maakten 5 of in tegendeel i\i\3

en als dood, bleven drijven} wat het bediede 3

wanneerfe de fpijfe verflonden , of in tegendeel

die als weygerden en verftieten, of met de ftaerc

op 't land wierpen.

Grote over-een-komft had dit Orakel met dat

van Apis-> en vooral geen groter Mirakelen. WanL
vooreerft , het fo geprepareerde Vlees moeft gaan
door de handen der Vriefteren , en door hen den
Vijfchen werden toegeworpen. 2. Alles was daanen
konde bequamelijk (fo door de verfcheidene ref-

forten ; waar door nu dusdanige , nu fodanige Vïf-

fchen wierden ingelaten : en 't water op defe ofge~

1
ne wijs kon geïnfecteerd werden enz. ) tevoren
zij n geprepareerd. En yder weet, hoe gemakke-
lijk de Viffchen in de Vyvers op 't bekend gefluit,

werden boven getrokken^en fjpelen met het voor-

ga
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geworpen brood, 't Welk met aanftrijken enz. (ge-

lijk wy van 't voeder aan d' Apis gegeven getoond

hebben ) kon offmaakelijker en aantrekkelijker

;

of walglijker en onfmakelijk gemaakt werden : en

alfo daar door of graagheid 3 ofafkerigheid 3 ver-

wekt.

d' Oorfaak van meerder happigheid en graagte,

ofafkeer in tegendeel , kon zijn, dat fy lang van

te voren gevalt hadden, of datfe nu kortste vo-

ren gevoed en verfaad waren : en hier uit kon dan

fpruiten , dat iy ofgrager oftrager toefchoten : of

wel geheellijk van 't voor geworpen Vlees een af-

keer hadden : maar ook, datfe fomtijds in grote

menichte , fomtijds in kleen getal , te voorfchijn

quamen ; nu dusdanige nu weder andre foorten

,

ten opfichte van hoedanigheid ofgrootte s nu we-
der velerleve foorten onder malkandren. Dat ook
feer gevoeglijk , door 't minder of meerder hey-

meiijk uitlaten uit andre Vyvers, tot verbaafdheid

der fuperftitieufe Raadvragers kon werden te werk
gefteld : terwijl de meerder en beter geneusden

moeiten iwij gen, om 't gevaar : en fy by de meefte

andre Menfchen naderhand, en op andre ver af-

gelegene ,
plaatfen fo groot credijt , met hunne fu-

fpitieufe vertellingen , niet konden maken , dat

het defe Grakel-papen grote fchade kon toebren-

gen : fchoon bier ofdaar al iemand wierd gevon-
den , by wien hunne verhalen van byfondre na- en
indruk waren ; en die doch reeds te voren, ofdoor
eigene ondervinding, ofdoorandrer verhaal, of
door eigen begrip en redenering , van 't enemaal
contrary verftand zijnde , ftilfwijgend, of maar
onder recht-vertroude Vrienden y fuik apen-fpel

befchimpten.

Buiten de nu reeds verhandelde wijfen van Ora-
kel-
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kei-geven , waren 'er ook de Lot-Orakelen , of die

door het trekken of opnemen der Heylige Loten

,

wierden gegeven, in velerleye Tempelen; tePr*-

nefte , namendijk , en te Antium (in ltalia in 't ge-

licht der ftzdRome) in de Tempelen der Fortuin y

ofook gefufte rs Fortuinen , te Ttburi ( ook dicht on-

der Rome gelegen
j

) in de Tempel van Hercules ; in

de Tempel van Jupiter te Dodone; aan de Fonteyn

Aponus by ¥atavium;ze Bura 'm Achaia^m de Tem-
pel van Apollo Didymeus > en vele andre plaatfen

meer. En wierden 'er in ene en de felve Tempe-
len , of (dat ikle fo noeme) Lot-Orakel-plaatfen de

Sortes 3 of'Loten ook op meer als enerleye wijs ge-

geven : als blijkt uit de Orakel-plaats by de Fon-
teyn Aponus : alwaar , en door heylige Loten en door

VerJen van Homerus ? de God/Braken wierden gege-

ven.

Gelijk nu 't Orakel-geven door deCe gepreten-

de heyligeLoten op vry vele plaatfen gepleegd wierd

(felfs in Tempelen, gelijk getoond is, aaarmen
ook op gans andre wijfe Goddelijke Antwoorden
gaf s ) fo gefchiede dit ook, op vry velerhande wij-

len 3 fo by Grieken en Romeynen , als andre (by hen
fo genoemde ) Barbarifihe Natiën en Volkeren.

Waarom 't dan ook niet ondienftigfalzijn, daar

van d' exempelen voor te ftellen : op dat alfo ook
die foorten van bedrog , wat naaktelijker werden
ten toon gefield , voor die genen , die daar ontrent

enige byfondre en overnatuurlijke werking fich

mochten verbeelden.

Dit gefchiede dan 1. door geheyligde Loten ? van
bout oïfieen , ofandre ftoffe.

Dus wierden in de Orakel-plaats van Herkules te

liure'm Achaje, de Goddelijke Antwoorden door de
heylige Loten > op defe wijfe gegeven.

De
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De Raadvrager nam (naar dat hy voor 't Beeld
van Herkules fij ne gebeden geftort , en beloften ge-

daan had) van een groter getal dobbel-fienen (die

daar in menichte voor 't Beeld van Herkules lagen)

vier der felver , en wierp die op een TaaSel :

en befach dan (wijl op yder der felver fekere teke-

nen waren ingedrukt } wat fïch daar op voordeed -,

en hoe dat fy met de Taafel felfs , als welke mede
op fekere wijs getekend was 3accordeerden,enz. en

focht allo de verklaring, van 't geen aan 'z Orakel

verfocht was»

Defe Loten wierden of in geheyligdeWindfelen

,

(alsby de Czrites) of in Bujfen (
gelijk te Bodone en

elders) door de Prieftcren bewaard : en was 't , voor

den Lacedemoniers ; een byfonder quaad voorteken,

naar Cicero verhaald , (die 'e-r, evenwel opentlijk

mede fpot ) dat als fy quamen om raad te vragen

,

by 't Orakelvan Bodone , de Aap van de Koning der

Molojfen* de Bus om verre wierp , en de heylige Lo*
/*»alfoverftroyde.

Hy Cicero vergelijkt dit fpel (wanneer hy van de

fo vermaarde Praneft'ijnfche Loten fpreekt) met , of
noemd het maar fimpelijk , dobbelen , raffelen , enz,

waar in de itoute lichtvaerdigheid , en 't geval

,

geen rede noch raad , ofoverleg
, plaats hebben.

En feid : Begehele [aak is bedriegelijk uitgevonden^ o?n

lï'mfi en voordeelte doen j enfuperfiitie en doling te voe-

den y en verteld daar op de gekkelijke fabel van
Numerius Suffitius ; hoe dat die, namentlijk, ge-

duriglijk door dromen, en de felven eyndelijk ook
feer dreigende 3 bevolen wierd een Key-fteen > op
fekere plaats gelegen , van een te Haan : en dat hy,

door defe dromen verfchrikt , dat aanving; fchoon

fijne Mede-burgers van Vrenefie daar de fpot mede
dreven: en dat hy dien Rots doorboord hebben
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de heylige Loten, met de characters van oude lette-

ren getekend , daar uit voortfprongen. Dat defe

plaats daarom , ook noch te lïjnetijd, heiiiglijk

beheynd zijnde, -feer kuiiïchelijk door de Vrou-
wen , die reeds gekinderd hadden, gevierd wierd;

oxwjupiter-, die daar als een kind , nevens fijns

Suiler Jujw ,
' in de ichooc der Godinne Fortuin ge-

leten , en als een fuigeli ng naar de borft trachten-

de , wierd aangebeden. Dat Op die lelve rijd (als

dit gebeurde) op die plaats , daar , by fijne tijd , de

Tempel der Fortuyn Hond , honing (naar men ver-

telde) uit een Olijf boom was gevloeid j en dat de
Marufëices of Slachtoffer-iuichelaars , daar

vop voor-

feid hadden, dat die Loten van een uitftekende

achtbaarheid fouden zijn-; en dat door hun bevel,

Van 't hout der felve Olijf-boom , een kift gemaakc
was , waar in die heylige Loten bewaerd wierden :

die noch by iijne tijd, quandiiis door vermaning
der Fortuin , eil door de hand van een kind , wier-

Iden Onder een vermengd en getrokken.

Hv feid door vermaning ofaanmaning der For+

min: om dat des felfs Beeld , of door omhervoe-
tring en de beweging des felfs 3 daar in konftiglijk

.uitgevonden ,
(gelijk. Cicero van de Beelden de

Wortuinen, tzAntimn, getuigd) ofdoor *«:*?/&» c 11

knikken ( als in 't Beeld van fapiter Hammon wierd

cc werk gefteld) te kennen gaf, of, hoe, en wan-
rieer , de heylige Loten waren op te nemen ; en alfo

!ce befchouwcn wat door de felven voorleid was.

In de(Q Fortuin van Prenefte figmen dan ook een

'rüeuwe Moeder Goods-> die met 't kindje Jupiter (ne-

gens de noch kiene Juno) op de fchoot en aan de

porit der Godinne Fortuin gelegen, wierd aange-

beden.
Op de ene plaats wierden defe hevïigs en Trofee*

C G tif(U
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tïfcbe Loten , uit de Bus uitgeworpen van de Godde-

lijke Beddingen en Altaren der Goden,op een taaffels

en dus , of door de Priefteren , ofwel ook door de
'Raadvragen felfs. Alhoewel ik acht , dat die feer

felden gebeurde , fo om de gepretendeerde heylig-

heid der ielver ; als om 't bedroch fo te beter te be-

lïieren en te bedekken. Op andre plaatfen wierden

fy (gelijk te Prenefte) getrokken j en dat noch door

een kind : op dat het werk foo veel te eenvoudi-

ger fou fchijnen. En waren defe kunsjes naar de

verfchcidenheid der plaatfen en volken, en ver-

fcheidene bequaamheid , of loosheid enz. der Pa-

pen , fee* verfcheiden : ook licht wel verfchei-

dentlijk op ene en de felve plaats , gelijk ik van an-

dre foorten van Orakel-plaatfen en Orakel-geving

reeds getoond heb.)

Want fomtijds wierd looflijk een ring gebruikt

,

die aan een fekere draad gehouden , onder byfon-

der fuperftitieufe piechtelijkheden en omftandig-

heden , fo beweegd wierd , dat hy wijfende op de-

fe of gene letteren van een veel groter getal 3 die

op een daar toe geconfacreerde taaffel getekend

warende kennen gafwat te doen ofte laten ftond;

of de naam van perfonen aanwees., naar ofover
wien, dees Goddelijke Antwoord gevraagd wierd.

Somtijds vielen, vandeheylige Bedden ofAlta-
ren der Goden, gene houte, ftene of bene, Lo-

ten, maar briefjes ofparkementjes, waar op maar
fimpele letteren en tekenen , ofwoorden ; ofook
wel gehele Verfen (fomtijds ook wel eengeheel
getal der felver te gelijk) voortquamen. Die dan

aan malkandren gevoegd 3 of door d' Orakel-pa- l

pen verklaard , en uitgeleid j of (voornamentlijk
als fy gehele Verfen waren ) door de Raadvragers 1

felfs in hunne herffenengekaud enherkaud wier- ;

den, en d' uitleg daar uitgevift. De
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DeVerfentor Antwoord genomen , waren of
door de Papen felfs gemaakt , ofdoor de gepreten-

deerde Sibyllen : welker gepretendeerde Verfen en

Voorfeggïngen-i in feer groot getal, door Griekenland

en Afia verfpreyd waren , ( buiten die SibyUijnjlbe

Boeken, diemen te Rome tb forgvuldiglijk, en quanf-

fuisGodsdienftiglijk 3 bewaarde ; databfolutclijk

niemand daar toe toegang had , als de XV. Man-
nen , die tot de feer forgvuldige bewaring en in-

fpectie waren gefield ; en dat noch noid gefchiede

buiten order en bevel van den Raad : ) of fy waren
genomen uit Mufieus , uit Orpheus en andren, die ex-

prelTelijk,als dóór prophetiiche drift,defodanigen

hadden gefchreven ; of uit Homerus , Euripides en
meer andre Griekfihe Poëten ; eyndelijk ook by de
LatiJ7ienuït Virgilius enz. van alle welke foorten ve-

le exempelen , by de Griekfihe en Latijnfibe Schrij-

vers , te vinden zijn.

By de Arabieren gefchiede dusdanige Voorfegging

(buiten noch andre manieren of wijfen, door de
feer geleerde Pocockms bygebracht) met Pijlen , drie

in getal ; op welker eene gefchreven was, de Ree-

re gebied my : op de twede , de Heere verbiedmy : en
bleefde derde ongetekend.

Waar op dan een der felver, uit een Bw, of
Vat > waar in fy geworpen en onder een vermengd
waren, uitgetrokken wierd : welke, indien 't de
ongetekende was, die loting , of trekking, weder
vernieuwd wierd : tot dat 'er, Yoor d' eerfte maal,

een gebiedende , ofverbiedende te voorfchijn quam.
En wierd defe Vr

oorixtikk'mg by hen-lieden ge-

bruikt, wanneer fy in overleg waren van trouwen

oïreyfcn\ of, om enige andre faken van byfonder

gewicht , die te doen ofte laten waren 3 in twijrfel

en beraad ftonden.

Cc 2 By
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By de Babyloniers enz. was de felve manier varr

bedrijf: als Rieronymus , ( ('prekende , over 't ai.

cap. xanEzechiël, en 't 4de ca.y.x&nHofèas) ver-

haald : wanneer hy het Hebreens woord Kilkeel,

dat anders polyfzen , of glad en fchoonmake?i , bere-

kend, ook, gelijk het by de Arabieren in gebruik

is [want dat feer aanmerkelijk is , de ArabifcheTaal

heeft meeft de felve wortel-woorden met de Re-
Ireeufcbe , en menigmaal in de felve betekenis] ver-

mengen } of onder-een-mengeji , dusdaniger wijfe ver-

taald ; Want de Koning van Babelfalaan de wegfchey*
t

ding ftaan > aan het hoofdder twee wegen {of op een twee-

fprong ) o?n Wdarfeggery te gebruiken, Hy fal (N, B.
)

fijne Pijlen vermengen , hyfalde Teraph'm vragen ; hy

fal de. Lever befen.

Welke woorden dan op volgende wijs, door
hem Rieronymus y verklaard werden : Ryfal-, naar

dewijfe van fjnVolk 3 het Orakel-vragen 3 met Pijlen

in een Pijl-koker te werpen en te vermengen 3 die gete-

kend ofbefcbreven zijn ) met de naam van yder [ fijner

Vyanden :] om tefen 3wiens PijPer eerft uit voortkomdj

en 'Welke Stadhy 'J e^rfte behoord te belegeren.

Van ds oude Duitjeken ieia Tacitus : hunne wïj
'ft

van Orakel-geven door heylige Loten , is eenvoudig ; ff
nemen een tak van een vruchtbare boom afgefneden , en

verdeelen defelve in meerder andre kiene takjesl daar na^

dejelven ?net enige tekenen onderfèbeyden hebbende, iver-

penfyfe , Jo loffelijk en achteloos hee?i , over een wit kleed.

Waar op dan , indien"
1

'er voor
'

'tgemeen werd Raad-ge-

vraagdide Priefier der Stad, ofindien V voorparticuliere

Huisgefmien gefchied, de Vader des Ruisgefins , naar dat

hy , met ten Remel opgehevene oogen , de Goden heeft

aangebeden
, yder der fehcr driemaal'opneemd : en die

opgmometi hebbende dan naar de tekenen daar te voren

ingedrukt (ofgejntden) verklaard. Indien fy afraden
'

v

valt
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mak'er over die fehe Jaak , op dien dag , geen verder

llaad-vraging. Indien fy aavraden > werd het geloof

enjekerheid dat r van - ?ioeh verder door Vogel-vjichcla-

rye beproefd. Want alhier is ook bet waarnemen 3 en

Raad-plegeu , der Vogel-wichelarye { door het geluid

en ge vlieg, enz.) Jb viel als elders bekend.

Van cle Schytiers (van welken niet fonder reden ,

de Duitfchen werden gèfeid afkomftig te zijn )

(preekt Herodottis op Volgende wijfe : Bybenz'rjv

Je er veelvuldige Waarfeggers , die door een veelvou-

dig getalvanWilge-takken hunne Voorfegging doen 3 op

deje wijs : Naar datJy grote bondelen van Wdge-takken
hebbe?i hervoorgebracht , en te aarde ?tedergeleid, ontbin-

den Jy de felven ; enyder derJèher alleen leggende 3 Voor-

Jèg^en Jy daar uit l en terwijlJy noch die Voorfegging

doen , vergaderenJy deJehen by-een , en bindenje we-
der tefamen. En is dit een foort van voorwikking die

hen van hu?me Voor-vadren is overgeleverd. Maar de

Enariers , die ook Androgyni genaamd
}

werden , feggen..

dat aan hen door Venus , een voorwikking ü overgele-

verd , -waar door fy 3 met Wike-takken > Voorfeggmg

doen. Want als iemandeenWdge-tak t in driengefne-

den heeft y vermengd enfcheidhy weder defelven met de

vingers , en voorjeid al/b op deje wijfe.

Van de Alanen leid Ammianus Marcellinus : De
tockomendefaken Voorfeggenfy op eeji fonderlin^e wijs :

Want de Vrouwen 3 rechteft 0hjesby-ee71~vevgaderer.de ,

e?i de[elven 3 opjehere-daar toe gepelde tijd- onder 'f ple»

gen van enige verborgene befweringen-, van een verdelen-

de y wetenfy^aar uit klaarlijk wat 'er voorfeid werd.

Doch zijn defe en diergelijke kunsjes, by alle

Eeuwen én tijden, opfeer vele plaatfen gebruikt

geweeit. Als (behalven andren meer) ons feer wel
• toond in fijne Reis-befchrijvingen , de wakkere
Monconyl die io wel in faleft'ijne'> JEgypte > als an-

Cc 1 dre
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dre Geweften des Werelds, alle foorren van- Waar-
feggeryen heeft opgefocht en doorfocht ; en altijd

bevonden dat de felve of liffcig , of fomtijdsook

wel feer bot , bedrog van Menichen waren.

Defe Lot-Orakelen wierden gegeven of in Tempe-

len ( daar gepretendeerde Goddelijke Antwoorden ge-

geven wierden) door der fe 1ver Priefteren; of ook
buiten de felven , door Propbeten en Orakel-gevers :

namentlijk fuik flag van Lieden, als by ons de ïo

genaamde Heydens of Ceretanen en Ciaanders zijn,

die of Papen van de Godinne lfis waren , of van de

Godt Serapit , of van de Grote Moeder der Goden
;

[alhoewel die Godheden door de Heydenen vaak-

maai onder malkandren geconfundeerd werden]
en diergelijfc een flag van Volk : die ofmet Ver-

fen , die ( door 't infteken tuflehen de bladen , of
ookopandre wijfen, die ook by velen der eerfte

Chriftenen in fuperftitieus gebruik of, om beter

tefeggen, misbruik waren, gelijk noch gevolg-

Jijk fai getoond werden
)
gehaald wierden uit Ora-

kel-boekjes , befchreven metVerfen (buiten datfe

ook menigmaal door hen felfs daar toe gemaakt of

gedicht waren) van quanffuis de Sibylleti , van Pro-

fheten , die Bacides genaamd wierden , van Orphcw,

van Mufteus : ja eyndelijk van Homerus , Euripidcs ,

enz» als reeds gefeid is. Wijl der iel ver Verfen

fomtijds, en in de Orakel-Tempelen -, en veeltijds

by dele Kajfeboeven en Landfopers(io als fy door P/«-

tarchus en andren genoemd weiden) daar toe ge-

bruikt wierden. ,

Delen , wanneer fy 't niet met Verfen . maar
Loten deden, hadden voor fich een TaafFeltje,

dat met fekere letteren, woorden, ofancre teke-

nen , betekend was : waar op dan , of door hen
felfs, of door de Raadvragers ( of door Kindren

daar
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daar ontrent gebruikt , op dat het werk alfo te een-

voudiger en min verdacht van bedrog moch fchij-

nen ) de Loten wierden geworpen : waar in i'y

*tgeen, in de Tempelen , door de Papen gedaan

wierd op 't netfte fochten na te volgen , om by ] an

hagelen 't gemepe graau, 'tjong Vrouvolk, Sla-

ven en diergelijken > te meerder credijt te hebben.
Want defe loort van Lieden waren 't (al hocwel'er

ook dikmaal iich groter aan vergaapten ) die ordi-

naarlijk by dit canallie om raad liepen.

Deie facen,offtonden,yeeli;ijdsop dedrie-fpron-

gen en andrepublijke wegen en ftraten: en te Ro-

me wel voornamen tl ijk in de grote Ren-plaats;

wijl daar ordinaerlijk grote toeloop van Menfchen
was. En onthielden hier fich ook deAftrologioï

Voorfeggers uithetgefternte, en diergelijke foorten

van bedriegers meer.
By welken , en ook de HarufpiceS) en Augures , of

Offer-tokhelaars en Vogel-iuichelaars , gingen die rii-

ker waren, ofvan meerder aan (ïen en m iddelen : al

die in hoger achting waren. Doch wat voor foorc

van Lieden defcO^r- ewVogcl-iukhelaars waren,
als ook de Ajirologi , fal noch bredelijker, wat ver-

der beneden, door my verhandeld werden: naar

dat wy eerft ook van de nageaapte Orakel-loten enz.

der oude Chrifienen wat lullen hebben gefproken.

Schoon dan en Cicero , en Vlutarchus , en alle an-

dre wijfe Heidenen , fuik bedrog en kunsjes, voor
vodderye , fotternye en guiterye hielden ; heb-

ben evenwel velen der oude Chrifienen fulke be-

driegers mede nagelopen (gelijk noch hedens-

daags, onder ons by de fo genoemde Hejdens, ge-

beurd) en geraad gvraag : als blijkt uit de Canons der

oude Concilien. Ja .waren hier menigmaal de Ker-
kelijke Perionen en Mozickenfeer aanvalt, als uit

Cc 4 de
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de 1 6. Canon van het Concilium Laodicenfè ; de 24.

van 'r Conc. Ancyranum 5 de itffte van \ Concilium

Aurelianenfe , en de 4de van 't Conc. Antifiodorenfe

klaarlijk blijkt. Door welken ( als ook door ds
Keyferen Conflantius en Juliaan 3 en meet ge volg

-

lijke Concihen en Vaufen , ) defe misbruiken itrikte-

lijk verboden zijn.

Dus wierden ook door de felven verboden de

misbruiken 3 net van de felve natuur 3 doch van een

heyliger pretext 3 die door Lieden , die wat reli-

gieufer wilden fchijnen, op de volgende wijfen ge-

pleegd wierden.

Sommige namen ftukj es hout , ofbrokjens brood,

om te zijn de heilige Loten ; waar mede fy , ofaan

andren , ofaan hen felfs , wilden Xoorfeggen.

Ofnu die ftukj es brood, (quanfiuis tot heylige

oogwitten gebruikt) van'tgeconfacreerdeofge-

heyligde Brood des Naehtmaals zijnde overge-

fchoten, of van een andre foorte van geheiligd

brood ( waar van ik licht elders noch omltandig-

lijker fal fprekenj waren gemaakt ; om allo dit be-

drijf re heyliger te maken ofte doen fchijnen, is

my noch duiiter. Ook of de houtjes , daar toe

gebruikt , gerqaakt waren van hout, dat gepreten-

deerd wierd van 't heilig Kruis onies Heyiand; te

tzijn. Doch feker is 't , uit de vierde Canon (van

°t Concilium A?;tijiodiorenfe 3 ) dat het en met brood

,

en met hout 3 door den lpodanigen wierd gepraóU-

feerd.

Sommigen namen , gelijk de Heidenen > de wer-

ken van enig Poet ,
(Homerus 3 Virgihus 3 of iemand

anders) en tulTchen de bladen van 't Boek inlrekeu-

de, of 't felve fchielijk opllaande , namenfe het

eeriteVers, dat hen, of dus aangeweien wierd,

'OÏ'm 't opüaan eerli voorquam, > voor een Orakel3

over
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over 't geen te doen ofte laten ftond^ indien maar,

directe of indirecte , in 't felve iets wierd behelfd

,

dat op die materie floeg, offcheen te flaan.'t Welk
ten eerften niet gelukkende , deden fy fulks fö dik-

maal weder op nieuw, tot dat hen fuik een Vers
of meerder Verfen t' faam, voorauamen.
Maar die godvruchtiger wilden fchijnen , na-

men daar toe de 4 Euangelien; andren niet alleen-

lijk dies maar ook daar nevens de Prophetien der

Propheten, en de Brieven der Apofielen : beginnen-

de van de Boeken der Propheten. Welke geopend
zijnde , indien fy , 't geen tot hun oogwit diende,

daar in vonden , lieten fy de andren ongeopend;

fo niét ,
gingen fy tot het tweede , namentlijk de

Schriften der Apofielen ; en , fo fy ook daar fulks niet

vonden , tot d' Evangeliën.

Andren wederom namen de Boeken, der Pfalmen>

der Koningen , de Proverbia Salomonis 3 of enig an-

der Boek der Heylige Schriftuur , des O. of N.
Teftaments, dat hen eerft voorquam. En fo fy

meerder als een daar toe gebruikten > namen fy

fonder onderfcheid , ofeerlt de Brieven der Apofie-

len, en daar na de Propheten enz. ofter contrarie.

En gingen 'er dus wel twee of meerder Orakel-fee-

kers by malkandren fitten, yder met fuik een Boek;

en Voorwijten dus voor fïch felfs, ofwel voor hen
felfs en aiiiten te famen : doch fo, dat elk fijne

byfondre Vborivikki?;g had. Gelijk fulks feer klaar-

lijk uit AuguftinVrS ( die fulks van fich felf en andren
verhaald) tellen is.

Uit vele exempelen by de Kerkelijke Schrijvers

(Auguflinus , Gregorius Turojienfis 3 Petrus Blafènfis y

Metaphrafies , Cedrenus &c. ) te vinden, falik'er

maar een byhalen , uit Auguflinus : die niet alleen-

IJijk

fulks niet isnpiobeerd , als 'c maar tot geefte-

Cc 5 lijks
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Üjke en geen wereldlijke infichten , of om tijde-

lijk gewin gedaan wierdfwant defe exceptie maakt
hy in fijne 119 Brief 3 aan Januarius ) maar felfs

fulks van fijn felfs verhaald ; en op wat wijfe
, (die

noch enige extraordinare voorgaande byfonder-

heid behelfd) hy dat pradifeerde.

Hy feid dan in 't 12 cap. van fijn Sfte Boek der

Belijdeniflen : Ikfeidefulks, en ikfchreyde met een by-

finder bittere verbryfel'mg des harte ; enfet daar op hoor

ik eenfem^ uit een niet ver afgelegen huis-, met een ge-

fing/eggende en menigmaalherhalende , (ofhet van een

Jongetje ofMeysje was weet ik niet ) Neem op , en
icefd -, Neem op, en leefd : Waar op ik, terfond van
wefen veranderende , wel aandoehtelïjk begon te over"

denken , of'er ook enig fffelwas , ivaar in de Kinderen

iets diergelijksfongen : doch vielmy ganjjchelijk niet in

,

dat ikfulks ergensgehoordhad. Weshalven* een vloed

van tranen weerhoudende , fond'ik op ; daar geen an-

dre uitleg over makende , als dat my Goddelijker wijfè

wierdgeboden , het Boek op teflaan en te lefen , het eer"

fie Vers dat my dan voorquam. Want ik hadde wel van
.Aüton'wgehoord 3 dat hy uit het lefen des Euangeliums ,

dat hy, met dusdanige wijje van Voorwikking hadopge-

flagen , vermaandwas geworden ; als oftot hem was ge*

feidlhet genergelefen was, gaad verkoopt alles wat gy
hebt 3 en geeft het den armen , en gy fulr een fchat

in den Hemel hebben : en komt en volgt my na»

En dat hy, doorjoda?iig Orakel,tot u bekeerdwas. Der-

halven liep ik haafiiglijk na deplaats , daar Alypiusfat

:

Want daar had ik het Boek der Apostelen nedergeleid ,fo

als ik van daar was opgeftaan.lk ?iam het : Ik floeg het op,

en ik las flilfw'tjgende het eerfte Vers , daar mijne oogen op

nedei'vielenr. niet in brafleryen, of in dronkenfehap-

pens niet inflaap-kameren en onk uish eden.En wil-

de ik niet verder lefen; noch was hei ook van node. Want
ter*
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terfiond , op 't eynde defer frreuke 3 wafi als ofmijn hart

wet een licht vangerufiheidwierdvervuld ; en verdwe-

nen alle duifierheden van twijfeling. 7oen het Boek

fluitende y terwijlik evenwel'mijne vinger , of ik weet

niet wel wat a?ider teken, daar tuffchen inhield , gaf
ik 't , met een bedaard'wefen , aan Alypius te kennen.

Doch hy , gaf'tgeen hy inwendig infich gevoelde , en

dat voor my verborgen was , op dcfe wijs te kennen. Hy
verfocht teficn wat ikgelefen had: ik toonde het aan hem',

! hy letten 'er op , lefende ook verder > als ik geleJen had',

: welke gevolglijke redenmy onbekendwaren. Het geen er

\ volgde was: Den fwakken in'tgelove neemdop.
'/ Welk hy opfichfelfs toepafle , en aan my openbaarde.

Maar hoe na komd het eerfte deel van dit ver-

haal overeen , met het gene Paufanias verhaald >

; van 't Orakelvan Mercur'ms te Bure in Achaja , en dat

Van de Tempel van Serapis', exempelen die door

my reeds boven zijn bygebracht?

Noch nader evenwel komt het oveereen , met
dat Heidens misbruik , daar Apulejus me fcot ; en
heeft het 'er , buiten twijffel , fijne oorfpronk van ;

gelijk feer vele feden en gewoontens, fo wel ker-

kelijke als wereldlijke , onder de oude Chriftenen,

en vry meerder als men ordinaarlijk wel denkt.

Dat feer klaarlijk kon getoond werden, indien 't

hier de tijd of plaats was , daar van te handelen, en
't geen faak van feer groten omflag was. Waarom
ik, fülks tot een andre ftorTe en gelegentheid be-

warende , weder ter fake keer.

Apulejus feid dan : Wyfien
9
er velen 3 die niet door

hun eigen hart > maar door eens anders woorden , gere-

geerdwerden : die 5 uit eenfieegje ofjlopje voortkruipen-

• de , raadplegen aan , en raadnemen van , de woorden ,

offiem engeluid, vanandren, en alfo , dat ick het fo

noeme » niet met bun haft > maar met hunne ooren, den-

ken. Mc:
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Met de exempelen uit Taufanias komd beter

overeen, een ander misbruik der oude Chriftenen:

waar door fy hunne Voorwikking maakten uit het
leren des Diakens , of Vooriefers , fo als fy eerft

in de Kerk ofVergader-plaats , tot het gehoor des

Goddelijken woords en Predicatie toetraden. Na-
mentlijk fy iets in overweging hebbende te doen
ofte laten, traden, terwijl de Diaken ofVoorlefer
las , ter Kerken in ; en het eerfte Vers dat fy hem
hoorden lefen op hun inkomen , vatten fy op voor
een Orakel , en fchikten iich daar na : als 't maar
cnigfïns applicabel ter fake was , of fcheen te zijn.

Hoedanige exempelen Metaphrafies , in fijn Marte-

laarsboek, van Cyprianus verhaald, 't Welkde oud-

heid fodaniger misbruiken , die vele eeuwen lang

geduurd hebben, genoegfaam te kennen geefd.

Voor fommigen, die maar een der heylige Boeken

opÜoegen, wart genoeg, dat fy fulks t' huis , bui-

ten de Kerken ofGebede-plaatfen, deden 5 enal-

fo maar loffelijk ( evenwel naar voorgaande gebe^

ben) met de hand het Boek opfloegen^daar andren,

integendeel, (gelijk hedensdaags by ons de kin-

deren in boekjes, naar heyligjes ofprintjes, fte-

ken) een kleen houdtje , of pennetje ,~ namen,
dat fy tuflchen de bladen inftaken j en dan , 't geen

hen met djen opflag eerft ontmoete, en op de faak,

waar over die confultatie viel , fcheen te Haan

,

voor een Orakel-antwoord namen. Maar fommi-

gen, daar ontrent vry godvruchtiger willende zijn,

deden 't in de Kerken , ofGebede-plaatfen ; fom-

migen noch daar-en-boven op byfondre heylige

dagen, als Paafcba enz ; fommigen, naar een of

meerder (te met wel 3.) nachten, met vatten en

bidden , te hebben overgebracht. Dus hadden

ook de Sortilegi of (dat ikfe fo noeme ) Orakellot-

gaarders
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gaarden onder de Chriftenen,hunne gepretendeer-

de heylige Loten der Apoftelen en Propheter ; die (van

hout of brood gemaakt 3 als reeds boven is aange-

merkt) met woorden 3
namen, of andre tekenen

van d Apoftelen en Propbeten , of uit der felver

fchriften gehaald; op een daar toe geprepareer-

de Taaffel ( en die om de tekenen daar op uitge-

drukt een PytbagorifcheTaaffelgenoemd was) wier-

den geworpen : en wierd alfo door hen de Voor»

tuikkmg, van \ gene ly begeerden te Voorweten 3

te werk ge Held.

De Tabnidifien en Rabbijnen fpreken veel, van
een foort vatiVbropbetie, die (y noemen deBat-
hool , of Dochter des geluids , oïderflemme ; di e plaats

fou gehad hebben , naar 't ophouden der Prophetie->

door van God gefondene Propbeten: en die naar

fommige hielden een levende , doch Goddelijkeftem,

uit den Hemel was , met articulaat geluid ; by arp

dren in tegendeel ging fy maar voor een fo krach-

tige imaginatie , dat een menfeh niet anders wilt

,

of hy hoorde een levendige en articulateftem. Defe
, hat-kool werd daarom ook , op die extraordinare

item uit den Hemel, waar van Matth. 3. v. 17.

JYiatt. 17. v. 5. Joan. 12. v. 2S. En Act. 12. v. 22.

I gefproken werd , door fuperftitieufe Chriftenen

, toegepalt -, fchoon de Joden felfs , onder fich, daar

, over geenflins accorderen. Men overweeg dan uit

het reeds voorverhaalde (en 't geen uit hetHei-

:
dendom nu reeds is voortgebracht) den oorfpronk,

en fundament , waar op 't Orakel-antwoord 3 uit

1 het lefen des Diakens ofVoorkfèrs, enz.gevat wierd,

Dei'Q waarlijk Heidenfche fuperftitie der oude
Chriftenen is meermalen door de Concilien verbon-

den geweeft : maar evenwel, gelijk reeds getoond
iïj leer lang in (tand gebleven: en wel voornament-

lijk,
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lijk , acht ik , om dat niet alleenlijk de grootfte

hoofden , en gebieders des werelds , namentlijk

de Keyferen ( als ons door 't exempel van de Keyfer

Heradius die fo byfonder godvruchtig op de oude
penningen vertoond werd) maar ookfo voorname
hoofden der oude Chriftenkerke Cypria?ius, A»-
gufii7ius , Afttonius , Alypius, en andren meer , daar

aan vaft waren j en , aan den fuperftitieufen hoop,

tot patronen en voorbeelden verftrekten : alhoe-

wel fy felve dat geenffihs fo verre hadden betrok-

ken , als daar naar andren gevolglijk (en voorna-

mentlijk den gemenen hoop ) fulks tot hun fuper-

ftitieus, en fot, gebruik namen. Mijne inficht

is geenffins de voorname hoofden der eerfte Chri-

ften Kerk , ofenigen der ielver , verachtelijk hier

mede ten toon te ilellen : Maar acht ik eerlijk en
redelijk , . de misbruiken ontrent de Godsdienft

aan te wijfen: ook waar,en in hoedanige Perfonen
men die-vind: op dat andren van minder kunde
enervarentheid (op fodaniger voorbeelden, niet

in de felve graft komen te vallen ; ) alfo wel, als der

felver deugden en verdienden te prijfen , en te lo-

ven. Gelijk
3

t van wijfe en ervarene Zee- en

Stiuir-luiden , alfo wel de plicht is, banken, of
platen en fanden , en verborgene klippen , aan te

wijfen j als 'van de rechtfte en nefte kours, en d' al-

lerveylichfte foorten van Zee-vaart , den onerva-

renen Zee-lieden te onderrechten.

Doch laat ons eens weder keren tot de Heiden-
fche Orakel-loten, en horen wat 'er de feer door-

zichtige en ervarene Cicero van feid , in iijne twede
Boek van de Voorfeggingen.

Hy Cicero y naar dat hy dan die fo byfonder fa-

buleufe vertelling , van 't, quanfluis, miraculeus

vinden dziYreneflijnfcheOrakil-loten^ binnen een

har-
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harde rots beiloten, heeft gedaan, op die wijle

als fy reeds door my is bygebracht , voegt 'er ver-

derop: , 3
Doch hoc of op wat wijfe zijn doch

, ,
[defe heylige Orakel-loten ] weg geleyd ., op die

, ,
plaats ? en wie heeft doch het hout ( waar van

3 , fy gemaakt fcïjü) gehakt, gefchaafd, en met

, , characters getekend ? Maar , feggen fy , niets

3 , is 'er 't geen God niet kan volbrengen
, ( ofuit-

, , werken ) maar och ofhy dit doch in de Stoiken

3 , had volbracht (of uitgewerkt) dat , nament-

, , lijk , fy fo wijs waren geworden , dat fy niet al-

,. lesmeteenfuperftitieufe, en recht jammerlij-

, , kebeforgdgeid en angftvalligheid, aannamen

^ , en geloofden 1 Maar doch, defe foort van Voor-

3 3 fe£8mê is van nu al lang niet meer in burgerlijk

,, gebruik ; maar achter de bank geworpen.

, , fchoon de heerlijkheid en oudheid van deTem-
i i} pel, de naam der Vrenejiijnfcke Orakel-loten in

, , wefen houd : en fulks maar by 't gemene volk-

, , je geld. Want wat Magiftraats rerfonen , of

,, anders doorluchtige (ofachtbare) Lieden, ge-

. , , bruiken langer die Orakel-loten ? Ook fijn 'fy op
; ,, andre plaatfen fo in verachting geraakt, dat,

,, naar Clitomachus fchrijfd , Carneades pleegd te

•

3 > feggen 3 dat nv nergens enige Fortuin had ge-

, , fïen , die van beter Fortuin ( ofwinlt en voor-

3 , deel) was, als de Fortuin te Vncneji'e.

Meerder kon van defe JLot-Orakelen werden
bygebracht : maar acht ik dat dit hier verhandel-

de genoeg is , om den verftandigen te doen begrij-

: pen 't geen Cicere 'er van getuigd, wanneer hy leyd:

dat alles daar ontrent , tot het bedriegen vanan-
dren 3 en tot eygen gewin en voordeel , was toe-

geleyd.

Onder de Waarfeggers , die bvna aan vdereen

( nkt
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fniet alleenlijk Lieden van middelen engelegent-*
heid 3 maar ook van minder foortë, en 3 alsmeri
feid

, Jan-alleman , Vrouwen , Kindren , enz. )
buiten de publijke Orakel-plaatfen , om loon Foor-

feyden\ waren de voornaamften (Co by Grieken ett

Romeynen, als andre Volken ) deAfirologi, ofSter-
re-kijkers , by de Ro?neynen ordinaerlijk met de
naam van Mathematici benoemd ; Ook de Augures

ofVogel-vjickelaars ; naar dien fy wel voornam en t-

1 ij k , uit d e vlucht 3 geluid, neervatüng eriz. der Voge-

len hunne Voorjeggingen deden , fchoon
5
er noch

andre foorten van Voorfeggingen , door
y
t vuuf

enz. byquamen : eyndelijk ook dz Haruftices > of
Ojfer-wichelaars , die uit de ingewanden der ge-

flachte OfFer-dieren , hunne Voorfeggingen maak-
ten. Alhoewel ( buiten de publijke Collegien defer*

Z laatfïe foorten ) de Augures enHaru/pices, mal-

kandren met hun Ampt Co naby quamen, datfy

menigmaal , by de Ouden werden gcconfundeerd,

eji vooreen en de felven genomen.
Het Ampt der Afirologi of Sterre-kijkers was , uit

de gefteltenis der Gcfiernten , der felver loop> con-

juvBïen , en meer andre , fo fotte als bedriege-

Jijke , pretexten , te Voor[eggen het goed ofquaad $

dat aan iemand overkomen iöu.

Dek Lieden waren by 't gemene Volk van Ro-

me , ( buiten de feer achtbare pubiijke Collegien der

Augures en Haru/fices in die ftad ) in groter aanlieri

en credijt , als alle andre iborten van Waarleggers \

en hierom is 't dat Juveimal in lijn 6de Schimp-
dicht leid :

(Dixerit Aflrologus credent a foute relatum
Ammonis -> quo?iiam Delphis Oracula cejfant.)

Dat y als V een Sterre-kijker Voorfeid heeft , fulks fi

veel is , of men V door '/ Orakel-antwoordvan Juptter

frlammon had, O ft*
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Ondertuffchen waren hunne bedriegetyen* ja

fchelmeryen , onder Jimpel pretext van Voorlegging*

vaakmaalfö groot,* dat iy menigmaal daarom uit

"Rome y en gans Italia verdreven zijn 3 of ten min-
ften , op (ware pene , geboden 't Land te ruimen:
als zijnde die genen die 3 gelijk Valerius Maximus , in

lijn eerfteBock feid
, ( Levibus & ineptis ingenüs*

fallaci fyderurn interpretatione , quteftxofam me?idaciis

fuis, caligi?iemin']icicntes) door bedriegelijkeenvalfche

uitleg den fitten en kleenverftandigen hoop 3 't verftand
verwarden s en bumie beur/èn tot derfelver hjle?i3 doot

i

kunne leugens vulden.

Tacitus noemdfe daarom ook (Genus hominum po~

tentibus infidum > fèerantibus fallax : quod in civitate

nopra& vetabiturfemper& retinebitur)eenjoort van
Menfchen 3 den Vorflen ontrouw , den hoopende bedrieg-

lijk : dat 3 (feidhy) in onfe Stad (Rome) altijdverboden

Jalwerden , en altijddaar in werden behouden.

Doch alhoewel dele Lieden feer dikmaal zijn

verjaagd engeftraft, ja byna van alle Keyferen +

(als TJlpianus getuigd ) en wel fpecialijk van Ttbe-

rius , (gelijk 3 buiten andren , by Tacitus 'm \ gifte

cap. van fijn ideBoek der Jaar-boeken te lïenis)

gebruikte hy evenwel dagelijks Thrafyllus: als op
wiens konft hy , door ervarentheid , ltaat maaktes
om de navolgende voorvallen , door nu genoemde
"tacitus ( in fijn tfde der jaar-boeken ) op volgende

'wij ie verhaald :

3 , Ik kan niet laten te verhalen de Voorfegging

3 3 van Tiberius aan Galba , toen ter tijd Conful zij n-

I, de, gedaan: welken hy ontboden hebbende,

,, en niet véncheydene foorten van redenen on-

,, deifocht en beproefd , hem eyndelijk mee

}3 Griekfche woorden vandefenfin, aangefpro-

,
, ken had ; Én gy Galba fult ook noch f eniger tijd,
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3 , deproef{of[maak) va?i V Opper-gebkd hebben : hem
'

3 , daar mede een late en korte Opper-heerfchap-

j, pye betekenende, door kennis derChaldeeUr-

9 , iche konft : om welke te verkrijgen hy ledigen

, , tijd te 'Rhodns , en tot Leer-meefter aldaar Tkra-

*, jyllus had gehad ; des felfs wetenfchap daarin,

> , op defe wijle beproefd hebbende. Wanneer
3 , hy over eenige laak wilde beraadflagen , ge-

3 , batikte hy daar toe een hogen oort van feker

j , huis, en de mewuitigheid van een enkele vry-

*, gemaakte Slaaf. Defe onkundig in geleerd*

, , heid , maar grof en fterk van lichaam
,
ging

, , voor , door fteyle en ongebaande wegen (want

, . het Huis was op een fteile Rots gelegen ) dien

y y gene , wiens kond Tiberins voorgenomen had te

, , beproeven : en , indien hy nabedenken van

5 , ydelheid 3 of bedroch daar in , had opgevat

,

3 , wierp die vrygemaakte hem , in 't wederkeren,

* , van boven neder 3 in de daar onder-aanfpoelen-

,, de Zee , op dat 'er geen ontdekker van'tge-

, , heym was. Derhalven Ihrafyüus boven op die

, , felve Rotfen geleid ; na dat hy lijnen Raad-vra-

, , ger had ontroerd , met aan hem het Opper-
,, gebied, en het geen toekomende was ,fcherp-

i , fïnniglijk te Voorleggen ; wierd hy felfs ge-

* , vraagd , ofhy fijne eigene geboorte-'ftond > wet
>3 kende,* en wat jaar en dag hy toenhadde. Hy
,, \Tkrafyttus] de gcfleltenis-der Gefternten en de

> , fpatien der felven hebbende afgemeten j ftond

,, in 't eerft verfteld, en quam daar op vreesach-

3, tigteverfchiikken : en hoe hy langer .en ern-

x, (lelijker de felven befchoude, hoe hy meerder
y , en meerder , door verwondering en vrees, ver-

, , fteld wierd. Eindelijk roept hy uit , dat hem
>, een leer twijflelachtig, en byna

y
c alleruketfte

ee-
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>» gevaar boven 't hoofd hin^. Waar opT.berist
• hem omhelfende belooide , dat geli.k hy voor-
'* kundig der gevaren was, hy ook e:m behouden

1

" Man lou zijn : en voor Godfpraak opvattende
•. 't geen hy gefeid had, hield hy hem voor een

ti
van fijn innerlijkfte Boefem-vrienden. Maar

„ doch, als ik fuike en diergelijke faken hoor ver-

i> halen, ben ik van een twijfelachtig oordeel*

enz.

Wat het eerfte gedeelte defer Hiftorie aangaat 5

en 't geen hy liberius wegens Galba had gefeid,daar

van is 't my de moeyte waerdig by te brengen

,

't geen Trojano Boccalini , op dat verhaal aantekend,

op defe volgende wijfe : Ik verbaal op defeplaats , dat

ik voor tP allergrootste o?mofelheid boude , tegeloven , dat

het mooglijk zy-> door middelvan eenige konflen {hoedani-

I

ge die ook ?nogen zijn ) te komen tot de kennis van toeko*

|

mende faken , buiten de waarlijk Goddelijke injfiiratie.

, Seer gaeme wil ik geloven , dat Tiberius y die van een

I

feer doordringend verftandwas , voorjien heeft dat Cali-

: gula 3 ofwie V mocht zïjn vanfijn Bloed\ die hem moeft

j

juccederen , noch maar een fongeling wai : En dat die

fiaat geen(fins een jonge Frins van node had-, die noch

moe
ft

leeren het gebieden , metfodanige kónfen enweten-

fchappen , als beyuaa?n waren , omfo groot een heerfchap-

\ pye te beftieren : ?iaardien het gebruiken van wreedheid

met ter t'ijdvele Vyandenmoeji baren , en by gevolg een'

fekere ruïne. Dat de minfaamheidengemeenfaambeid

fou misbruikt werden -. en de deur openen tot conjpiratienl

• waar door 't niet mooglijk was die heerfchappye lange tijd

onder eenefamilie te behouden. Hy overwoog 'er by, dat

of fchoon de Succejfeuren vanfijnen bloede wierden om-

halsgebracht , de heerfch'appye evenwel'geen (fins inflaat

'>was 1 om weder tot de ftandvan een vrye Republijk te

keren, So om de byfondre ongelijkheid der Borgeren > ah
Pd % m
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om de macht der Militie. Waar uit dan , die voorfick-

tige Keyfer > metfijne overwegingen en verftand , door-

dringende in dejaken 3 die noch toekomande ivoren , wifi

te raden , dat wanneer bet Opper'-gebied , uit de Huijen

der Julièn en Claudien was geraakt , datfelve op de Per-

foon Galba moe'/? nedervallen. En wat dit de Aftrologi-

febe raming van een wijs en doorficbtig Politijk
; geenfiins

vaneen leugenachtig Sterre-kijker.

't Geen Boccalini hier feid , Tullen (acht ik) aller-

beft bcgiijpen, die door orxlerfoeking en ervarent-

heid , het beloop der wereldlijke faken hebben le-

ren doorden en kennen. Doch laat ons weder ke-

ren tot de Kiitorie van Tbrajjllus.

Defe dan kon het Opper-gebied aan Tiberius

Voorleggen : i. Uit de jaren en feden van Cajus

enLucittS', die in haar by na kinderlijke jaren tot

het beftier der Republijk opgevoerd , tot dien laft

geenflinsbequaam waren: en welker verftand en
imborft, en leven > geenffins over-een-quamen

,

met dat oogwit dat Auguftus fkh in henlieden had
voorgefteld.

x. Daar uit , dat Cajus en Lucius los en wuft zijn-

,de, feerlichielijk door -L/w* (die op allemoog-
lijkewijfen, en op d'allerdoortrapite manieren
van doen, Tiberius met 'er tijd focht tot het Opper-
gebied te brengen ) konden werden verfchalkt,

door vergif , ofandre middelen. Gelijk ook Ta~

citus fich niet vry töond van die gedachten 3 dat Ca-

jus ( dis de laatfte leefde) door Livia met vergifk
omgebracht : om alfo haar eigene Soon de naafte

aan 't Opper-gebied te maken.
Gelijk fy daarom ook by Augufius wift uit te wer-

ken , dat Agrippa Pofihumus , die nader Erfgenaam
dan Tiberius was , als woeft en beeftachtig van aard

enz. na 't Eyland Pandofia verbannen wierd : die

ook
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ook terftond naar Auguftus dood wierd om hals ge-

bracht.

Ook gebraken 'er genen , die onder de voor-

naamfte oorfaken van Tiberius ballingfchap (indien

niet de enigfte) (telden , de toeleg van Tiberius op
de perfonen van Cajus en Lucius : en de fpijt van fich

achter hen gefield en niet mede geadopteerd, te

fien : fchoon 'er vele ahdre oorfaken, van fijn Wijf
Julia enz. door andren werden voortgebracht.

Voeg hier by de openbare jaloufien, onmin en
onwil , tuikhen meer-gemelde Gebroeders en Tibe-

rius : en de belofte door Tiberius gedaan ( op fijne

wederkeer uit Rhodus) van fich niet in'c bewind te

fullen indringen , enz.

I . Uit de Vragen en voorftellingen van Tiberius

op die tijd , en verder uit alle andre omftandighe-

den , fo van voorgaande praat, als anders : en wel
voornamentlijk het betrouwen van die grote ge-

heymenis , de toekomende heerfchappye , na-

mentlijk , naar Auguflus dood . Waar uit Tbrafyl-

lus wel bevroeden kon, met wat hoop hy Tiberius te

voeden had : en wat voor tekenen en redenen 'er

waren te bedenken , om hem fulks wel wijs te ma-
ken , in een geftadige hoop te houden, en fich felfs

door dat middel te behouden.

Ook viel 't geenflins befwaarlijk voor hem , te

{preken van fijn eigen gevaar. Want ten eerften

kend hy 't humeur of imborit van Tiberius: waar
van 't Orakel der Politijken Tacitus , ons de getuig-

nis geeft ; datfelfs alle diejaren , die hy te Rhodus> on-

der fchijn van ruft in een vergeten hoektefoeken , g&>

noegfaam als balling leefde^ hyfijnfinnen niet als op toorn,

geveinftheid , en verholen tuften , gefcherpt had. En
;
'werd ons de felve Tiberius, niet alleenlijk op 't ein-

;i de yan fijn fesde Boek 5 maar ook overal de gehele

Pd 3 fes



4#& Verhandeling va» de

fes Jaar-boeken door > fodaniger wijfe befchreven,

dat elk fich op het allervoorfichtigft voor fijne ge-

rveynsdheid te wachten , en voor fijne eerlofeiürra/-

jteidenz. te gruwen, had.

Wanneer derhalven Ihrafyllus fach , op welk
een plaats hy gebracht was, en met welk een ge-

felfchap; had hy lichtelijk te giffen, in hoe groot

gevaar hy was ; fchoon hy fich al op 't fneeglte wiffc

te redden.

Voeg 'er by , dat hy , als feer ervaren gehouden
in fijne konft. , buiten twijffel gemeenfehap en ken-?

nis hadde aan de meeften , often minften de voor-

naamften, fijner konft ; die 'er in groot getal te

flome , en in Italië , en andre Geweften van 'c

Roomfch gebied , waren. Van welken 'er (als

Uit Tacitus afte nemen is ) al velen die qua fpróng

gedaan hadden , en alfo ook fchielijk verdwenen
waren.
Waar uit hem feer lichtelijk voor't verftand kon.

komen , de fabel van de fieke Leeuw ; wien de

Vos niet dorft befoeken ? om de voetftappen van

andre dieren 3 die wel voorwaard naar 't hol ge-

keerd Itonden j maar van welken men geen teke-

kenen van 't wederomkeren befpeurde. Daar en

boven noch de vraag* wegens fijn'felfs, op fuik

een plaats , enz. voorgefteld.

Waarom dan 't gereedfte middel om fich te red-

den, was te veynfen , dat hy uithetGefterntefag,

*t geen hy anders niet befwaarlijk giffen kon.

Want wat verftandig Menfch fal denken , dat de

Ouders van Tbrafyllus , als uit voorkunde , van dat

Jhy in fijne ouderdom fo een Sterre-kijker ïtondte

werden , fo net de juifte uur, en minuten en fecun-

den , van fijne geboorte hebben geobferveerd $ op

dat hy fp van fijn eigen gevaar, ookden^tteen
juifte
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jaiftetijdfoukonnen Voorfeggen ? daar de ordi-

jiare exempelen ons leren., dat van alle die Lieden,
niemand 3 alsbybyfonder toeval, hun eigen ge-
luk of ongeluk , tijd van derven enz. hebben we
ten te voorden.

Voeg eindelijk hier noch by her heymelijk ver-

ftand, dat dusdanige Tooit van Voorfeggers hiel-

den , in enmetnaby- en ver-afgelegene Landen
enMenfchemomalfotekonnenuitvorfchen degs*-

fteltenis van de Peribnen en faken enz. dier gener

,

welken tot hunne kunit hun toevlucht namen. Uit
welke heimelijke intelligentie , door heimelijk

voor-afgefondene Boden , daar als om gans wat
anders heen gekomen , (terwijl » om de ftand der
faken toen ter tijd^ TiUrius in gedurige angiten
verwachting was , wat goed hem , door bewerking
van fijne Moeder Livia > van Rome mocht toeko-

men) Thrafyllus kon verwittigd zijn 5 en alfo ge^

waarfchoud , wat hy in fuik geval te beloven ofte
antwoorden had. Waarom hy dan ook van
't fchip , dat de blijde tijding van fijne herroeping

bracht ( daar Suetonius en Dion Cafjius gewag van
paaken) fo uit de tijd, als uit 't maakfel van 't fchip,

en uit de vlaggen , en andre tekenen (waar uit ken-

baar kon zijn dat het van Rome quam j of dat het

anders geen Koopvaerdyman , maar , een Key-
ferlijk en extraordinaar Vaartuig was, en derhal-

ven geen gemene boodfchap , maar de lang met
fmert verwachte tyding, of iets van die natuur y

zin Tïberius bracht ) tamelijk wel en vaft kon ver-

fekeEdzijn.

't Geen Cicero , in fijn tweede Boek van de Voor-
feggingen , fo uit Tanxtius als anderen , over defe

foort van Lieden, en de grond hunner kunft, of

liever bedroch, redcneerd is , fchoon wat lankwij-

Dd 4. lig
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lig 3 de moeite waerdig hier te werden bygehaald

en vertaald. Hy feid dan : Laat ons nu komen tot de

monftreufe konften en antwoorden der Chaldeen : van

%velken Eudoxus-, die een toehoorder van Plato is gcweefi^

en naart oordeelder allergeleerdfie Lieden in Sterrekunde

byna alle Menfchen overtrefte, dusdaniger wijfe gevoeld,

gelijk hj ookfchriftelijk heeft nagelaten : dat aan de Chal-

deen» ten opfchte van hu?me Voorfegging s en 't betekenen

vanyders leven uit degeboorte-dag > in V allermi?jfegeen

geloofis tegeven. Ook noemdPan<etius
-,
(een uitliet

getal der Stoiken , die de Voorfeggingen der Sterre-kekers

verwierp > Arthelaus en Cajfander , de allergrootfle

Sterre-kijkers van de tijdin welke hy felfs leefde , enfeid-y

dat daarfy in 'alle d? andre delen der Sterreknnde uitmun-

tende waren , fyl. evenwel 3 defefborte van Sterrekunde

geenffins gebruikten. Scylax van Halycarnajus ( dege-

meenfavie vriendvan Panatius ) die byjo?iderlijk uitftak

in defe konfl , en , die de allorvoor?iaamfle was in V beflier

der Republijky verwierp geheel'en aldefefoorte van Chal-

deeufche Voorfegging.

De gefchiedenis , die de Griekfcbe Hiftorie-

{chri')ver Agathias > in fijn vijfde Boek bybrengd,

acht ik dat hier ter fake diend, en den Lefer niet

onaangenaam fal zijn. Defe feid , naar 't verhaal

der feer fchrikkelijke Aerdbeving , die ten tijde

van deKeyfer Juftianus teConftantirwpel was ont-

ftaan : Ook wierden
3
er vele Woiider-tekenen en abfurde

Voorfeggingen onder de Gemeente geflroid ; als of de gehe-

le Wereldnuvergaanfou. Want 'er enige bedriegers , ah

van felfs lopende Propheten om her liepen y en Voorfeiden

den''t'geen hen lufie en beliefde, Waprdoorjy 't geme-

ne Volk , dat reeds vola?ig(l enfchrik was 3 en daar door

te lichter te bewegen en te overredenen , noch meerder

quamen te verbafen. Defen danfch veynfende door ra-

fernye en overnatuurlüke beweging befeten te zijn , voor-
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fielden noch veel fwaarder gevolgen : quanffuis door
'Geepen , en verfchijningen derfeher , 'tgeen toekomend

was geleerdhebbende ; en alfo dapperglorlerende in hun-

ne ellende. Maar ayidren (N.B.) de loop en vertonin-

gen [van co?iju?jtiien enz.~] van 't Geftemte befchouwen-

de, verklaarden daar uit , enVoorfeidenook , noch gro~

ter rampen , en byna eengehele ondergang van 't Heel-al.

Want fuik eenjbort van Volk koomdgewoonlijk te voor-

fchjjn in fier jware en ramp/goedige tijden. Doch zijn

• evenwelbeyde diefoorten van Voorfigging , ten befte van
I *t Gemeen, ydelenonwarachtiggeweeft. »

Seer wel voegd hier } mijns achtens , by , 't geen

de grote Rechts-geleerde 3 en uitftekend Letter-

I kundige ( fo wel in Orientaaïfche , als Latijnfche

,*en Griekfche Talen , en gefchiedeniflen ) Petrus
'

i Cunaus , in fijne feer brave Oratie over de Climaóïe-

rifche jaren , dusdaniger wijfe feid : Het is noch geen

•'120. jaren geleden , dat enige Sterrekijkers van uitfte-

i kende geleerdheiden achtbaarheid hadden Voorfeid , dat
3
er de felve conjunéiie vanGefterntefouwefenin'tjaar

j 5 04 5 die 'er wasgeweeft op die tijd, toen No'dch alleen^

met fijne Familie behouden wierduit de Sund-vloed, die

't gehele Aardrijk overftroomde. Derhalven <was 'er

'een algemene over-een-ftemming en verjèkering , dat op

. diefelve dag , de Wereldweder door een Diluviefou ver»

gaan: en kon dit aan velengeenjfins ontnomen werden*

Ja ontbraken'ergenen die ftch Vaartuigen timmerden;

om atfo de nood van't water te ontvluchten: Enftak
onder defen uit AureolusTholofas , een feer geoeffenden

vermaardRechtsgeleerde : die evenwel weinig dacht op

dat eeuwige Verbond , dat Godt met Noach hadgemaakty

(werende dat het Aardrijk noid weder door 't water fou.

vergaan. En waarlijk volgde',er op defe Voorfegging

der Sterre-kijkers eengeheelcontrarie uitkomft. Nade-

mjial Ludovicus Vives , een Man op wiens verhaalmen

Pd 5
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feer wel/laat mach maken , heeft nagelaten , dat 9
er in

lange tijdgeenjaar was gepajfeerd , dat fofchoon en hel-

der, Jövoorjpoedigi en aanmerkelijk ten opfichte van
vruchtbaarheid', wasgeweefi.
Het ftaatmy noch heel wel voor, hoe in 't jaar

I6^z , aan de Boek-verkopers venfters t'Amfter-
dam , te koop hingen gedrukte Brieven , waar in

wierd gepropheteerd, door Lieden van defe foort,

dat'er ook fodanig een conjunctie fou zijn in 't jaar

16% 6, en de wereld als dan vergaan : naar dat 'er

alvorenin'tjaari<J54. een verdiriftering derSon
fou geweeft zijn , diergelijke noid was geweeft,

Doch heb ik na die tijd (fchoon 't my , toen noch
een Jongeling van 13 jaren wefende, vry verftelde,

fo dikmaal ik naar fchool wandelende fulks niet

kon laten te lefen) wel fwaarder verduiftering,

maar noid ondergang der wereld beleefd. En
heugd my , dat ik door oude Lieden, toen ter tijd,

heb horen verhalen; datmen in hunne jonge ja-

ren fodanige Prophetien van 't jaar I6i6. had ge-

maakt : en dat de Brug-fingers in hunne Liedjens

publij keiijk voor 't Volk o pfongen : o fy mogen wel
beven, die 'tjaar vanfes-en-twintigfullen beleven.

Dochfal ik, van defe bedrieglijke fotternyen

afleheydende , eens overgaan tot de Haru^tces of
Offer-wicbelaars i welker wetenfehap beitond in

Voorfeggen > niet alleenlijk uit de Ingewanden der

Slacht-ojferen , maar ook de Blixem , en wonder-
lijke voorvallen van Mis-geboorten oiWanfchepfeky

en diergelijke , feer felden en ons vreemd-voorko-
mende, faken.

Buiten 't geen ik al reeds (pag. 30S. engevolg-

lijk) ten opfichte hunner bcdriegeryen , uit Athe-

7iaus en Frontinus heb bygebracht j en 't geen Cice*

fo 'er van feid 5 fal ik , uit de felvc Cicero > de oor-

fpronk
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fpronk (fo alfle vcrfierd werd) hier ophalen ; en in

wat achting die Voorfeggingen, by doorfichtigc

Lieden, waren. Hy, Cicero , fpreekt'ervanop
defe volgende wijs : >, Maar laat ons eens de oor»

#, fpronk der Oj^r-w/V^f/^r^befchouwen. Want
»> ciaar uit feer gemakkelijk is te oordelen,van wat
?> kracht en achtbaarheid de felve zy. Men feid,

» dat in 't Tarquinienfer-land enen Tages , terwijl

I* dat Land beploegd , ende Voor wat dieper in-

" gefneden wierd , fchielijk daar uit hervoor-
" quam , en den gene , die het Land ploegde, aan-
" fprak, Enfeidmen, nterhindeHetruriftbeBoe-
,n ken behelfd werd , dat hy in de gedaante van een
V Kind verfcheen , doch met het verftand en wijs-
9

heid van een oud Man. Dat wanneer op fijn

,, geficht de Vee-dryver t'enemaal verbaafd en

„ verfteld ftond , en daar op door verwondering

„ een luide fchreeu gaf , een grote toeloop quam,
• > en binnen korte tijd geheel Etrurie daar heen te

„ faamfchoolde : en dat hy \Tagei] daar op veel

» enlanggefprokenhad; en fo dat het van velen
j> gehoord wierd : die alle fijne woorden wel
>' waarnemen, en in gefchrift ftelden. Dat fijne

»' gehele rede fodanig was , dat daar in de Offer-

J5 wichel-konft begrepen was : en dat de felve by

ft gevolg van tijd is toegenomen door nieuwe
I ! kundigheden : doch die alle den felven oor-

t fpronk zijn toe te eigenen. Dit hebben wy van

| hen [de Etruriers] ontfangen : dit bewaren Of

\ in gefchrift : en defen oorfpronk heeft die we-
E tenfchap en konft. Is

5
er derhalven wel een Cat-

s
, neades oïEpicurus van node , om fulks te weder-

„ leggen? ofis'er wel iemand foonfinnig, dat hy

„ geloven fou, dat 'er een ( fal ik God of Menfch
„ fcggen ? ) door de Ploeg i$ opgeworpen ? in-

dien
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*, dien 't een God was, waarom heeft hy lichte-
*> gens de natuur , onder de aerd verltoken ? Hoe
3> na kon die felve God , die Leering niet uit een
»» plaats , die boven d' aerde was geven ? of in-
>» dien defeTdges een Menfch was , op wat wijfe

f' heeft hy, dus onder de aerd bedolven , konnen
" leven ? en van waar ofwien , heeft hy konnen
" leren 't geeen hy aan andren cuiam te onderwij-
" wijfen ? Maar waarlijk ik , die tegens den fóda-

'/> ^anigen [fuperftitieufen] folangdifputeer> ben,

„ gekker , als die felfs fulke dingen geloven.

» Het oude loopje vznCato fchijnd my alvry

» geeftig te zijn : als hy feide dat hy lich verwon-
»> verwonderde hoe d' ene Ojfer-ivkhelaar niet

» lachte als hy een andre te gemoet quam. Want
» hoe gans weinige faken zijn 'er, die gebeuren
*» van ontelbare , die Voorfeid zijn ? offo 'er iets
9i fuks komd na te volgen; wat bewijs is 'er dat
" fulks niet by geval gefchiede ? De Koning Pru-
f' fias, wanneer 't aan Hannibal> die by hem als

'
|
balling woonde , behaagde aan de Vyanden flag

f
,
te leveren, feide dat hy geenffins dorft , omdat

„ de Ingewanden dat verboden , door dien fy van

,, een quaad voorteken waren. WaaropH*;/»/-

„ balhem vraagde, ofhy dan liever aan een Vlees-

,, brokje van een Kalfs-lever , dan aan een oud er-

„ varen Veld-overfte wilde geloven ? En wat Ca-

•» /ar aangaad ; wanneer hy van de Opper-Offèr-

»> paap [ die miffehien heimelijk van Pompejus aan-

*» hang was]wierd gewaarfchoud dat hy doch niet

•» voor de Winter naar Africa fou<3verfchepen,
»' fcheepte hy niet evenwel over ? 't welk ten zy
" hy gedaan had,aldaar alle de Troepen en macht
''

fijner Vyanden te gelijk fouden byeenverfameld

\ zijn geweeft. En wat fal ik doch ophalen de
^ de
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\
', de antwoorden der Offer-papen (en ik kon'er on-

,, tallijkebybrengen) die of gene, ofpuur contra-

, , rie j uitkomfl hebben gehad ? In defe burgerlij-

,, ke Oorlog, onfterfFelijke Goden , wat hebben

,, fy niet al fpel en bedrog aangerecht ? en wat

,, zijn ons niet al Antwoorden der Ojfer-papen van

9i Rome in Grieken-land toegefonden ? die aan

, , Pompejut zijn gegeven [die alle tot fijn voordeel

,, waren] want hy was geweldig aan defefuperfti-

,, tievaft, luft het my geenflins te verhalen j en

,, ook is 't geenflins nodig j voornamentlijkvoor

,, Uj die daar felfs zijt tegenwoordig geweeft.

E , Want gy weet, dat byna alles wat Voorleid was,

, 3 een geheel contrarie uitgang heeft gehad.

Hier op paft , m ij ns ach tens , niet qualij k, 't geen

de anders grote fin verftand en geleerdheid) Au-
guftinus-) uit Julius Opfequens (in 't derde Boek van

\ii\titStadGods) voor een warachtige Hiftorieby-
" haaid ,' wanneer hy op volgende wijfe fpreekt

;

\
3 Want uit geen andre oorfaak is 'er gebood-

\ 9 , fchapt , dat de Apollo Cumanus [ofhet Beeld van

; , , Apollo dat te Cuma geëerd wierd ] terwijl de #0-

3 , meynen tegens de Achajers en Ariftonkus oorlog-

,, den , vier dagen lang gefchreyd had. Door

3 , welk droevig Voorfpook, als de Offèr-ivicbelaars

>} verfchrikt waren , en oordeelden , datmendat

,
, Beeld behoorde in Zee te werpen ,* traden de

, 3, oude Lieden van Om* daar.op toe, om fulks

3 , te ftuiten : en verhaalden dat fodanig een Voor-
il.', 3 fpook 3 ook in den Oorlog tegens Ant'iochus-, en

3 , in d' Oorlog tegens Perfeus , fich vertoond had,

,, in dat felve Beeld : en betuigden fy, dat,naar-

33 dien het den Romeynen tot geluk was gede-

1 >3 gen.» door befluit van den (Roomfcbe?i) Raad

3 > aan den felven Apollo gefcheaken waren toege-

fon-
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3 5 fonden. Waarop f N. B.) andre en ervarener

? > Offer-iuichelaars zijnde ontboden , de felven ge-

, , antwoord hebben , dat het een gelukkig Voor-

3, teken voorden Romeynen was : om dat Curna,

,, een Griekfche Colome was ,* en dat Apollo lijn e

3, droefheid door het fchreyen betoonde ; om
,, dat aan fijn Land > waar uit hy daar heen was

3> overgebracht, druk, ramp en verwoefting bo-

, , ven 't hoofd hing. Waar op daar na gebood-

a) fchaptis, dat Arifionicus verwonnen en gevan-

3 , gen was, in weerwil en tot droefheid van ApoU
, , lo 5 die fulks door de tranen [of 3 ajs andren feg-*

,, gen, 'tiweten, want dusdanige fabeltjes wor-
,, den ordinaerlijk op verfcheidene wijfen ver-

, , teld , ] van fijn ftene Beeld had te kennen gcgc-

; , ven.

Waarlijk defe God Apollo moet al in een byitere

verlegendheid zijn geweeft : en ïoud ik wel gelo-

ven 3 dat het niet fijne fchuld, maar onmacht.» is ge-

weeft , dat hy fijne lieve Colome niet te hulp quam :

en dat hy fïch toen heeft moeten trooflen (even als

ontrent het plonderem verbranden en verwoeflen'

van fijne fo wel Orakel- als andre Tempelen) gelijk

eertijds Jupiter by Virgtlius met ( Fata voluut ) hef

"Noodlot tvtlbetfi.

En dat hy anders wel, als in voortijde , (naar Ho*
atfmzxgetuigdjvoor fijne Trojanen (naar welker on-

dergang , hy een Vriend der Grieken , en een

vyand der Trojaan fche Afkomelingen,was gewor-

den 3 ) ook fo voor fijne beminde , en dus droeflijk

betreurde 3 Trojanen fou gefchermd hebben.

Mifïchien dat ook wel een derde hoop vznOfer-

<whhelaars, naar de twede ontboden zijnde, ibu-

den gefeid hebben , dat hy , Apollo > fchreyde, of

fweette, van angft en droefheid, om dat hy felfs
,

mee
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nietwift wie 't winnen fou. Want daar noch hey-

lig Water , noch Wierook , noch heylige Drievoet te-

gen woordig waren, kon hy, arme hals ! (als bo-

ven, pag. 183. en i84,£araz^;"fchimpelijktoond}

geen Orakel-antwoord geven.

Doch , om weder eens met ernft te fpreken >

fchoon dan de grote Auguftiwis , dit niet alleenlijk

voor een waarlijk gebeurde Hiftorie, maar daar

by ook voor duivels-konft en bedrog aanfiet, fiet-

men hier uit genoegfaam wat van de faak was : en
hoe deteAntwoorden derHaruJfiices te achten waren.

Alhoewel Cicero, die anders de kracht en nadruk

van fuik bedrijf wel fcherpelijk wederleid en be-

fchimpt ; doch evenwel acht , datmen , om de Ge-
mene-faaks wille , en 't Volk bequamelijker te ley-

den en te mompen , defe Lieden, of 't Collegium der

felver (dat te Rome van grote achtbaarheid was > en
uit de voornaamfte Leden van den Raad en andre

Magiftrature beftond, en daarom van den Raad en
. des felfs goedvinden , ten opikhte hunnes Ampts*
dependeerden) behoorde in ftand te houden. Ge-
lijk hy ook ( als noch gevolglijk fal gefeid werden)
van de Vogel-wichelarye , en 't geen daar aan de-

pendeerde, fpreekr.

Aanmerkelijk is ook,dat deCe Ojfer-<wichelaars al-

leen en fönder getuigen de Ingewanden befchou-
den > en daar uit dan het toekomende geluk ofon-
geluk Voorfeiden : waar ontrent fy hunne rol , of
naar eigen believen , ofnaar dat der Groten of kle-
inen , die hun confuleerden , byfonderlijk konden
fpelen : en aan andren op de mouw fpellen wac fy

«maar wilden.

1 En hierom was 't,dat Tiberius (als uit het 63. cap.

van des felfs leven by Suetonius blijkt) hen verbood,
in 't verborgen en ibnder meerder getuigen, uit

d'In-
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d' In gewanden enz. Voorfegging te doen. Naar-
demaal fy , of felfs alleen , ofmet een ander t' fa-

men flaande , onder vier oogen , alsmen feid, kon-
den verfleren , dat tot anderer, offijn eigen (waar
óver hy uitftekenden wantrouwig was) groot na-

deel mocht gedyen

.

Een feer aanmerkelijk exempel hebben wy daar
van , by reeds genoemde ^Qurtius in fijn fevendc
Boek, en op de navolgende wijfe door hem ver-

3 , haald : Toenhy [Alexander] t' elkens befwij-

S3 kende, ditmeteenafgebrokeftem, dienaau-

3 , lijks, van den genen dié 'er dicht by waren 5 ge-

, 3 hoord kon worden , uirgefproken had , begon-

3 , nen fy alle den Koning van fo gevaarlijk een

3 , voornemen af te fchrikken ; infonderheid Eri-

3, gyus ; die door fijne achtbaarheid niets by dit

,-, hardnekkig gemoed vorderende , de Koning
3*3 met waangeloofjdaarin hy fich felf niet magtig

, 3 was, focht te bewegen , leggende, dat de Goden
3 3 ook tegen dit overleg en voorneem waren ; en

dat, indien hy over de Vloed trok, een groot

,, gevaar [door 'tSlacht-offer] vertoond wierd

3 3 Erigyns in des Konings Hut tredende (N.B.)

,3 had Ariftander ontmoet , die hem gefeid had

3 , dat d'Ingewanden van droevige voorbetekenis

3 3 waren geweeft. Dit , u it de Waarfegger fo ver-

;, ftaan hebbende, boodfchapte Erigyus. Maar

3 3 Alexander , niet alleenlijk door gramfcbap,

3, maar ook door fchaampt ontfteken 5 om dan

3 , fijn waan-geloof , dat hy verborgen had, tegens

33 fijne wil ontdekt was, kuïiteÊrigyus, endeed

,, Ariflander roepen. Welke komende, de Ko-

3 , ning hem aanlag , en feide : Ik ben langer geen'

,, Koning, maar alleenlijk een gemeen Man. Ik

>, heb u bevolen , dat gy Offeren Jpud. Maar'
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,
, waarom hebt gy 3 't geen daar door voorbe-

,, diedwierd, aan iemand anders als my bekend

i ,
gemaakt ? Want Erigyus weet mijrte verborgene

i , en heymelijke faken > terwijl gyfe aan hem geo-

5, penbaardhebtp dien ik iofekeren bedieder def

,, Ingewanden houde* ais de vrees hem ingeeft.

}3 Maar aan u beveel ik een en andermaal, en fa

i > fterk als ik kan > dat gy felfs aan my fegd , war gy
, , uit de Ingewanden befpeurd hebt : op dat gy het

> j geen g)' gefegd Md hebben,niet lochenen kond

> 3 gefegd te hebben. Hy ftond gans bleek en als

,, t' enema.ü verfteld , door vrees geen enkel

, , woord konnende voortbrengen. Doch eyn*

,, delijk door de felve vrees ook aangeprikkeld*

j, om de Koning in hjne verwachting niet op te

3J houden, feidehy; Ik heb voorleid dat 'er een

feer moejelijk, doch échter niet vruchteloos*

,, gevaar vóór handen is$ en heb ik meer door

,, mijne goedgunftigheid als door mijne kunft

, , ontroerd. Want ik fie de fwackheid van u ge-

3, ftaltenis, en ik weet hoe veel aan u alleen gele-

,, gen is. Die^halven ben ik verlegen dat gy niet

,3 krachtig genoeg fult zijn om u tegenwoordige
geval tegemoet te ftreven. De Koning fond

, , hein wederom , bevelende 3 op hem te be-

, , trouwen; wijl de Goden hem tot het bedrijf

}J van noch andre faken de glorie toeftortden.

>, Terwijl hy daar op fich met de felfde Lieden *

,, beried) op wat wijs iy doch beft de Vloed fou-

j, den overtrekken , quam hrïfiander weder by

,, haar, en verfekerde , dathyrtoid Ingewanden

, , van blyder betekenis gef.en had : als uie t' cne-

,, maal van de eerden verfchilden. En dat hy

>, toen wel d' oorfaken van fijne bekommernil

j, geopenbaard had ,* maar dat hy nu heerlijke

»"> voortekenen verworven had, £e 'iGeen
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\ Geen ontrent dit verhaal aan te merken is, is,

i. (als reeds geleid is) dat de Offèr-nuicbdaars alleen

en ibnder getuigen , de Ingewanden der Slacht-

offeren 3 waar uit de Voorfegging door hen wierd

gedaan , befchouden : en alfoo feer lichtelijk kon
den wijsmaken, aan die genen voor wien fydat

verrichten , doch wel voornamentlijk aan deri

geinenen hoop . 't geen fy wilden dat de felve ge-

loofden. Waar i n Alexander (hoe fuperftitieus hy

wilde fchijnen) ficli evenwel niet liet Mompen:
gelijk uit dit voorbeeld blijkt , en uit andren ver-

der fal getoond werden.

2. De kunsjes en bedrog door Erigym en Ariftan-

der (die, buiten twijfrel, alfo wel voor hun ei-

gen heil en leven , als voor dat van Alexander ver-

legen waren ) om Alexander aftefchrikken, met
uit d'Ingewanden te Voprfeggen 't geen lijn voor-

nemen kon doen ftremmen en fluiten.

3 .Dat Alexander andre Voortekenen van Ariftan-

«fcrvereyft en verwacht hadde blijkt, mijns ach-

rees, niet duiitelijk uit fijne moeylijkheid, nietfo

feerom dat Ariflander eerder aan Erygius , als aart

hem felfs had geopenbaard , van wat natuur de
Voortek enen waren , als om dat hy wel dacht, dat

het een voorbedacht opftel was van hun beiden (en

licht wel van meer andren)fulke Voortekens,als'er

door hen voorgewend wierden) aan hem bekend
re maken. De klaarder blijken hier van fal ik by-

brengen , als ik tone, in wat achting de Politij-

ken de Voorjeggingen hielden : ook hoe defe Alexan-

der felfk-die el'cimeerde.

4. Dat Arijlander, door 's Konïngs kijven ver-

baafd en bevreefd, fijn feggen eerft by Alexander

indirecte in den hals trok : en daarom ook fo ter-

ftond voorde twedemaai offerende, quan0uis (als

of
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ofde Goden , fo fchielijk om fijn ofA/exanders wil,

fïch bedacht hadden, en een fpaakin 'c wielvaa
3
t noodlot geftoken , en daar door buiten 't ordina-

re fpoor gewend ) geheel contrarie ,
ja uicltekend

goede Voortekenen aan hem Alexander mede-
bracht.

Maar doch , wat verftandig Menfch kan twijf--

felen , dat Ariftander dit niet uir ingeven van Eri+

gyus en andre voorname hoofden der Macedoniër

t

deed : die fiende de gefteltenis van Alexanders ge-

ibndheid , fijne ordinare hete driften, en 't gevaar

der gehele , door hem voorgenome , faak ; hem
daar door hebben foeken af te wenden : op dat 'er

niet enige ramp overquam, die ( door Alexanders

dood ) hen allen ruineus kon zijn ? dat Ariftander

genoegfaam in fijne verontfchuldiging te kennen
geeft.

Vcorfïchtiger waren waarlijk die OfFer-wiche-

laars, die aan Julius de/ar3 kort voor de (o vermaar-
de flag van Pharfalia , tegens Fompejtu , antwoord

j

gafj naar Plutarchus , op volgende wijs (in des felfs

leven ) getuigd : Wanneer hy nu het Leger door heilige

'fiivering ivijde , en Jij71 eerfte OfferJlachte , kundigde

cfOffer-nvichelaar aan , dat hy binnen drie dagen aan den

Vyandfouftag leveren. Als Cr/ar hem Jaar op vraag-

1 de ofhy ook eniggoed Voorteken , te 1 opftcht van der

\felver uitkomft , vernam ? anfwoorde hy , gy fult felfs

aan ufelfs , daar over , beter antwoorden. Want de

Goden voortekenen een byfondre verandering vanfaken ,

en een grote vervjijfeling van de?i tegenwoordige ftaat

Piet een gsheellijk contrarie. Derhalven indien gy nu u

faken acht in goede
ftand'teftaanfo verwacht > een erger

lot ; of indien gyfe in een (paden acht teftaan , fo ver-

vacht een beter.

Hy Cafar, die iich anders door genige Voorteke-

E e % wh
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?ien, of Voorfeggingen , van fijne allergewichtigfte

•voornemens liet verletten; volgde evenwel (de-

wijl hy Opperpriefter en Augur was ; en ten minften,

daarom, de gemene fleur van Offeren, enOffèr*

ixichelarye moeit op volgen ) het ordinaer gebruik.

Doch verftonden de Öffer-wicbelaars , die in fijn

Leger waren, en de tegenwoordige gefteltenis der

faken, en 't humeur van C'afar felfs, fo wel; dac

fy, tot des fel rs voldoening (wijl hyfulke plechte-

lij kheid leer qualijk voor by kon) en tot conferva-

tie van hunne eigene achtbaarheid , geen beter en

breder antwoord wilden geven. Wijl een dusdani-

ge (voornamentlijk door de Hoofden wel ter fnee

verklaard) voor de gemene Soldaat
(
die doch an-

ders uitftekend voor hem ingenomen was) niet an-

ders als van feer goede uitkomft fcheen te wefenjen
alfo van uitbrekende gewicht, en aanmoeding was.

Hier by voegd, mijns achtens, byfonder wel
de Hiftone dien ons Flarvias Vopifut , in 't leven
van Florianus verhaald : wanneer hy van Tacitus en
Florianus beyden , fprekende , feid ; , , dat aan

,
c henlieden te hiierrarnne twee Mar?nere-heelde»

>y van verre boven natuurlijke grootte, op hunne
1, Tombe waren opgerecht : doch dat de felven

3, naderhand 3 doordcblixem ternedergeflagen»

•> , van lid tot lid verbryfeld en verflroyd waren

:

,, en dat ter fel ver rijd de Ojfer•-tichelaars hadden

, , Voorleid , dat 'er f eniger tijd een Roomfch Key-

,, /eruit hunne Familie fou opftaan, dieRichte-

,, ren aan Parthen en Terjen fou geven ', die de

9 , Franke» en Allemannen onder 't bedwang der

,, Roomfche Wetten (óu houden: diedeB^a-
, , ten uit geheel Afrika fou verdrijven : die de Ta-

, , proba?iers met een Gouverneur fou befwaren :

,*, die een Onder-Burgermeefter in Britannia fou

fen-
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v fendcn: die allen den Sarmaten als Richter fou

3, berichten: die den gehelen Aerdbodem , die

, 3 met de Zee omringd werd, door 't verwinnen
>, aller Volken fich ibu eygen maken . Doch dat

,, hy cyndelijk 't Opper-gcbied fou overgeven >

7 , en felfs naarde Vaderlijke Wetten fou leven, en

3, datfelve tot het i2oftejaar uitrekken. Maar
3 > dat fulks fou gefchieden naar 1000 jaren , af te

3 , rekenen van dien dach, dat hunne Beelden door
i, de blixem geflagen waren.

Waar op, hy Fl. Vopifcus , dan fcherfende voegd:

3 3 was'tniet al een aerdigheid in de Ojfer-iukbe-

3 , laars , die Voorleiden dat fodanig een Vorft

3 , naar 1000jaren tijdsfou komen ? want indien iy

, , des felfs toekomft naar 100 jaren,hadden Voor*

,, feid, hadden hunne Voorfeggingen noch kon-

3, nen ten toon gefield werden: daarvan fo vele

3, jaren nauwfelfsdeHillorieoverblijfd. En ver»

haald hy, een weinig verder daar op; ,, dat over

, , die Voorfegging van Opper-gebied door de Of
3 , fer-iuichelaars gedaan , feer vele Spot-verfen ge-

3, maakt wierden. Gelijk ook waarlijk die laak

byfonder wel verdiende.

Alle verftandige Heydenen hadden defe föort

van Lieden in byfondrekleenachting : en wierden

die Offer-tuichelaars , Vogel-iukkelaars , [die 't niet uit

publijke auctoriteit óeden~ysterrekijkers? en daar uit

Voorfeggers , en diergelijke foort van Volkje , by

den verftandigen maar voor ruichte en bedriegers

geacht.

Waarom ook Cato Cenforius in fijn Boek van de

Landbouw , (in 't 5 cap. ) den Huislieden ver-

maand en beveeld , dat fy noidmet Ojfer-iuichelaars*

Vogel-vjichelaars t lVaarfeggers > ofCkaldeers , te rade

4
Ge-
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Gelijk ook Columetta, in 't Sfte cap. van fijn eer-

{le Boek der Landbouw 5 diergelijke vermaning
geefd, en de reden 'er nevens fteld : wanneer hy
voor den Landman die tot waarfchouwing feid:

(Harufpices •> Sagasque , qua utraque genera vana fuu

perftione rudes animos adimpenfas , ac deinceps adflagi-

tia compellunt , ne admiferit. ) Dat hy doch niet admitte-

re de Offer-wichelaars , noch de Waarfegflers en Hexen;

als welke beyde foorten de onervarenegemoederen , door

ydele fuperfiitie , eerft tot onkoften , en daar najelfs tct

fchelmeryen 3 aandryven : En op 't eynd van 't eerfte

cap. fijns elffte Boeks , de Chaldeers vooïfchelmfche
bedriegers uitmaakt.

Hierom was 't ook ( buiten alle twijflFel ) dat de

Keyfer Kurelianus , onder andre reeglementen ,

aan fijne Krijgs-lieden beval : datJy geen geldaan de

Offer-wichelaarsfl>illenfouden. Gelijk de reeds ge-

noemde Vopijcus, in des felfs leven , verhaald.

Ja felfs geraakte te Rome het Collegium Harufé>icum

(of cier Offer-wiehelaren ) dat anders een der aller-

voornaamif.e Piieilerfchappen was ; en van ouds

van byfondre achtbaarheid , ontrent de Republijk,

enz. onder de Keyferen , in grote verachting : als

uit de woorden van Tacitus{\x\ fijn elfde Jaar-boek)

bli) kt : Daar na heefd hy \Claudiui\ in den Raadvoorr
gedragen nopende''t (Collegium Haru/picium) hmpt-ge-

Tioodfchap der Offer-wichclaren : dat d' alleroudfte Difci'

pline va?i Italië niet door luyeftofloeidin onbruik diende

te komen. Dewijlmen dikmaal, in tegenfpoedenvan

den Staat , ontboden haddegenen , door welker vermaan
(te Ceremoniën in haargeheel herfteld waren 3 en voor
9
t toekomende beter waargenomen. En dat de treffelijk-

flen vanEtrurie, uit Jich felven , of door aandrijven

van den Roomfthen Raadt die wetenjehap onderhouden,

en onder [fekere~\ Familien hadden voortgepla?it ; 'tWelk

tm
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vu luyer en traagl'ijker gejchiede , door de ra n elk bekende

en algemeene flof, ontrent de goede konfen: en omdat
het uitheemfch overgeloofkracht kre:g. En vjas ivelal-

les jeegenivoordiglijk in gelukkigen Jland ; maar men
moefl der Goden goedertierenheid die dankbaarheid be-

vjijjèn y dat de Jeden en bediening der heyligeplcchtel'yk-

heden in hacheitjeke tijden geoeffe?id , in voorgoedige niet

vervielen > en te niet gingen. Waar op een Raad[lot is

gemaakt dat de Pontifices fouden beforgen al/es ivat tot

behouding en bekrachtiging van de Offen-ivichelaren (en

derfelver Ampt enz.) kon dienen.

Want wie fier niet dat het hier mede ging als

met het Droombedieden ; dat door Cicero feer aerdig-

lijk befpot werd, en waar van hy, onder andren,

dusdanige Hiftoritjes verhaald ? „ Een Loper die

van voorneem was naar de Olympifche Strijd-ffte-

len te reifen (om daar mede te lopen
,

) had in fij-

ne droom gefien , dat hy op een Wagen met
vier Paerden gevoerd wierd. 's Morgens ging

hy na de Droom -bedieder : En defe feide hem, gy
fuld verwinner zijn; want dat werd betekend
door de fnelheid en fterkte der Paerden. Daar
op ging de felve naar Antiphon [ een vermaard
Droombedieder] die feide hem , gy fuld fekcrlijk

verwonnen worden. Want begrijpt gy niet,

dat 'er wel vier voor u heen hebben gelopen >

Een ander Loper ( en van defe en diergelijke

dromen zijnde Boeken_ van Chryfypus en van
Antipater vol, maar ik keer weder tot mijnen

Snijd-loper) bracht aan den Droombedieder , dat

hy 9 in lijn droom, in een arendiWfls veran-

derd geweeft. Die feide daar op , gy lult ver-

winnen j want geen Vogel is 'er die fnelder

vliegd als defe. Doch als hy by Antiphon quam,

feide defe hem, fiet gy felfs niet, dat gy verwon-

E e 4 neo
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9 y nen fult werden? want defe Vogel, terwijjfc

3, andrenjaagd en vervolgd, blij fd felfk altijd de

9 , de laatfte. Sekere Vrou die gaerne een jong

3 , kind had , en twijfTelde of fy ook befwan-

3, gerd was 5 fag in hare droom ,* dat hare natuur

, > verfegeld was, en vertelde dat aan een Droom-

,, bedieder. Defefeide, dat fy niet had konnen

3 5 ontfangen, om dat hare natuur verzegeld was.

3> Eenander in cegendeel feide, dat fy fwanger

>, was; wijlmcn, dat ydel en ledig was, nietgq-

3 , wend was te verfegelen.

Dat Cicero hier mede niet te vergeefs fo railleerd,

toond ons ( buiten vele andren die hier konden
werden opgehaald) het exempel van Darius ; naar
9
t door Curtius werd bygebracht , in fijn derde

Boek van Alexanders Ieven 3op de[e wijs :
, 5 Voorts

de gedaanten der dingen , d'iQ Darius boven
*t hoofd hingen, pijnigden hem , om d'aan-

ftaande fwaricheden bekommerd , in de flaap

;

ofom dat fy uit bekommering voortquamen,
of door de Vaorfegyng van 't voorfiendegemoed
befpeurd wierden» Wanthy droomde, dat het

Heyr van Aiexander in lichter lay brande eq
flikkerde : en een weynig tijds daar na, dat

Aiexander in fodanige geftalte van kleding , ge*

lijk hy [Darius'] felfs gekleed ging > voor hem
gebracht wierd.en daar na noch,dat hy [ /Kiexanm

der] te paerd door Babylonie gevoegd , fchich-

tiglijk met fijn Paerd uit fijne ogen verdween.
Daar by ontftaken ook de Voorfeggers, \ChaU
delers, Hamftkes , Auguresy] door hunne van mal-

kandren, verfchillende verklaringen , grote be^

kommernis in hem. Enigen ièiden , dat dit

een blijde Droom voor den Koning was; om
dat het Heyr der Vyanden gebrand had , en om

dat
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, dat hy gcfien had dat hlexander fijn Koninklijke

, klederen afgeleyd hebbende, in een Ferfaan*

, febe en gewone kleding , tot hem gebracht

, wierd. Anderen hadden hier op een andere

, verklaring , en feiden , dat het flikkerend Heyr
, der Macedoniers , 't welk Darius gefien had , een

, glans en heerlijkheid voor A&#W<?rbediedej
die, gelijk fy niettwijfFelden, de heerfchap-

y van kfia veroveren fou, vermits Dariusy toen

y Koning genoemd wierd, ook dus gekleed

was. Deië bekommernis, bracht ook, gelijk

gemeenlijk gefchied, alle d' oude dingen we-
der te voorichijn. Want Darius had in 't begin

van fijne heerfchappy , bevolen , datmen de
Terfiaanjcbe fchede van fijn Sabel, in fodanig

een gedaante , als óeGriekejt gebruikten, veran-

deren fou ; en de Cbaldëêrs hadden terftond ver-

klaard, dat het Rijk der Perfiamn aan den genen>

welkers wapenen hy gevolgd had , overgaan

fou. Voorts, hy, door d' antwoord der Voorfeg-

geren, die gemeen gemaakt wierd, en door 't ge-

licht , dat in den droom hem voorgekomen was,

grotelijks verblijd , dee 't Heyr naar de Euphra-
tes trekken.

Hier uit kan ook gefien werden, hoe verftandig

defe Lieden in hunne kunft waren ; ofliever, hoe
byfonder Hechte overeenkomft onder hen was,

in 't uitleggen van de dromen , der gener , die hun
confulecrden.

Want 1. quamen fy geen Mins overeen , wegens

't branden van 't Vyandlijk Heyr ,* dat dcfen toe

voordeel , die weder in tegendeel tot nadeel , van

Darius uitleyden*

2. Ontrent de Perjtaanfche kleeding > die tot

voordeel van hlexander uitgeleyd wierd ; daar in

Ee 5 te-
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tegendeel 't verandren van Darius Sabel-fchede

,

in een Grieks fatfoen , tot nadeel van Darius wierd
uitgeleid; dat tegens malkandren directe aanftoot.

Ondertuflchen was D<7ri«x wel ib politijk, dat

hy (of hy felfs al fchoon hier over beangft en be-

ducht wasj maar alleenlijk } 't geen tot lijn voor-

deel en verkrijging der overwinning fcheen te ge-

dyen , aan fijn Krijgsvolk bekend maakte : en fich

hield , als ofhy daar over ten hoogden verblijd, en

aangemoedigd, was.

Maar laat ons eens overgaan tot de Vogel-iuiche*

laars ; welker Collegie en Ampt enigermaten met
dat van de Offèr-tuicbelaars vermengd was : want
ftaad van beiden die Ampten aan te merken , dat

fy , by den Romeynen , niet als door byfondre ver-

kiefing, uit Lieden van de grootfte achtbaarheid

en hoogfte Magiftrature der RoomfcheRepublijk,
wierden verkregen,en bediend: en (gelijk ons dat,

en de Hiftorien , en de publijke Opfchriften enz.

feer klaarlijk leeren, ) even als 't Collegium der

XV. Mannen ; wien de bewaring van de Boeken
der Sibyllen ten dierite was aanbevolen j 't Collegium

der (Pontifices ofj Opper-priefteren , welker en aller

andrer Priefteren) hoofd was de Pontifex Maximus,,

t' enemaal van den Raad dependeerden j en ordi-

naerlijk aan den feive altijd rekenfehap moeften

geven j en niet buiten der ielver bevel , ofoogwit
gaan. Waarom ook de Roomfche Keyferen, met
het aanvaerden van 't Keyferrijk , ook te gelijk

fich deden Po?iüfex Maximus maken : wijl de Op-
permacht in 't Geeileiijk daar door , fo wel als in

't Wereldlijk , op hen devolveerde.

Van wat kracht en nadruk s of (om beter te (eg*

gen , ) hoe ydel en beufelachtig defe kond was ,* en

hoe byfonderlijk weinig geacht by alle verftandi-.

gen;
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gen: ook hoe mec'er tijd,de felve in gehele verach-
ting geraakt is, leerd ons opentlijk Cicero (die felfs,

als hy bekend, toenhy fulksfchreef, een Lit van
dat Collegie was) met byfondre kracht en nadruk.
Uit welke, ik evenwel maar een kleen gedeelte

tot een proefje fal bybrengen : waar uit van 't an-

dre geoordeeld kan werdenjtervvijl ik om de lank-

heid der rede ( fchoon feer waerdig heel en al ver-

taald te werden) de relt voorden Taalkundigen
iate. Hv feid dan : „ Maar laat ons eerft de Vogel-

,, lukhelaryenbefchouwen: een ftofdie al befwaar-

»> lijk vald te verhandelen, voor een die felfs een
>» Vogel-wkhelaar is , ofom wel te feggen befwaar-
*' lijk voor een MarfchifchsWicbelaar > maar gans
»* lichtelijk te beantwoorden voor een Roomfche.

" Wantwy \Romeynen\ zijn niet van die foort van
" Wkbelaarsy die uit der Vogelen, en meer an-

!

' drer tekenen, waarneming toekomende dingen
' Voorfeggcn. Alhoewel ik geloof , dzzRomu-
"

lus-i die defe ftad Rome , op, of volgens waar-

iy
neming van Vogel-vlucbt enz. heeft geboud de

„ inbeelding ofgeloof , heeft gehad , dat ontrent

„ Voorkennis van toekomende faken , de Vogel-

„ wichelarye van byfondre kracht en nadruk was.

„ Want de Lieden van den ouden tijd doolden

u in vele faken : die wy hedensdaags of door lank-

,, wylige ondervinding j ofdoor geleerdheid, of

,, lang verloop van tijd, van een ander wefen en

.„ gefteltenis te zijn bevinden.

,, Doch werden evenwel , fo om de voor-inge-

,, nomene waan van 't gemene Volk, als om de

,, grote nuttigheden (of voordelen) daar ontrent,

,, voor de Republijk , de gewoontens en plechte-

„ lijkheden, de godsdienftigheid , en de oeflfe-

„ ning , en 't recht , en achtbaarheid der Voge^'

» tichelaars in ftand gehouden. En
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„ En, waarlijk , waren ten allerhoogfteftraf-

„ waerdig de BurgermeefterenP. C/W/w j enZ».
>, Junius\ die tegens de quade voortekenen der
m Vogel-tuicbelarye zijn t' feylgegaan. Wijl 't be-

„ hoorlijkwas, datmenaandeGodsdienftquam
v gehoorfaamheid te geven: en waren deVaderlij-
*» ke feden en gewoontens geenfins (o hardnekkig-
>> lijk te verwerpen. Waarom dan ook met goed
3> rechtjde ecne door Rechtfpraak van het Room-
" fche Volk is gedoemd geworden ; end'andre
** fich met fijne eygen hand heeft ter dood ge-
" bracht, Flaminius verachte de Vogel-wichela-
" ryen , en geraakte met fijn Heyrleger omhals.
" Maarin'tvolgendejaardaarna, gaf P*»/** aan

den felvengodsdienftiglijk gehoor. Doch is hy

„ daarom te minder in de (lag van Cannes [de ver-

„ fchrikkelijkfte nederlaag dieoiddeRomeynen

„ gehad hebben] met fijn Heyrleger gebleven ?

„ Want ook ^als'er al waarlijk en wefcntlijjc

»> Vogel-wkhelaryen v/zren^ die 'er doch geenflins

», zijn; fo zijn die foorten die wy gebruiken, 't zy

>», door 't eten ofniet eten enz. der Kiekens; 't zy door

»> Vogelvlucht enz. in den Hemel ofLucht waarge*
'> men, geenflins VogeUwichelaryen , maar flechtt

„ fchaduwenderfelven.

Verder toond hy Cicero» feer klaarlijk, uit de

manieren van obferveren of waarnemen , enz.

dat'ergtnsnietovernatuurlijksinftak ; fo ontrent

de Vogelvlucht , en 't geen daar aan dependeerde

;

als 't eten , of niet eten der Vogelen , enz. en mengd

onder fijn verhaal, het feer aerdig loopje van M.

Marcellus ; die reeds vijfmalen Burgermeerfter was

geweeft , en een Ampt-genoot van Cicero , in

't Wichelaars Collegie : namentiijk , ,,dathy

, . [Marcellus] wanneer hy krachtiglijk een faak ter

hand
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„ hand nemen wilde ,• hy, over weg reyfende, in

„ een toegeflotene Rosbaar fich te letten gewoon
„ was; op dat hy door geen Voortekenen verhin-

,, derdwierd.

Waar by noch komd, dat, hy, Cicero, toonde

dat de voornaamfle foorten van Vogel-<wkhelarye >

by fijne tijd, ofgans niet meer in gebruik waren,of
of maar uit fleur en gewoonte wierden gebruikt:

en men de felven meeftentijds, ontrent d'aller-

gewichtigfte faken verwaarloosde. Gelijk ook
DionyfiusHalycarnaffeus van fijne tijd [de tijd van

Auguftus heerfching] toond , dat fy wel met de van
ouds gewoonlijke omfhndigheden ; doch echter

maar puurlijk uit fleur en gewoonte wierden te

werkgefteld.

Dele Vogel-iukbetaars, faten ook (by deltomey-
, nen) alleen , en in een Huis, of Tent, daar toege-

j

huurd (als Vlutarchus daar van getuigdJ fo buiten de
Stad, en fodaniger wijfe, dat fy de ruime lucht voor

\ lich open hadden, en de felve vry konden befchou-

wen: en moeftenfy, indien fy, om enige oor-

faak, eer'er noch enig feker Voorteken verlche-

nen was, weder naar de Stad waren gekeerd , de

,
oude Tent verlaten ; en in een andre weder op nieu

de Voortekenen waarnemen : ofhadden fy ook hun-
>ne Auguracula > of Auguratoria , (want op beyde

wijfen werden fy genaamd) van fwaarder en confi-

I

derabelGeboLiials uit 't volgende Opfchrift blijkt:

IMP. CAESAR. DIVI. TRAIAN1
PARTHICf. F, DIVI. NERVAE. N

TRAIANVS. HADRIANVS
AVG. PONTIF. MAX. TRIB. POT. XX

imp. rr cos. m. p. p.

,
AVGVRATORIVM. . DILAPS

A. SOLO. RE ftitu IT
I Ia
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In de Legers 3 hadden fy die by de Richter- en
Aanfpraak-itoel : alwaar ook de Wichel-Altaar

was: wijl alles van gewicht ( voornamentlijk de
Godsdienft rakende ) met het Offèr-fiachten enz.

wierd aangevangen.
Demeeftetijdhadmen in de Legers (die onder
Hoofden , wien ook de Voogel-ivichelarye toequam,
te Velde lagen; maar alleen de Kiekens, en der fel-

ver Pullarios 5 oïKieken-voeders , (of Dragers en Be-

forgers) en wierd door den felven waargenomen en
feangediend, of de Kiekens aten of niet aten 5 offy
al gretiglijk opnamen 't geen hen voorgeworpen
wierd 3 en weder uit de bek lieten vallen 3 dan of*

fy als fonder honger en iufteloos daar op pieten

,

enz. En is mede byfonder aanmerkelijk , dat de
Pullarim ook alleen (en buiten mede-getuigen , ten

fy iemand fijner Ampt-genoten ) het eten of niet

eten der Kiekens waarnam ; en daar op dan de aan-

kundiging aan den Velt-heer deed 5 als uit Liviut

,

Plutarchas en Curtius blijkt.

Watkunsjens, onder dusdanig heylig en gods-

dienftig prxtext gefpeeld wierden,in deRoomfche
Republijk, onder de Groten , (om aan malkandren

de voet dwars te fetten , ofden felve , als
y
t fo pas

gaf 3 te lichten) blijkt uit de exempelen , door Li-

vius , Ptutarchus en andren bygetyacht.

Plutarchus fpreekt , in 't leven van Marcetfas , op

defc wijs : De VogeUwhhelaar had aa?tgekundigd op

de (Comitia Covfularia ofjpuhlijkeV olks-Vergaderingen,

tot verkief??g van Burgermee/teren gehouden 9 dat de

Burgermeeferen quai'ijkgekoren waren [om dat 'er na-

mentlijk geen goede, of gene daar toe vereyfte

Voortekenen waren geweefd] vjaar op fo terftond

den Raad Brieven affond 71aar de Lagers 5 door welken

fy den Burgermeefieren op onthodm 7 en te rug na Rome
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riepen : met bevel(daar nevens) van fo dadelijk bet Bur-

ger?neeflerfchap neder te leggen ; engans ?iiets voor 't Ge-

meene-beft [als lullende daarom van quade ukkomft

zijn ] tegens den Vyanden te ondernemen, Flaminius

,

vuanneerj) tot hem gebracht vjaren , liet defelven ongeo-

pend , tot naar dat hy de Vyanden gejlagen en Verjaagd,

en hunne Frontieren veriuoeft had.

Die genen , evenwel , die wat fuperftitieufer

waren , of geen genoegfaam fterke party te Rome

hadden , leyden terftond daar op , 't zy te Rv?ue

noch tegenwoordig zijnde , 't zy verr' afby de Le-
gers wefende , op 't geficht van lulke Brieven , hun
Ampt neder, of 'er volgde de condemnatie van
't Roomiche Volk op.

Dat fy niet alleenlijk opdefewijfe; maar ook
op reys zijnde , de Vogel-vlucht enz. waarnamen

,

leren wy, fo uit het bygehaalde loopje van Mar-
cellu* , als uit dees volgende Hiflorie , die Eufebius

in fijne EvangelifcheV'oorbereydingen citeerd j doch
uit Flavius Jofephus i die de felve eerft uit Hecateus-,

met des felfs woorden , bybrengd, , , So als ik

, , naar 't Rode Mevr reysde met de reft der Jood-

, , fche Ruiteren , die ons tot Leyds-lieden dien-

j , den 3 was 'er onder andren , in ons gefelfchap,

, , een van henlieden , Mofomannus genaamd , [Jo-

, ,
fephus noemd hem Mofollamus~\ een man fo wel

.j, ten opfichte van grootheid van gemoed en
i, , wakkerheid, als van Lichaams grote en kracht,

uitftekende ; en,naar getuignis van alle Grieken

, en Barbaren , uicnemend afgericht in'tfchie-

, ten. Defe , fo als op 't geroep van feker Vogel-

, tvicbelaar,d\e befig was mecWiktekenen waar te

, nemen,de menichte fchielijk ftand hield,vraag-

i
, {Ie waarom doch fulks gefchiede, De Vogel-

, 3
huichelaar toonde hem een Vogel , en feide , dat

in-

> •>
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„ indien hy daar ging nedcrfïtten ,' het dienftig

»> was dat fy alle daar ook bleven ftil houden 5 of
5 , indien hy voortvloog*, dat fy dan ook maar
,» voorttroken. Ofindien* eyndelijk* de Vogel
>> te 1 ugge vloog , fy ook van gelijken wederom
>* togen, de Jood fèide daar ganfchelijk niecs te-
m gen; maar fijn boog gefpannen hebbende, door
>' ichoot hy de Vö^/in de vlucht* Als de Vqge/-*
a> tichelaar hier over feer ontfteken wierd, en eni-
*' ge andren nevens hem, aan den Jood alle quaad
1' toewenften , feide hy , ellendige Menfchen hoe
:. raafd gy dus ? en te gelijk de Vogel in de hand
* nemende, feide hy, ik bid u, die niets ontrent

fijn'eigen leven heeft konnen voorfien, of we-

JJ
ten, fou die iets wegens onfe voorgenome reis

w konnen Voorleggen > want waarlijk indien hy

,, 't toekomende had konnen voorweten , foud

j, hy noid naar defe Plaats gekomen ziin, om,
„ van de Jood Mofèmant Pijlen doorfchoten , om
„ halsteraken.

Defe Vogel-wichetarye wierd wel , van ouds , tot

alle wichtige faken en plechtelijkhedcn gebruikt,

in 't kiefen der Magiftraten , en Friefterfchappen , het

brveftigen der Wetten enz. Doch ten tijde van T>io*

vyfius Halycarnajfens was die plechtelijkheid al

t*enemaal uit gebruik 5 enhieldmen'ermaareen
belachelijke fchadue van over ; gelijk \\y J>ionyjius

daar van , in fijn tweede Bock , fpreekt : (en ge-

lijk ik hier over nu even te voren ten dien opfichte

heb gewag gemaakt) ,, Maarby onfe tijd, is defe

, , gewoonte al vernietigd , en houdmen 'er maar

1 , enige fchadue van,om deGodsdienft te voldoen,

,, Want deCandzdati [ofnaftandersvan Ampten]

5 , nemen eenSetel,en gaan daar in fitten 3des mor-

?, gens metheteerft* ïchemerlicht van den dag,

en
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en ftorten enige gebeden , onder den bloten

Hemel , uit. Waar op dan ene uit heiCol/egte

der \
Togel-'wkkeldars , ( die daar toe uit het ge-

meen werden onderhouden ) hem aankundigd,

dat het van de flinke zijde des Hemels ge-

blixemd heefd , en dat ly ook [door Goddelijke

toeftemming] tot de Magiftrature verkoren

zijn s fchoon dat 'er geen Blixcm verfchenen is.

Waar op zy dan op het Voorteken van die

woorden weggaan tot d' aanvaarding van 't Ma-
giftraats-ampt. Sommigen menende dat het

genoeg is 3 als 'er maar geen contrarie Voorte-

ken lich vertoond heefd ; fommigen felfs te-

gens de Goddelij ke wil > die daar door 'er fig te-

genfteld , en hen wil wederhouden. Want
'„ fomtijds , ontfangen iy niet fo fèer de Magi-

,, flraats- ampten, als dat iy wei met geweld 'er lich

infetten.

Diedepublijke, en dikmaal leer fchandelijke,

kuiperyen, derCa?ididate?ioï publijke Ampt-ver-
foekers, 't zy van Burgervtcefterfchap , of dierge-

lijken » 't zy van Opper-prièfterfehap (als ons onrrenc

het Voorbeeld van Julim Ccefar , uit d' achtbaarfte

Hiftorie-fch rijvers blijkt). voor en ontrentdeles

Hiftoriefchriivers tijd , met enig 't minde oordeel

aanmerkt , kan onmooglijk lijn leggen niet als

wel warachrig erkennen , en noch vry meerder
daar vandenken.

Dat wijfe Lieden, als 't nood deed, evenwei
daarom geen goede gflegentheid verfuimden

:

blijkt niet alleenlijk uit het Voorbeeld wanAkxan-
der3 Vlaminiuii J, Ctefar en andren meer by Suetonius

^lutarchui en andre Schrijvers te vinden 5 maar
fpecialijk uit dat vznTappius , door Livius in fijn

lode Boek [en in Glaiemakers Vertaling gp 't ein-

Ff 4»
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de van 't eerfte Bock] op defe wijs verhaald:

J? apyrius Rond , fondereen woord te fpreken,

in de darde wake, en na dat hy d* antwoord van
fijn Ampt-genoot ontfangen had, op; en ge-

bood den VogeI-<wiche/aar, op deWik-tekenentt

letten. Ider verlangde na de ftrijd : Groten en
kienen hadden gelijke begeerte. De Hoofd-
man (agd'y ver der Krijgslieden, en de Krijgs-

lieden die der Hoofdmannen. Defe branden-

de yver vloog over tot degenen, diedeJVik-

tekenen iöuden waarnemen. De Vogel-<waarne-

mer\PuUarw~] was, fchoon de Kiekens niet aten ,

(oft voedlel in de bek namen) fo ftout, dat hy
vals bericht van de Wichelary gaf,* en feide dat

het aas uit de bek van de Kiekens ter aerde ge-

vallen was. De Conful , verblijd van dat het

Voorteken goed was , en dat fy , onder 't beleid

der Goden , ten ftrijd (ouden gaan , gaf het te-

ken van de ftrijd overluide. [En naar een kiene

tuflchen rede]Daar rees, toen de Conjulmet defe

dingen beiig was , twift tuflchen deFogel-tuaar-

nemcrs , om dzlVik-tekenen vandefen dag. De
Roomlche Ruitery dit verftaande , en achtende

dat dit niet te verwaarlofen was, openbaarden
dit aan Spurius Vapyrius , des Conjuls neef. Defe
Jongeling, die geboren was, eer de Leering

van met de Goden te fpotten ingevoerd was, de-

fe faak naerftiglijk onderfocht hebbende, om
niets, dat onfeker was, te legden, openbaarde dit

aan de Confihdie hem defe antwoord gaf: gy ver-

diend om u deugd en vlijt geprefen te werden.

Maar de Vegel-<waarnemer , vals bericht doende ,

haald de ftraf van de verachting van de Gods-

dienftopfich. Ik, watmvaangaad , hebver-

ftaan dat de Kiekens gegeten hebben , en dat

het
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,, het Wik-teken goed voor 't Roomfch Volk en
„ 'tHeyris.

„ Hy gebood daar na den honderdfte-rmnn en ,

3, de Vogel-iuaarnemers in de voorfle g rieden te ltel-

>> len. De Samniten , van hun zijde deden, hun-
•* ne Vaandels aantrekken, en hunne Leg oen met
>> gecierde Wapenen daar achter komen ; invoe-
*> gen dat het voor den Romeynen felfs aange-
ef naam was hunne Vyancien te hen. De Vogel"

» waarnemer [die dus van \Wik-teken gelogen had]
" wierd, eer 't gekrijs opging, en eermen aanviel,
" vaneenfehichts als by geval ingeworpen, ge-
" raakt, waar afhy voor 't Vaandel dood neerviel.
" DeConfi/, dit, vemaande 3 feiae : deGoden zijn
' indeftrijd. De geen die fonde gedaan heeft,

draagd de ftraf daar af. Een Raafgierde luid

[ t
op voor de Conful-> toen hy dele redenen fprak.

,, Hy van dit Voorteken verblijd , feide dat de

„ Goden noid in iets, dat den Menfch aangaad

,

, ,
jonfttger geweeft hadden.Hy gebood de Trom-

„ petten te Heken , enz.

Wat verftandig Menfch fal niet gdlöten , dat

ócCe Pullarius ( oiVogeLwaarnemcr) door 'c heime-
lijk beitel van Papyrtus,dror iemand uit het Room-
fche Leger behendiglijk is omgebracht : io om dat

hy Papyrus fich wrook over die gene , die of al te

lichtvaerdiglijkde faak felfs had uitgebracht, of al

te onvoorfichtiglijk , in tegenwoordigheid van an-

drePuf/arii (en met welken hy d'allerbeile vertrou-

lijkheid niet kon hebben) die Vo^el-ivkhe/arj had

aangcfteld: als om dat iïjnefafchielijke dood ten

miniten by den groten en dommen hoop(en voor-

namentlijk diegenemdie in ib beroerliii; een itand

van'tHeyr, al te verre daar af ftaande , niet fo

ten eerften derecVegefchapenheidaerlaakkon-
Fï z <lea
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den doorgronden ) voor een goed Voorteken aan
't Heyr fou fchijnen te dienen j om de redenen by
d e Confulgemeld. Waar by noch quam 't verfierd

Mirakel van de fchielijk opfchreewende Kray;

daar elk een meerder met fijne gedachten opd'uit-

komft.deraanftaandeft.rijd, en eygene behoude-
nis, als met fijne ogen naar de Lucht > en 't geen
fkh daar in vertoonde , met byfondre nadruk om-
herfag. En oft' al enigen van de naaft-byftaanden

vermerkten , kon dat bedrog , fo kort en haaftelijk

voor de ftrijd gepleegd, fo kortelijk niet aan Jan-
alleman ondekt werden , als wel ter eerfter inftan-

tie't Mirakel wierd verfpreid.

Dele Wicbel-konft was onder hen Vogel-<wicbe-

laars , die Leden van 't publijk Collegium , te Rome,

waren , van een byfond er groot geheym, als reeds

boven pag 60.en 70. getoond is; (fchoon de Land*
lopers , en andre ruichte van IVicbelaars > met wel-

ken fich wel 't gemene graauw , geenfïïns deRe-
geringjten opfichte van confultatien enz. bemoey-
de, hunne byfondre geheymenisjes , kunsjes en
bedrog, hadden.) En wierden hierom de Boe-

ken , waar in hunne Vogel-vjichelarye , of de kunft

en 'tgeheym der felve) befchreven was, feerforg-

vuldiglijk onder hen bewaard: even als, onder
de Harufpices , der Ojfer-iuicbelary-boeken > (datikfe

fonoeme;) en onder de Pontifices , de Pontificale

boeken: en tot welken, buiten hen , niemand toe-

ganghad, als de Pontifex Maximus : naardien die

aller Priefterfchappen enz. Opper-priefteren Op-
per-hoófd was : doch die evenwel ontrent de Sibyl-

fynfebe, dat Recht, of die vryheid , niet had: of

't moeft onder de Keyferlijke Regering zijn ge-

weeft: wijl die fich Opp er-hoofd van alles maak-

ten. Waar van evenwel geen exempelen zijn.

d'An-





N .7* Goeder-geluk of Waarfèg-
gers van velerlye fóorten , fkh te Romein de
grote Ren-baen 7 daer omtrent , en elders,

onthoudende. Pag. 453,

I T^v E Roomfcbe Circus Maxim us , ofgrote Ren-

P J enHeydenJche Proce/fie-baan , 'Vooreen

gedeelte der feher verbeeld.

% 'tOppidum.

3 't Podium.

4 De Meenia.

5 De Middel-dijk der Ren-baan met dejjelfs Goden,

Altaren en andere cieraden.

6 Grote Pyramideopde Middel-dijk.

7 Ey-gelijkende en Delphijn-dragende Pijlers.

8 Jodinnen en diergelijke Vodde - moers , die door 't

Hand-bekjjken Goeder-gelukfeggen.

$ Vóor-feggers uit de AjlrologifcheTel-regeltjes , enz.

van Thrajyllus, en anderen.

10 Priefier met de Godinne 1/ïs.

I I Orakel-lot-trekkers.

\Z Omdragers van Anubis Beeld,

13 Phrygiaanfche Mijter-drager*

14. Droom- uitleggers.

15 Comagener Offèr-wichelaar

16 Trommelende, en Pijp- en Fluit-gelende Galli, of

gejnedene engefchorent Papen, van de Grote Mot»

der der Goden.

17 Quanffuis Dodonifche Priesteres, door JuvenaaJ

gemeld.

18 Voor-Iefers der Almanakken van Petofyris.

19 Aftrologi , of voor-feggende Sterre-kijkffSl
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d' Andre ruichte van Voor- oiWaarfcggers , daar

aan 't Gemeen fich fottelijk vergaapte , voorna-
mentlijk Wijven , Kindren , Slaven , en dierge-
lijk flach van Menfchen , waren de ganfche We-
reld door verfpreyd ; en fo wel in Italië , als Grie-

kenland t\\ andre Gewetten , in feer grore menich-
te, en van velerlye foorten. Want, buiten de
Aftrologen , waren 'er de Handkijkers , de Vulgare

Vogel- en Offèr-wichelaars,de Lot-trekkers3 de Droom»
bedieders , de Kajfe-boeven , en byna ontallijke an-
dre foorten van boefachtige bedriegers meer : die

ofdoor afih of meel, offeef, Voorfeiden ; of in

Water of Spiegel'enz. deden kijken j of andre fot-

teinyen aanrichten; waar door fy 'tlichtgelovig

Volkje doekten , en fich felfs goed voordeel en ge-

mak toebrachten.

Met hoe dwaas een drift het Roomfch eVrouw-
volk, hier ontrent, befeten was, toond onsby-

fonderfcerdiglijk, mijns achtens, de fo ervarene>

als fcherpfinnige en fcherp-feggende, Juvenalis\

wanneer hy , in zijn fesde Schimp-dicht , op defc

wijs fpreekt

:

,, Sie doch
,
'er treed dan in de rey der rafende

„ Beüone , en die van de Moeder der Goden ; en daar

>> by noch een grote en grove Halfman (ofom>
v mande ) wiens tedere teel-leden al overlang
'» door een ruwe pot-fcherf zijn verminkt , en
>» voor wien ( als veel eerwaerdiger ) wijken de
>' de heefche hoop (van andre dusdanige Land-
P' lopers) en de trommelroerende Galli van min-
»' der foort. Terwijl hy meteen Phrygiaanfcbs
" Myter om 't hoofd en kin bekleed , met eenlui-
J>

de ftem en woorden van anderhalf voet, Herfit-
*' ftorm en onweder , offiekte, pelt enz. dreygd

'I en Voorfeid j ten zy fy fich door. 't ^even van
Ff* hon-
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sy
honderd eyeren [aan hem fijne Priefterlywiwv/

„ enreynigd: en daar by nath haar Xelaixpelifihe kle-

3, deren vereerd, [Wat juilte coleur diefoortvan

van klederen hebben gehad, wijl het duifter is,laat

ik den Geleerden bekibbelen ; ook ofhet nieuwe
of oude klederen ( rokken fchorten of hemden )

zijn geweeit 3 om 't wootd Vcteres , dat fommigen,
in plaats \anVeftes> lefeh.] ,-* Op dat alfo alle

a, fchielijk overkomende en byfonder gevaarlijke

3 ,
rampen mogen afgewend werden, en inde ge-

„ gevene klederen varen : en iy allo voor alle toe-

3, komende quaden en ongevallen , voor 't gehele

3,
jaar3 mag bevrijd blijven.

,> Hierom fal fy ook in de Winterfche Tsbyten

3) der Rivieren indalenj en'smorgens driemaal

, fich in den Tyber dompelen , [ Periïus Sat. 1.

Tj?erino in gurgite mergk Mane caput bis teraue 5 &
n<ètemfluminepurgas~] ,-> en , tot felfs in de Dray-kui-

£ len üefer Rivier, haar doch anders fc'£ ; k- en

i, vreesachtig hoofd afwalTchen : en daar op het

3 ,
gehele Veld van Mars [of 't Land van Tarqumm

Superbus 3 dat Brutus aan Mars gewijd heeft] heel

naakt , albevende 3 en met bebloede knien , overkruipen.

[Sie hier doch een Heydenfche bedevaard , en van
iodanig een fatfoen , als die der Roomfihen ; waar
ïn men op knien en ellebogen enz. de Kerken

,

Kerkhoven , en andre gewijde plaatien omkruipt:

van andrer proceiTïen ofommegangen oorfpronk

fal licht noch gevolglijk iets gefeid werden.] ,>Ah
„ maar de blanke Jofulks gebied. [Defe Jq was de felve

mttjjis. Want xzUjupiters hoer was Jo tot een

Godinnelfs, naar vele en lange fukkelingen en ram-
pen , gemaakt : indien wy maar op 't credijt der

roeten , die tot alles te verlieren en te liegen, naai

hunne eygene Poènfche getuignifie (Pidoribusat-

que
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juePoëtts&c.) oid en altijd volkomen verlof Led-
den, vrymoediglijk mogen toegaan] ,, lal fy felfs

3 , naar de uiterite palen van Egypte \ ey len , en van
,, daar halen de wateren van het warme Meroë

%

[Sie hier een foort van Pe/grimagie]
, , om die te

5 , fproejen in de Tempel van lfis , die dicht by de
,, Schaaps-koy (smRomulus) is hoogopgeboud.

^ , Want ly geloofd waarlijk,dat fy door dè eygene

5 , ftem van IJls daar toe vermaand werd ['t zy dat
fy fulks droomde by nacht, 'tzy dat fy fulks fot-

telijk fich felfs by daag , inbeelde j 't zy dat de
guitachtige Papen van Ifis 3 (die by alle verftandige

Heydenen voor Guiten bekend en befaamd wa-
renj haar fulks wijsmaakten ; en dat , indien niet

aan haar felfs , ten minden aan hen Papen 3 de Go-
din ne felfs fulks had gefeid 5 en fy daar op aan den
felven fo groot een geloof gaf, als of iy felfs de
Godinne ljis had gehoord.]

3 9 Befchou doch , bid ik u , in defen, 't gemoed,

3 , en doorluchtige kennis enverftanddier Vrou-

3 , wen, met welken de Goden des nachts gemeen-

3, fame t' famenfpraak houden [ hoe gemeenfame
leerd ons 't exempel van Decius Mundus , door^a-
pbus in fijn iSde Boek der Joodfche Oudheden
bygebracht.]

3 , Weshalven ook defe , die door een met Ly-

3 , waad bekleede , en gefchorenc hoop omringd

33 is i en doch anders by fich felfs een befpotter en

3 , befchimper van Anubis zijnde [welks gepreten-

de Heyligdommen hy met fuik een ftatie , enge-

veynsde godvruchtigheid vertoond] , , langs het

, , Land loopt , de allervoornaamfte en allerhoog-

>3 fte Lofverdiend.
Want defe is 't die vergiffenis bid en verkrijgd

,

vj. wanneer eenVrou, op dagen die heylig, en

Ff 4 wel
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}3 wel degelijk waar te nemen, zijn, fich niet

3 , kuifch en fuiver van de Man gehouden heeft.

[Dusdanige dagen waren fpecialijk de Feeft-dagen

van IJls en Ceres
; (die ook fomtijds ene en de felve

meti//>, Diana , enz. was) en in welken de Vrou-
wen, die in Cajloljldis (in de tijd en waarneming
van kuisheid ontrent IJls Feeft) waren , fich t' ene-

maal reyn en fuiver van 'tbyflapen der Mannen
moeften onthouden; fo lang het Feeft, ofHeylige-

dagen , van IJls duurden ; welk Ceres Jaar-feeft

negen dagen lang duurde , naar Ovidius, in fijn

Metamorphofis (in de Fabel van Myrrha) üngé:CaJla

$ice Cereris érc >~\

„ En is 'er ook vry fware ftrafverdiend, indien

„ deVrou fich door byflapen heeft befmet. Ja
„ heeft het fihere Serpent [ dat defe fchelmfche

Kajfeboeven t f men denke hier ook om de KafTe-

boeven in de Roomfche Kerk , en om de occafie

en oorfpronk der felver ) in fodanig een foort van
Tempeltjes als Demetrins (Act. 19. v. 2,4.) teEphe-

fe > voor Diana , (die de felve met IJls was) om geld

maakte, om hervoerden] ,, gefchenen^ijn hoofd

„ te verroeren ? als beweegd geweiden zijnde

3 > door hare tranen.

„ En fpreken fy daar over , binncns monds

5
, mommelende [ hoedanige iborte van gebeden

veekijds by den Heydenen felfs verdacht was]

v enige reeds voorbedachte gebedekens: op dat

„ Ofyria , nu al te voren , door een vette Gans en

,, platte Panne-koek , gecorrumpeerd , ofomge-
>, koft, geen vergiffenis kome te weygeren.

„ Als nu defe vertrokken is, en plaats voor an-

„ dren gemaakt heeft , komt 'er terftond cznjo-

9 > din die ondertuffchen hare brood-korf, ofpro-

f , vifie-mand en 't hoy (voor haar lang-orig Paerd)

heeft
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l«
heeft aan een kant gelaten , al blodeliik en be-

„ vende toetreden : en bedeld haar alfo ftillijk in

,, het oirj terwijl fy ook fo met enen, uit haar

,, [erufalemfche Wet wat fwetil ; en onder dat

11 prxtext fïchals een andre en grote Dodoonfcbe
> Priefieres , of'

Prophetejfc , vertoond j en fodanig
»? ene,die 't allernaafte befcheid uit den hogenHe-
» mei heeft ontfangen.

„ Aan defe werd al mede de hand gevuld; maar
„ wat Ipaariamer , en alleenlijk met kleen geld.

,, Doch evenwel vertellen en verklaren aan ude
„ Joden, wat voor flag van dromen gy begeerd*

5 voor u geld, verklaard te hebben.

„ Maar eenComagener of'Armmifch Offer•-iviche-

„ /**r,naar dat hy de noch hete Long(en andre In-

»> gewanden) van een duifgehandeld en befchoud
j> heeft 5 ja fomtijds ook niet alleen die van een

jonge hond, maar felfs ook van een Kind; be-
» loofd daar uit het genot van een minnelijke
" fchoonheid, en een rijke erfFenis, doorTefta-
" ment van d' ene ofd' andre kinderlofe (ofandre
" we.ttige Erfgenamen ontberende) Rijke rfchoon

? hy [Ojfer-'wichelaar] anders , onder fuik bedrijf,

felfs pleegd,(ofhelpt plegen en aanraad) 't geen

\ t
hy namaals tot laft dier gener , voor wien hy

„ fuiksdeed, komt aan te brengen. [Lees, by
Tacitus, hier van een exempel , en 't fchelmftuk

van Firmius Catus t en van eenen Junius , tegens

Libo Drufus gepleegd : op welker ene (Firmius Ca-

tus,) feer wel paffen de woorden van Juvenaah Stot-

cus occidit Baream , delator amicum Difcipulumquefenex

Wijl de Stoifche Philofooph Egnatius, ontrent

op de felve wijs , tegens Barea Soranus , en des felfs

Dochter, fchelmachtig en verraderlijk handelde

en getuigde : daar hy lang des felfs feer Yertroude

Ff 5 en
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en verplichte Vriend ; ja des felfs Lcer-meefter ,
wasgeweeft.]

Doch meerder achbaarbeid'engeloof'geeftmen aan een

Chaldeer» Want alwat door een Afirologm (ofStern*

kijker) werd Voorfeid geloven[e dat van de Fonteyn (of
Orakel-tempel) van Jupiter Hammon komd : naardien

te Delphis ?iu 'tgeven der Orakel-antwoorden ophoud, en
de duifierheid van de kennis der toekomende faken alfo
y
t Menfchelijk Geflacht met derfelver onkundefirafi.
Onder defen is evenwel a* allervoornaamfie 3 die nu

reeds dikmaal in ballingfchap is verfonden geweefi ; en

door wiensgemeenfame ommegang en (geveynsde vriend-

Jchap ) een groot en dapper Burger en door Otho ge-

vreefa\{SergiusGalba namentlijk] tegrondegaat. [Hy
fiet hier op de Sterrekijker Ptolomeuj 3 van wien
lacitus in 't eerfte Boek fijner Hiftorien : Necdee-

rat Ttolomeusjatn& fceleris infiinBor j ad auodfaciU

limé ab ejusmodi voto tranfitur. Doch is 't beft die

Hiftorie felfs,by hem Tacitus te lefen.] En krijgdhier

door fijne konft geloof> indien fijne rechterhand lang in

boeyen is geketend geweefi ; of dat hy fijneflinkerhand
in lange 'Leger-gevankenis [naar dat hy ook daar fijn

lchelms bedrog gepleegd had[ heeftgelaten»

Wantgenig Sterrekijker is van enige achting of geloof,

die niet oid is gedoemd geweefi : maar wel in tegendeel

fuik e?ie, die by naar alom hals is geraakt geweefi j en

wien y
i ter nauwer noodgelukt is , naar de Cycladifcha

Eylanden in ballingfchap verfonden te werden ; en, naar

vele debatten voor en tegen, noch eyndelijk van de kiene

Klip Seryphus is bevrijdgebleven,

By defen confuleerdfy over de lang quijnende geelfucht

van een Moeder-, dienfygaerne quijdwas '

y doch voor alle

faken over ufelfs; ook wanneer dat fy met een Sufter of
Oomen , fal te grave gaan : eyndelijk > of haar Over-

frekr, haarfelfs ook overleven fal'. want wat isgroter

datde Goden aan haar foudat konnengeven ? .De*
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Defe(Vrou) blijft ?tochtans onkundig , van''t (reen de

droevefierre van Satumus dreygd-, of wat de blyde Ve-

nu* met hare opkomft al gêeds beloofd ; welke maanden
gevaarlijk en Jehadelijk ; welke tijden voordelig cfpro-

fijt elijk zijn.

Doch wacht u byfonderïijk voor die (foort van) wy-
ven, in welker handen, gy de Almanakken fo wilbe-

handelden beduimeldvi?id-, als offy met vet barnfteen

befmeerd waren : welke (wyven) nu aljo rafende wijs

zijn, datfy niet meer'der gaan raad-vragen^ maarfelfs

al geraadvraagd worden : die wanneer 'er Man naat

't Leger trekt , of in tegendeel wederom naar't Vader-

land reyfd, geenjjins met hem op wegflaan , als dege-

praéïifeerde Tel-regeltjes van ThrafyUus haar te rug hou-

den.

Want indien Jy maar tot aan de eerfie mijl-paalvan
Rome ftaat te reyfen , fotkt fy datelijk uit haer Boekje

,

op wat uur en ftond fulks beft gedaan zy. Indien door

$nvoorfichtig wyven a° ene of a" andre hoek van 'toog

jeukt , eyftfygeen oogen-zatfvoor datfe haar Almanach

heeft ingefte». En fthoonfe fiek en krank leyd, kanfe

geen beter tijd vinden om enig voedfelte nuttigen, ah
die Peto/yris haar voorfchrijft.

Indienfy maar van middelmatig? (ofminderfoort)van

conditie isfalfy dieplaatjen , in depublijke Ren-baan, be-

jheken , daar fich ordinaerlijk de Waarfeggers onthou-

den ; en fal aldaar de Orakel-loten trekken ; en /al het

aangeftebt en de hand te kijken geven aan een Waarfeg-
ger , die tot loonvan haar iets , dat niet het aller-eerlijkft

is, af-eyft.

Doch aan de Rijke Wijven , faleen Vhrygiaanfche Vo'

gel-wichelaar ; ofIndiaan die Sterre- en Wereldkundig

is ,fijne Antwoord [ofVoorfegging) geven : ofook een der

audften van die genen , die de plaatfen daar Donder of

Blixem gevallen waren , door hunne Ceremoniën , en

't[lachten van Schapenyfuiverden en reynigden* Die
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Die noch meerder van denfechten ofcanailleufen hoop

zijn, en den hals met geen dikke en langegoude Ketens

heh*angen hebben , lopen dieper in de Circus , en langs der

feher Middel-dij

k

y naar dePhala (ofEy-geïyke Toorent*

jes 3 ende met Dolphijns befette Colommen ; om aldaar

te beraadflagen (ofte vragen) of-> by voorbeeld'> zy , die

nu meteen Kroeg-waard(ofHerbergier -, en Tapper enz.)

getroudis , naarfijn doodeen oude Kleer-koperfai'komen

te trouwen.

Geen van alle defe ofdiergelijke fotternyen wa-
ren te Rome pub\ï)kelï)k aangenomen,- offogepa-
trocineerd , datmenfe onder Roomfche Burgeren
enz. ofuit publijke aucloriteit , ofuit fodanig pre-

text, publijkelijk en ten dïenile der Gemene-feak

,

pleegde : fchoon men anders aan de Vreemdelin-
gen die foorten van Godsdienften , die niet te feer

regens de goede zeden ftreden , aldaar in 't parti-

culier toeliet te plegen : tot dat , met 'er tijd,

alle goede zeden fo quamen te vervallen , dat 'er

feer vele onguurheden 3 ook te Rome , onder prae-

text van Godsdienft , gepleegd wierden : gelijk

fo uit dit bovenftaande , als andre exempelen noch
fal blijken.

Dionypus Ralycamajfeus ( die geleeft heeft ten

tijde van de Keyfer Auguftus , onder welken de
Roomfche-zeden , noch fo geheellijk niet bedor-

ven waren , alfle namaakwaren , onder Nero, Do-
mitiaan, en andre diergelijke Opper-vorften, wel-

ker tijd Jtivenalis 3 Perpus , Petro?iius en andren

daarom ichimpïg hebben befchreven , en fcherpe-

lijk overgehaald ,' ) fpreekt , in fijn 2de Boek , dus

van de Romeynen

:

, , Want niemand fiet by hen (Romeynen} al-

, , fchoon de zeden *nu vry feer bedorven zijn

,

9 y Menfchen die quanfluis door Goddelijke Geeft

aan-



ORAKELEN. 461

i, aangeblafen zijn , of Coryhantïfche dollkheen en

, , rafernyen, of heyrnclijke nacht-vergaderingen,

,, oiBacchanalia [ hoedanigen , xtixUrvïus , door

my zijn bygebracht , pag. 258. ] , , of verborge-

a , ne Myfteria , of quaniTuis beylige Nacht-waken

[door welken, fchoon tot godvruchtiger eynde , in

hunne ccemeterien , aangeleid, felfde Chriftenen,

onder de Heydenen uitftekende verdacht , en van

een quaad gerucht, waren] ,, van Mannen met

si Vrouwen, in de Tempelen onder malkandren

3 , vermengd ; of enige diergelijke monftreufe fa-

3 , ken en bedryven ; maar voorechtelijk, alles wat

>, Goden enGodsdienftraakt , doen en feggen ;

3 , gans anders , als 't by de Grieken en Barbaren

3 , in gewoonte is. En , (waar over ik cp 't aller-

,, hoogfte ben verwonderd geweeft,) fchoon'er

,, ontelbaar tal van Vreemdelingen, in de Stad

,, Rome, is ter woon gekomen, aan wien 't nood-

, , fakelijk is(of fchijnd,) hunne Vaderlijke Goden
», naar de Vaderlijke (ofVaderlandfche) Wetten

,, en goddienfb'gheid te eeren en te dienen;

,, heeft evenwel defe Stadten Staat, geen defer

,, vreemde godsdienftige plechtelijkheden fona-

3, gevolgd,datlè publijkelijk,(of door pubiijkeau -

3 3 etoriteit ) door de felve zijn aangenomen ( dat

3 , nochtans in vele Steden reeds is gelchied.) Maar
3, als 'er al enige uitheemfche Godsdienften of

, plechtelijkheden, door bevel van Orakel-ant-

, woorden, in de Republijk zijn ingevoerd ; vie-

3 , ren fy de felven op hunne byiöndre wijfe ,* ver-

, , werpende alle fabuleuie fuperllitien.

, , Gelijk wy daar van een voorbeeld fien in de
3 , heylige plechtelijkheden van &zld<eifche Moeder

,3 (oiCybe/e, de grote Moeder der Goden.) Want
.) 97 jaarlijks vieren de Schouten , naar de infteJling
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.» , Romeynen , der felver OfFer-flachtingen en
7> fpelen: en bedienen de heylige piechtelij khe-

, y den der felver, een Phrygaanfche Man, en
,, Phrygiaanfche Vrou : en dragen die de Heylig-

J3 dommen der felve, doordeStadtherom, en
, , bidden om een aalmis voor de Moeder der Goden

;

,, en, gelijk degewoonce is, om den hals gehan-

6 , gene Beeldekens omdragende, fingen fy de Lof
, , der Grote Moeder, en (lellen hunne tred , naar de

, , wijs ofvois dier gener , die op de fluit fpelende

,, hen volgen: terwijl fyook idfs op de Trom
,, fpelen. Want geen geboren Romeyn is 'er, die

3, voor de Grote Moeder fuu willen aalmoes opga-

3 , garen ; of die'op'de trant van fluiten , met een
, 3 rok van verfcheidene verwen bekleed, oid door

,, de Stadt om-herwandeld : en dat noch door
.,, befluitofinftelling, van den Raad. So voor-

, , fichtiglijk wacht fich dieStadt (en Staat) van alle

,, vreemde en buitenlandfche Godsdienften : en

3 , heeft een affchuw van alle ydele fuperftitien>

, , waar in geen ledigheid ofwelvoeglijkheid is.

Dat dele en diergelijke misbruiken evenwel

al ten tijde van Tiberius waren ingebroken , to-

nen ons de reeds meergemelde Befchrijvers van

die tijden : en wat aangaat , 't geen hier Dioxyjius

verhaald,'van de (fcurra Magna Marris , of ) Papen

van de grote Moeder der Goden: van de felven fpreekr,

enraillecrd, aerdiglijk, op volgende wijle , Ow-
dius , die een Poëet was , en daarom ook alles , wat
eenVoeet fich aanmatigd, (wanneer hy fich felrs

wat hoog wil opletten) enfowel, alsenigander

Poëet , van fich felfs getuigd , door Goddelijke

Geeft (of om wel te leggen Poëtifchej te weien

aangeblalèn , dit Volkje ; wanneer hy (in fijne eer*

fte Elegie de Ponto) op defe volgende wijs fingd :
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Ecauis ita efl audax , ut limine cogat abire

Jaftantem Ybrygia ttnnulafifira manu ?

Ante Deunt Matrem cornu Tibicen adunco

Cum canit cxigua quitjlipis ara neget ?

Scbnus ab rmperio fieri niltale Diana
Unde tarnen vivat Vaticinator habet

lp/a movent animos Superorum Nomina nojlros

Turpe ?iec eft tali credulitate capi.

,, Maarwieis'erdochfoftout, dat hy [fonder

3> iets te geven] van fijn deur durfd wegdryven,

>> eenVhrygiaan, die met de hand het ratelende

, , en klinkende fiftrum roerd ?

,, Of wie durfd een aalmoes weygeren aan een

5 , Fluit-fte/er , die , met fijn krom-hoorn , voor de

3 , Moeder der Goden heenwandeld ?

, , Wy weten weL dat fulks geenfïïns door 't ge-

3 , bod of bevel van Dia-na gefchied : doch heeft

,, tenmmlïendeWaarfeggerwaarvanhydekoft

x, krijgd.

, , De namen felfs der Goden bewegen ons ge-

3 , moed, [tot godsdienftige eerbiedigheid:] en

,, is het gecnfïins fchandelijk, met fodanig een

, , lichtgelovigheid aangedaan te zijn.

Die onder dusdanige foort van Vclk , 't zy
Heydenen'tzyChriftenen, verkeerden, enfich

gaerne vermaakten met de mal-fuperftiticufen te

verbafen ; hadden feer goede occafïen > om den
felven te bedriegen ; en bedreven ook daarom me-
nigmaal (gelijk noch hedensdaags vaakmaal ge-

fchied ) belachelijke Comcedien, envryaerdige

(ten minften ftoute) bedriegeryen.; fchoonfe an-

ders geenfïïns hun werk maakten vznVropheteren

[
of Voor(eggen, 't Welk, by den dommen hoop
niet gelukkende, ten meeftetijde ongemerkt heen
ging, of vergeten wierd : en in tegendeel , daar

'tfuc-
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fucces had 3 voor gans wat Goddelijks of Duivels

wierd opgevat en üitgekreten.

Dit toond ons feer wel ( om geen meer andre
exempelen, die 'er anders in overvloed zijn, op
te halen) de meergemelde Aurelius Augufimus, in

zijn 1 2de Boek de Genefiadliteram , op volgende

3 wijfe : Dat ook niet alleen aan den waaken^
, den, endiemetgenigefiektegeqiieldzijnjof

, van enige rafernye befeten , door een verbor-

, gene ingeving (der natuur) gedachten zijn in-

> geworpen, die fy voortbrengende, daardoor

3 quamen te Vropheterexj gelijk Cajaphas dePra-

, fier heeft,gepropheteerd ; fchoon 't zijn oogwit

, geenfms was te Vropheteren: maar dat't ook door

, die genen, die fonder fulks , iets voortbrachten,

t om, quanfluis, iets dooz Yrophetïe te feggen,

, gedaan is, is ons kenbaar. Want hetisgebenrd,

, üat enige jonge gefellen , om al boenende an-

, dren te bednegen
, ( daar fy op reys zijnde

,

, vreemd inquamen ; ) fich voor Sterre-kijkers

, ( ofVoorfeggers uit de Gefternten } uitgaven :

, alhoewel fy felfs de namen der 12 Tekenen
> geenffins kenden.

3 , Wanneer fy nu fagen , dat hunne Waerd fich

, verwonderderde en verbaafde -, over 't gene fy

, hemfeiden, terwijl fy betuigden , dat het gene

, fy voortbrachten feer warachtigwas; voeren

, fy ftoutelijk tot meer andre Voorfeggingcn

; voort. Waar op hy ook 3 met toeftemming fich !;

, t'elkemaal verwonderde. En eyndelijk vraag-
|

t

, de hy hen, over de welftand van fijn Soon, die

, nu al lang van huis was geweeft 3 en naar wel-

, ken hy verlangde. Waar op fy, niet verlegen

, zijnde* over wat naar hun vertrek mocht ko-

men te gebeuren , en voor warachtig ofonwa-
p>

rach-



ORAKELEti. 46*

, , rachtig of onwarachtig gekeurd werden 3 als

>, fyhem (Hofpes) nu maar voor het tegenwoor-

>, verheugden^ feiden, fo als fy nu op liunver-

jj trek ltonden ; dat fijn Soon gefond en welva-

a, rende was, en fo dicht aan naderende, dath/

5 , noch op die felve dag, dat fy dit feiden, fou

, , t' huis komen. Want fy waren niet verlegen ,

, , dat als den dag ten eynde was , hy hen 's ande-

3 , derendaags fou komen nalopen , om hen van
,, leugen te overtuigen. Om kort te gaan, fo

j3 als fy nu reysvaerdig (tonden, komdfchielijk

3 3 de Soon , terwijl fy noch by fijn Vader waren,

3 3 t'huis.

Diergelijk exempel verhaald hy, daarop, van
enen, die onder 't danflen en fpringen , alboer-

tende en fpottende , ( terwijl hy daar door de om-
ftaande menichte aan 't lachen bracht

,
) Voorfei-

de , dat 'er in de volgende nacht , in een dicht-by-

gelegen Bofch een Menfch door een Leeuw fou

verflonden werden , [Hoe vol Leeuwen van ouds

Afrika geweeft is , is genoegfaam wereld-kundig,]

en dat 'er fo groot een menichte van Menfchen

,

om'tLijktefien, 's morgens fou heen lopen , dar

de Feeft-tiidj op welke hy ditfeide, bynagan-
fchelijk verlaten fou werden. En quam hetju'ifiaU
fo te gebeuren [fei'd Auguflinus , ~]fchoon aanyder een die

hem kende , genoeg kenbaar was , dat hy dit geenjfïns in

onfinnigheid 3 maar Jlechts jokkende en boenende had
Voorjeid : ja fo , dat hy Jelfs ten hoogfie verwonderd

fiond: naardien hy wiji met wat voornemen enkennis

hyfulks Voosfeid had.

Men fiet hier uit, mijn Lefer, hoe lichtelijk

't geval denftouten komt te helpen \ en de licht-

gelovigen, uit gebrek van nadacht ofonderfoek
konnen verbaafd gemaakt werden. Doch laet ons

Weder ter fake komen. Gg Eu*
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Buiten alk defe voorgaande foorten van Orake-

len en Waarfeggeryen , hadden de Romeynen de ge-

pretendeerde Boeken der Sibyïlen , daar fo vele fa-

bulen van verhaald werden s en waar over ten op-

fichte van 't getal dat 'er fou zijn geweeft , de ou-

de Schrijvers fo byfonderlijk verfchillen ( gelijk

ook ontrent het getal defer Boeken , en by wat
toeval en op wat wijfe iy 't Orakelvan*tRoomfche
Volk geworden zijn) dat men fatfoenelijke reden

heeft om te twijffelen van alles , wat 'er van ver-

teld werd. Seker > Tacitus felfs , een uit het Colle-

gie der Vijftien-mannen 5 aan wien de forg en bewa-
ring, en openen en infien, dier Boeken, door bevel

van den Raad bevolen was,twijffeld offer oid meer
als een &'£ƒ//* geweeft is.

Dat 'er ook miifëhien meerder Wyven zijn ge-

weeft>die fich voor fodanig uitgaven, en van 't Ge-
meen daar voor gehouden wierden , wil ik gaerne
geloven : maar dat fy iets , door exttaordinare in-

geving van God of Duivel, fouden Voorfeid heb-
ben, is tot noch toe van niemand ter wereld be-
wefen.

Waarom ik byna niet fonder lachen heb konnen
lefen > de verdeling van 't getal in tweën , van de
anders fchrandre oudheidsonderfoekery, Oudaan-y
en de reden , en uitleg die hy daar overgeeft. Ook
vergeven my de , door verdienfte feer vermaar-
de Heeren Grotius en Jfi Voffius-, dat ik niet toeitem-

me hunne {telling, van dat de godvruchtige Joden,
uit goddelijk ingeven fouden voortgebracht heb-
ben, fulke uitfporige Tropbetien , als 'er onderde
naam van de Boeken der Sibyïlen > fo vele eeuwen
lang hebben omhergewandeld ; en met fodanig
fucceSjdat felfs de byna aller-eerfte Chriften-fchrij-

versficii (door het heylig bedrpg der quaadaerdige

naam
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naam-Chriftenen., der felver au&euren ) vry onno-
fciijk hebben laten misleyden. Wijl fy fo bot en
plompelijk t' faamgcfteld en verfierdzijn : dat der
felver vals bedroch hen ten kele uitftinkt.

De Helling van Jf.YoJJius is I. Dat niet de Heyde-

ven ofoude Cbriftenen al voor , of ten minften by ,

Juftijn de Martelaars tijd
-

3 maar de Joden felfs , mee
of tegens liet eyndigen van de7o weken vanDaniêt,

die fouden hebben verfierd. Ja dat ly niet alleen-

lijk d' Auóteuren zijn geweeft van die Boeken^die,
onder de naam van Siiyllynftke 3 noch omherwan-
delen : maar dat fy ook zijn de verfierders geweeft
van de Schriften , die op de verfierde namen van
u4da?n , van E?iocb , van -Abraham , van Moyfes, van
Elias , van Efaias 3 van Jeremias ; van de Hyflafë>esy

van Hermes Trismegifius 3 van Zoroafter 3 van Phocylli*

des , van Orpheus , en meer andre Heydenfche Pro*

pbeten-y die by fuperftitieufe Heydenen in achting

en aanfien waren , gepractifeerdzijn; en diedefe

verfierders den Heydenen fo hebben in de hand
geduuwd. 2. Dat fv iiilks gedaan hebben : om
aan den Heyde?ien de toekomfleCbriJii bekend te maken.

3 . Dat fy fulks (Deo impellente ipforum mentes > ) Door

goddelijke drift en ingeving > hebben gedaan. 4. Dat
ook defe fo door hen verfierde Schriften , van fuik

een kracht en nadruk zijn geweeft; datterftond

daar op alle andre Orakelen , ofGod/Braken , hebben

opgehouden : als waar door toen t'enemaal de

macht der Duivelen verbroken, en fy verftomd zijn

geworden. Welk 4de ik niet fal beantwoorden

:

alfoo dat reeds door al 't voorgaande genoegfaain

wederleidis.

Dat dusdanige fteilingen maar putire vindingen

of verfierfelen zijn van dien Heer , fal, acht ik,

voor niemand duilter zijn a die overweegd, ten

Cg z eer-
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eerden ; hoe doch de Joden , die ( naar hy felfs

krachtiglijk foekt te beweren) fulke Voorleggin-

gen hebben verfierd : en alfo ( als hy Vöfiïusïn zijn

4cap. feidj in't licht hebbengegeven-, die dingen, diefy

(
Joden) uit de Orakelen hunner Propheten hadden bevat>

hoe , leg ik , defe Joden fo veel meerder en klaar-

der,(met naam en toenaam en aanwijfing vanplaats

en omflandigheden,) van onfen Zaligmaker heb-
ben konnen ipreken , als de Propheten felfs ; die

door openbaring , ingeving , en bevel van Gode 3 daar

van hebben gepropheteerd en gefchreven ?

Doch^^Wj om hier door te komen, feidin

ü] n 7 cap. datfy V hebbengedaan doorgoddelijke drift en

ingeving, So dat fy wel degelijk Propheten zijn ge-

weeit : ja veel groter en heerlijker Propheten als

Davidy EfaiaSy Micha-, Daniël en alle d' andren,
die van onfen groten Heylandhebben Voorfeid; en
ten dien opfkhte veel meerder te achten: wijl fy

veel meerder en klaarder Prophetien daar van heb-
ben voortgebracht : en fulks niet alleenlijk aan
hunne Broederen den , Joden maar ook ( door god-
delijke drift en ingeving) den Heydenen hebben be-

kend gemaakt.

So fulks warachtig is ; hebben uitftekende qua-
lijk gedaan alle die oude Chriflenen , die defe Boe-
ken uit de Canon der Heylige Schrifture hebben
geweerd en gehouden : en doen noch veelflimmer
diegenen, die niet alleenlijk dusdanige Schriften

niet achten : maar daar-en-boven noch voor vals,

voor vodderye en lompen verfierfelen verdacht
maken : en foumen met recht mogen twijffelen

of alle fodanige Menfchen de naam van goede
Chriftenen fouden mogen dragen ; die fo, oflof-

felijk, ofmoedwilliglijk , Godes Heylig Woord en

Prophetenmet de voet floten.

Doch
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Doch, om weder met groter ernft te fpreken,
indien defe ]oden dus door goddelijke drift en in-

geving fulks hebben aan den Heydenen , tevoren
Voorleid en kenbaar gemaakt: hoe zijn fy doch
felfs daar ontrent fobyfonder onkundig gebleven ?

want fo dit Griexfche Vers ( als hy Vojjius wil, en
niemand anders buiten hem oid heeft geweten , of
gefeid , wijl

3
t fijn puur veriïerfel is ) hen allen

overal en gedurig in de mond quzm,Hexei de bagno:

knax pdfees ges Skepra kraiéfoon. Defuivere en heyli-

ge Koning , die '/ganfche aerdrïjkfalbeheerfchen , is toe-

komende ; Hoe hebben fy fulks t'enemaal vergeten

,

of fijn fo in hetverftanden geheugnis geflagen;

dat fy , wanneer nu onfen Saligmaker in den Vlee-
fche op de wereld verkeerde, noch fy, noch hun-

ne Kindremfelfsgeenflins hebben begrepen,'tgeen

fy door goddelijke drift en ingeving aan den Heydenen

hadden , eer 't noch in 't midden van henlieden

gebeurde, bekend gemaakt ? ja fo dat de Apoftel

Paulus (die voor fijne miraculeufe bekering nevens

henlieden fo tegens onfen Saligmaker hadde ge-

woeld en gewoed) hoe lange en feer hy aan de voe-

ten van Gamalïél in de Wet en de Propheten geftu-

deerd hadde, nergens minder van fchijnd gewe-

ten te hebben : en fich ( nevens onfen Heyland en

d' andre Apoftelen) noid als op Moyfes en de Prophe-

ten ; en nergens op de Hyftajfies , de Sibyllen , ofaier-

gelijke verfierde vodderyen beroept ?

T)e(eAp>oftelhat evenwel niet na tegens de Hey-

denen , fo Athenienjers ak andren , hunne Voeten , en
gepretendeerde Propheten , hen felfs tegen ce voe-

ren : als daar fijner*/»* , Menander, Epimenides

enz. offchoon hy der felver namen niet uitdrukke-

lijk komd te noemen. Maar hoe veel beter had-

de hy hen de Sibyllen voorgeworpen ? daar die doch
Gg l fo
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fo Waarlijk en onderlcheydentlijk alles hadden
Voorfeid ?

En wat aangaat de Apofiel Petrus , defelve be-

tuigd wel uitdrukkelijk (Act. 3 v. 17) aan den Jo-
den 3 tot der feiver ontfchulding ; datfy , en hunne

Overft
en^ onfen Heyland Jefus Chrifius uit onkunde heb-

ben vervolgd en gedood

Geeft dan GoddeHeere, die fijnen gefegenden

Sone , onfen Heylanden Verlojfer 3 aan IJraelaKo lan-

ge had beloofd $ en directe , maar alleenlijk aan

henlieden , had beloofd en gefonden : en fodani-

gerwijfe, dathy uit hen (]oden) en noch wel uit

de Stamme Davids, fou voortkomen : heeft dan >

feg ik , God de Heere ; aan henlieden wel fodani-

ge bequaamheid gegeven ; dat fy fulks aan andren
(den Heydenen) veel klaarder konden bekend ma-
ken , als oid de Propheten hadden gedaan ,• en even-

wel henl. felfs fo met blindheid geflagen : dat fy

,

felfshet geen fy aan andren fo klaarlij k, alsof 't het

verhaal van een reeds gefchiede Hiftoric was, had-

derwerkondigd , niet konden vatten ofveriiaan ?

Maar ook , indiende Hïftorie-fchrïiver Flavius

]ofephus van onfen Heyland J. Chrifius heeft ge-

tuigd, als velen ( en daar onder noch al feer voor-

name) geleerde Lieden willen: hoe heeft hy doch,

daar hy ook fo rijkkelijk van de Prophetien wegens
onfen groten Heyland (ten opfichten fijner Mira-
kelen enz. ) fchrijfd; doch geheellijk niet van de .

$ibyllen gerept ? voornamentlijk als ( naar Vojfius

wil) maar de latere Joden de Canon , ten dien op-

fichte, hebben verminkt? of hoe komt het by,
dat niemand der eerfie Chrifienen (ielfs onder die

genen , die met der feiver Verfen hervoorkomen

,

totbekrachting der Chriitelijke Godsdienft, enal-

ie die genen die ons de Canon der Heylige Schrif-

tuur
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tuur voordellen) fulks aan den Joden verwijt } ja

dat fy felfs onder malkandren daar uitftekend fee

r

in verfchillen ; terwijl d' ene zijde houd dat fy uit

Goddelijke drift en beweging (evenwel geeniïins door
de ]óden) gefchreven ziji^andren dat fy door'sD»/-

*vels ingeven zijn voortgebracht; andren weder , dat

die gepretendeerde Propheten , (namentlijk Hyftaf-

pess HermesIr'ismegiftW,de Sibyllen enz.) noch uitgod-

delijke , noch uit duivelfche beweging, drift , ofinge-

geving j maar uit lefing der Heylige Schriftuur

van Chriftus enz. hebben Voorleid s en alfo veel

meerder gepropheteerd , alsfyindefelvelafenof

vonden >

Byfonder aanmerkelijk is ook , dat de Heer Vof-

fius twederleye foorte van Boeken der Sibyllen fteld ;

de eerfte door de ]oden, en (N. B.) met een Hech-
te en vry quade Griekfche Taal en poëfye^befchre-

ven : de twede door de Heydenen j en met vry ge-
leerder taal enftijl.

Waarlijk dusdanige Joden moeten feer bot ge-

weeft zijn: dat fy waanden, dat de Grieken fich

fo lichtelijk fouden iaten leyden y en uit de taal en
bewoording enz. niet konnen merken , 'tonder-

fcheid tuffchen koper en goud : en dat dit geen
werk van ene en de felve Schrijvers ( of foort van
Schrijvers) was. Wijl het byfonder onderfcheyd

van taal; of in tegendeel byfondreovereenkomlt

derfelve, inde verfcheydene Schriften , aaneen
en de felve Schrijver toegeëygend? ordinaerlijk

't eerfte argument is , dat voor of regens, diege-

nen beweerd werd , die fy van ene en de felve Au-
cteur of Schrijver achten te zijn j of in tegendeel

de felven uit dien hoofde verwerpen.

Eyndelijk flaat evenwel ook defen Heer Vojpus

toe, dat onder de Sibyllijnfcbe Schriften ( of ver-

fier-
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fierde rabfodie der felver ) ook fodanigen zijn toe-

gevoegd , en tuffchen gelapt , datmen klaarlijk

fien kan datier dooi iemand d'eerfteChiiftenen

fcijn bygevoegd : en maakt aifo de felve weder vaa
twederleye foorte s ene die door de Joden , voor
de geboorte Chrifti, fouden wefen gefchreven, ene
andre , die , al honderd en twintig jaren naar des

felfs geboorte , daar fouden wefen by verfierd > en
ondermengd : en dat N. B. hierom ook Celfus> re-

gens Origenes, fulks den Christenen fou verwijten (als

hier op puurlijk fijne reflexie hebbende , dat hy
evenwel geenffins uit dien hoofde doed) dat de
Boeken der Sihyllen door enigen der Christenen ook
fouden zijn vervalft. En quo difcordia Cives dedu-

cat Miferotl Doch aan fulke Lieden wil ik gaerne

de uitfifting der gepretendeerde oprechten,van de
on-oprechten of verfierden , overlaten.

Vele meerder en abfurder dolingen konden ten

defen opfichte , van defen anders feeruititekende

in geleerdheid , en te recht feer beroemden Heere
VoJJius , werden aangewefen : doch is hier mijns

achtens, genoeg, 't geen reedsisb} gebracht: en

heb ik liever, dat den Lefer fulks verwachte van

die genen , die niet -als ik alhierj maar by occafie,

maar voordachtelijk en wijdlopiglijk , die ftoffe

verhandelen. Te meer ook wijl rijn Boek , over

die doffe gefchreven , niet in 't Nederduits ge-

fchreven ofvertaald zijnde ; dusdanige wederieg-

gingengeenilinsvan die kracht ofnadruk zijn, als

(y anders wel fouden wefen.

Onder de eerfte Chrilten Schrijvers , is van

defe valichelijkverfierde Schriften groot werk ge-

maakt: en brengen Juftiniu Martyr > ClenmisAle*

tcandrintts , Laèlantius > Augufiims en andren die

yeelvuldiglijk by ; terwijl evenwel onder de felven

de
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de ene ftaande houd , datfy't (als nu reeds aange-
roerd is ) door 's Duivels ingeven gebben gefpro-

ken; en dat de Duivel, gedwongen zijnde^ en
tegensdank, de waarheid heeft moeten Voorfeg-
gen , en van onfen Heiland propheteren.

Andren , in tegendeel , dat fy door Godes Geeft
Zijn aangeblafen geweeft , en uit dien hoofde heb-
ben Voorfeid , en Geopenbaard -, die verborgentheid,

die (naar d'Apoftel Paulus, Ephef. 3. f. $.en6,
fpreekt ) in andre Eev:en , den Kinderen der Menfcben
met en is bekendgemaakt

; gelijkfe nu is geopenbaardzijne

heilige Apoflelen en Propbeten 3 door den Gecjl , enz.

Ja datfe niet alleenlijk noch veel klaarder , ais alle

de Propheten te famen , daar van fouden hebben
Voorfeid j maar ook fodaniger wijfe, dat, door

het noemen van Namenen Toe-nameu, en Tijden >

«n andre klare en uitdrukkelijke Omftandighe-
den, iy veel eerder een reeds gebeurde Gefchie-

denis fchijnente verhalen (
gelijkfe ook waarlijk

doen) alsietstoekomendste Voorleggen.

En noch zij n 'er die willen , dat d' Apoftel Pau-
lus fèlfs deie gepretendeerde Prophetien ( en meef
andre vodderyen van dien aerd ) ibu hebben ge-

recommandeerd. Ja brengtmen ook deflelfs ge-

pretendeerde recommandatie,als watbyfondersby.

Indien de SibyUen door 's Duivels ingeven heb-

ben gepropheteerd, is 't waarlijk wonder, dat,

God de Heere , door de Duivel heeft laten klaar-

lijk Voorleggen , 't geen hy door Vroploeten , extra-

ordinaerlijk met fijnen Geeft begaafd, niet heeft

laten verkondigen: maar ook felfs, totdekomfte
fijns Soons toe, aan henlieden, voor 't meren-
deel heeft verborgen gehouden

!

't Waar wel niet onnut hier eens wat omflandig-

lij ke te tonen , hoe bottelijk deie Verfierders b un-

nc
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ne Prophetien hebben geformeerd : maar faPt my
genoech zijn, hier in te laflen, ^tgeen vry be-
knoptelijk daar van heeft bygebracht , de feer Ge-
leerde J. Obfoposus 3 in fijne Voor-reden over de
gepretendeerde SibyÏÏijnfche Boeken > die noch hy
ons herwandelen , op volgende wijfe : Efaias heeft
onbepaaldelijk Voorfeid'. Siet een Maagd fal&c. maar
de Sibyïla uitdrukkelijk : Siet de Maagd Maria fal
ee?t Soon Baren in Bithlehem: even eens als ofde Pro-

pheten minder met Godes Geefl begaafdwaren geweefl ,

wanneerfy hunne Prophetien geffroken hebben , als de

Sibyllen; ofals ofde Naame Jefu alvoor de Boodfchap

des Engels , door de Sibyllen was bekendgemaakt. De»
Doop Chrifli in de Jordaan heeft genig Propheet Voor-

feid: maar de Sibyïla (in't 6de Boek) heeft en dien

Doop , en de verfchijning des H. Geefl's in de gedaante

van een Duif* al vry lang te voren ( indie?imen fulkt

gelovenfal ) klaarlijk Voorfeid. Maar indienfulks via»

rachtig is , waarom geven wy dan geen meerder geloof

aan de Sibyllen als aan de Propheten felfs ?

Doch hy , die de Autheur van die SibyÏÏijnfche Boeken

Ugeweeft y verraad fi'chfèlve , als de Mollen door hun
wroeten , fo in de Hiftorie van J t Chriftus , als in de

Befchrijvingvande XV, Jloomfche Keyjeren , alvarft

begin des vijfde Boeks: alwaar hyde namen en daden

vanyder dier felver , fo klaar en duidelijk befchryfd, e?t

in een Hiflorifch kort begrip verhaald, datje van een Hi-

fi'orie-Jchrijver niet andersfouden konnen verteldwerden*

Op dat evenwel 't bedrog ?iiet blijkenfou , werden de na-

men 7iiet geheellijk uitgedrukt 3 maar alleenlijk de getaleny

welken de eerfte , ofCapitale Letteren van de namen der

felver uitdrukken ; op dat hetfb > godwouds , pure Raad-

fele?iquamen te gelijken. Maar waarom heeftfy (Si-

bylle y of liever , hy Autheur) ook niet langs die felve

reeks , de namen der volgende Keyferen > onder dierge-

* Ijkt
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r^ke Raadfels* quanjjuis bedektelijk voortgebracht ? Of
<wa$ het , datde namenfo der verfturvene als noch levende

Keyferen bekend, en de eer[ie Letteren der noch toeko-

menden ojibekend viaren ? Doch defi Sibylle Propheteerd

van voorledene en reeds bekende faken : en indienft eens

van toekomende voorneemd tefcreken , giftfy fuik
s uit

hetgetal 3 van de Letteren der eygene namen . By voor-

beeld ., pag, 375. Voorfeidfe , dat Home fal te gronde

gaan , als '/getalvan fijn Naam vervuld'fal zijn 3 enz.

Wat het getal van Romens ondergang aangaat,

dat fou uitlopen , op het 948fte jaar , naar Romens

Bouwing, en 't ij^Ite jaar naar Chrifti geboorte

:

En was dit defelve foortvan fotterny waar mede
feer aerdiglijk Cicero fcherft , in de perfoo'n van L.
Tarutius Firminianus , die , uit de Geboortedag der
Stad Rome , de gevallen der felver Stad en Staat

pretendeerde te konnen Voorfeggen. Doch geef

ik ook den Lefer te bedenken 3 ofdie Offèr-wiche-

laarsy niet wijfer waren , als fulke Sibylliflen ; wijl

fy ontrent de vervulling hunner Voorfeggingen >

over de Beelden der Florianen , de tijd van 1000. ja-

ren namen; op datfe te korte tijd nemende,noch by
of kort naar hun leven , niet wierden van valfcheid

overtuigd : fchoon 't daarom niet minder belache-

lijk was.

Geenfïins is 't van node , buiten 't geen hier Ob-

fipecus fo beknoptelijk bybrengt, verder by te

brengen, 't geen de{e gepretendeerde Sibylle van

de 5 Broden en 2 Viü*chen,en 5000 Menfchen daar

mede gefpijft , en 't overfchieten van 12 Korven
met Brokken , onder pretext van te Voorfeggen

,

verteld : of meer andre Mirakelen onfes Heylands j

die aan den Propheten , voor datfe quamen te ge-

fchieden, t'enemaal onbekend waren , enquanf-

iüis, maar door de Sibylle voorfeid werden» En
iaac
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Iaat ik die ftoffe over, aan diegenen, dien 't de
de moeyte lutl om fulke grollen , en grollachtige

Schrijvers, en Spiegels der Sibyïlen , enz. die my
mauwlijks de moeyte waerdig zijn te noemen , te

wederleggen , en met reden te belachen.

iMaar doch ( dat ik 'er evenwel noch dit by voe-

ge) eens onderfteld zijnde , dat defe gepreten-

deerde Sibyïlen, ofdoor Goddelijk, ofdoor 's Dui-

vels , ingeven fulks hebben Voorfeid : ofdat de Jo-
den, (als lfaacus Vofjius en andren willen) door
Goddelijkingeveniulks, om een Licht voor den
Hevdenen , te verftrekken , en den felven de
komfte Chrifti, welken fy felfs, als hy nu tegen-

woordig was, niet kenden oferkenden) teVoor-
feggen , veriierd hebben : en alfo aan den Heyde*

nen hebben geopenbaard ,'t geen voor hen felfs ver-

borgen bleef; kanmen , dan noch hier by vragen ,

hoe 't by komt, datfeniet verder hebben willen,

ofkonnen, "Propheteren ; als tot maar by-na die tijd ,

datfe Zijn in
y
t licht gekomen , en fo terftont , door

de hier ontrent wat te licht-gelovige Kerkelijke

Schrijvers, Ivftinus , Clemens Alexandrrnus; en
ook verder gevolglijk door Eufebius-, Lattantius»

Augufiinus en diergekjken zijn opgevat, geloofd

en verdedigd?

Waarlij k , die defe en noch vele andre redenen*

die konden werden bygebracht ( en reeds door

Obfopwus , Blondel en andren , den Geletterden

zijn voorgeileld ) met enige ernft en oordeel

overweegd, falfeer klaarlijk konnen bemerken,
dat het met defe veriïerde Schriften , even alleens

is toegegaan, als met die gefingeerde Evangeliën*

en Brieven, en Handelingen , en Openbaringen, en

Pajfften en Liturgien , die al in de eerfte en tweede

Eeuw van 't Chriftendom , (buiten de oprechte

Evan-
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Evangeliën , Handelingen en Brieven) door Lieden,

die daar door hunne Gevoelens ofSecten fochten

goed te maken, te verdedigen en te flijven, on-

der de heylige en grootachtbare Namen van Thad-

deus > van Thomas» van Bartholomeus , van Vhtlip-

pus , van Nicodemus , van Andreas , van Vaulus en

enThecla, vans?aulus, vznVetrus, Mattheus enla-

tobus en and ren , zijn valfchelijk verfiicrd , en on-

der 't Volk verftroyd : om door fuik , quanfluis

heylig, bedrog den gemenen Man fand in d'ogen

te werpen , en de grootite menichte der Gemeen-
tens alfo beter aan hunne koorde te krijgen , of te

houden.

'tWelk fo verre is gelopen,dat Tertullianus klaagd;

darmen, felfsby fijn leven, valfchelijk verfierde

Schriften op fijne Naam uitgaf, en onder het Volk
' ftroide. Ook is klaarlijk te fien , dat uit fulker

Lieden koker zijn gevloeid, die woorden, die

door Clément Alexandrinus , als, de woorden van

ó3
Apoftel Vaulu* zijn bygebracht ; en door andren

opgevat : Nee?nt de Griekfche Boeken 'm de Hand, en.

erkend uit de Sibylle-, hoefyeenen God betekend', en die

dingen die te verwachten zijn. Ook de Hyfta/pes in de

Hand nemende , lees hem, en gy fult veelhelderder en

klaarder daar in den Sone Gods befchreven vinden ; en

hoe tegens Chriflus vele Koningen hem hatende , fich

fullen ten ftrijd ruften ; en tegens die genen die fijnen

Naam draden j en die in hem geloven : ook fijne ver~

draagfaamheid en fijne toekomft. Waar op hy ons dan

kortelijk vraagd : Behoord niet degehele Wereld
3
en al

*uat in de Wereld is , Gode toe}

Waarlijk daar 't fo licht viel ook aan de foo ge-

leerden , als Clemens Alexandrinus was , fulke beuJe-

len voor wat deugdfaems , en Apoftolifche Schrif-

ten > in de hand te rieken ; was 't geen fware faak %

io
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Co andre beufelen, als die vande gepretendeerde en
veriierde Hermes Trismegifius , en van Hyflaff>es ; de
Vrophetien van Enocb enz. en fpecialijk defe Boe-
ken der Sibyllen-, den gemenen-man onder de Chri-
ftenen, voor heel watbyfonders, aan te preken:

voornamentlijk alsmen fingeerde dat, ofbyocca-
fie van de brand van 't Capitool , de felven in de-
fes ofgenes handen waren gevallen : ofdat óe(c of
gene, door byfondre toelating van de(e of gene
Keyfer , daar van een af-fchrift had verkregen (ge-

lij kmen kinderlijk verfierd,dat Virgilms-, door gunft

van Auguftus , tot de felven toegang had gehad ; en
daar uit , by die occafie , in fijne Pollio , of vierde

der-zang , fo een Propherie van J, Chriftus had
gemaakt) of datmen andere bedriegelijke verfie-

ring en uitftroyfelen maakte; die op veelderhan-

de wijfen konden bedacht werden. Doch a'at de
Heydenen met fulke inventien de/pot dreven , en
den Chri/lenen fuik bedrog in de neuswreken,blijkt
niet duifterlijk uit het vijfde, en fpecialijk uit het

fevende Boek , van Origenes tegens Celfus.

Gelijk dan (als doorandrenkrachtiglijkbewe-

fen is) de gepretendeerde Boeken , die , onder de
Chriftenen , noch in handen zijn , geenfïins die

genen zijn , die te Rome fo forgvuldiglijk wierden
bewaard ; So is ook klaar , dat fy noch veel min-
der zijn die Boeken , die, 3 of negen in tal, ge-

pretendeerd werden , door 't oude Wijf (dat al me-
de eenSibylla genaamd werd j aan Tarquïnius , of

Vrifius , oïSuperbus ('t is my evenveel wien van bei-

den de Lefer verkiefl
)
geveild eniverkoft te zijn :

wijl die, fo fy'er oid zijn geweeft (want wie, buiten

de XV Mannen, ofenigen uit de felven , door

den Raad daar toegelaft , heeft de felven gefien?)

door de brand van 't Capïtolïum zijn vernietigd : en

men
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ffien daarom overal uit Griekenland? uit Africa , S/-

cilia en andre Geweften , uit Afia enz. heeft laten

opfoekenenuitkiefen, dieVerfen, diequanfïuis

de oprechte zijnde, weder in de plaatfe der Ou-
den ( fo eerft door laft van den Raad ," als namaals

door des Keyfers Augufii laft en bevel) zijn gefteld :

om alfo daar door, io langmen kon , het Volk te

blyven mompen 3 en in dwang te houden 5 wan-
neer de politij ke macht , alleen te fwak zijnde, den
arm van fuperftitie ook van noden had.

Defe gepretendeerdeBoeken wierden derhalven

in 't eerfte bewaard door de II Mannen , van Tar-

auinius daar toeeerft gefteld: daar na door deX
Mannen ; het getal vermeerderd zijnde , op dat

ook de Magiftrature, die niet uit den Adel maar
Gemeente gekoren was, daar aan ook deel had;

gelijk fy met'er tijd ook aan d'allerhoogfteAmpten

deel kreeg: daar na door deXV Mannen : fchoon
eyndelijk ten tijde van ty/A^datCollegie fijne naam
van XV Mannen altijd blyvendebehouden,wel tot

het getal van XL, ja LX. Priefteren aanwies. [Wat
hier van de reden was, geef ik den politijken te

overwegen : wijl, mijns oordeels, dit geenflins

buiten feer confiderabileconlïderatien (die even-
wel velerlye en feer verfcheydene, naar de ver-

fcheydenheden van tijd, en toevallen konden zijn)

gefchiedis.]

Defen, als fo uit deoudeHiftorie-fchrijvers,

als uit de oude Op-fchriften , blijkt, waren Lie-

den van de aller- voornaam ften der Stadt ; die ook
buiten de voornaamfte politijke Ampten , en dat

fy Leden van den Raad waren , ook d' andre voor-
naamfte Priefterfchappen (i,2,a 3 ofmeerder der

;
felver) bedienden.

DdQ hadden , of befaten , ook dit Ampt voor

al
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al hun leven: waren vry vanKrijgs-ampteri, en
andrepublijke dienden j en hadden nevens de be-

forging der Eeuw-fpelen ? en de Suivering ofWy-
dingen , f

waar toe ly naar de getuignis van Zofimus

Toortfen , Wierook en Afphaltus , uitdeelden)

enz. De bewaring, eninfpeclie, niet alleen der

Sibyllijnfihe Boeke?i,ma.3.r ook te gelijk de beforging,

van alle die Offerhanden , enheyligepiechtelijk-

heden; die, uit laft, ofraad, derquanfTuis, daar

in gevondene OrakeL-antwoorden , waar te nemen
ofte volvoeren waren.

De bewaring der felver was hen fo dier bevolen,

datfyfelfs (ik iaat uraan andren) tot het lefen der

felver, geen toegang hadden , als, uit order en

bevel van den Raad; of'der Keyferen j naar dat de
Republijk in een eenhoofdige Opper -macht
veranderd was : ook gefchiede dat niet , als in feer

gewichtige voorvallen 3 namentli;k van Peft, hon-
gersnood j fware nederlagen en rampen , twift

en oneenigheid ; of grote verflagentheid der Ge-
meente ; of 't verfchijnen van ongewone Wonder-
tekens, of 't boodfchappen der felver ,* hetilaarr

van de Blixem op Tempelen enz. als uit Dionyfms

Halicamajfeus , Livius , Servius en meer andre oude
Schrijvers blijkt.

In hoedanige quade toevallen , de Raad laft gaf

aan defeXV Mannen, om tot die Boeken te gaan j

endaar uit te fen, wat, tot verfoeninge der Go-

den , moeit, gedaan werden ; aan welken Goden
ofGodinnen, en wat Offerhanden , ook op wat

wiife enz. 'er moeden geofferd , of iets anders ver-

richt , werden : om uit de dan tegenwoordige

elende, gevaar, twift enz. gered te werden.

Doch wierden als dan de gepretendeerde God-

fpraken , en raden of remedien , niet ter eerder

in-
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jnftantie aan de Gemeente geopenbaard ; maar
moeften die eerft in den Raad werden gebrachtjen

aldaar overwogen, wat tot vertroofting > of toe

paying en ftilling, van het Volk diende publijk

gemaakt te werden. So dat fy wel waren, 't geen

de Propheten waren te Delphi* , en in andre Orakel-

plaatfen ( die verklaarden 't geen de Priefteres had
'"voortgebracht , ofdat defe ofgene God ofGodin-

ne, door 't wenken en knikken, of anderfïins

,

quaniïuis , te kennen gaf) doch moeit 'er de Raad
eerft het fatfoen aan geven , eer fy aan 't gemeen
Volk wierden kundig gemaakt.

Ook was ordinaerlijk 't geen uit defe Boeken >

of liever , uit dit gepretendeerde Boek ( want
Plin'm feid , dat 'er maar een was gekoft

)
gehaald

en verklaard vvierd, het doen van enigs byfondre

Offerhanden 5 ofte gelijk het vieren van enig- by-

fondre Plechtelijkheden ; felden enige Prophetie

over 't toekomende, ofKaad overanderdoenen
laten. Wijl 't hele werkte doen was (als reeds

is gefeid ) om het gemene Volk te pajen en te

mompen, en om'tib veelte beter onder gelach

te houden : als ook feer wel aantekend over'c

derde Boek van C. Tacim > de feer beroemde 7ra~

ja?io Boccolini.

In de Marhïchen Oorlog dan, xijn defe gepre-

tendeerde Sibyllynjche Boeken ( ofBoek ) do or de

brand van 't Capitool vernield. En heeft men,
door ordre van den Raad , gaan opfoeken uitAiia

en Griekenland , en£. weder nieuwe Schriften en

Boeken der Sibyllen, die onder de Grieken en Afi-

anen verftroid waren j die opgefameld , en daar uic

gekofen , 't geen men voor oprechte Schriften der

! Sibyllen hi ld, of wilde hebben gehouden: waar

van de Sacerdotcs> of Frie(tere?f van 't Collegium der

Hh xr
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XV Mannen, delaft hadden; enom nettelijk, en
fo veel in menfchelijk vermogen was , uitte keu-

ren, wat oprecht, wat vals of verfïerd, of ver-

valil was.

En naarderaaal 'er noch fo vele , ja byn a ontel-

bre Prophetien , overal omherwandeldeu , onder
de naam van Orpheus , Mufèas , de Baddes , en an-

dre Voorfiggers en Orakel-rabbelaars meer ; en da-

gelijks noch onder de hand nieuwe Verfen der &-
kylkn gepractifeerd wierden : ( als niet duifterlijk

,

uit Plutarchus en andren, blijkt, en gevolglijk,

by occafie > lal getoond werden. ) Heeft Augufius

weder alles laren op-foeken , en een nieuwe fif-

ting laten doen : naar welke hy de , quanfTuis , al-

leen oprechte , feer wel beforgd , deedopfluiten,

onder de voet van 't Beeld der Apollo Palatinus 3 'm

twee Goudene Koffers : daarfe te vooren in een
Stene Kift hadden befloten gelegen.

De reden hier van, is vry wel te begrijpen :

Om dat 'er, namentlijk; geduriglijk (&, met de
gepretendeeree Verfen der Sibyl/en 3 wierd ge-
fpeeld; die altijd wierden voorgewend, vooreen
groter of kleender gedeelte, noch hier en daar
overig te weren : en waar uit dan dingen wierden
voortgebracht , die fomtijds den Staat van d' Op-
per-heerfchappv konden nadelig zijn, enz. Ge-
lijk daar van, ibuit DionCajJitis , alsandren inde
Bcfchi ijving van't leven van Tiberius , en van Nero-t

blijkt. Waarom ook hy Tiberius daar over weder
een nieuwe reformatie maakte. Doch met de
felve Verfen , die 't gemene Volk van 'Rome tegens
hem Tiberius had opgevat ( en waarom hy de re-

formatie deed
)
quam 't felve weder onder de 1

Keyfer Nero voort : by occafïe van de verfchrik- I

kelijke brand te Rome ( door Neroos beftel , naar'c

Volk geloofde ) ontfteken. En
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En als hy Nero betoonde , datter fulke Verfen

onder de Sibylïijnfcke niet wierden gevonden; ('o

haddenfe teiitond weder een ander gereed > waar
met fy hem fijne Moeder-moord verweten. [ Sie

ook 't geen ik hiervan Pag. 149 heb aangeroerd. ]

Maai doch , als nu eyndelijk in de Burger-krijg,

tuikhen Vitelhus en Veffrafiaan > wederom het ge-
hele Capitool, te gelijk met de Tempel van de
Grote Jupiter enz. verbrande 5 waar en wat Boe-
ken , zijn 'er toen overgebleven ? Dat 'er geen
pretext van miraculeufe behoudenis der felver ,

onder de Tontifces , deXV Mannen , en d'andren
kon ontbreken 3leeren ons al de ree Jste vorenbyge-
haalde Kunsjes, en 't geen noch gevolglijk itaat

bygebracht te werden.
Dat Stilico eyndelijk de felven ( of die , die naam

droegen ) verbrand heeft 3 getuigen de Heiden-
fche Schrijvers : maar wat hy 'er van ontdekt , en
tot lalt der felver geleid heeft, verf\vi)genfe. Doch
ontdekt figvanieifs genoegfaam, mthet nu ver-

haalde 3 wat oordeel wy daarover mogen geven.

OndertufTchen , heeft d' ene of d' andre bedrie-

ger, doch flecht Poëet, en al te botten Verner-
dcr, (wijl hyj onder de naam der Sibyïïc, fich

felfs menigmaal fotteiijk tegenfpreekt , en alfo

felfs 't bedrog als door defeer wakkere Mannen
Cbfopaus , Blonde/ en andren is ontdekt, en noch
verder ftaat ontdekt te werden , door de Eerw.
H. Servafius Galleus) onder pretext ( als reeds ge-

feid is) van opdefe of gene behendige wijs, of
fpeciale gunft , 'er achter gekomen te zijn, en
Copie'er van te hebben bekomen, als wat uit-

ftekends en van byfonjer krachtige nadruk, toe

overtuiging der Heidenen, en bewijs en beveili-

ging der Chrilteüjke Godsdieniï, de Boeken dis

Hh 1 wy
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wy nu noch hebben, den al te licht-gelóvigen,

quanfluis heymelijk, inde Hand geitokén. Dat
bvdielicht-gelovigen, (anders oprechte Lieden
als Jufinus , Clemens > enz. ) lijn opgang nemen-
de, verder onderde Chriftenen, is door-gebro-

ken : en te meerder alsfe lagen , dat 'er fo grote

.Lieden onder hen Geloof aangaven , en 'er vry

veel werks van maakten : fchoon de Heidenen in

tegendeel fulks beichimpten.

En dus zijn noch by feer velen in achting geble-

ven die Verfen , daar Smidius ', Crajfet , en vele

andren , met fuik een yver voor-fchrijven en
hun felfs by den doorfichtigen geleerden , belac-

helijk ten toon Hellen.

Doch om weder te keren, fo tot die Boeken,
die by de Romeynen fo ibrgvuldiglijk bewaard
wierden: als tot die genen, die onder de Heide-
nen , onder de naam van Sibyl/ijnjche Verfen om-
herwandelden , en door de Sibylliften ( want dus
jioemd Plutarchus in't leven van Marivs > die Waar-
feggersen Land-lopers, die uit de felven aan Jan
Alle-man , fo wel groten als kienen ? Voorleg-
gingen deden j en defenaam gaven felfs , d' au-

dre Chriitenen , aandie Chriftenen , die met den
felven als heel wat byfonders en krachtig pronkten
den Superititieufen voor oprechteen warachtige
Prophetien wierden aangeprefen) licnwe datitf.

Ocïav'w daar door te Rome wierd gehouden, en,
tot fijne ondergang, bedrogen.

Hoedanig een foort van Volk daarom van P/a-

tarchus valfche Propheten en Guichelachtige be-

driegers genaamd werden > in 't leven van Cicero :

wanneer hy. verhaald, hoefeaan Cornelius Lentu-
lus , met h em verfierde Verfen en Orakelen > die quaufi

fuü Verfen der Sib/lleu waren , voor ufn&n ?
hem (

'/

Hoofd
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Hoofd op de hol helpende ) Voorfeïden : dat het ",:ood-lot

wilde 3 dat Rome door drie Cornelien fou beheerfiht wer-
den : dat twee derfelver , namentlijk Cinna en Sylla hun

'

lot alvoleynd hadden : maar dat hy de derde CorneliUs'

*wa4 , aanwende Goden 't Oppcr-gebied befchoren : en

dat hy derhaheu niet met marren , ah Catalina hadge-
daan , de goede occajie veriuaarhfen moefi.

Het bedrog door den i^aad , omtrent de fo

forgvuldiglijk bewaarde Boeken, was eerlijker,

en van feer grote achtbaarheid ;~fchoon anders

niet minder, als dat der nu genoemde Land-lo-

pers en bedriegers : maar tot hcyl der Repubhjk

,

wierd feer dikmaal ondernomen de pracli jk van 't

Versje van Virgilw 3 Dolusan Virtus&c. 'tzyivaar

ef'logen } als ?n' er maar het Volk mêpajd.

Ook was dit bedrog van lodanige achting en ge-

wicht, onder allede achtbaarfte en fchranderite

Lieden der Roomfche Republijk; dat, felfs in

de allergrootfte twiften en verdeling des Room-
fchen Volks, men niet opentlijkdaar tegens aan

derfde gaan : maar alleenlijk indirecte de quide

flagen , daar met door partyen opgeheven , dorft

af-weren , en te keer gaan.

Dit leerd ons 1. het exempel van Brutut en CaJJi-

us-y die de t' famenfwering tegen J.C<sfars leven

aangefteld , exprcffelijk quamen te verhaaften,

om datfe, 't geen fy wel witten valfchelijk, om
Cafar te flatteren , uit de Boeken der Sibyïïen wierd

gepretendeerd, gelefenen Voorfeidtezijn, niet

durfden opentlijk weder-fpreken ; en in tegen-

deel geeniïïns, met ftilfwijgen wilden toe-ftem-

men; wanneer daar over in den Raad, overleg

en befluit fou gemaakt werden : en daarom voor

dien dag en tijd, het Raads-befluit voorquamen,

en C^far om hals brachten.

H h 3 Dit
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Dittoondons Dion Cajjius , alshy, in fijn 44de
Boek , op de volgende wijs fpreekt : , , Want
3 3 naardemaal 'er een gerucht vry breed verfpreid

3, was , het zy waar, het zy vals (gelijk fulke

3 , fabulen veeltijds verfierd ( N.B. ) en uitgeltroid

5 , werden ) als ofde Priefteren , die de naam van

3 3 XV Mannen droegen, opentlijk voorgaven,

3 , dat de Sibyïïe gefeid had , dat de Parthen noid

3 . anders als door een Koning , fouden verwonnen

3 3 werden 3 en datfe quanfluis daarom ( aan den

3, Raad) fouden aanbrengen, datmen aan defar

3 , de naam van Koning moeit geven : Brutus en

3 3 Cajjius gelovende, datualks waarlijk foudege-

3, fchieden,* en dat den Raad, (uit welker ge-

3 , tal fy Brutus en Cajjius ook waren ) genoodfaakt

3 , fou werden , haar gevoelen en toeftemming

,

3, infofwaar-wichtigen faak te uitten, verhaaite

3 , fy de toeleg ( wijlfe dat niet fouden durven pu-

3, blijkelijk tegen-fpreken, en in tegendeel met
3 3 ftilfwijgendheid dat geenffins wilden toe-Haan)

3, eer dat 'er (in den Raad) over die faak, iets

3 , geconcludeerd kon werden. Op de felve wijs

fpreekt 'er van ( hoewel beknoptelijk ) Suetonius :

3 3 Ook wierd 'er een veelvuldig gerucht verftroid,

5 , dat in denaafte Raads- vergadering, de XV
3, Man, Luc.Cotta fou voorftellen , dat dewijl

3 , 'er in de Sibyllijnfche Boeken behelfd wierd , dat

,, de Parthen niet als door een Koning, konden
. , t' ondergebracht werden, men aan Cafar de
- , naam van Koning moeit geven, 't Welk oor-

,, faak was 3 dat de t'faam-gefwoornen hunne

3, aanilag quamen te verhaaften 3 op datfe niet

3 , gedwongen wierden iulks ook toe te [temmen.
Omtrent welke Hiftoïie , ook kan aangemerkt

werden , dat de X V Mannen nietfo Teer de Ver-

fcd
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fen fclfs der gepretendeerde Sibylle , ofSibyl/en , uit

die Boeken , quanfTuis op-gefocht en gevonden

,

als wel de gepretendeerde inhoud der felver, in

<ien Raad brachten, en aldaar dan, der ielver

Uitleggers en Verklaarders waren.
Stouter als defe Brutm en Cajjius , was de Wijk-

meefter Cajm Cato : van welke ons 't exempel ver-

haald DionQaffiusi in fijn 39de Boek, op volgen-
de wijfe: ,, Verder, in 't begin van 't volgende

jaar , heeft de Statue [ ofgeheyligd Stal-beeld ]

vznjttpiter, op de Berg van Albanus, door ds
Blixem geraakt zijnde, deweder-keer en her-

ftelling van Ptolomeus een wijl tijds tegen gehou»
den. Want als de Romeynen daar over de Si-

byllijnfche Boeken confuleerden , vondenfe [ of
gaven de XV Mannen fuiksvoor] indenfel-

venbehelfdtewefen, dat de Koning van Egyp*

te-, met bedriegelijk overleg na Home fou ko-

men i en dat , indien hy om byltand verfocht >

men hem geen vriendfehap weygeren moeft

:

maar darmen hem ook geenffins met Militie

moeft te hulp komen: of dat anders de Repu-
blijk in moeyte en gevaar fou raken. Waarom
dan fy 3 verwonderd ftaande, daar over, dat

het Orakel fo wel op de tegenwoordige tijd pa-

fte; alles wat reeds daar over befloten was ver-

nietigden. Daar toe door de Wijk-meerter

Cajm Cato werdende op-gemaakt en geperfua-

deerd. En wierd dat Orakel door bewerking van

Cato > (of 't fchoon in genen dele geoorlofd

was, enig Vers in de Sibyllijnfche Boeken gevon-

den , aan de Gemeente bekend te maken , ten

zy fulks door den Raad was goed gekeurd en be-

floten ) aan 't Gemeen publijk gemaakt. Wijl

hyfo haaftde findefer Verfen
(
gelijk fomtijds

Hh 4 g«-
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„ gebeurd) quam uit te lekken ; verlegen wierd,

,, dat die by den Baad fou werden gefmoord; en

>, bracht hy daarom de XV'Mannen voor het Volk}

>, en dwong hen aldaar , de verklaring over fli.o?

a, God-fé>raak te doen , eer den Raad daar over iets

*y kon refolveren of beiluiten : en hoe meerder
>> defen daar tegen worftelden , en pretendeerden
'» fulks ongeoorlofd te zijn ; hoe ontitelder en vu-
'> riger de Gemeente wierd. Dit ging dan 3 dusda-
3
> niger wijfe toe 5 en wierd het Orakelt in de La-

'»
tij niche Taal ( N. B, ) verklaard zijnde, pu-

^ bljkelijk op-geleien. En wanneer daar over •

a
' gedelibereerd werdende, defen verftonden dat

,' men Ptolomeus door [Lentulus~] Spintber, doch

/ fonder K. rij gs^-macht , fou laten heritellenj en
,* andren in tegendeel bevalen , datmen hem door

9 Pompejus > met twee Roe-dragers verield, fou

,, laten in fijn Rijk brengen (want Pompejus het

,, Orakel verdaan hebbende, had fulks verfocht 5

5 , en waren fijne Brieven door de Wijk-meefter

9, Aulus Plautius aan de Gemec?ite publijkelijk op-

?> gelefen ) geraakte de Raad in vrees en verle-

j> gendheid , dat Pompejus daar door noch veel

') groter fou werden ; en ftelde 'er fich tegen , on-
>» der pretext, van de beforgingder Lijf-tocht:

" welk Amptfy aan Pompejus op-droegen. .

Hy, Dion CaJJius , naar verhaal vanandre tuf-

* chen komende faken, weder tot de herftelling
van Ptolomeus komende , verhaald ; hoe door 'c

aanituwenvan Pompejus, en 't bedrij fvan Gabinius

(die toen over Syrië 't gebied had) in weer-wil
der Raad en Gemeente, hy Ptolomeus met geweld
van Wapenen wierd heriteld : en Gabifüus , daar

over te recht gefteld zijnde, fo veel met fijne ge-

ïoofdt Schatten wifl uit te werken, dathygeab-
folv
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folveerd wierd : fchoon hy namaals om andre lich-

ter faken wierd gecondemneerd.
- Doch hoe iïch dit heeft toegedragen fal 't my
niet verdrieten den Lefer , uit nu reeds bygebrach-

te DionCaJJius,woordelijk alhier te vertalen:\vijl fijn

woorden,mijns achtens,van byfondre nadruk zijn.-

Hy feyd derhalven , naar 't verhaal van die expe-

ditie : , 3
Gabmitu heeft dan, op defe wijs, die

5j Taakten eynde gebracht. Maar fch reefhy hier

-. van niets over na Rome: opdathy nietfdfsde

j de befchuldi^cr fijner eigene delicten wierd.

Doch kon fo groot een ftuk niet verborgen blij-

ven I en quam't de Gemeente al kortelijk ter

ooren; naardemaal deSyriêrs regens hem feer

* , klachrig vielen j fo om andre faken , als om
datfe; gedurende fijn af-wefen, door de Ro-
vers feer waren geinfefteerd geweeft. Waar

3
by quam, dat de Pachters en Tollenaars, door

,, de felven verhinderd , hunne Gelden niet had-

, denkonncnop-gaderen; endaardoorinfware

5, fchulden waren vervallen. Waarom dan fy

)3 [de Gemeente'] vertoornd, hunne Sententie

3 , tegens hem formeerden , en met grote drift

>5 hemfochtenteverwijfen. Wijl ook Cicero en

3 , andre faken, met kracht, hervoor bracht, en

3
, hen aanried , datmende Sibyllijnfche Boeken op

3 , nieuw weder fou confuleren ,• als verwachtende

9y dat 'er enige ftraffoubygefchreven zijn.

,, Het Burgermeefterfchap, wierd toen noch

3 , door Pompejus en Crajfus bediend : van welken

,, d'ene, uit eigene drift, hem droeg en begun-

,, ftigdej end' andre, omdesandren [Burger-

,
, meefters] wille; en om dat hy van 't Geld,

,, dat Gabinius had overgefonden, genoten had.

., Waarom fv beyden dan hem opentlijk verde-

H h 5 dig-
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%
, digdcn , en beletten , datter iets ( tot fijn na-

„ deel ) befloten wierd ; en aan Cicero [.die te-

„ gens Gabimus Pleytte ] fijn Ballingfchap verwe-
0, ten.

„ Maar evenwel , naar defen hunne Burger-

ij
meefter-ampten hadden neergeleyd, eninhun-

„ ne plaats L. Domitius en Appius Claudius waren
„ gefuccedeerd 3 heeftmen weder fijne ftemmen
» gegeven j en zijn de meefte tegens Gabinius ge-

» weeft. Want Domitius was vyand van Pompejus;

» foomdathyhem, ontrent het bekuipen van 't

?> Burgermeefterfchap , was in de weeg' geweeft ,*

*' als om dat hy't in weer-wil van hem ( Domitius )
" geworden was. En Appius > alhoewel hy aan
" hem vermaagfchapt was , was hem tegen, om
" dat hy daar door 't Gemeen , met dat te believen ,

fo te beter tot fijne gunft en voordeel mocht

5
, krijgen ; en te gelij k op hoop , van door Gabini-

„ */Geld, indien die weder enige moeytequam
,, temaken, ook verrijkt te werden: waarom hy

„ dan al fijn bedrijfdaar heen richte.

,, En werkte dit noch te groter haat voor Gabi-

,» nius s dat hy een fuccefleur in 't Gebied, door
j> Grajfits hem toe-gefonden , had voor 't hoofd
,> gefloten ; even als ofhy die befliering voor ee-

„ wig en altijd beiat. Waarom men dan goed

„ keurde, dat wederom de Boeken der Sibylle fou-

„ den gelefen worden ; fchoon Pompejus fich daar

„ tegen aan ftelde.

„ Ondertufïchen was de Tyber/tzy door over-

, vloedige Regen, die naar de Stad quam af-ftro-

?
, men; 't zy dat de hoge op-drang der Zee , den

,> af-vloed van de Tyber-ftroom , door felle wind,

„ verhinderde, 't zy dat dit, (naar 't vermoeden
** en inbeelding was) door de bewerking van ie-

mand
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'm mand der Goden, was toe-gekomen, fofchic-

?> lijk ovcrgevloeyd, dat niet alleenlijk alle lege

» envlaKke oorden der Stad, maar ook veleho-

f ger gelegene plaacfen, daardoor overftroomd
" en blank lagen. Waar door de met Leem Op-
,y gem etfteH tuien, door-weykt wierden , enter

V neder quamen te ftorren ; al het Vee , en laft-

bare Dieren, quamen door 't water te verfmo-

Jj
renj en alle die Menfchcn , die fich niet tijde-

)}
lijk genoeg naar het hoge en droge wiften te ber-

la
gen, in hunne Huifen, ofop Straat, onder-

„ lchept werdende , verfopen. Gelijk ook de

„ regerende Huifen, door het lang duren van
,, het quaad, bedurven zijnde, fommigen alin'c

» korte, fommigen noch daar na, quamen ter

», neder te ilorten.

^ De Romeyncn waren overdefe tegenwoor-

„ dige rampen bedroefd, en waren 'er noch an*

» dren en grotere ( naardien fy (ich verbeelden

,

V dat door het herftellen van Ptolomeus-, de Goden
»» tegens hen vertoornd , dit ongeluk ben hadden
>' toe-gebracht) die door hen noch gevreefd en
" verwacht wierden. Waarom fy ook Gabinius ,

V fchoon abfent wefende (als offy daarom te min-
der fouden hebben te lijden , indien Cy hem haa-

* ftiglijk om hals hielpen) met grote drift, foch-

\\ ten me: de dood te ftraffen.

„ En warenfe daar ontrent , met fo verhemente

„ drift en pafïïe , in-genomen , ( fchoon 'er niets

„ diergelijks (N.B.) in de Sibyllijnfihe Verfen te

,, vinden was) dat den Raad fich beyverde, en
>, tot voorgang (daarin) ftrekte; datookd'an-
*, dre Regenten , nevens het Volk, d'aller-fcherpfte

„ en bitterde befluiten tegens hem maakten.

>> Terwijl, evenwel* fulka gefchiede, quam
het
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„ het Geid , dat Gabïnius voor af gefonden had

;

,» en maakte, dathy niet alleenlijk, abfent we-
» fende, maar ook al tegenwoordig zijnde, niets

»> euvels quam te lijden. Evenwel had hy , over
" fijne fchandelijke bedrijven , io quade Con-
99 fcientie , dat hy traag in Italië , en by nacht bin-
" neüRome y quam; en vele dagen lang niet bui-
9 tens Huis dorft komen. Vele befchuldigingen
" waren 'er tegens hem ,• en daar by groot getal

van aanklagers, Doch voor eerft wierd op 't

" Tapijt gebracht, de herftellingvan Vtolomms:

yt
als welke de allervoornaamfte was. En was*

„ (om fo te fpreken) de gehele Gemeente (van

„ Rome) naarde Ricfrter-ftoel t'faam gevloeyd,

,, en menigmaal van voornemen , om hem (Ga-
9» bi7iius) te verfcheuren : fo om dat Pompejus,

[ die in uitftekende achting by het Volk zijnde

,

en lichtelijk auders machtig was, door die dolle

drift en liefde , die't Gemeen hem toedroeg , met
fijne tegenwoordigheid fulks te verhinderen , als

ook namaals gefchiede] „ toen abfent was,- en

„ Cicero feer verhementelijk tegens hem Pleytte*

>> Doch wierd hy evenwel , niet tegenftaande die

3 > gefteldheid van gemoederen, vry-gefproken.

» Want hy , die over fo hoge misdaden wierd

» aangeklaagd, had een leer grote Schat daar toe

" veripild; en vatten 't de medeftanders vanPo^r
" pejus en Cafar heftiglijk voor hem op : feggende,
" dat 'er, door de Sibytte , vaneenandre (N.B. )
>y

tijd, en een andre Koning, gefproken wierd:
" en wel voornamentlijk, om dat 'er vangenige

]]
&raf, over die misdaad , iadeVerfen, gefchre-

„ ven was.

„ Het fcheelde weinig, ofdeG?/z^;tfehadfelfs

„ de Richteren dood gefmeten. Doch defea

ont-
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;> ontvlucht zijnde , namfefeer wel in acht (en

,, vergaarde) de reit fijner befchuldigingen; en

,, maakte, dathy daarover weder voor 't Gericht

,> betrokken , en gedoemd wierd. Want die
>-> genen, dien 't nu, naar 't lot, te beurt geval-

» lenwas, fijne Richteren te zijn,* foom dat fy

•* de Gemeente vreesden, als om datfy genecon*
»' fiderable giften van Gabinius hadden ontfangen >
n

( wijl hy , nu over misdaden van minder gewicht
" voor't Gericht betrokken zijnde, en daarom
" ook wanende hier de faak te lullen te boven ko-
J
' men-, weynig Geld had aan vereeringen, tot

, corruptie geipild ) doemden hem : fchoon

„ Pompejus niet verre vander hand , en Cicero(N.B.)

„ nudePleyter voorhem', was.

„ Want Pompejus, die buiten de Stadwas ver-

J3 reyfd ( om dat 'er veel Graanen door 't overlo-

,, pen van de Tyber verdorven was geworden

)

,, en toen evenwel in lialia was;-haaftefïch, om
3 ,

by d'eerfte Richt -dag tegenwoordig te zijn:

„ doch daar toe te laat gekomen zijnde, fcheyde,

,, niet uit de Voor-ltad, voor cat die faken waren.

„ af-gepleyten uit-gewcfen. Ook had hy aan de

,, Gemeente, die [hem te gevalle] buiten de Stads-

,, Wallen vergaderd was ( om dat het hem , Pro-

,, confulzijnde , niet geoorlofd was binnen de Stad

,, te komen ) vele redenen ten vooraelevan Ga-
„ binius gevoerd. Gelijk hy ook enige Brieven

,, van Cafat aan hem, voor Gabinius , gefbnden

3 , daar op las, enden Richteren voor hem bad en
„ imeekte. En belette hy niet alleenlijk , dat

,, Cicero tegens hem bleef Pkyten , maar perfua-

„ deerde hem , in tegendeel , dat hy de voor-

3, fpraak van Gabinius wierd. Waar door ook,

o tegens Cicero de quade naam yanjoverloper (reeds

te
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„ te voren aan hem gegeven ) vry vermeerderd
„ wierd. Dit alles hielp evenwel Gabinrus niet

:

n maar is hy tot Ballingfchap gedoemd ; waar uic

m hem Cafar naderhand te rug deed komen

.

't Geen ontrent defe Hiftoriebyfonder aanmer-
kelijk is, is i. Het pretext en occafie van de Sibyllijn-

fche Boeken te doen infïen ; om daar uit iets indi-

recte, voor, oftegens Pompejus enandren, her-
voor te brengen»

2. De inhoud , van dat Orakel , dat t' enemaal
generaal, en op meerdere, of andre, perfonen
en faken en tijden , toepaflelijkwas.

3

.

Het Bedrijf van de Wijk - meefter Cajus Ca-

to\ die de Gemeente op- en gaande maakte, om
lich door den Raad ( ofdie't mifïchien tegens hem
quam op te vatten ) niet te laten doeken : wijl 't

daar eerft moeft geventileerd, en gevolglijk ge-

formeerd, werden; 'tgeenmen voordcGemeen-
te wilde, als een Sibyïïijns Orakel , doen gelden.

Waarom fy dan geweldiglijk den Raad die occafie

ontnamen : fchoon Cajus Qato dat gehele bedrijf

,

fföëfc directelijk voor bedrog en kunft dorft uit-ma-

ken; en 't hem genoeg was, dat de gepretendeer-

de Sibytiijnfche God-fêraak , naarde fin en 't genoe-

gen der Gemeente wierd verklaard ( door de XV
Mannen, die ten minften de naam hadden van der

felver verklaarders, gelijk Cicero hen ook noemd ,

te wefen ) en dat het alfo ook by den Raad moeft

werden op-genomen; endaar op hun befluit ge-

formeerd.

4. De greep van Cicero, om door het we-

der-infien der Sïbyltynjche Boeken , foo het moge-
lij k was ( en de factie van hem en de Gemeente on-

der de X V Mannen daar toe fterk genoeg wa>

)

daarin iets te doen vinden, dat, toe nadeel, of

con-
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condemnatie, enftraf, van Qabinius kon dienen,

't Welk evenwel m Klakkende, d' andre party oc-

cafievond, om\ Orakel, als geenflins hier, maar
op andre perfonen en tijden applicabel, te ver-

werpen. Welke vond van Cicero ook te meerder
miflukte , om dat die twee (o feer machtige Lie-

den Pompejus en Craffus ( van welken d' ene uitfte-

kende eergierig , en d' andre geeniïins minder
geldgierig, was) toenbeyde Burgermeefters wa-
ren. Daar in tegendeel , de volgende Burger-

meefters ( d' ene om dat hy vyand van 'Pompejus ,

en d' andre om dat hy van 't gebraad niet geproefd

had ) veel Confcientieufer waren , en voor de
Gods-dienft itreden.

5 Hoe lichtelijk 'er occafie , door fuperftitie van
'tGemeen, en gepretendeerde Religie van andren,

("daar deintreit en andre paffien fïchfeer looflijk

onder verfchuilen ) kan gevonden werden : alfïer,

by defe of gene toeval , enige onverwachte ram-
pen,

f
van Water -vloed 3 Pcft of diergelijken )

overkomen.
6. Hoe lichtelijk een grote Geld-dijk, d'op-

berfting en 't geweld van een vervaerlijke Water-
vloed ( ofliever de kracht der rafende Gemeente)
kan fluiten , en diverteren ; wanneer der Tong
en Keel der Richteren niet alleen , maar ook die der

Advocate», met den Gouden Stok wel geftreken

en gefalfd zijn ;
gelijk hier uit het voorbeeld van

,

die anders 1b grote Republijks-man Cicero, blijkt.

Eyndelijktcn7. f om niet meerders byte bren-

gen ) hoe bequamelijk Lieden , die grote Rijk-

dom, en daar door, ofanderlïins, macht en ver-

mogen hebben ; de Orakele?i naar hunne (ïnnelijk-

heid en intreft konnen uitleggen en verklaren ; en

hunne tegen -party overftaag fteken, Naarde-

mta]
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maal de door Gahinius geroofde Schatten , aan
QrdJJus y zmVompejus , zmC<£far 3 enandrenvan
der felver aanhang, (eyndelijk ook aan Cicero)

hefteed j in weer -wil der dolle en rafende Ge-
meente > de rechte uitleg der Sibyllijnfche Verfen

maakte.

Wat Cicero ( die anders als Pleyter tegen Gabi-
wius fich op defe gepretendeerde God-fcraak be-
roept) hiervan gehouden heeft: en ofhy meer-
der werk 'er van maakte als Cafar en Vómpejus , of
meer andren, die toen daarmede hun voordeel
fochten, blijkt, uit het gene hy. daar van fpreekt,

in tijn twede Boek van de Voorleggingen , over 't ge-

fingeerde Orakel-geven > ten voordele van Julius

C&far; waar van reeds gefproken is.

Hyfeiddan, onder andren, over 't gepreten-

deerde Orakel, om defars wille hervoor gebracht

:

Callide enim , qui illa compofuit > perfecit , ui , quod-

cuyique accidijfet prediclum videvetui* , bominum <£•

fenporum defnitione fublata. Adhibuit enim latebram

obfiuritatis 3 utitdem verfus alias in aliam rempojjeac-

tommodari viderentur. Want arglijliglijk heeft hy y

diefi verferd heeft , die/b bemerkt , dat , wat ''er ook

mocht komen, tegebeuren , fcheen Voorfeidte we/en ; door

*/ achterlaten der bepali?ig van menfchen en tijden Want
hy heeftfodanig eenfchuil-hoekvan duiferbeidgevonden

en gebruikt , dat ene e7i defelve Verjen , nu op defe , dan

weder op die[aak , enz,, toepajjel'ijk XJJn%

Gelijk ook Vlutarcbus i'eid, dar, dat gerucht,

van dat 'er fuik een Sibyllijiis Orakel was > wegens de

Pdr/^tfenz.wasuitgeitroid, door die genen, die

de Koninklijke naam voor Cafar ibchten te be-

werken,
Doch , op dat ik weder wat nader ter fake koom,

/peelden ook diergelijk een Kunsjc deXVMannen

,

aao
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ann Maxentius^ terwijl hy fich noch binnen de ftadt

Rome befioten hitld, en eer hy tcgensConfiantij*

uittrok, om (lachte leveren 5 buiten alle twijffel

,

op dat fy , van 't Lot de^ Oorlogs onfeker fich alfó

tegens een quadc uitval by den Verwinner konden
verichonen en veylig houden , de Hiitorie hier Van
hebben \vy by Zoftmus-, op dele wijs: JMaxentius ,

ftch binnen de Muren beftoten hebbende , deed Offer-

flachtingen aan de Goden ; en Raadvraagden aan de

Offer - wicbeL .ars , over '/ toekomendLot van den Oor»

log : daar vevens ook onderfoekende de Boeken der Sibyl-

len. En als hy een Orakelhadgevonden , waar in Voor» .

feidwierd) dat die tot ?iadeelder Romeynen werkte > door

eenjammerlijke doodjou vergaan 5 pafte hy ditfodaniger

wijft opftch , dat hy die gene was , die ftch voor de be-

fcherming van Ro?nefttetde 3 tegens die ge?ien , die '/ felve

quamen belegeren , met voor-nemen om het t* overweldi-

gen. Doch quam die uitkomft eyndelïjk de waarheid te

leeren.

Maar naardemaal defe kunsjes niet onbekend
konden zijn , aan Lieden van oordeel , die mede
aan 't Roer der Regeering faten $ en die kiaarlijk

lagen, dat fulks maar dikmaal tot pretext, voor

d' uitvoering van dit of dat befluit , diende . ofom
andre particuliere inlichten wierd te werk gefield

;

waai'mede offactie wierd gemaakt, of gevoed ;

of iecs anders uitgewerkt, 't geen (of tegens de
* Republijk , often miniten tegens hunne Intereften

daar ontrent, (of anders) quam teitrijden; ont-

braken 'er met 'er tijd genen , die fuik Raadvra-

gen vrymoediglijk tegenitemden ; lchoon d' andre

party fulks noch doordrong. Waar van het Voor-

beeld te vinden is , by Fl. Vbpifim ; die verhaald hoe

de fuperititieuie ( of die ten minden fulks wilde

fchijnen ten gevalle van den Vorit ütyius Syla?iur

lï ^als
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(zUdeXWiri hadden voorgegeven denoodfake-
lijkheid , en de Keyfer AursUanus daar op de order

ofbevel van de Sibyllijnfche Boekeu in te fien) klaag-

de , dat 'er enigen (m den Raad) iulks hadden ge-

weygerd , en tegengeftaan j en dat fy (als quanfluis

pluymftrij kende) hadden geleid, dat de dapper-

heid van den Keyfer fo groot was 5 dat het niet van
node was, hier in den Goden om raad te vragen.

Ofdit nu Lieden zijn geweeft , die defe ofgene
fecte van Philofophie aanhingen , die tegens 't cre-

dijt der Godfpraken was {Arifiotelifche > nament-
lijk, of' Epicureevfche , of'Academifche » of dierge-

lijken , waar van boven reeds is gemeld : ) of die

,

buiten enige dusdanige coniïderatie , uit reden van

Politie en Staat, wel wetende van wat kracht en

nadruk dusdanige vodderyen waren , fulke fuper-

flitie, of liever bedrog , tegenftonden : of die

felfs reeds Chriftenen, zijnde, of ten minften in

*theymelijk derfelver toegeneygden enbegunfti-

gers, ismyduifter. Alhoewel dit laatfte by my
van byfonder bedenken is 5 om dMTertuUiaany van
fijne tijd, getuigd, dat de Chriftenen j reeds in

fo byfonder menigvuldig getalwaren , dat fy niet

alleenlijk uitftekend machtig waren in menichte :

maar ook alle publijke Plaatfen Dienften en Amp-
ten vervulden ; of ten minften hielpen vervullen,

Sijn Woorden zijn in 't 37. capittel fijner Verde-
diging : Hefterni fisvius & veftra ornnia implevimus

[Hefférm moet 'er geleien werden 3 gelijk de Text
van Rigaltius heeft ; en , hy Tertullianus , fulks fclvc

verklaard , met dcie v/oorden , in 't 13 de cap.

van dek felve Verdediging , Hac &nos rtfimttsali-

quando : de veftrisfuimus , punt non ?iafcuntur Criftia-

711 &c~\ urbes i infulas , capella , mmticipia , concïliabu-

la 7 cajlreipfa) tribus decurias 3 Falatium> Se?iatum 7i



ORAKELEN. 499
Forum: Solavobis reliauimus ts?/jpla, Wy fijn noch
onlangs {en als ?naar van heden of gifieren) opgekomen »

en hebben [nochtans) alle wwe PlaatJen Vervuld, de Ste-

den , de E)'landen , de Fortrejfen > de Vrydommen , de

Raads-vergaderingen , de Legersfelfs 3 de Stammen, de

Volk-wijken > het Paleys , den Raad, de Markt: (ofPleyt-

plaats) Alleen zijnet maar de Tempelen, die vjyvoorul.

hebben overgelaten.

Want dan ook al vry velen der felver, bv, en al

voor 3 Tertullianus tijd , mede ten Oorlog uittrok-

ken, tot befcherming van 't Roomfche Rijk, blijkt

niet alleenlijk uit deïe Tertullianus , en andre oude
Schrijvers (Eufebius ? Cyprianus en andren meer)
ibnneklaar : maar ook re gelijk, dat fy daarin,
door andren, als Broederen, wierden gedragen,
door 't meerderdeel > dat den Oorlog ongeoorlofd
hield. Doch

, gelijk ik, reeds boven, daar al iets

van gefeid heb , lal defe {toffe wel licht elders bre-

der , en berer te pafle > verhandeld werden;
De Woorden van Vopifctis ( of Ichoon \y al wac

langwijügzijnjhier by te brengen,acht ik de moey-
tewaerdig: om dat fy deplechtelijkheden, on-
trent het openen der Sibylfijnfthe Boeken , al vry be~

quamelijk voor ogen ftellen. De felven zijn dan

,

de volgende $ op mijne wijfe vertaald : ,, Eyn-

, , delijk zijn daar naar ook de Marcomannen over-

, 3 wonnen. Doch onder die fchrik en vrees 3 ge-

, , vat 3 door dat de Marcomannen alles verwoeften,

3 , zijn te Rome feer grote oproeren ontdaan, naar-

, , dien ydereen in angft, verlegendheid , en fchrik

3 , was, dat defelve rampen henfoudenoverko-

,, men, die ten tijde van Gallienus hen geplaagd .

3 j hadden. Waarom ook de Boeken der Sibyllen >

, , bekend door de grote weidaden , die 't Room-
; > fche Volk uit (het befit en inipeclie van) de fel-

Ii 2 ve
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> , ve ontfangen heeft , zijn ïngèfien ; en in de fd-

, , ven gevonden, dat 'erin fekere ( daar toe aan-

,3 geweiene) Plaarfen , fouden geofferd werden

, 3 fodanige Slacht-offeren (en met , ofop , fodani-

3 , ge wijle van Magifche befwering en confecra-

, , tie , of verborgene heyliging ) welken de Bar-

,, baren niet fouden konnen voorbypafferen ; of

, > hunne conqueften , of excurfien , verder uit-

3 , {trekken. Hoedanige Slacht-offcren noch eyn-

,
, delijk zijn te werk getteld, met verfcheidene

3 , wijlen en manieren van plechtelijkheden ; 1b

,, als 't in de Boeken bevolen was : en zijn daar op

3 , de Barbaren gefluit , en door Aurelianus gevolg-

,, lijk, terwijl fy, met Troepen uitlopende, vaft

3, hier en gins roofden , gedood en vernietigd.

,, En lult het my het eygene Raadsbelluit , fo

j> in forme als het gemaakt is , by te brengen;

,, waar door de feer achtbare en feer doorluchtc

s > Roomfche Raad , bevolen heeft 3 de infpeclie

,, te nemen , op den 3 dag der Iden van Januarius.

„ Fulvius Sabinus , Stads-fchout 3 heeft voor lij n

,> gevoelen ingebracht en voorgefleld : wy bren-

, 3 gen tot u , t' faam belchreve Vaderen, het voor-

„ Itel der Vontifices (of Opper-priefhren^ en de Brie-

,, ven van de Keyfer Aurelianus , door welken aan

,, ons bevolen werd , de Boeken der Sifyl/enïntQ

„ fien : als van welken de hoop van defen Oorlog,

„ door 't heylig beltier der Goden , is afhangende.

„ Want gy-lieden felve weet , dat fo menig-

„ maal 'er enige voorname beweging en beroerte

„ ontftaan is, men die Boeken altijd heeft ingelien:

„ en dat de publijke rampen en ellenden niet eer-

», der zijn geeyndigd , voor dat , uit der felver

„ autoriteit, Slacht-offeren zijn geofferd. Hier

,, op Itond op UIpjus Sfianus 7 die 't recht Yan eerft

£5
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teftemmen had, en fprak op defe wijs: al re

laat, te faam befchrevene Vaderen > beraadllagen

wy over 'r heyl der Republijk ; en re laat ficn wy
om naar de farale geboden : en als de kranken
zijn gewoon re doen; die maar eeritelijk dan
naar d' allerbeire , en aller-ervarenfte Medicijn-

meefters omlien , als de lïekre reeds op 'r hooglt

geitegen js. Even eens , als of her dan eertt

't werk yan feer ervarene Mannen wierd : daar

'r berer was,alle lïekte in 'r begin te onderfchep-

pen, Wanr aan U L. befchrevene Vaderen , ltaac

noch wel re vore , hoe ik , hier in den Raad-, fo

haaft 'er geboodfchapr wierd , dar de Marcoman-
nen een inval hadden gedaan , al menigmaal heb

Yoorgefteld ; darmen de befluïten der Sibyllen

moeit navorfchen j en de goedheden en guniren

van Apollo , lich ren voordele , gebruiken : maar
dat 'er enigen waren, die fulks weygerden; ja

die fulks al feer lafterlijk weygerden 3 met feer

pluymftrijkachtig voor re ftellen , dat de macht
en voorfienigheid van de Vorft fo groot was, dat-

men den Goden (hier in) niet behoefde om raad

te vragen : even als ofhy Cafar > hoe groot een
Man hy ook mag zijn , niet fo wel als andren, de
onlterrfelijke Goden eerde ; en van den felven

hulp verfochr. En wat doch meer ? Wy heb-

ben horen leien fijne Brieven, met welken hy
verfoekt de hulp der Goden; die noid voor ie-

mand fchandelijk is, fchoonhy, een feer dap-

per Man zijnde, daar door wend geholpen. Wel
aan dan , gy Fontifices (oïOpper-priefters) voor fo

veel gy fuiver, reyn, en heylig zijtj voor fo

veel gy naar kleding ( of toeftel) en gemoed, rot

defe heylige plechrelijkheden bequaam zijr,

klim op naar de Tempel, bekleed aldaar (N.B.

)

Ii 3 de
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,, de Gefloelten met Laurieren ; en opend aldaar,

,, d,oor handen, die (N.B.) ontrent het handelen

„ defer heylige plechtelijkheid reeds oud gewor-
,, den zijn, [dat is, mijns achten?,door de handen
dier gener , die by Tdcitus, Lib. 6. Mttgiftri f of

Meefiers van dat CollegieJ werden genaamd j hoe -

dani^en , in alle Roomfche Priefterfchappen , de

voorgang en'tvoornaamfte gefag hadden; en in

fommige Priefterlijke Coilegien maar ene , in an-

dren (gelijk als in dit der XV. Mannen) meerder in

tal waren : die ook in fommige Coilegien advitam

(alsmenfeid) oïaltüdblyvende Magiftri waren; in

iommigen , in tegendeel , ma.a.rjaarïykfeben
[

r
t zy

voor een of meerder jaren) waren. Gelijk, ook
onder de Vrouwelijke Prielterfchappen , andren

hare Magtftras, (o£Meefierejjen) andren hare Maxi-
tnas ( deielven met de Magiftr<e 3 mijns achtens ,

)

hadden ; als, by voorbeeld onder de Vefiaalfche

Maagden : gelijk uit de oude Opfchrifteu , by Gru-

terus en andren te vinden,overtolliglijk blijkt] „ en
'.» onderfoekt daaruit het toekomend eeuwigdu-
«.> rende Noodlot der Republijk. Beveeld aan
aj Kindren die (fo wel van Mannelijk- alsVrouwe -

" lijk-geilacht ) noch allen hunne Vader en Moe-
55 der hebben, een publijke Lofiang te fingen.On-
5> dertufichen fullen wy forge voor de onkóften
" dragen , en beftellen dat 'er {Ambarvalia) heyli-

V Bedevaerden (of Ommegangen) gedaen werden.

Waar op dan de meefte Senatoren, gevraagd zijn-

de , hunne gevoelens quamen te uitten ( wel-

3

' ke allen hier op te halen te lang fou vallen

)

J}
en daar op eyndelijk, terwijle delen met

S1
het opiteken der handen ; andren met het over-

„ treden van d'ene naar d' andre zijde; "andren

j, weder met luide ftem, hunne toeftemming qua-

men
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J
men te geven , is het Raads-bejluit gemaakt.

,, Verder , ismen daar op tot de Tempel toege-

,, treden; men heeft de Boeken i ngefien ; en men
3 , heeft de Verfen> [die 't geen follemnelijk was te

,, te plegen ] her.voortgebracht : ( ofvoor 't Ge*
» meen bekend gemaaktJ de Stadisgefuiverd (of
n gewijd) de heylige Sang-verfen [die daar toe te

fingen door de qmnttius Sibjl/ijnjcbe Verft* ? of an-
ders, waren geordineerd] ,, zijn gefongen; het
» Suburbïum ( of de Procejfie rondsom de Muren der

" Stadt ) is gevierd : de Ambarvalia {ptOmme^an-
** genomdeLatfden) zijn beloofd : en is alfo die
" heylige Belofte en folemnele Plechtelij kheid
" volvoerd.

Hier was , mijn Lefcr , wel occafie , om te

handelen van de voornaamfte heylige plechtelijk-

heden der Heydenen : ook hoe 3 en by welke occa-

fie, de felven , onder andre namen en pretexten, of
oogwitten, die felven uit hetHeydendom inde
Chriftelijke Kerke ( en wel voornamentlijk de
Roomfche) zijn overgebracht : maar fou fulks, in

dit werk , van te grote uitwyding zijn ; en te verre

van de weg afgetreden. Waarom ik dan liever

d^Cy en diergelijke ftorTe , tot andre tijd en gele-

gentheid (indien myGoddeHeere foUnge 't le-

ven fpaard) benoude ; en wedertot mijne Verhan-
deling trede.

Men merke ondertufïchen aan, met hoe gro-

ten angitvalligheid en plechtelijkheden defelto*-

ken wierden ingefien : en daar uit , (en uit het ge-

ne buiten dit nu al boven gefeidis, en noch ver-

der ftaat te volgen ) hoe gans kiene apparentie 'er

is , dat particulieren ('t zy VirgWus 3 't zy andren)

enige toegang tot di e gepretendeerde Boeken {ou-

den gehad hebben: en alfo de occafie^om dat (Hor-

Ii 4 ribU
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rïbile Arcanum) (o forgvuldiglijk verborgene Hey-
ligdom, te ontdekken : ja dat felfs deCbriftene»
daartoe fouden toegang gehad hebben; en daar
door d' Affchriften gekregen , en onder hg onder-
ling hebben gelefén.

Dat aan enigen der felver, daar ontrent, wel
Wat is , door den Heydenen of andren , wijsge-
maakt s en voor Sibyllijns , quanffuis hier of daar in

een verborgene hoek, ontdekt , en vry dier is aan-

gefmeerd , wil ik gaerne geloven : maarte gelijk

ook* dat de Boeken , die wy nu noch hebben, of
uit fulke vodderyen , voor een gedeelte t' faam ge-
lapt; ofgeheel en al, uit eigen hoofde,door Naam-
Chriftenen en valfche bedriegers , verfierd zijn.

Gelijk nu uit dit voorgaande exempel blijkt,met

hoedanige folemnele plechtelijkheden de^s. Boe^

ken (door deXV Mannen > en der felver exprefïejijk

bygevoegdenuitden&sW) wierden ingefien , en
als Raadgevraagd ; fo fien wy ook uit de volgende
Woorden van Tacitut ; op wat wijfe , die Boekm
onderfocht en goedgekeurd , of(dat ik fpreke)^-

canonifeerd , en voor oprecht Sibj/flijnfche 5 e n deshal-

ven van Goddelijke kracht en achtbaarheid, wier^

den aangenomen.
't Welk fchoon 't weer wat tot verdere uitwey-

ding diend, ik evenwel niet ondienftig acht wat
breder te verklaren ,* als 't wel by de meefte Lefers.

van lacitus (felfs onder de meerder Geleerden) ver-

ftaan werd.

De Woorden van Tacitus zijn : , , Daar op is

p, aan den Vader voorgedragen door de Wijk-

, , mzefter [Tribunus Plebis , de Droffard Hoofd ,

noemd hem ook niet qualijk Gildemeeiter der Ge-

meente^! hoewel wat oneygentlijk] .,,
Quïntïlianus

s 3 vjegeits 't Boek van de Sibulla,\ welk Ca?minus Gal-

lus
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99 lus XV Man , verfocht hadde datmen onder

3 , d' andre Boeken van de Propheteffe foude aan-

, , nemen : en dat daar over een Raadskeur mocht
, , gemaakt werden, dewelke door fcheid-gang ge-

,, maakt zijnde, fond C<efar een Brief,- waarin

,, hyde Wijk-meefter fachtelijk beitrafte, over

,, fijne onkunde van d* oude vj'ijfe 3 mits fijnejon k-

, 3 heid. Maar aan Gallas verweet hy , dat hy oud
,, en ervaren zijnde, in die wetenfehap, en des

, , felfs Ceremoniën 3 op't voorgeven van iemand
,, dien men niet kende [ ofwift van wie , en van
waarhy was; en op wat fundament hy voor-gaf,

dat dit een der oprechte SibyUijnfcbe Boeken was]
,, voor dat het Collegie [der X V Mannen~\ daar

,, over gevonnift hadde,- jafonderdatnoch [daar

te voren ] ,, gelijk anders de gewoonte is, de

,, Gedichten door de Meefiers [Magiftros~] gele-

, , len en gefchat warenjby den feer onvollen Raad

,_, gehandeld had. Te gelijk errinneerdehy: dat

,, overmits vele ydelheden onder een vermaarde
£namentlijk die der Sibyllen ] ,, naam wierden

„ uit-gegeven , Auguftus gekeurd had , binnen

y 3 wat dag men die aan de Stads Schout had te

,, brengen; en dat aan niemand fou geoorloftzijn

,, die privatelijk onder fïch te behouden, 't Welk
9 > van de Voor-ouders ook gekeurd was, naar 't

, verbranden van't Capitolium inde Burgerkrijg,'

,, als tot Samos, Ilium, Irythren; door Afrika

3 , ook, en Sicilië , fampt d' Italiaanfche Bouw-
,, fteden [Colonien] wierden op-gcfocht de

,, Gedichten van de Sibylle ; 'tzy (N.B.) dat 'er

,, ene, ofdat'er meer geweeft zijn; metlaftaan

, , de Prifteren [ Leden zijnde van 't Collegium
4er X V Mannen : ofliever , aan dat Collegium]

y , om, foveel metmenfchelijke macht doenlijk

Ii 5 viel
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3 , viel 3 het ware van het valfche t'onderfchei-

,, den. Derhalven is ook toen dat Boek aan ['t

examen en ] ,, de keaniffe der X V Mannen
$, onderworpen.

't Geen overdefe woorden van Tacitus vakaan
te merken, is, buiten het Hiftoriaal (als dat nu
reeds boven genoegfaam verhandeld is ) ten eer-

Hen , het Kunsje van den Raad, naar 't verbran-

den der gepretendeerde Sibyllijnfche Boeken , in de
Marfifchen Oorlog : en gevolglijk ook de Kunsjes

van Auguftus en Tiberius. Welker eerfte , (naar

alle apparentie ) fulke fameling deed doen ,* en ver-

der ook verbood , diergelijke Boeken privatelijk

by fich te behouden : om dat overal fo vele ver-

fierfelen van die natuur fich onder de hand quamen
op te werpen 3 gelijk Tacitus te kennen geeft s en
dat daar door niet alleenlijk die verfïerfelen , by
den wat meerder geneusden t'enemaal verachte-

lijk wierden ; maar felfs ook de gepretendeerde,

oprechte, enfo forgvuldiglijk bewaarde Sibyllijn-

fche Boeken , daar door in hunne aanfienlijkheid

en achtbaarheid gekreukt wierden. Wijl niet ver-

fekerd kon werden , dat die verfameling na den
Marfifchen Oorlog ( en die felve Boeken van daar

gehaald ) van meerder authentijkheid en waarheid

waren, als die nu noch dagelijks omherwandel-
den ,* en hoe langs hoe meerder wierden verfierd,

Hoe veel Heere-geboden en Placcaten veeltijds

gelden, leerd ons de dagelij kfche ervarentheid

t

en wel voornamentlijk 5 wanneer 'er feer aanmer-
kelijke verandering omtrent het Opper -gebied

('tzydoor fucceflie, 'tzy door andre toevallen,

van factie of anders ) ontilaat. Hier uit fienwe

dat 3 hoe menigmaal de Mathematici ( dus wierden

van ouds genoemd die Sterre-kijkers^ die uit de loop,

con-
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conjunctie Sec. der felver, toekomende faken pre-

tendeerden tevoorfienen te voorfeggen ) uit Ro-

me en Italië , zijn gebannen , en 'er evenwel of zijn

ingebleven; oftenminften, daar al kortelijk zijn

weder heen gekeerd : als Tacitus daar van fpreekt

,

wanneer hy /in 't eerfte Boek fijner Hiftorien )

van hen feid : Genus homïnum &c. Een Jbort van
Menfchenden Vorflen ontrouw* den hopenden bedriege-

fijk : dat in ovfe Stad altijd verboden > en evenwel be-

houden 3 fal werden.

En hier uit quam't > dat fchoon Auguflus 3 als

Opp;r-prieftèr fo byfondre vlijt daar omtrent had
aangewend (N.B.) onder pretext, dat defe Boe-

ken nu door ouderdom waren verjleten : en daarom op

nieuw dienden uit-gefebreven en herfield ( hoewel van
Tarquinius tijd tot den Marfifchen Oorlog toe , men
daar noid enigfins van fchijnd gedroomd te heb-

ben) overal liet op-foeken, wat, van die natuur

Zijnde, ergens te vinden was ; en die, uit-geno-

men feer weinige (quaniïuis ook oprechte Boe-
ken ) alle deed vernietigen : met verbod van die

privatelijk onder (ïch te mogen behouden C dat fcg

ik, niet tegenftaande fuik verbod, men ten tijde

van Tiberius weder Orakelen, quaniïuis der Sibyïlen

,

quam uit te ftroyen , en op die tijden, en de per-

foon van Tiberius feifs, toe te pafïen: en hy fïch

daarom genoodfaakt achte ; niet alleenlijk , de
valfcheid en verfiering daar van aan te wijfen

:

maar ook weder een nieuw onderfoek , en een

nieuwe Reformatie en Canonifatie , daar omtrent

te werk te ftellen : als Dion Caflius ons leerd , in

fijn 57fte Boek. Ditgefchiede door Tiberius 7 al

kort op 't overlijden van Germanicus : daar 't voor-

val met Caninim Gallus , over de Canon ijkheid van'c

hervoor gebrachte Boek als Sibyltyifth , wei ontrent

12. jaren daarna gebeurde. Ten
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Ten 2de is aan te merken , hoe , i ndien'er naar
dusdanige op-foekingen, lefing ofonderfoek, en
fchifting, of verwerping , van defen, en aanne-

ming of Canonifatie , van andren , enig Boek of

Gedicht voor oprecht Sibyllijnfch quam opgeworpen
te werden; de voorgevers daar van, fodanigeifoe-

kenoi Gedichten geenflins onder fich mochten blij-

ven behouden : maer datfe binnen fekere fparie

van dag en tijd , die aan den Stads Schout moeiten
aan-geven. Welke Schout dan (naar alle waar-

fchijnelijkheid ) voor eerft onderfoek te doen had

,

uit wiens, of welker, hand fuik een Boek eerft

was gekomen; ofdoor wien eigens ( 't zy in eni-

ge oude Graf-ftede , ofTempel ofKelder, ofan^
ders ) gevonden en voor 't licht gebracht : op wat
fundament fuik voorgeven fteunde; alsook, van
dat het een Gefchrift, Gedicht, of Prophetie, van
ene der Sibyüen was: en eyndelijk of 't gene hier

overgefeid enverfekerd wierd, van fuik gewicht
en nadruk was ; dat het diende te werden voor den
Raad gebracht.

Daar in tegendeel de Tribunus Plebis ( of Wijk-
meefter) ^uinitilianm , uit onkunde en on-erva-

rentheid fijner noch niet hoge bejaardheid, fulks

geenflins had waar genomen: maar 't geen hem
daar voor was aangebracht , fonder verder ( ten

minftengènoegfaam) onderfoek, vanwaar, en
van wien dit Boek quam j en hoehy daar verder

op 't gevoeglijkft mede te handelen had; dat fo

ten eerften aan een der XV Mannen, (die of fijne

beft bekende .was , of die hy daar toe eerft, of

reeds guam te ontmoeten) in handen gaf. Die>

fchoon veel kundiger , feer achtelooflij k , ontrent

het gene hy behoorde te weten , wat fijne plicht

was, dat, fo als Tiberius fchreef, had voor den

Raad gebracht. Ten
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Ten $de , Hoe dat het , door defen Stads Schout ,

in handen van 't Collegium der XV'Mannen ge-

field zijnde, aldaar, door de Magiftri-, van dat

Collegium , eerft moeft gelefen en geëxamineerd
werden : en daar naar tot cenfure , en approbatie>

of, disapprobatie, van 't gehele Collegium der.

X V Mannen , gebracht werden : en dat> dieshal-

ven , fulks geenflins op d' approbatie, of disap-

probatie, van een enkele XV Man , of minder
getal der lelver , mocht aankomen.
Ten 4de, dat, naar de lefïng en examen der

Magiftri; het gevoelen of befluit tot approbatie,

of disapprobatie , door de X V Mannen in hun
Collegie gemaakt , moeft werden in den Raad ge-
bracht. Waar uit, mijns achtens, ook niet dui-

fterlijk te giffen is , 1. dat de Raad felve, door de
Stads Schout, dan reeds al enige kennifte van de
faakhad gekregen; en uit hunne auctoriteit foda-

nige Boeken doorhem in handen der XV Mannen
wierden overgeleverd.

2. Dat ook, naar fuik examen en befluit, defe

Boeken niet m oeften in den TwWgebracht werden ;

wanneer defelve door enige fodanigeoccafien of
toevallen, alfler menigmaal in Koninkrijken en
Republijken komen voor te vallen of op te wel-

len , in kleen getal by een was : maar wanneer de
felve in fijne behoorlijke forme en wel complete-

lijfc vergaderd was.

Ten 5de , dat , m et verandering van de form der

Republijkj 't geen te voren daar ontrent de Raad
beftelde , de Kejferen fïch quamen aan te matigen ;

als zijnde Opper-priefters , en uitdien hoofde , Op-

per-hoofden , alfo wel in 't Geeftelijke , als in 't We-
reltlij ke ; en Opper-hoojden te geli jk al Ier and re Op»

per-priefleren j Pontificcs , gemene Priefieren > en Prïe-
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fierejfen-, en£. Gelijkwe uit de exempelen van
Auguftus , en Tiberws , £o ontrent dit beftel , ais an-
dre faken , fien ,• en omtrent de infpe&ie der Sibyl-

kn , uit het voorbeeld van Aurelianus -, omtrent
het ftellen van Archieris , of, Opper-priefters , over

. gehele Provintien , en 't geven van bevelen aan
de felven 3 door Juliaan de Apoftaat 5 en uit andre
voorbeelden meer'
'tGeenwe derhalven , uit al dit werk en beflag

desfelfs, klaarlijk konnen befpeu renais, de Po-
litie der Roftteyntu > omtrent die gepretendeerde

Sibyllijnfche Boeken : die buiten \ Roomfch Gebied
evenwel geenffins van die achtbaarheid waren.
Daarfe nochtans onder de Grieken vooral hadden
van feer grote behcoren te wefen ( of 't moeft
zijn dat daar ook 't fpreek-woord onfes groten
H eylands gold ? Geen Propheet is geacht i?ifijn Vader-

lami\ ) wijl fy Sibyllen uit de Grieken waren voort

gekomen , en onder de felven 3 te Samos , te Del-

phi*, te Erythris-) te Helleffjontus-, en te Vhrygia , voor-

namentlijk (als door der felver voorftanders ge-

pretendeerd werd ) gekeft , en hunne Orakelen

voort gebracht hadden.

Maar doch alleenlijk de Romeynen maakten hier4

gcduriglijk veel ilanks van ; en de Grieken fchenen

dek *PropheteJJèn niet , offeer gebrekkelijk te ken-

nen. Naardemaalfe, terwijl de Landlopers daar

mede hunnen handel dreven, noch te Delphis,

noch te Erythris, noch op enige andre plaatfen in

Griekenland, Ajia 3 Afrika^ ofelders binnen of bui-

ten ltalia en 't Rooms Gebied, daar enig byfondet

Werk'van fchenen te maken. Want nergens bui-

ten Rome verftrekte dit voor een publijk Orakelt

noch iffer enige blijk , dat oid andre Volkeren de

Sibyllijnfcbe Boeken te Rome zijn komen Raad-vra-

gen>
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gen : en wierden die genen , die in Griekenland,

ofelders buiten Rome, de gepretenpeerde SityUif*-

fche Verfcn ( met welken de Land-lopers en andre
ruiebte , nevens hunne heyligc Loten enz. omher-
liepen ) quamen te confüleren, voor ibt en on-
iinnig gehouden : gelijk , fo uit ¥lutarchus> als

andre oude Schrijvers, blijkt.

't Geen ik nu ontrent de omftandigheden van 't

bedrijfder Orakel-papen , fovan't Delpkifche? Do-

domeefche , Tropbonifche , als d' andre (ten exem-
pel ) by-gehaalde Orakel-plaatje», verhandeld heb

,

lal, acht ik, meer als genoeg zijn, om de Pot met

Rofen, alsmenieid, den niet al te kleen verftan-

digen, te ontdekken.

Doch evenwel, fal ik noch enige Teer aanmer-
kelijke voorbeelden voort brengen , diedatfelve,

mijns oordeels , byfonderlijk bekrachtigen : ib

van de vuile en geyle onguurheden en fchelmerycn

der Orakel-papen, onder heilig pretext gepleegd;

als van de kunsjes en ftreken, door de Pohtjjke»

daar ontrent gefpeeld en gepleegd ; om , of aan

andren , of onderling aan malkanderen , de voet

dwars te letten 3 ofte lichten.

Waar op ik dan fal laten volgen , in hoe kiene

achting, [reeds genoemde Volit'ijken , de Orakel*

papen , en 't gehele beflagder Orakel-plaat'fin had-

den: wanneer de Orakel- antwoorden niet tot hun
voordeel of wei-gevallen fpraken ; en Cy in vermo-
gen en ftaat waren , om die veilichlijkte konnen
belachen , verachten of verwaerlofen : en 'er rot

beüuit fal voegen, uit wat reden en .oorfaken,

eyndelijk , dit guitachtig ( alhoewel voor den
Heydeneu fomtijds noodfakelijk ) bedrog is ge-

heel en al te niet gegaan.

Wat Schelm-ftukken , onder defe heilige pre-

texten
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texten vaakmaal bedreven wierden , tonen ons dö
volgende exempelen; die, weinigen uit velen,

evenwei ( acht ik ) den Leier genoeg liillen zijn.

Iheodoretus verhaald, in het 22. Cap. van fijn

tweede Boek, dit volgende : Defe [namentlijk
Iheopbilus 3 de BifTchop van Alexandrie] beeft de

Stadvan Alexandrie van V bedroch der Afgoden-d'mifi

verlof. Wa?it hy roeyde 7itet alleen lijk uit , tot degrond

,

ex wortel, en fundamenten , de geheiligde Boffchen en

Tempelen der Afgoden : maar hyfielde ook voor de ogen,

dier gener , die door ben bedrogen waren geweefi » ten

toon de bedriegelijke toefiel , en arglifiiglïjk gevondene

Werk-tuig , defer bedriegers. Want de Papen hadden

de Beelden , die enigen van Koper , avdren weder van
Hout warengemaakt , van binnen uitgehold , en defel-

ven met de Ruggen tegens de Muren aangefield : tot wel-*

hen fy ook, door de Muur hce?i > verborgene toegangen

gemaakt badden. Door welken fy dan binnen i?i die

Beelden gekropen , door de Mond derfilver > 't geen fy
wilden , aan Volk geboden : dat door ben dusdaniger

w'tjfe bedrogen , derfehergeboden naquam. Welk alles ,

door deje fier w'ijfe Ovèrpriefier , ontdekt is , aan dat

Volk, dat'er fich leelijk had door laten mifieyden.

Een feer aanmerkelijk voorbeeld , verhaald

'Ruffinus, in 't 25. Cap. van 't tweede Boek fijner

Kerkelijke Hiftorien, (ofliever vervolg, op die

van Eufebius ) op defe wijs: ,> Een Priefier wa^'er

, , by hen [ te Alexandrie ] van de God Satumus >

,, Tyrannus genaamd. Deie feide, quanfïuis uit

3 , Goddelijk Orakel-antwoord, en bevel des Gods,

y , aan, Lieden van Adel, en van de voornaamfte

>> achtbaarheid , welkers Vrouwen om hare

,, ichoonheid hem behaagden ; dztdcGodSatur-

3 , nus hem geboden had , dat 3 defe, ofgen e Vrou

f welkers Man hy daar over, quanfluis uit lairdes
*

• - - • * - Gods
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Godsaanfprak] ,, in fijne Tempel moeft komen

ti
vernachten. Waar op dan diegene, aan wien

„ fulksaangekundigdwas , verheugd, daarover,

,, dat Iijne Vrou waerdig geacht was, door den

„ God geroepen te xijn ; defelve wel, en op'c

,> heerlijkft
É
vercierd ,en metgefchenken (om aan

j> dien God op te offeren ) beladen j naar de
:> Tempel iond : op dat fy doch , met ledige han-

» den komende niet wederwaerdiglijk wierd te

" ruggegelbnden. Waar op dan ïntegenwoor-
" digheid vanydereen daar ontrent, de Pneiter
*' de Vrou in de Tempel floot j en naar 't wel ver-
'

• fekeren der deuren , en 't overgeven der Heuse-
' len, ook van daar ging. Daar naarquamhy
''

in de fhlle nacht , en kroop, door verborgene
openingen en toegangen, binnen in het Beeld

4
van Saturnui : dat met fijne rug tegens de muur
was geplaats, en met der felver opening iorg-

„ vuldighjk tegens aangehecht. En terwijl van

, s
binnen in de Tempel de ontftekene Lampen

„ hun licht gaven, [op dat 'er alfo te minder lüfpi-

tie mocht vallen , dat 'er enig Menfch, in 't donker
binnen deTempel verborgen zijnde,fulks bedreef]

,) en de Vrouw yverig in de gebeden was [ onder
welken,en de nieusgierige, en verbaafde verwach-

ting van 't toekomende > noch vele kunsjes door
geluid,of licht, of reukwerk, of iets anders konaen
werden gelpeeld > waar door de iuperftitie &c. fo-

daniger Vrouw kon werden, vermeerderd j ofin-
directelijk geyle luft enz. opgewekt : indien foda^

nig een Vrouw, wat aan dat euvel fcheenfiek te

zijn, &c] >, quamhy, met ftemmelijk geluid,

,, fubitelijk fich door dat holle koper te ooenba-

„ baren: fo dat fy door fchrik en verbaaidheid 5

,, en te gelijk door blijdfehap , dat fy diu waerdig

Kk wjeri
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„ wierd gekend der goddelijke aanfprakeVan foo
>> groot een God. Waar op dan , naar dat dele

'» vuile Goddelijkheid, een wijl tijds had met haar

» blyven fpreken , 't- geen hem lufte , 'tzy tot

". verwekking van groter fuperftitie en verbaafd-
" heid , 't zy tot opwekking van geyle tochten

;

5
' feer fchielijk , door konftelijk voorichuiven van

". gordijnen , .alle de Lampen (of lichten) te ge-
" lijk wierden uitgebluft : en hy daar op dan, naar
'! de verbaafde , en 't enemaal verftelde > Vrouw

toetredende,haar op een vry menfchelijke wijs,

\t
met overipel beibedelde,

v Maar doch , wanneer hy dit nu fo al een vry

,> geruime tijd, met (byna) alle Vrouwen, defér

> f ellendige Mannen, haddejgepleegdj gebeurde
j» het juiifc, dat een iekere Vrouw van een recht

'> eerlijk en kuis gemoed j en die een afkeer van
j

> dit (quanfiuisfbheylig) bedrijf had, daaraan-

*\ dachtiger quam op te letten ; en de ftem van 7)-
" rannus quam te kennen. Waar opfy dan 3 naar

*l huis kerende, aan haar Man dit fchelmfch be-
" drog te kennen gaf. Die over de euveldaad
" aan fijne Huisvrou , ofeerder , en meerder, aan
1

? hemlelfs, begaan, byibnderlijk in toorn enz

.

' ontiteken , delen Tyrannus , voor 't recht trok>

en op de Pijnbank deed werpen. Uit welke,
wanneer hy nu overwonnen was, en begon te

>T
klappen , en fijne in 't duifter bedrevene fchelm-

^ ftukken te ontdekken ,' fchaamt , fchand en

,, oneer allen den Familien der Heydenen over-

,. quam: terwijlmen (byna overal) overfpelige

,1 Vrouwen, met hoorns-gekroonde Mannen, en

r bafterd Kinderen vond. Welke fchandelijkhe*

*' den publijk geworden zijnde, menfnellijk, te

** gelijk met de Beelden en Tempelen , ook al-

lo
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, j fo de geheugnis defer fchande focht re vernieti-

*s gen.

Defe Hiftoric uk Ruffimtt , verklaard vrywel,
't geen Tbeodoretm van dusdanige aan de muur-ge-

plante Beelden had verhaald : namentlijk watfchel-

meryen 'er , onder pretext van Godsdienit en Ora-

kelen > door die guitachtige Papen wierden ge-

fpeeld.

Dat felfs binnen Rome fulke onguürheden ge-

pleegd wierden , indien ook niet inandren , ten

miniten in de Tempel van ljis (die , met der felver

quanlfuis heylige plechrelijkheden alvoordefen>

nevens die van Serapis was uitgeroid , en uitge-

jaagd geweeft : doch by gevolg, en verflimmering

van tijd weder toegelaten , foo wel als de vuile

plechtelijkheden van de Jupiter Sabazitu ; die ( als

uit d
3

oude Opfchriften blijkt ) ten tijde van Domi»

tianusy weder te Rome publijkelijkgeeerd wierd

,

toond ons Flaviut Jofepbus , in fijn IS. Boek der

Joodfche Oudheden : wanneer hy de Hiftorie van
Decius Mundus en Paulina > in de Tempel van Ifs ,

onder dusdanig pretext gebeurd , verhaald. Wel-
ke Hiitorie by hem, Jofepbus , (die by naar in yders

handen is) kan gelefen werden.
Dus toond ook , in fijn negende Schimp-fchrift»

Juvenalisy dat de Tempelen smlfis > \znCybele,

vanGanimedes, vanCeres> en diergelijken, telvo-

me > rechte Hoere-winkels en Bordelen waren ; in.

welken , onder pretext van godsdienit 3 alle vuilig-

heden wierden gepleegd. Gelijk ook in Daphne-,

of het gepretendeerde heylig Bolch van d' Apolfo

Daphna?us (daar des felfs Orakel was) niemand , van

eerlijke naam en faam , (buiten 't pretext van Ora-

kel-vragen) fich derfde ophouden en vermaken.

Van de Tempel van Belus (of Bel) teBabtlheb-

Kk i ben
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ben wy onder ons de Hiftorie, of om wel te feg-

gen, fchelmfche guiteryen, door Daniëlonidzkt.
Welke gefchiedenis by yder {"o' kennelijk is; dat
het geenfüns van node is daar van meerder te feg-

gen.

Doch 't geen 'er Herodofus van verhaald ( waar
uit wy te gelijk ook fien , dat daar een Orakel-plaats

is geweeft) is waarlijk de moeyte waerdig, om van
woord tot woord te vertalen , en hier by te bren-
gen : voornamentlijk wijl 'er by die occafie door
riem } fchoon indirectelijk ,. elders noch dierge-
lijke guiteryen ontdekt werden.
Hy , Herodotus > feid dan , in 't ee rite Boek fij-

ner Hiitorien : In het midden van de Tempel rij/a
1

eert

Toorn , die een geheleftadie dik en hoog is : op welke we-
der een andre, en op die fèlve alweder een andre , tot

acht toe boven malkandren zijn opgeboud, defe hebben

rondsom van buiten de Toorn opgaande trappen , langs

welken men van o" ene {Toorn) tot a° andre opwaerds
klimd. Halfwegen derfelver trappen zijn ruftplaatfezy

enfeteIs op defelvengemaakt 3 waar op de Opklauteraars

kowtenfitten e?i ruften. Op d? allerhoogfte Toornftaat

een grote Tempel cel; in welke ook een groot Ledekant

ftaat met een wel-geftreyd Bedde , en een goudene Jaaffèl
daar by. Nochtans is 'ergenig Beeld (des Gods) in defe

Tempel-cel; noch vernacht in defelve by nacht geen eenig

Mejifch ; behahen een Vrouw uit het getalder Ingcboor-

nen : die namentlïjk 3 welke de God/elfs uit haar uitge-

bofenjoeeft ; naar de.Chaldeèrs > die de Priefteren defe:

Gods zijn daar va?i verhalen. Want defe vertellen (al-

hoewel fy daar in , dat ongelooflyk voor my is » preken)

dat de GodJelfs ter Tempel intreed 3 en op dieÈedftede

feb te ruft nederleyd : even als te Thebein JEgypte y

naar de Egyptenaars daar van verhalen. Want aldaar

flaap* ook 's nachts een Vrouwwenfch in de Tempelvan de
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l y*P*ter *Ih?b<eus : v*» -W^e beide Vrouwen men even^
i^eljèidy dat fy metgenig Manvolkfeb vleejcbelïjk ver-

I me?igen. Gelijkmen ook feid van de Orakel-priejleres ,

I *van de God te Pataris in Lycie , die wanneer V de tijd is

i om Orakel-antwoorden te geve?: (dat aldaar ?üet altijd

I engeduriglijk gefcbied) des nachts binnen in de Tempel
t werd opgepoten.

Dele en diergelijke bedryven , ondereen feer

l heylig en goddelijk pretext , wilt ook feer wel na
i te volgen

, ^e meer-gemelde Waarfegger Alexan-

|
^gelijk Luciantis 'ct dit volgende van verhaald;
alwaar hy fpreekt van de , quanftuis , heylige Af/-

fieria , Plechtelijkheiden en Feeften , door hem
Alexander ingelteld , en gevierd: ,, op de derde
,, dag , wierd vertoond de Bruilofd van Podalyriut

o met de Moeder van Alexander , welke dag daar-

in om ook Dadeis ( oiToortsdag) wierd genaamd :

y> om de Fakkelen ofToortfen die 'er op aange-
>, ftoken wierden.

,> En was de Hoofd-priefter en Bestierder defer

» heyliger verborgentheden [Alexander] met een
» Toorts in de handen , gelegen in 't midden
5» van 't Tooneel : en Hiep , quanfïiiis , terwijl van
" boven door het dak , als van den Hemel , in
•» plaatfe van de Maan [ doch de felve bedrieglijk
" verbeeldende] naar beneden daalde een fekere
" Rutillia j die een leer fchoon Vrouwmenfch , en
" de Huisvrouw van een Hofmeelter des Keyfers
* was : die ook waarlijk Alexander beminde , en
*' van hem insgelijks bemind wierd. En voor de

*\ oogenfelfsvandenellendigcn (haar wettige en
' getroude Man ) gefchiede daar publijk en voor
*'

'toog van ydereen, hetkuflen, en lekken, en

omhelfen. En indien 'er niet groot getal van

\ Toortfen waren ontfteken geweeft > had 'er wel

Kk i lichx
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„ Jicht iets -meerder gedaan gewerden * 't geen

„ men anders voor 't geficht der Menfchen niet

,, doet,&c.
En , wat verder beneden , voegd hy hucïaan'tx

dit nu volgende op : „ En daar hy aan ydereen de

,3 tegens-natuurlijke fonde cjuam te verbieden j

?> practifeerde , hy heylige prieiter, felfs iets dus*-

>-> danigs. Hy gebood aan de Steden van Vontus

»» enPaphlagonie } dat fy alle drie jaren 'er enigen
»é aan hem fouden fenden , ten ïdienfte van d^n
" Godj om heylige Loffangen voor*den felvete
" fingen: doch moeiten , die gefonden wierden,
" zijn van de aller-edeliïc, uitgelefenfte , en in
'* fchoonheid uitftekende Jongelingen , weiken
1 hy, als opgekamerd houdende , en alsom geld

gekofte Slaven , die tot fijne welluii op 't aller-

dertellte misbruikte en infulteerde. Hier by

Jy maakte hy noch een Wet , dat niemand, boven

„ d' achtien jaren oud zijnde , hem , mond aan

„ mond, mocht aanraken, en alfo met een kus

3i begroeten [dat anders uitftekende gemeen, en

overtollig , als yder geleerde weet , by Grieken en

Romeyncn in gewoonte was] „ maar aan andren

** flechts alleenlijk de hand, om cekuft te werden,
•» uitftekende ; kufte hy mondeling de fchone
5> Jongelingen : welken dan de kus-waerdigenge-
" naamd wierden. En dus fchimpelijk enfma-
*» delijk met de domme en onveritandige Men-
" fchen omfpringende/chond hy ftrafreloos Vrou-
" Wen en Kindren. Ja was 't een grote eq wen-
b

fchelijke faak* voor die genen, welker Huis-
* vrouw hy maar eens aanfag : en indien hy haar

met een kus verwaerdigde,was het als ofde goer

^ de Fortuin met volle leylen ten hunnen hmfe

„ quam invaren. Ook waren 'er felfs vele Vrou-

wen,
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,", wen , die fich beroemden , dat fy van hem
,, befwangerd waren : en welker Mannen ook
felfs getuigden [apparentelijk uit kunde van felfs

daar weynig fchuld toe te hebben] „ dat fulks wa-
rachtig was.

De Befchrijving van hetOr*&?/ 3 en maniere van
Orakel-geven $ en de gepretendeerde Mirakelen, die

jaarlijks gefchieden , in de Orakel-plaats van de
fenus van Aphata ; (ook 't geen , mijns achtens bc-

quamelijk tot oplolling van die bedriegeryen en
kunsjes genoegfaam kon dienen ) heb ik reeds bo-
ven verhaald en verhandeld uit Zofimus^ een Hey-
den en bitter Vyand der Chriftenen en Chriftelij-

ke Godsdienft : buiten wien niemand defe Orakel-

plaats , en wijfe van Orakel-geve» enz. befchri jfd.

Welke Zojimus evenwel nalaat (als geenflms in

fijn kraam dienende) het verhaal van de ongure en
beeftelijke onkuisheden, en fchrikkelijke vuilighe-

den 3aldaar onder praetext van godsdienft gepleegd

.

Doch E«/££«tf3evenweLvergeet de felven geens-

fins j maar verhaald ?er fo fcheimfe en overgevene
vuiligheden van j datfe voor eerbare oren affchrikr

keiijk zin 5 en beft voor yder niet ten toon gefteld

werden.
Waarom ook Conftantijn de Grote , die Orakel-

plaats, en alles wat'er aan vaft was, door fijn Krijgs-

volk liet verwoeden en verdelgen.

Evenwel wierd fy naderhand (oft* onder Ju-
liaan , ofeerder gefchied zy, is onfeker ) weder
herfteld ; en was noch , by Zofimus tijd , in itand :

fo datfe niet voor Theodojius Regering 5 Yoor oid en

altijd^ is vernietigd geworden.

Wat achting de ontdekking van dusdanige gui-

teryen , den verftandigen , ook felfs van d' andre

Orakel-plaatfen , moeft geven ; geef ik den min-

bevooroordeelden Lefer te bedenken. Hoe-
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Hoedaniger wijfe de Koningen- , Vorjlen, en andre
Foütjjke» y dikmaal dcCe Orakelen , naar hunne iin-

nelijkheid en intree, hebben verklaard j deOa-
hl-papen door geld gecorrumpeerd, en door die

gelegenheid aïbyfondre kunsjesgefpeeldj leren

ons, buiten 't geen reeds al, hier endaar, daar

overisbygebracht, de nu volgeode exempelen.

Die ovcrweegd het exempel van Croefus , door
Herodoot verhaald : en 't geen 'er , door Eujebius

en O£7iomanus , over gefeid werd; behoord by-

fonder wel te konnen begrijpen het bedroch der

Orakel-papen , in die antwoord gebruikt. Indien

evenwel warachtig is, dat, fuik een Orakcl-ant~

yjoord oid aan Croefus is gegeven j en 't felve niet

door Herodotus felfs, of andren al voor hem, is

verlierd : 't welk niet duifterli'k, uit de omttan-

digheden der Hiftorie , fchi;nd te blijken, en door
Cicero volmondig genoeg beweerd werd : als hr
feid , in fijn a. Boek van de Voorfeg^ing : „ Maar

, , waarom fal ik doch geloven dat dit oi i aan Crce-

3 , fis gegeven is ? of waarom fal ik Herodotus g?-

5 , loofwaerdiger houden als Ennius ? hoe na heeft

,, Herodotus minder van Croefus konnen verlieren ,

3 , als Ennius van Pyrrbns? Want wie is'er doch die

,, geloofd, datuitdeOr^/-/»/^/xvan^>o//<?aan

, , Pyrrhus geantwoord is , Ajo te> <&>c.

Doch al roegeftaan zijnde , dar het een warach-

tige Hiftnrie is; en dit hy, Crxfis , naar alle de

Crakelen (of ten minlen alle de voornaam (ten
)

van Grieke?iland, en AJrica hadgefonden, om d e

kunde en warchngheid derfelver te beproeven;

en fpecialij k na Delpbis , na Abas , na Dodone , naar

Ampbiaraus-> na Tropbonixs , na de Brancbiden , e;i

pa Jupiier Ammon\ verhaald evenwel Herodotus ,

4xi hy aile die Orakelen verwierp , uitgenome.i het

Del*
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Delpkifchc: als welk maar alleen wel had konnen ra-

den, en ter fake antwoorden; fchoon hy ook fïch

inbeelde, dat het Orakel van Ampkiaraus ook wel
geraden had.

Maar doch was de Duivel op d'ene plaats fo veel

fcherper van verftand , of van reuk , als op d' an-
dre ? en kon de Delphifche fo nee de waarheid ra-

den , danr cl' andren fich fo dwaallijk lieten bedrie-

gen ; fo i(Ter wel een groot onderfcheid tu/Tchen

de Duivelen geweeft; en dat noch in fo leer oude
en feec beroemde Orakel-plaatfen; en alwaar (y

door de grote toeloop, en lange tijd, dekunftal
heel wel en vaft behoorden geleerd te hebben. En
is dan ook geen wonder, dat daar hy (te Delphi*)

in'teerfte wel in Verjen koft antwoorden, hyd«
konft der Poefy fo quam te vergeten , en de Verfeit

fo kreupel en lam maakte , dat 'er al de wereld me
quam te fchimpen; en hy daarom (al 300 jaren

voor Cbrifti geboorte ) gedwongen wierd in Profa

te antwoorden.

Doch is (om met ernft te fpreken) de reden

waarom defen'talleen rieden en d'andren verkeerd

antwoord given, wel te begrijpen ; alsmen con-

fidereerd hoe looflijk (gelijk ik boven getoond

heb) men, met uitviflehen der gcheymeniffen

,

fo uit de gefantenfeltë, of der felver geiin, enz.

als uit de verfegelde Vragen felfs , iets kon ontdek-

ken, van 't geen 'er gevraagd wierd, en de ftaat en

ftand der perfoon , of perfooncn, voor- of om
wien 'er gevraagd wierd, enz Welke Kunsje3

evenwel, gelijkfe meeft overal wierden te werk
gefteld , op d'ene plaats en tijd (fo om de bequaam -

heid der Orakel-papen , ei der felver makkers, me-

delanders en helpers, alsom de minder ofmeer-

der fchrandcrhexd of oprechrigheid , der af-gefon-
1

Kk 7 de-



522 Verhandeling van de

denen) veel beter , als op andre plaatfen en tij-

den, konden gelukken : als blijkt, uit de gekke-
Üjke dubbelfinnigheid , gebruikt, wanneerfe over'c

toekomende motten antwoord geven '

y fo aan Crce~

fus met het Vers:

Croefus over de vloed Halys trekkende , faleen groot

Kijk te gronde brengen j

Als aan d' Athenienfers , enandren, over de Per*
fiaanfchen Oorlog. Welke antwoorden daarom

,

door Philofophen en andren , befchimpt en be*

ipot wierden ; en door de Politijken, ofGroten

,

verklaard en geappliceerd , naar dat het hen meeft
nut of dienftig docht, So dat de Politijken daar

omtrent , fo wel als de Papen hunne perfonagie

fpeeiden.

Dit blijkt fpecialijk uit d' Orakelen aan d'Athe-
nienfers gegeven, fovzndeHouteMuur, alsvan't

Goddelijk Salami* , die ( gelijk fe door OEnomauf
en andren feer aerdiglijk werden befchimpt ) door
Ihemiftocles feer politij keiijk wierden [ verklaard >

en op de Scheeps-vloot toegepaft.

't Was Themiftocles , die, by andre occafie, de
Athenienfers had geraden en gebracht , tot den
aanbouw van 200 Schepen , tegens d' ^Égineten ,•

(of als Juftinus feid, om d' Oorlog die tegens de
Perfen moeft hervat werden , naarde Maratho*
nifche Slag ) en de felven daar door machtig en
ontfachelijkter Zee gemaakt. Defe dan fïende>

dat het hen, Athenienfers , onmoogelijk was,

fo groot een menichte der Perfen , te Lande te

wederftaan 5 en Athene daar tegens te befcher-

men ; daar in tegendeel , hoop was ter Zee iets te

konnen uitrechten , voornamentlijk alfle noch
door andre Bond-genoten ( Lacedenoniers > Corm-

ibitrsy Megarenfes, Chalcidenfers , Mgmeten enz.)

ge»



ORAKELEN. $2$

geholpen wierden : en met tijd-winnen te Lande,

en tijdig Slag leverenter Zee, een groot verfet

kon gemaakt werden, en wel licht daar door hunne
behoudenis uit-gewerkt: rade Vrouwen Kinde-
ren te vcrplaatfen , naar Salamis , Mgma , Trcezs*

ne > en andre Eylanden ; terwijl iy , wel gewapend,
te Scheep hunne vyand tegemoet fagen, en hun-
ne fortuyn tegens defelve verfochten.

Dat dit een leer wijfe en politijke raad was,
toond , fo de gelukkige uitkomft der fake, als 'e

exempel van onfetijd; in 't jaar 1672. toen, ter-

wijl het te Lande fo bijfter ftond , dat alles fcheen

tefullen overgaan: het (laan der vyandlijke Vlo-
ten , voor een feer groot ( indien niet voor 't

grootfte
)

gedeelte , door tijdwinning enz. de be-

houdenis van ons Land was*

DztookThemifiocles liftiggenoeg was, om (als

van Lyjander en Alcibiades ; Cleomenes en andren

fal getoond werden) de Pythifche Priefteres , 't zy
door omkoop , 'tzy door andre middelen , dat

antwoord van de Houte Wallen te doen geven ; to-

nen ons fijne andre {treken, omtrent de Joniers,

en andre Grieken , op verfcheidene wijfen ge-

bruikt. Gelijk d' exempelen daarvan, by Hero-

dotut) Diodorus* Siculus , Juftims , Flutarchus en
andre Schrijvers, teilen zijn.

Hoe de Orakel-papen en Papinnen , of Propheten

en PropheteJfen y menigmaal door Geld omgekoft
Wierden, en daaarom luik antwoord gaven, als

die omkopers begeerden ; leeren ons leer aanmer-
kelijke exempelen. Van welken ik, vooreerft,

uit Herodetfts , dit navolgende fal by brengen

:

,, Terwijl H//>/>^Tyran over Athene was, en op

* > de Athenienfers verbitterd , om demoord vaa

,, Uipparcbuss hebbende Alkmeoniden (of af-

ko«
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9
, komelingen van Alkmeon ) en van Athenien«i

*, fer af-komlt. , voor vluchtig voor de nako-
,, mehngen (enfuccefleurs) van Pijïftratuszijn-

>> dej naardatfe voorhenfèlfsen voorandreA-
j> thenienfer ballingen te vergeefs , met kracht

>> en geweld hunne wederkeer en herftellinghad-

, y den verfocht ; en tervvijlfe in 'c voornemen van
,, de herftelling der Athenienfer vrijheid fwaar-

>> lijk waren geknakt; Lypfydrion, dat bov^n
o Paeonieleid, beveftigd: en van daartegensde

,, Pifiifratië'rs alles ondernomen. Ook hebben fy

, , van deAmphiktyoners voor loon aangenomen,
,3 de Tempel van De/pbis, die nu noch in weien

, > is, doch 'er toen fo noch niet was , op te Bou-

j3 wen. En naardienfe Lieden van grote midde-

, , len waren , en van ouds-her van grote achtbaar-

3 , heid ? hebbenfe defelve vry braver geboud al/Ie

,, beloofd hadden > en als 't Model daar van gege-

3 , ven. En daarfe te voren beloofd hadden die van

5 > Porinifche Steen te Bouwen , hebben fy 't voor

, , fle deel daar va^vanParifch Marmer gebouwd.

,, Doch hebben ook defe Lieden 3 (naard'Athe-

3, nienfers verhalen) daar te Detphis hun verblijf

, , houdende , de Pjtbia fodaniger wijfe door geld

3, omgekoft3 dat fo dikmaal 'er Lacedemoniers

3 3 quamen Raad-vragcn 3 't 2.y voor d' algemene

,

3, 't zy voor private faken (of perfonen ) defelve

,, hen altijd de verloffing van Athene voorftelde.

,, Waar op de Lacedemoniers (wijl hen altijd,

, , defelve antwoord 5 en voorfegging , voorquam)

>? Anchimolius de Soon van Afier, en die onder

, 3 fijne Mede-borgeren van aanfien en achtbaar-

,, heid was, meteen Leger fonden,* om dena-

, , komelingen en aanhang van Pififtratus uit Athe-

3 , ne te verdrijven ,• alhoewelfe, door d' aller-

grootftj
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„ grooft-geachte foorten van vriendfchap , aan

„ hen waren verbonden. Wijlfe meerder waren

„ achtende de Goddelijke , als Menfchelijkc

53 vriendichappen en verbonden.

Bydefelve Herodoot , hcbbenwe noch defe vol-

gende Hiftorie: ,, Op defe woorden fteunendc

( op de woorden naam. van Arijlon de Vader var»

Demaratus) 3, hield Leutychides itaande, dat IV-

„ maratus , noch deSoonvan Arifion was, noch

»> [noch uit dien hoofde] wettelijk Koningvan
a Sparte: en bracht tot getuigen voort de i'elwQ

3, Ephori , die toen nevens krijton hadden gefeten,

>> en fel fsluiks van hem hadden gehoord.Maar als

> 3 nu eindelijk de faak in betwiiting raakte 3 von-

> 3 ócn de Spartiaten goed , het Orakel van Delphi*

>» te laten vragen , of Demaratus de Soon van Ar/-

33 fion was, of niet- En alfo men geen bedenken

33 offufpicie over Cleomenes (en fijn doen) ontrent

>, de Pythia had ; Maakte hy heymelijkop en uit

3, enen Kobon , de Soon van Arijlopbantus , een

33 Man die by die van De^vV uitftekend veel ver-

>, mocht : die den Opper-priefleres en Propketejfe ,

33 Perïalh , perfuadeerdc te leggen, 'tgeenC^-
33 menes begeerde gefeid re hebben. Waar op dan
j5 ook de Vythia 5 aan die tot haar om Orakel-ant-

o woord waren afgefonden 3 antwoorde , dat De-
3, maratus de Soon van Arijlon niet was. Welke
s, faak nochtans, by gevolg van tijd, is openbaar

»y en ruchtbaar geworden , en Kobon daarom uic

3, Delphis heeft moeten ontvluchten ; en Verialh

3 , van haar eer en am pt ontfet is geworden.

Sie hier een Voorbeeld van politijkedwarsftre-

ken ; en omkoop van Orakel-antwoord.

Maar van byf.óndre nadruk is deHiflorie van

Sj/nMS'y ( oPeer bytonder lofe vond) verhaald uic
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getuignis van achtbare Lieden , door Tlutarchus

,

in 't Leven van Lyfander ; die op byfonder lofe en
argliftige wijfe 3 en al van langcrhand, verfierd

en toegeftel lijnde (doorhem Ly/ander,en des fèlfs

Medeitanders ) is te werk gefteid , op defe wijs

;

„ SekereVrou wasser in Vontns y die feide , dat

,> fy door de God Apollo befwangerd was: waar
,, aan velen f en niet fonder reden ) geen geloof

„ gaven ; vele andre in tegendeel fuJks, geloof-

>ï den. So dat , wanneer fy nu een Vrucht van
»'? Mannelijke Sexe had ter wereld gebracht, {eer

» vele en achtbare Lieden > de opvoeding en be-
» forging van dat Kind , op fich namen. £n gaf-

* men aan 't Kind, uit enige byfondre oorfaak,
" de naam van Silenut. Van dit begin Lyfander fij-

" ne aanvang makende, praófcifeerde, en vokoi-
,? de, gevolglijk , dé reft , uit eigen hoofde, daar
*j by: enhadtotMedeftandersvele,engeeniTïns
*" verachtelijke 5 Lieden,- die 't gerucht en faam

„ van dusdanige geboorte , buiten fufpicie van

,; valfcheid of vernering , overal verbreyden.

,s Hier by brachten fy noch een ander gerucht,

>> naarSparte, en veripreyden dat overal heen,-

* dat namentlijk , onder de aldaar heylige , en
» wel opgeflotene , Gefchriften , en die door de
" Priefters met een angftvallige beforgdheid,
" bewaard wierden, enige feer oude Orakel-art-
" ivoorden gevonden wierden 5 en dat die felven
" door niemand mochten werden aangeraakt of
" gelefen : ten fy daroid , of t' eniger tijd , iemand

|
uit Apollo geboren , en , naar klare Ken-tekenen

;,
van fijne oorfpronk en geboorte aan de bewaar-

„ dersder felver gegeven te hebben , die Boeken

„ in de hand nam ; in welken die Orakrl-antivoor-

„ deneefchrcyen waren.

Wan-
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,, Wanneer dit nu alles fo geprepareerd was,

,, moeft dan eyndelijk Silenus komen, om naar

,, die Orakel antwoorden , alsSoon vanApoIlo, te

, , vereyfehen : en daar op de Papen , die aldaar fij-

,, ne heymelijke mede-ftanders waren , alles,

, , quanlTuis, onderfoeken en ondervragen, 't geen

,> fijne geboorte enz. raakte: en eyndelijk, als

,, overtuigd wefende, van dat hy waarlijk fo een

j, Soon van Apolh was, aan hem die Gefchrij'ten

, , vertonen ; en hy , Silenus , dan in tcgenwoor-

, , digheid der menichte , nevens meerandre Ora-

>, kelen, ook op leien , die genen, om welken

j , defe gehele Tragcedie van de fucceflie in 'tRijk

,, wasverfierd; namentlijk, dathetallernutften

, , beft was voor de Spartaanfche Republijk , dat fy

,, hunne Koningen uitkofen uit de beften der

,, Borgeren.

,, Maar, wanneer nu de(e Silenus al een Jonge-

> , ling was geworden , en gereed iiond , om dit fo

3 , te werk te ftellen j quam 'c i'pel en vinding van

, , Alcibiades in duigen te vallen , door de lompe
,, blohartigheid van ene der Perfonagien ; die

,, als 't nu op het fpelen derRolaanquam, met
, , een 61ohartige fchrik bevangen , lich t' foek

,, maakte en weg-floop. Doch wierd evenwel
,, hier van niets ontdekt, by \ leven van Lyfan-

, y der'
y
maar na dat hy reeds gefturven was.

é
Uit welk Voorbeeld , met enen te fien is , van

hoe groot een aucloriteit en macht die grote Man
(doch vol van kunsjes en ftreekjes, van die en dier-

gelijke natuur
)
gedurende fijn leven , in de Spar-

raaniche Republijk geweeft is 5 en hoefodanige
Lieden met d

y
Orakelen, tot hun voordeel, kon-

den fpelen.

Dit toond ons ook 't volgende exempel , van de

fel-
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felve L,yfavder> door de felve Tlutarchus, voort-
gebracht. ,, EnenD;'o/>r//^was'er, cenCbres*
.> , moloyts-) ofOrakel-(preker en Verklaarder ; die feer

3 > rijk was van oude Orakel-verfen [want, om noch
wat klaarder als boven, fulks .Volkje tebefchrij-

Ven, waren 't Lieden die uit eigenen hoofdeken
als met goddelijke geeft begaafd , felfs Orakel- ant*

voorden verferden ; ofdie de oude Orakel-antwoor-

den, doorhenl. ofdoorandrenquanfïuis opgega-

derd ; ofook de Orakel-boeken , of Spreuken en Ver-

Jen van de gepretenderde Sibyüen, van Mujaüs ,

vznOrpheus> vzn.Marcius } van Vublïcius , van de
Bacides , en vele andren dicrgelijken meer , aan

Grotenen Kienen (die met fuperftitie befet wa-
ren) uitfpraken , uitleyden en verklaarden : en, als

of fy felfs, met goddelijke geeft en infpiratie be-

gaafd waren , die op Tijd en , en Perfonen , en Sa-

ken , quamen toe te paffen. Alhoewel {y daar

mede fpeelden , naar hun eygen, of anderwel-
gevallen en intreft ; fo door verandren , met afen

toedoen tot de felven , als wel geheel en al iets on-

der die naam te verderen; en dat dan den licht-,

gelovigen , voor goddelijk Orakel-antwoord der

oude Prcpheten, in de hand te fteken : gelijk noch
gevolglijk klaarder uit het Voorbeeld van Omina*
c/itus&l komen te blijken] ,, ook omrendegod-

, , delijke faken , van grote achtbaarheid was $ en

,, van feer byfondre kunde, fcheentezijn. Dc-

3 , fe hield (taande , 't enemaal ongeoorlofd te we-

,, wefen, datmen te Sparte een Koning koos, die

,, kreupel en mank was: en bracht daar op een

3 , Orakel voort , ['t welk naar de getuignis van

Tlutarchus , in Lyfanders leven , regens de kreupel-

heid van Ageflaus, met voordacht wierd by ge-

bracht] ,, en op volgende wijfe luide: GySpar-,

te
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te, fcboonzyhoogen trots van ?/.'oedzijt y draagtforg >

dat u , terivijlgejelfs noch helder te been zijt j geen Ko-
ninklijke heerjehhzg die kreupel ü , koom Jchade toe te

hengen. Naardemaalu dan-, al een lange tijd y ver-

vaerlijkefiektenfullen t* o?iderhouden j engy , door de gol-

ven der Menfch-verjlmdende Oorlog , fuld overjlroomd

toerden. , > Doch hier regens bracht Lyja?ider in

,

y dat, indien de Spartaners io ieer bevrceld en

, veilegen waren voor dit Orakel-antwoord ; dat

, uat iy fig dan moeiten wachten \ oor Leontychi-

3 des: naardcmaal het oogwit van den God geens-

, fins was te feggen j dat men fich hoeden moeit

,

, voor de Regering van een Koning , die kreupel

, of mank ten opficht van fijn Lichaam was

:

, Maar dat de kreupel en mankheid , daar 't Ora-

, kei van fprak , was , indien 'er een Baitard , of
, die niet van't geflacht der Herakleiden was,c uam
, te regeren.

Door welkeredenen; en (N.B.) groot gefag,

en groot geld , dat hy daar toe fpendeerde, hy uit-

werkte , dat Agef/aus.(die anders kreupel wasj tot

Koning wierd verkoren ; en dat Leo7itycbides, (vafi

welke nochtans de Koning Agis, op fijn dood-bed-

de> en in de tegenwoordigheid van velen fijner

Vrienden daar toe by-cen-geioepen , verklaard

had, dat Leontychides^ fijn wettige Soon en Erf-

genaam was ) verito:en wierd.

Dat ook dele Ageflaus (die door Lyfander fo met
kracht was voortgeiet, en met delelve drift en

kracht, tot de Tocht naar Af,a , aangevoer d ) geen

dom Leerling van L)'faxder was , toond ons 'c geen

de lelve P/utarchns 3 op meer als ene plaatsman hem
verhaald: hoehy, namenthjk, de Perfen willen-

de beoorlogen , en daar over aan Jupïter te Dodone

{of, als Vlutarckus elders icid , teOlympie] dooi laft

LI 'dei
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dcrEphorh moetende Raadvragen, hy aldaar een
Antwoord naar lijn fin verkreeg j en ïiilks aan de
Ephori [de Opper -Magiftraat der Republijk ne-

vens 3 ja fomtijds ook boven , de Koningen] heb-

bende bekendgemaakt, ofdoen bekend maken

;

fy hem daar op bevalen , ook , over die felve Taak,

de Apollo te Delphi* te gaan 'Raadsvragen. Waarom
hydan (wel merkende waar op dit doelde ; na-

mentlijk, dat fy hem die fchijfhier door fochten

te vedetten) op defe wijs fijneFrarfginftelde: O
Apollo ! keurdgy ook voorgoed -fret gene u Vader Jupiter

reeds voor goedgekeurdheeft ï Waar door dz^ythia,

ofd' Orakel-papen 3 gedwongen zijnde hunne Apollo

te doen ja antwoorden ; hy der Ephoren lift met
lift verfette,tot Veld-overfte van dienTocht wierd
verkofen , en op reys floeg.

Ik kan , by defe gelegentheid, niet laten te ver*

halen het geeftig antwoord dat hy , Agifilaus , aan

de Thafiers gafj wanneer de felven hem , om de
grote weldaden die fy van hem hadden ontfangen,

met vergoding en Tempelen wilden eeren,en daar

over expreftelijk Gefanten hadden gefonden. Na-
mentlijk, hy vraagde aan de Gefanten , ofhunne Stad

de Menfchen in Goden kon verkeren ? en als fy daar op

Ja tot antwoordgaven;feyde hy : maaktgy Lieden, dan

eerfi ufelven tot Goden : ivaxt dan [al ikgeloven , dat

gy ?uy ook tot een God ko?id maken: Waarmede die

grere Man genoeg te kennen gaf, wat hy van fuik

een eere en vergoding hield : daar ontrent wijfer

zijnde, als Alexander;

, Auguftus , Tiberius, enan-
dre Koningen en Keyferen ,* die fich , niet alleen-

lijk naar hunne dood , maar ook by hun leven (als

reeds elders getoond is ) lieten vergoden : Ja ook
Jongelingen hunne Onderdanen,en fodanigen, die

ïy op gcenflins te eerlijke (maar wel, naar 't beden-

keu
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ken en getuigenis der Ouden > op gans fchandelij-

ke) wijs beminden , tot felfs God[praak-geve?tdeGo-

den^ na der i'elver dood verhieven : als in de exem-
pelen van Hepheftion-, en hntinoiisy ( d' ene door
Alexander, d'and re dooiHadriams, dusdaniger wij-

ie vergood) vry klaarlijk blijkt.

Waarom het ons dan te minder wonderlijk

moetfchijnen , dat de Kevfer tKuguflus ook, naar

lijne dood onder de Godff>raak-gevende Goden is ge-

teld, engcfteld, geworden: gelijkfulksby Vru-
dentius te fien is, en reeds boven (pag. 334. en 343.
enz.) isbygebracht.

Ondertuiïchen
, gelijk als met dusdanig bedrijf

van Keyferen en Vorften , door alle wijle Lieden,

ofopentlijk, ofheymelijk, wierd gefchimpten
gefpot ; fo brachten ook de Comcedie-fchr'yvers-, en
Speelden (fchoonfyaan der Groten ftok niet durf-

den barTen, noch de Orakel-plaatl

fen van bvfondre

achtbaarheid opentlijk befchimpen ) de Orakelen

in 't algemeen , de Orakel-Brekers , en JVaarfeggers,

en Baddes en Sibyllen, en diergelijke ruichte , vaak-

maal fpottelijk op de Schouw-tonelen ; en fpreeu-

den feer aerdiglijk (fomtijds al vry quaadaerdig-

lijkj met de felven , gelijk ook d' andre deden , in

hunne Punt- of Snel-dichten , en andre foorten

van Poëfie, ofVerfen:fchoon de Tragoedie-fchry-

vers f die doch dagelijksGoden en Godinnen een

Tonele voerden, d' Orakelen en der ielver gepre-

tendeerde vervullingen , met grote Hatelijkheid

hervoortbrachten : gelijk in d' exempelen van Te-

rejïas, \mdeSpbinx , en meer andre Verfierlen

,

te lien is.

Diergelijke exempelen als nu reeds van Lyfan-

der enz. zijn bygebrachc , hebben wv ook, bvde

ifclYC Flutarcbus , ( in 't leven van Nicfo ) van Alm
LI 2 biadesl
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biadesl die > wanneer''er ontrent de expeditie enTocht op
Sicilië veel qttade Voortekenen door de Priefteren wierden

voorgegeven ; niet allee?ilijk andre Voorfeggers en Voor-

figgingen voortbracht ; en uit enige oude Prophetien wift
te tonen , dat defe Tocht totfeer groot voordeelen acht-

baarheidaan a" Atheenfche Repubïijkfou ged/èn : maar
cok Gefanten naar 'Jupiter Ammon hadgefonden ; en be-

fteld > dat die tot antwoordwederom brachten 3 dat de

Athenienfers alle de Syracufanen jouden vermeefteren :

• En j gelijk hy ook,, in een ander geval (naar Plu-

tarchus elders verhaald) \Orakel van Ammon, en
Dodone ondernam te corumperen, fo deed hy 't ook
met het Delphzfhe Orakel; dat wel om te kopen
was: als , door het nu bygebrachte exempel,reeds

getoond is ; en hield (lijf ftaande dat deOrake-
lm die van Delphis ^ regens die Tocht, wierden
iigebracht, veriïerfelen waren derPropheten te

Delphis , die door de Syracufa?iers waren omgefet.

Hierom fchroomde ook Demofthenes , die fo ver-

maarde Orateur en Regent van Athene , geenffiiiSj

publykelijk het Orakelwan Delphis te befchuldigen»

dat het doorVbiliföus omgekofc was. En wilde
ook daarom niet

3 aat het Griekfche Leger, welk
voornamentlijk uit Athenïénfers > en Thebanen be-
ftond , door enige Orakelen beweegd wierd j ofop
enige Voorfigsjngen acht gaf: hy de Thebaners wij-

fende op Epami?iondas > en d? htbemênfirs opPw-
cles ; welke feer dappere en vièlorieufe Velthere7% , dat

altijdvoor ee?i Vretext van vrefe en blooheidgehouden 3

tn daarom hunne eigene raadgebruikt , hadden* En was
dit geenflïns te vergeefs gefeid : wijl ( als gevolg-

lijk fal blijken ) de allerdapperfte Veld-Overften

,

fulks altijd hebben veracht en belacht : ofmaar
om welftaans wille , of om 't gemene Volk te

Mompen , hebben gepra&ifeerd.
Doch
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Doch fal ik , eer ik daar toekome noch een

Voorbeeld 2 a 3 ophalen. Waar ontrent ons we-
der Herodotus kan dienen , met de Hiftorie , die hy,
in fijn eeriteBoek, van Yailyas verhaald , op de-
fe wijs : >, Mazares fond daar op Volk naar Cu?»a>
j> om Yattyas wederom te eyichen. Doch de
>> Cumaers beflotcn daar over , den God (Apolio) by
w de Branchiden* raad te vragen (want daar was al
" van ouds een Orakel-te?»pelgcRicht , daar alle de
'» Joniersen JEoliers gewoon waren te gaan Raad-
" vragen. En is dele plaats (of Tempel) geleden
3 ' in 't Land der Mlefiërsy boven de Have»i van
3 ' Ya?wrmu<Sj) De Cuma'érs derhalven huuneGe-
'' fanten naar de Branchiden lenden de , vraagden
3>

aldaar hoedanigerwijfefy beft met Vaéïyas fou-
1 den handelen; om daar in naar 'c welbehagen

der Goden te doen. Op defe hunne vraag kre-
fy dit Orakel-antwoord ; dat fy Yaëiyas aan de P*r-

ƒ?» fouden overleveren. Als de Cumaiërs die

„ Antwoord verftaan hadden , trachten fy alle om
„ Vaéïyas over te leveren : en als nu 't gemene
„ Volk daartoe aanftond : hield Ariftodtcusy de
,) Soon van HeraclideSj een Man van byfbndre ach-
»» ting en aanfien onder de Burgeren, met kracht
>» ftaande; dat de Cumaers* fulks niet behoorden
»» te doen: naardemaal hy en 't OA/wantroude;
»' en om dat , die om 't Orakel raad te vragen wa-
" ren uitgefonden > niet oprechtelijk en na waar-

f heid quamen berichten. Waarom dan ook we-
" der andre Gefanten naar 't Orakelwierden afge-
>' Tonden ; onder welken ook Ariftodïcus was. En
•' wanneer fy nu by de Branchiden waren geko-
'-' men , Raadvraagde Ariftodicus , uit aller Ge-
" fanten naam op defe wijs : ó Koning , toe ons

,', is y als een fmekend Balling en Vluchteling

,

LI 1 ge-
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, , gekomen Vaclyas , de Lydië'r : om alfo een gewel-

„ dige dood by de Perfen te ontgaan. De Perfen

Ji eyfchen hem wederom, en willen dat de Cum<e-

3> trs hem overleveren. Wy , fchoonwe de macht
** der Perfen vrefen,durven hem,die met gefmeek
* tot ons fijne toevlucht heeft genomen, niet
*' overgeven, voor dat wy wel klaarlijk van u ver-
9
\ ftaan hebben , wat ons daar ontrent te doen
" ftaat. Maar 't Orakel gaf weder 't felve Ant-
n woord : Ik gebiede u VacJyas aan de Perfen over
09

te geven. Waar op Arifiodicus dit volgende met

s^
voordacht te werk ftelde. Hy wandelde de

,', Tempel rondsom , en fmeet de Muflchen en an-

!

D) dre foorten van gevogelte , die in de Tempel

a, neftelden , uit hunne netten. Waar op , ter-

?, wijl hy daar met befig was, eenftem,naarmen
9> feid, uit de Adyta der Tempel quam , en dus-

3> daniger wijfe Arifiodicus aanfprak : O verwaten
s> en godloos Menfch 1 hoe durft gy den genen , die

3' haar toevlucht tot my nemen, uit mijne Tem-
pï pel werpen ? Waar op Arifiodicus weder promp-
" telijk antwoorde : O Koning, gykomddusda-
°' niger wijfe te hulp , die tot u hare toevlucht nc-
3
'^menj en gy gebied den Cumaers (aan de Perffen)
" over te geven, die fijne toevlucht tot hen ge-

nomen heeft ? Waar op 't Orakelweder aan hem

3J
antwoorde : Ik gebiede u voor alle Duivelen te

9i
varen; op dat gy alfo mijn Orakelplaats, over

,, 't overleveren dier genen , die tot u komen
„ vluchten, niet meerder laftigvald.

Wiefiet, niet uit defeomftandigheden, dat de
Orakel-papen, door Arifiodicus Vraag , en liflige

vond en bedrijf, verfteld gemaakt, en niet we-
tende fich anders te redden ; met dusdanigen Ant
woord , defe Gefanten weder verfonden, Waar

on-
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ontrent ook in achting te nemen is, de fufpicie van
Ariftodicus > over dat Orakelgevat ; en wel licht op
voorgaande exempelen gefundeerd : en dat hy ook
daarom fich , onder 't getal de laatfte Gefinten ,

daar heen liet fenden : voornamentlijk wijl hy
( N. B. ) ook wift dat de Mihfèrs alleen , buiren al-

le de andre Joniérs^een Verbond met Cyrus haddcr>
aangegaan ; en daarom (gelijk ook de Voorbeel-
den van meer andre Orakel-tempelen betonen) hun
Orakeldeden fpreken ,fo als het de Perfen begeer
den.

Ik fal hier noch byvoegen 't Exempel van Ono-
macritus : dat , fchoon 't geen publyke Orakel-tem-

fel raakt, evenwel van de felve natuur is , en mede
klaarlij k toond , hoe defe ibort van Liede n overal
handelden.

De felve Herodotus verhaald het ons , daar hy
van de tocht der Perfen naar Griekenland fpreekt,

op de volgende wijs : ,» Defe dingen bracht Mar-
„ domus by , als zijnde een Man begerig naar nieu-

»> wigheiden verandering; en die jeukte naar de
» beheerfching van Griekenland. En wift hy
n daarin de Koning tot fich over te hakn j wijlhy
» ook te gelijk door toeval van faken byfonderlijk
" geholpen wierd. Want voor eerft, quamen 'er
M Gefanten uit Theffalia van de Aleuade?t, die dea
" Koning daar heen verfochten en lockten , hem
•' alle hulp,en byftand belovende (en waren 't defe

Aleuaden, die Koningen , of Beheerfchers, van
Thelfalia waren : ) en quamen , voor 't twede

,

daar noch by de Afkomelingen en fucceflfcuren

M van Pijïftratus j dienaar Sufa waren opgetogen,

,, en aldaar, op ene en de felve wijs, als d^Aleuaden^

,, fpraken : en die daar-en-boven noch iets meer-

„ ders daar toe bybrachten. NamemlijkOww?^
LI 4 cri-
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,, critm een Uitlegger en Verklaarder der OrakeU

«I verfenvznMufieus ; welke {Onomacritus) neven
'> henlien , in geielfchap , daar heen mede was op-

» getogen; naar dat fy fich onderling bevredigd en
" weder verenigd hadden. Want hy Qnomacri-
" tus , was door Hipparchus , de Soon van Fififtra-'

" tus, uit Athene verdreven geweelr , om dathy

klaarlijk was overtuigd, doorL^pj, de Soon
van Hermioneus , dat hy onder de Orakel-ver-Jen

*

f
vanMufieus, dit volgende Orakel , uit eygene

3, verdering, had vermengd en ondergedoken ;

„ dat, namentlijk , de Eylanden by en om JLemnos

„ gelegen in Zee fouden verfïnken. Waarom hem
,> dan Hipparchus had in ballingfchap verfonden;

v fchoon hy te voren hem , als een byfonder
3> Vriend, feer familiaarlijk gebruikt had. De-
"> fe nu met henl. opgetogen zijnde , gaven de
** Pififlratiers , wanneer fy by den Koning waren
" gekomen,byfonder loffelijke getuignis van hein:

" en verhaalde hy daar fijne Orakcl-vcrfen; doch
" in fodaniger voege, dat, indien 'er ietsvoor-
" quam, dat tot nadeel of fchade der Barbaren
" ftrekte; by daar van geheellij k niets fprak:maar,

in tegendeel, hetalïervoorfpoedigfte voor hen
' uitkiefende, bracht hy voort, hoe fekerlijk de

j Hellefpontus , van een Perfïiaans Man fou , door

, een brug, aangehecht werden : en voegde hy 'er

,, noch andre faken by , die Tocht aangaande.

„ Defe fong dan voor hem geduriglijk fijne Ora-
>» keï-verfen ; terwijl de Vijïfiratiërs en Aleuaden

>> hunne redenen en argumenten voor die Tocht
?> bybrachten.

Hoe evenwel de Koningen en Vorften met het

bedrog en kunsjes der Orakel-gevers hun voordeel

deden,öm 'tVolkaifote mompen; ofin tegendeel

daar
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daermedefpotten,' tonen ons, fo de reeds ver-

der boven opgehaalde , als dcfe navolgende exem-
pelen , van Alexandtr de Grote , en andrcn meer.

Deie Alexander wilde by lijn Krijgs-vollc , voor
godsdienftig , tot fuperftitie toe , aangefien zijn

:

en daarom waft dat hy Afiftander , Demophoon , en
andre Prophete» en Waarfeggers , met fich voerde

:

en als voor Tyrus de Soldaat gans moedeloos wierd,
hy (die naar Curtiiu'er byvoegd , feer bequaam
was om de gemoederen van 't Krijgs-volk te han-
delen en te leyden ) voorgaf', dat Herkules hem in den

(laap verfchenen was , en hem de rechterhandhadtoege-

reykt : en dat hy , defen tot Leydsman , en ontfluiter heb

bende , was binnen de Stadtgetreden.

Even als hy te voren, aan deTyriers, hadge-
feid; dat hy aan Herkules (wicn deTyriers voorna-
mendijk eerden) wilde offeren Dat de Macedoni-

fche Koningen geloofden van hem afkom/lig te zijn l e?i

dat hy ook omfulks te doen (N. B.) door een Orakel aan-

gemaandwas. Waar aan de Tyriers, evenwel geen
meerder geloofgaven > ais hy Alexander felfs y die

iulks verfierde.

Van dusdanige natuur is de Hiftorie , die de fel-

ve Curtius , in 't 10 cap. van fijn vierde Boek , ver-

haald: ,, De Koning had nu reeds twee dagen

,, lang, met fijn Leger tialte gehouden; en beval

? 5 nv tegens de volgende dag het opbreken(en op-

,, trekken) van 't Leger. Maar ontrent de eer-

,, fte Nacht-wake , quamdeMaanteeclypferen>

,, en fijn licht te verfchuilen: endefelvegevolg-

,, lijk als bloed rood werdendc , en t'enemaal

,, verduifterdj maakte die, dat alle die daar over,

, , als over een geval van groot gevaar verfet fton-

,, den, met een byfonder grote fuperftitie, en

,, vrees daar uit ontilaande, wierden aangedaan,

LI 5 En
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,, Enjammerden en klaagden fy (uit dien hoof*

, , de ) dat fy tegens wil der Goden, tot de uiterfte

>, eynden des Aerdrijks wierden heen gefleept:

3 , datmen langer geen Rivieren meer vond, en

,, dathetGefternte niet langer zijn gewoonlijk

, , licht en fchijnfïel gaf : ^latmen alles , wat voor

, , Land men ook ontmoette , woeft en verlaten

>, vond: en dat,om eens enkel Menfchen glorie

,> en roem , fo veler duifend Menfchen bloed

, , wierd te kofl geleyd. Dat het Vaderland nu
, , walglijk was, de naam van Vhilippus [onder wien

{y Co dappere daden hadden bedreven ; en grote en
roemruchtige conqueften gemaakt : doch even-

wel, dicht by en ontrent hun Vaderland, Vrou-
wen en Kindren] ,, verfaakt wierd , en denHe-

, , mei door ydele gedachten ( te overmeefteren )
,, begeerd wierd. Het fcheelde nu (hierdoor)

, , gans weinig ofde faak deeg uit tot oproer: wan-
,, neer hy, tegens alles (wat 'er mocht voorko-

, , komen ) onverfet en onverfteld , de hoofden

, , en Bevelhebberen der Krijgslieden , in groot

3, getal voor fijne Gericht-ftoel ontbood : en,

3 , daarop, de JEgyptifche JVaarfeggers , die hyon-

j, trent den Hemel en 't Gefternte achte d'aller-

> , verftandigften en ervarenfte te wefen , beval

o, hervoor te brengen, 't geen fy van defe faak

? , gevoelden. Doch defen al fchoon (N. B.) fy

9 , genoegfaam witten , dat de ommeloop der tij—

yy den, fijne vaftgeftelde veranderingen had j en

3 3 de Maan verduifterd wierd5wanneerfe door het

, , Aerdrijk , of de Son onderfchept en bedekt

3 3 wierd ; gaven fy geenffins aan 't gemeene
i9 Volk te kennen 3 de reden enoorfaak, die by

3 , hen wel bekend was : maar affirmeerden , dat

,, de Son (de Voorftander) der Grieken, en de
Maan
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>> Maan die der Perfen was : en dat, fodikmaals

,> deie quam re eclypieren, fulks nederlaag en
y, ruïne aan die Volken voorfpelde. £n haalden

> s fy daar ook toe op, de oude Exempelen van die

, 3 Koningen,- aan welken de Maan, door haar

55 verduiftcring , getoond had, dat fy in weer-

>j wil der Goden hadden flag geleverd,

3 , Niets is 'er dat krachtiger 't gemoed der me-
ss nigte regeerd als de fuperftitie : naardemaal

, j 't anders fich felfs te regeren onmachtig , wreed
3, en onftandvaftig, zijnde; wanneer 't onder een

>» ydele Religie verflaafd leid, meerder lijnePa-
9 y pen en Propheten , als 'Regeerders en Veld-overften

,

, , geloofd. En hier door quam 't dat de Antwoor-

33 den der sEgyptenareni de verflaaude gemoede-
3 , ren der Krijgs- lieden , weder tot hoop en moed
, , quamen op te wakkeren. Weshalven de Ko-
33 ning, oordelende, dat fodanig een drift der

,3 gemoederen was waar te nemen, met de twe-
9 > de Nacht-wake , het Leger opbrak, &c.

Dusdanige Hiftorie hebben wy ook by Plutar-

ihus, in 't leven van Aïexander ; op volgende wijfe:

3 , Terwij l Aïexander lijn byna ganfche Heyrleger

3, deed uitruften, van de voorgaande arbeiden

j, moeyelij kneden,* en hy maar weinigen naar de

j, muren (der belegerde StadJ had gefonden,- om
3 , den Vyand continueel in alarm te houden

:

,, quam de Propheet Ariftander , terwijl hyd' In-

33 gewanden der geflachte Offerhanden quam te

3 , befchouwen , wel vryborftiglijk en als ver-

, , fekerd , tegens de rondomftaande menichte te

, , feggen; dat, ontwijffelijk de Stad noch binnen

3, de felve maand fou werden ingenomen. Welk
,3 feggen, wanneer het met lachen en befpot-

, , ting wierd opgenomen ; wijl 'c nu reeds de laat-
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9 , fte dag der maand was; en de Koning hem (Ari-

3 , ftander ) verfet en verfteid fag , en daar by doch

,, altijd felfs de Prophetien of Voorfeggingen

, 3 gunftigwas; gebood hy, datmen, van die ogen-

.,, blik af, dien dag niet meerden ^oftenaaarde

,, 2Sfte > der maand fou noemen: en daar op mee
,, de Trompet het reken doende geven, heeft hy
,, de muur feller, als hy tevoren voorgenomen
,, had , doen beftormen. En terwijl nu vaftde

,, Stad onvermoeyelijk beftormd wierd, en die

, , noch in 't Leger waren , ook niet bleven ruften,

,, maar mede tot onderftand der beftormers toe-

,, liepen; ontfonk den Tyriers de moed, en kreeg

,, Alexandcr-) noch op dien felven dag, de Stade

,, in fijn geweld.

Sodanige is ook defe navolgende, uitdefelve

Vlutarcbus'. Hy\Alexander] willende de Godover

, , fijne aanftaande Tocht om Orakel-antwoordvra-

,, gen, quam te Delphis : en als'tby toeval een

3 j der ongeoorloofde,of onheylige dagen was : op

, , welken , volgens inftelling, 't niet geoorlofd is

3 , 't Orakel'raad te vragen ; fond hy vooreerft eni-

, , gen , om de Triefteres tot hem te roepen ; en als

y
, de felve weygerde te komen , en die Wet voor-

5 , wende ; klom hy felfs opwaards, en trok haar

3 , met geweld naar de Tempel. Waar op fy, ge-

,, lijk als overwonnen doorfijn yver, feide; Gy

, , zijt onveriuinnelijk, mijn Soon. 't Welk hy Alexan-

,, der horende, daar op feide; dat hy geen ander

, , Orakel-anfwoord behoefde te verfoeken : naar-

, , dien hy vanhaar reeds fuik een Voorlegging had

,

,, als hy begeerde.

Doch byfonderlijk toond ons de nu volgende

Hiftorie. ( die by GLCurtius in deffelfs negende

Boek te vinden is ) nrhoedanig een achting , dus-

da-
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danige Voorfeggmgen w,i ren, bydeVorften; wan-
ncerlewa; n. cndeièlven niet van node te hebben,
en ie fonder gevaar te mogen verachten. De
woorden van Curiïus zin : ,, De Koning voerde

reeds 't Volk ten Storm aan ^ als wanneer de

Propheet hem begon te vermanen , dat hy iulks

doch niet doen wilde; en dat hy eerder, inte-

gen 'eel , de Belegering wilde flepende houden

:

wi]l'er gevaar van't leven 3 voor hem , Alexa?i-

der (in de Ingewanden derSlacht-ofïeren) ver-

toond wierd. De Koning, Demophoon (want

defe was de Propheet ) daar op aanfiende

,

vraagde hem f indien, terwijl gy met uwe
Konft belig zijnde, en 't befchouwen van de

Ingewanden der Dieren ; iemand u, op dus-

danig een wijs , quam te belemmeren en te ver-

hinderen ,* iktwijffel niet orhyföudeu een feer

ongemakkelijk en laltig menich fchijnen te zijn.

£n, als de ielve fulks toeftond , vraagde 'er

Alexa?ider weder op : en dunkt u , dat 'er voor

iemand, die metib hoogwichnge laken befig

en bekommerd is, enigegrooter verhindering

kan voorkomen, als een Propheet (of Voor(eg-

ger ) die mee Superftitie is bevangen ?

Hierfprong met hem den aap wat verder uit de

mouw : doch is , uit de reeds voorgaande exem-
pelen genoeg te iien, in wat achting dele kunsjes

by hem waren : en hoewel rer fnede hy fuik bedrijf

tot fijn voordeel wift tegebruiken; of in tegen-

deel, alshy dacht dat het hem niethindren kon,
te befpotten.

Hoeook andrepolirijken fulke kunsjes hebben
geacht, blijkt ( buiten 't geen hier by-gebrachc

is) uit de antwoord der Argiven^ inde Perfiaan-

fchen Oorlog > aan andre Grieken ( die ach te-

gen*
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gens den Perfiaan hadden verbonden ) gegeven

;

naar dat fy 't Orakelte Delphis hadden raad gevraagd.
Want fyfeiden aan de Gefanten (op het geen 'er

door hen was voort-gebracht ) , , datfe bereyd wa-
9i ren vrede en verbond met de Lacedemoniers
» temaken: doch op die conditie, dat het halve
» Gebied by hen-lieden fou zijn. Want offchoon
w het geheel Gebied , naar recht , hem toe quam

;

33
datfe evenwel met de helft daar van vernoegd

* waren. Datfe derhalven , fchoon (N. B.) het
" Orakel hen fulks af-ried , en verbood den Grie-

ken te hulp te komen, nochtans begeerden een

3 ,
Beftand van 30. jaren te fluiten : alhoewel fy

,, het Orakel vreesden, enz.

Dit leerd ons ook 't exempel der Athe?iie7jfers;

die (naar Rerodoots getuigenis) op defe wijle te

Werk gingen. ,, Alsd' JEgineten de Zee-kuften
>> der hthenienfers beroofden en verwoeften j end'
JJ Aihenienfers fich vaft toeruiten , om d' JEgineten

" daar over te Beoorlogen,- quam 'er een Orakel
*? vanDelpbu-, hen bevelende, datfe fich 30 jaren
" lang onthouden fouden , den JEgineten leed te

doen : maar datfe naar die 30.jaren tijd ; ( wan-
* neerfe alvoren een Tempel aan JEacus fouden

n hebben gewijd ) den Oorlog tegens d' JEgineten

J5
fouden aanvangen : alsfuilende dandefaakhen

„ naar wens komen te gelukken- Daar fy in tegen-

o deel, denOoorlog nu terftond aanvangende ,

?; wel veel quaads fouden lijden , en veel weer an-

» dren aandoen,' doch dat fy op'teynde felfsiou-

» den werden t
5 ondergebracht. Alsd' Atbenien-

>' fers dit Orakel-antwoord , fo als 't tot henge-
" bracht wierd, hadden verftaan ; befloten fy wel,
" een Tempel aan JEacus te bouwen ; en , voor 10

U veel, hciOr^/tegehootfaroea : maar lieten

f7
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ï> fy geenflms na.de JEgineten te beoorlogen; als

>, van wien fy grote vyandfchap en fchade hadden

», geleden.

't Selve , ontrent, blij kt uit de bedryven der La»
tedamonifche Republïj k,er\ der felver Koningen, on-
trent de Orakelen , die gepretenderd wierden te

Delphis , aan Lycurgus gegeven te zijn ; en enige

byfondre Wetten en Geboden behelsden, die de
Regering hunner Staat raakten. Welke Wetten
(quanfïuis door Orakel-antwoorden gegeven ) door
't Volk met 'er tijd met afen toedoen by de felven,

enz. feer merkelijk veranderd zijnde; de Konin-
gen Polydorus en Theopompus , dele Wet 'er byvoeg-
den

,
(en aan 't Volk ook wijsmaakten ; dat de

God Apollofelfs die gegeven h3.d)dat,'tgeen't Volk

oid verkeerde/ijk mag komen te hejluïten } de Raaden Ko-
ningen fullen lier-werpen e?i vernietigen. Ider van hen-
lieden ibcht ontrent de beftiering derRepublijk

den andren een voordeel affien : en waren defen
befigom door interpretatie 3 of uitleg, derOr*-
kelen de Wetten tot hun voordeel te appliceren

;

ei' andren weder in tegendeel (als van meerder ge-

fach en macht ) fo ftout ; dat fy gehele Decreta ( of
quanfïuis Goddelijke Befluitenfex byvoegden ; en die

voor waarlijk Goddelijke Antwoorden 't gemeene
Volk in de vuift duuwden : en byna op defelve

wijs, gelijkmen te Rome met de Boeken der Sibyllen

handelde, te werk gingen.

Van Julius C<sfar> verhaald Suetonius (in 't ^9. cap.

van des felfs leven) ,, Dat hy door genige Religie

,, (van dusdanige natuur ) oid ontrent enig voor-

,, nemen is verbaaft geworden; of fich heeft la-

3y ten op-houden en diverteren. Want als het

,, Slacht-ofFer-dier, terwijl hy ftond om te ofFe-

m rcn ? de vliicht nam , flelde hy evenwel ge ens-

fins



544 Verhandeling van de

5> fins uit fijne Optocht tegensj^* enSeipio (die
,, hy ook beyde verwon.) En wanneer hy (in 't

, , landen aan Afrika) eerft op 't Land tredende,

,, quam te ftruikelen , feidehy: ikhebualAfn-
,, ka: dat Voorteken alfo ten goede uitleggende.

, , En om , op een belachelijke wijfe , te veryde-

, , len de quaniïuis goddelijke Voorfeggingen , door
,, welken de naam der Scipien, als uit kracht van

, , 'tNood-lot, voor gelukkig en onverwinbaar,

5 > wierd uitgemeten ; nam hy met fich (daar heen)

, > en behield in fijn Leger, een Teer veracht Mens
, , uit het geüacht der Cornelïën [dat het felve is met
, 5 dat der Scipioos] die, om de quade naam en vad-

3 , figheid van leven , Salutio tot bynaam droeg. ,

Seer wel wift defe , in ftoutheid en verftand

,

feer grote Man; dat de Ojfer-iuichelaars enFoge/-

lukhelaars , die van Tompejus factie waren , aJies

fochten aan te wenden om , cfhemfelfs, of ten

minften fijn Krijgsvolk, door fuperititie , vrcesag-

rig te maken; en hem daar door te diverteren , en
fijne voornemens door verwylihg te verydekn:ge-

lijk hy ook wel betoondemaar te lien is in 't Exem-
pel, dat ik, pag.4.28, uit Cicero heb bygebracht.

Vry meerder Exempelen , van defe en dierge-

gelijke natnur , konden 'er door my noch werden
byeengehaald : maar zijn defen, mijns achtens,

overvloedig genoeg ; en ibu , naar alle waarfchij-

nelijk, meerder tal den verftandigen Lefer (die

dit werk, niet maar fimpelijkom de Hiftoritjes

en Exempelen, komt te leien) verdrietig vallen.

Waarom ik daar mede eyndige.

Wie fiet niet , mijn Lefer (naar befchouwing en

overweging van alle 't gene ik nu hier voorgeleid,

en uit andren bygebracht heb) dat het ontrent de

Hiftorien der Orakelen , en der feiyer onderitejde

over-
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overnatuurlijkebedryven, fodaniger wijfeistoe'
gegaan; datmen , van en over de hoedanigheid
ener faak , heeft gedifputeerd , geredeneerd; ver-

der onderfteld en geargumenteerd ( of bewijfen ,

diemen van arote nadruk ontrent de Chriitelijke

Religie, en de waarheid der felve, achte, heefc

voortgebracht) daar noch geenflins van de faak fel-

ve bèwefcn was , datfe waarlijk oid in wefen is ge-

weeft : en dat het daar mede gegaan is, evenals
niet het Mirakel van de goude Tant: waarover
men jaren lang, onder de Geleerden, heeft ge-

difputeerd ; tot dat het ichelmfch bedrog, daar on-
trent gepleegd , ontdekt wierd.

De Hiltorie werd ons vry net befchrevcn , door
de feer vermaarde Daniël Sennertus , ProfelTor in

de Medicyne , in de Academie te Wittenberg ; en
luid op defe wijs : , , In 't jaar 1593, ontrent Paa-

fchen, raakten 'er een gerucht verfpreid , dat in,

feker Kind van 7 jaren Chriffoifel Muflern ge-

naamd, in een dorp Weildorftj wanneeer liet

nu van tanden quam te verwüfelen , in de plaats

van ene der achterfte kiefen , een goude kies

was komen te groejen. Welke Hiltorie daar

na, in 't jaar 1595. befchreven en jxiblijkeiijk

in 't licht gebracht is , door D Jacobus Horftius >

Medicinx Profefïbrin deAcademie van Helm-
ltad : die 't felve ook ten dele voor natuurlijk ,-

ten dele , voor miraculeus en van een byfonder

Voorteken hield : en ftelde dat fulks door Gode
tot een vertroolting voor de Chriitenen , door

de Turken toen byfonderlijk geplaagd, was uit-

gewerkt. In'tfelve jaar 1595. is de Hiltorie

van defe felve goude Tand, uitgegeven door

Martïnus Rulandus : tegens welke hch geiteld

heefc y in 'c jaar 1697 , Joanms Inzo/ftcterur

:

JU na en
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9 , en regens welke wederom , binnen 't felve jaar,

3 , MartinusRula?idus , zijn gegeven oordeel ver-

, , dedigd heefr. Van defe felve goude Tand

, , fchrijfd ook Andreas Libavius (parr. 2. fingular.

,3 Dirlert. 7. ) die ook dedifpuiten, vanweder-

,3 zijde daar over gemaakt 5 ophaald : doch die

,> ik de moeyte niet waerdig acht hier by te ha-

i , len : wijl van 't geen waarlijk niets is , niet fa-

35 kelijks kan gefeid werden. En is defe goude

3 > Tand ook niet anders geweeft, als lauterbe-

?, bedrog j dat te Breflaiv eyndóï)k is ontdekt ge-

,, worden. De Hiitorie hier van heeft myoverr

,, gefchreven de HeerDoóter MkhaelDoringm^

3 . io als hyfe uit het Verhaal van de Heer Daniel

3 üucretius , voor defen Leeraar in natuurkunde,

3, ontfangen heefd ; en was dusdanig. Wan-
3 3 neer dele Jongen ook te Brejlatn was gebracht 5

3 , en nu ydei-een gaande was geraakt , uit begeer-

3 , te om te fien en te weten 3 een fo byfondr e nieu-

3 3 wigheid en Mirakel ( naar men fich verbeelde )
9 3 is 't gebeurd, dat hy ook , in een vergadering

3 , en gefelfchap van geleerde Lieden is ontboden

3 3 (in welk nevens noch vele andren, mede tegen-

3, woordig was de feer vermaarde Dr. Chriftoffil

3 3 ~Rhumbaum fal.ged. ) Welke daar toe ontbo-

33 den zijnde, en geadmitteerd , de Tand naer-

33 ftiglijk hebben befchoud, die met fijne glans

33 'tRijnfch Goud verbeelde. Te gelijk was 'er

3, ook by een Goud-fmit
., die > volgens gegevene

3 3 laft , de Tand ,- door 't aanftryken der Toets
»3 examineerde: welke ftreek ook wierd geacht
> 3 in der waarheid Rhijns (ofgoed) Goud te zijn,

33 De Goud-fmit derhalven de ware gefchapen-

3 3 heid der faak wat dieper willende onderfoe-

33 ken , ftreek 'er Operiment over, waar door
die
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die ftreek terftond verteerd wierd en verdween.
W eshalven daar op vermoeden van bedrog ont>
ftond. En Dr. 'Rhumbaum , doch anders feer

fneeg en voorfichtig zijnde, hei vatte daarop
't onderlbek , en lag allo , dat die Tand niet ge-

heel en gaaf, maar aan 't boven cynde met een
gaatje doorboord was. Waarom hy een yfere

Spatel nemende , die daar aanbracht , om fo te

fien oft' mififchien maar een Pcanter plaatje

was, dat over de Tand was heen geleid. Hy
bevond klaarlijk, dat het werk waarlijk fo ge-
field was , en vertoonde 't ook aan de andren >

die daarom aldaar tegenwoordig waren. . Want
dat plaatje wierd door de Spatel verwiïkt en
beweegd ; en was het felve niet anders , als de
helft van een knoop (en mifkhien verguld) hoe-

danigen van ouds de Silifiër Vrouwen zijn ge-

woon aan hunne taffchen te hangen. D. Rhu?n~

baum fou dat plaatje geheellijk van de Tand af-

gerukt hebben , ten zy de Bedrieger iich daar re-

gens aangekant , en fich met de jongen had
voortgemaakt. Doch was hy, die dit Kind dus

omhervoerde , byfonder ontiteld , over 't ont-

dekken van 't bedroch : wijl d' occafïe , van dus

geld t' faam te fch rapen, hem hier door ontno-

men wierd: en is hy te gelijk met ds goude Tant
verdwenen. Welke Hiftorie [voegt 'er de lel-

ve Sennertus noch verder by] denOnderfoeke-

ren der Natuur- en Natuur-kunde , diend tot

een waarfchouwing te veritrekken ; om van ge-

ne faken de oorfpronk , en oorfaken , waaromfe

ofdus of fo zijn, te onderfoeken j voor dat fy

eerft wel weten , dat fulke faken (waar overfy

trachten onderfoek te doen) 'er, waarliik en

met 'er daad5 in de Natuur te vinden zijn. Waar
Mm Z on-
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„ ontrent, evenwel, niet Telden gefondigd werd:

„ terwijlmen fcherp en met grote poging, twift,

.,, over de ooifaken , gefteltenis en toevallen van

,, faken , die felfs niet eens in wefen zijn.

Dus verre defe Sennertus. Wiens Vermaning toe

beiluit , al van een byfondre nadruk is.

De verftandige Lefer oordele , of 't niet even-

eens met dele laak , door my verhandeld , en op
defelvewijs, is toegegaan.

Eer ik geheel en al van defe mijne Verhande-

ling een eynde maak ; fal 't , acht ik , gans niet on-

dienftig zijn eens kortelijk aan te wijlen, welke
eygendijk de oorfaken zijn geweeft, waardoor
dei^ Godfpraken , of der lelver bedrijf, bedrog

,

en andre omftandigheden , eyndelijk geheel en al*

de gehele Wereld doory zy te niet gegaan,
• Defe zijn dan, mijnsachtens, i. geweeft, der

Teer veelvoudige leugenen , en t' enemaal contra-

rie uitkomften , meer en meer , ontrent de felven>

ontdekt : waar door die felven dan dikmaal , door
geneufde en edelmoediger , dochftoute, verftan-

den {OEnomaus , Cicero , Diogeniawus , Emiiusy Lu-
cianus , en vele andrenmeer) in hunne Schriften
publijkelijk zijn ten toon gefteld, en befpot ge-
worden.

2. Het bedrog en kunsjes, door holen en Spe-
lonken jMachinen, of Vliegwerken , van binnen
holle Beelden , en meer diergelijke fnode vonden,
en Inftrumenten van bedrog , of door de Raad-
vragers felfs, of door andren, ('tzy Heydenen,
't zy Chriitenenj ontdekt.

Het dikmaal plundren , verbranden en verwoe-
ften der voornaamfte Orakel-plaatfen , fonder dat
oïjupiter , ofApïïo, ofandre Goden dus gehoond,
dit fich enigfïns fchenen aan te trekken : maar le-

den
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den dat hunne Schatten geroofd , hunne Beelden
verbroken en beipot , hunne Prieireren verjaagd

enz. en hunne Orakel-tempelenfo wel als andre,ver-

woeit wierden : en fomtijds voor korter oflanger
tijd ; fomtijds ook wel vooraltijd , verwoed en
veracht gelaten wierden.

4. Het omkopen (door geld of andre, ware of
ingebeelde, voordelen) der Orakel-papen : en an-

drendier gener, die daar ontrent, d' albedryven,

ofMede-heberswefende, hunne intreft en pro-

fijt vonden : en 't bedrog en fchelmeryen, uit dien
hoofde, door hen bedreven, by defe ofgene oc-

cafïc , voor 't licht gebracht.

5. De Overfpelen en andre fielteryen , tot vol-

doening hunner ongure luiten , onder een heylige

fchijn en pretext 3 en tot befpotting van daar on-

trent licht-gelovige Vrouwen , en der felver on-
nofele Mannen , door defe Priefteren bedreven,

en tot fchande en confufie der miileyden openbaa r

geworden.
6. De Philofophen van fodanige fe&en , die

aan defe guiteryen geen geloof gaven j de Cy?iici

namentlijk, de Academici , en Sceptici , de Epicureen*

en Ariftotelici , en andren meer. Onder welken
velen met byfondre ernft en yver alles te werk Hel-

den , waar doorfe derOr^/-/>^»enz.guiteryen
mochten ontdekken en ten toon (tellen : endaar

mede der felver voorftanders dePlatonifchen, de

Fythagorijlen , en diergelijke andren meer, weder-

leggen en befchimpen.

7. De Chriftenen, en der felver Godsdienft, fich

allenskens de gehele wereld door verfpreydende ,

en den Heydenen boven 't hoofd heen groejende.

Welke Chriftenen overal befïg waren , terwijlfc

noch wierden vervolgd, om de fchandelijke Myfte-

Mm 3
ria 9



e^o Verha-ndeling va-a de

ria 5 of , verborgene Heyligdommen , en al Wat tot na-

deel en befpotring , der waarlijk befpottelijke

Heydenfche plechtelijkheden enz. dienen kon,
te doorfnuffelen en te ontdekken, fo veel 't hen
mogelijk was : en fulks fo in hunne Verdedigin-

gen , als anders, waarfe gevoeglijk konden , aan

al de wereld bekend te maken. Gelijk fy ook al-

fo, wanneerfe nu onder de befcherming van Con*

fiant'ijn en andre volgende Keyferen ( die hunne
Leer beguniligden ofomhelfden ) vry {kuiter ge-

worden , de Tempelen en der felve verborgene

-heylige Adyta byfonder neerftiglijk dooi' fnuffd-

denj en al wat fy in de felven offchandelijks, of

befpottelijks quamen te vinden, publykelijkten

toonitelden: voornamentlijk wanneer fy dusda-

nige Tempelen, quamen te gronde te werpen,
en alfo alles tot de allerverborgenfte fchuilhoeken

en onderaerdfche holen en Spelonken toe , te

doorkruipen en op te fpeuren. Gelijk daar van de
exempelen, kenbaar zijn, fo ontrent het Delphi-

fche Orakel-, (een tijde van de Grote Conftantijn) als

vele andren meer.

S. De gehele val en ruine van 't Heydendom , on-
der Theodojius de Grote > des fel fs Sonen Arcadius en
Honorw&w der felver kort naarvolgende fucceffeu-

ren : waar door eyndehjk van alle die guiteryen

niets overbleef, als fodanige foort van Volk , die

naar 't gebod desKonings Saul, in Ifraël (ich fchuil

houdende ; aan de noch overblyvende Heydene*
(die noch lange tijd daar na niet geheel en al ge-

dempt waren ; voornamentlijk ten platte Lande:
gelijkmen ook fulks hier te Lande noch fo lange na
de Reformatie fiet) en waangelovige Chriftenen

( gelijk uit de Concilie» blijkt ) hunne guitachtige

kunsjes van Voorfeggingen enz. te werk ftelden.

Waar-
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Waar by eyndelijk noch konden gevoegd wer-
den, die leer belacchelijke en befpottelijkeOr*-

kel-antwoorden , die , of ten opfïchte van Taal en
Dichtmaat, ofwel voornamentlijk ten opficht der
itoffe of fake ? waar over geraadvraagd was , wier-
den gegeven : en wel fodaniger wijfe, dat, om
fulke en diergelijke oorfaken , de Comoedie-fceelders

de felven , en de Aucteurenderfelver , fomtijds

fchimpelijk ten Tonele voerden , en voor ydereen
belachelijk maakten: even als de wakkere DroJJard

Hoofdtoond van de Rederijkers defer Nederlanden

,

gedaan te zijn, tegens ó.eRoomfiheGeeftelïjkbeid>

of der felver zeden, en belacchelijke Kerk-geba-
ren , Duivel-uitdryven, enz.

Dit is waerdeLefer het geen ik voor dees tijd

van defe ftoffe nuttelijk heb geacht te verhandelen.

Indien iemand van contrarie gevoelen , of on-

trent mi j ne inficht , of ontrent de Stofte felfs,

of beyden te gelijk zy, ik laat hem fijne

vryheyd ,' en om de felve te verde-»

digen fo grote vryheyd , als ik

mijn felven aangematigd

heb daar tegens te

fchryven.

Mm 4 RE-



REGISTER.
A.

AXJgufius Vraag aan Apollo , verfierd->

van Fol 123. tot 39*

Lijd dat aan hem by fijn leve?i Tempelen werden

toegewijd, 38..

Waarom hygeboodhem geen Heer te noemen, 3 3 <>

Tempelen aan hem ^eboudengewijd y 3 34#

r
Altaar aan '* Hebreeus Kind opgerecht verfierd , 35.

Altaar aan Simon Magus verfierd, 3 7 •

AélaPilati, hoe velerleye> 96.
Van welke achtbaarheid, 97«

'Achtbaarheid der Orakelen onder de doorzichtige Hey-

denwy van 123. tot 132,389.
Adyta> ofHeyligederHeyligenin d'Orakel-tempelen >

enz. 167.

Maar alleen toegangbaar voor Opper-vorfien enz.

i683 enz.

Wierook-damp in en ontrent defelven , 183.

Apü en desfelfs Hiftorie

,

3 26 , enz.

Hoe geacht by Augufius, Cambyfes, en Ochus, 3 89.

Kunsjes ontrent de Apis gedeeld

,

395»
Chrift. Arcijfewski befchimpt aerdiglijk een Tapujers

Duivel-jager

,

210.
Alexanders Raadvraging aan JupiterAmmon ,

359, enz.

Aftrologi 3 fie Sterre-kijkers

Afirologie , fie Sterrekykerye

Augures , fie Vogel-wichelaart

,

Auguratoria,ofAuguracula
3 enz. 44?.

Be-



B.

BEdrog vanV Wijfte Endor

,

104 , enz.'

Van andren onder pretext van uit de buik of
onder d ' axel tefjneken , 1 1

1

5 enz.

Bedwelming der herjjenen in de Raadvragers waar door

verwekt , 3i2 3 enz.

Bedrog van Zamolxis , Numa, Lucurgus , Markus ,

Scipio Africanus, &c. 1 76, enz.

Bedriegeryen van Marthe BroJJier in Vrankrijk, 2oo.
Va?i Lena te Middelburg-, <&c, 202) enz.

Briefvan Marcus Aurelius > wegens de Cbriflenen» ver-

fierd, 67,68.
Buik- ofAxel-fpreekfiers , 1

1

3 193 j enz.

Boeken der Sibyllen , fie Siby!lij?tfcbe Boeken.

CHreflus een jf>ot-naam der Heydenen tegens onfeft

HeylafidJ.Cbriftus-, ' 102.

Clemens Alexandrinus over d* Orakelen , 133.

P. Coton en des felfs nieuwelijke Vragen , 215.

D.

DElpbifche Orakel

Des felfs Fortuin , van 4. 3 tot 5 1 1

Seer grove mifflag veler Geleerden ontrent het

felve, 51, 52.

Desfelfs Befchryving , fie Orakel te Delphis be~

fchreven*

Doling van Tertulliaan > ontrent betgepretendeerde ver-

goden van Chriftus door Tiberius , 91.

Van Eufebius , I2> 1 5> 1 6> 9*»

VanOrofiuS) 83*

Mm 5 F*a



Van Cedrenut , ibid.

Nicephorusy ^A
m

Hiero?iymus , ae t

Gregortus Turonenfis

,

^y3 enz.
Dicaneus de Goden Propheet der Geten, 1

3

2 ,

Drinken van water uit de Cafialia en andre Fonteynen,

184-
VanWyn, 185.
Van Stierenbloed , ibid

.

Vodoneefche Orakel-tempelen bedrijfaldaar > 321»
Droom-Orakelen

,

$22 3367.
i>er Droom-bediederen bedrog enydelheid, 4.3 9, enz.

G.

GEtuigen voor het lang inftandblyven der Orake-

len, 5*5 56.

Gratianus is Pontifex Maximusgeweefi y yOy 7 l . &C.
Gevoelen van Cicero over de Orakelen , \%6:

VanStraboy 130*
Van Cicero wegens de Heydenfche Mirakelen en

Wónder-tekenen , 1 4.4, &C.
Van Origenes wegens d* Orakelen y

! 146, enz.

Van Nicephorus Gregoras , 1 4.8.'

Gemterrejfeerden in en ontrent d* Orakelplaatfen >

23 1.259, enz.

H.

HJ^ör;V (ofliever Fabel) vanThamus door Plutar-

chus verhaald y verhandeld, 17.
^7» V Hebreeus Kindeke , verhandeld , 23

'/ Hebreeus Kindeke ( o/ Orakel wegens 'tfilve ) wan-
neer en door wie in de wereldgekomen , 2 3 •

Heydendom; hoe lang 't wel heeftftandgehouden,^éytnz

Uiftorie van Saulby
9
t JVyfvan Endor, 104, enz.

Va&



Van ene Lena en der felver bedriegeryen , te Mid-
delborg , 202.

Hercules dwhigd de Pythia tot Orakel - antwoord- ge-

ven> 371.

IOden zijn geeft vèrfierders geineefi der SibyÜ'tjnfcbe

Boeken. 467. enz.

hivioondcrs e?i Omherivoonders der Orakel-plaatfen^aU

Ie geinterreffeerd , 231.
Julius Cafar Bulengerus ; en desfelfsgrove mi/lagen >

87 en 320, enz.

K.

KUnsjes om achter in de Inhoud der Vragen te komen ,

van pag. 222. tot 230.
Van 't quanjfuis Mirakelte Ijenak

,

3^0.

Van Pater Kircherus om''t Orakel-bedrog te ver-

beelden , ibid.

Met grote en kiene Beelden gepleegd, 3 5 i, enz

.

Kajfeboeven en derfeher guitachtig bedrog ,

271,45* 3, enz.

Kunsjes der Orakel-papen by naar 'tgehele tuerk door.

Ontrent de Droom-Orakelen > 2 74.3 enz

.

Der Polityken daar ontrentgefteeld, 520, enz.

Kieken-voeders en vjaernemers {Pullarü) 446, enz.

lchtgelovigbeid van Suidas en Exempelen van de

felve

,

25.

Van Mornaus

»

29 .

Van JEhas Schedius , 29
Van Cedrenus en Nicephorut\ 30»

van



VanRuffinus, $2l
Van Gregorius Nijffenus l 34.
Van MeebiusQntrent de Mirakelen der Heydenen >

Van J. Cajar Buïengerus
, 1 42

.

Van Auguftinus , Tertullianm , en Minucius Fe/ix

enz. 14.3,

Van Petrus Petitus > 280,
Laure-takken in en rondom de Adyta , 173.
Tuaure-bladen door de Pythiagekaud, ibicL

Luciaansyver ontrent 't ontdekken van Alexanders gui-

teryen y 252.

Hj daar door in lijfsgevaar , 254»

M.

Mirakelen gepraólifeerd'ontrent het Orakel-geven ,

187? l^>l 7<M8o> enz.

Ontrent d* Orakel-plaatfen verperd , e» waarom y

27^, 370.

Myfteria, ofbeylige verborgentheden en plechtelijkhe-

den> 24i>enz.
Biecht voor defelven gaande 3 ïbi^.

Diere Eden en vervloekingen , 24-2»

ScherJJing van Démonax

,

2>44* 25° •

Straffe over a° Ontdekkers der Myflerien , 24.^.

Watfoort van Lieden daar van uitgefloten 5 248*
Vuiligheden en gruwelen onder fuik heyligpretext

leegdy 2$8*

o
o.

Orfaken van doling ontrent hetfchryven in
7
tal-

gemeen, . pag,i?
&c.
On-



Ontrent de Orakelen y 2, Sec,

Onderjoek ontrent de Orakelen > op wat wijs het diendte

gefcbieden 3 8:

Oorff>ronk der Afgodendienfi > 83, &c.
Der Orakelen

,

26, enz.

Onderfcheid tuffchen de ware en valfche {ofheydenfche)

Waarfeggingen , 12 1 , 1 22.'

Onderaerdftbe Graffteden e?i Vergader -plaatfen der

Chriftenen

,

152.
Omwoo?iders der Orakel-plaatfin , hoedanigen.

Orakel-vragers vaak naar andre Tempelen verjon»

de?i-, 181.

Loting der Orakel-vragers om de beurt van vra-
gen > ibid.

Hoe de[elven geblindhokt wierden , I S2

.

Hoe gedekt en gedoekt dejelven naar de Celle ivier-

dengeleyd, 22 ï.

Ontzegeling der verzegelde Vragen door de Pa-
pen , 26

2

.

Kurisjes daar o?itrent gepleegd , 263.

1 . Offer - wichelarye va7i wat kracht en achting ,

310.

2. Offerwichelarye en derfelver Hifiorie ,

van 426, tor 4; 9.

Offer-wicheiaars > hoedanige hunne kunfi of ampt y

Ciceroos getuignis daar over > 42 7 , enz.

Derfielver bedrog > enz, 3 II, 427, enz.

Achting by de Polityken , 43 3 , enz.

Mirakelen door defielven verfierd, enz.

van 307, tot 212.

Offer -fiachtingen , voor 't Orakel -geven

,

i%7> 286,

Qnder watpratext en tot welk oogwit > 28&

Kttns-



Kunsjes engreepjes daar ontrentgepleegd y %oy.
Orakel-papen

,

Der felver vermogen , 276*
Oorfaken van Atheifierye , 392

.

Orakel-antwoordaan Thulisgegeven verpet'd > 39.
Van '/ Hebreeus Kindeke verfier

d

% 2, 3

Van Apollo op de Alpes verfierd, 32*

Wegensde Grote Van verfierd-^ I 7,

Orakel-antwoorden 3 duifier en dubbelfinnig

,

128,268,27^
Verfierdna dat defaken reeds gebeurdware?i> 148.

Op gefette tijdengegeven -y en waarom-, 179,
Hoe lang dejehegeduurd hebben , 5 5 en z.

Orakeh-plaatfen {ofTempelen enz.) waar eerft en meefi
geplaatfi* 174.

Op wat w'ijje eerfi ingevoerd', 86> enz.

J-f^zr 7«fnft geplaatfi en van minder duur , 178.

Hoegeboud-, 1 5 1, 1 72, enz.

2» *» ontrent Rome } 53.

Nö<:£ inftand zijnde na Chriftigeboorte, 54, enz.

2» iutf* achting by Koningen en Sorfien-, 3 89, enz.

Orakel-plaats van Delphis> befcbreven > 1 5 3 3 1 7 1 ,enz.

Heeftfijnegrote tujfchen-tyden van antwoorden en
niet antwoordengehad

,

49

.

Laure-takken d* hdyta befchaduwende , 173,
Schemer-licht > 1 74,

Gefielde tijden om te Raadvragen 3 179,
Loting der Raad-vrageren , en waarom y 180.

Dtf Raadvragers met gedekte aanfichte en onder

geluidva?i Trompetten-) enz. Naar de Tempel

geleyd, 154,221.
Ceïle waar in de Raadvragersfaten , 1 82.

Vervaerlijk geluidontrent het Orakel-geven >

193,221»
Wierook-damp in en ontrent de Adyta 9 183.

Cafialifch Water door de Tythiagedronken 3 1 84.



B/ andrenJVyn , by andren Stieren-bloedt 185.

Met <wat gelaat en gebaar de Pythia naar de Ady-
fa ging 3 18 6,

Schuymbekken der Pytbia
, 199.

Dubbelfmnigheid en duiferheid der Antwoor-
den, 220, enz.

De Vragen in de handen der Papen overgele-

verd

,

221.
Vindingen om achter de inhoud der Vragen te ko-

men, 2223 enz.

Poëten in d' Orakel-plaats, en waarom , 233.

^ Hcymelijk ontfluiten dergezegelde V
J
ragen 3 262.

Fortuin van '/ Orakel te Delphis, van 43, tot 5

1

Orakel-plaats van Trophonius , en de kunsjes daar ge-

pleegd,.befchreven,i<)5
3 283, enz. 3 13, enz..

Van Jupiter Ammon , 1 67, 343

.

Bedrog ontrent het Orakel-geven aldaar, 539,
V*w de Heliopolitaanjche God

(
A^ö//o) 345)376.

Der Fortuin te Antium , 346.

Vrf# d/i? Apollo Syrius , ibid

.

V*» Venus te Aphaca -, 347,380.
Van Jupiter Philius , 34 g.
Van de valfche Propheet Alexander ,

348 en elders ra eer.

Van Orpheus in 7 EylandLesbus , 351.

Van de Apollo Clarius , 36+.

F*« Bachus , by de Ligureérs , 185,366.
By de Amphlikeers , 367,

Van Mercurius te Pharis in Achaje , 323,

Door dromengegeven , 367, enz.

Van Mopjus te Ma llus in Cilicia

,

36%
Van de Apollo Daphnaus , 3 79.

Doling veler Geleerden ontrent hetfilve , 51;

Van ae Godinne Inousy 383.
Van de Berg Etnay 3 84.



ByApollonia, g8?.
VanApis, (Mnevis enz.) $g£#

Van de Viffchen te Myris in Lycta , enz. 396,
Srer wZ? rfWre Orakel-plaatfen aangevsefen , fo

pag. 326, en gevolglijkj als elders meer.
Orakel-plaats ( of Tempel) van Delphis verfcheydene

malen verbra?id> verwoefi , enz» 48.
Van Dodone befcbreveny I 59, 3 1 9, enz.

P*# Mennons-beeld > 1 6 1 , enz.
J^mz <& Sphinx (gepretendeerd) 1 65^ en z.

Orakel'plaatfen (ofTempelen enz.) hoe velen dikmaal te

gelijk in een Landfcbap ofGebuurte , 326.
Verfibeydene in en ontre?it Romefelfs , 327, 32 8,
Waarom menfo weinig kennis van derfelver kuni~

jes en bedryven heeft

,

318.
Orakel-tempelvan de GodCafar Augufius > 334.
Orakel-boeken der Sibyllen verfier

d

, 41.
DerfelverJeer confiderabile Hiftorie ,

van 466, tot ?n.
Onjinnigheid en bedwelming der Raadvragers hoe-

daniger ivïjfe te verwekken. 3 1 Z> 3 7 3

POrphyrius hoe -,enofhy van het ophouden der Ora-
kelenpreekt , 12 &C.

Prophetejfe van E?idor heeft allesfonder overnatuurlijke

hulp gedaan

>

104.

Tolitijke Heydenen en derfelven achting voor dy
Orake-

len y by na
3
tgehele Werk door*

Tythia.

lntredder Pytbia in dy
Adyta , 183,1 87.'

Gevepisde Onfi?i?ügheidderfelve > j 8 "]> 1 89.

Hoe in a" Adytageleyd, 1 8 8*

Met hoedanig een geluidfy hen God/Brakengaf',

193.

lihuym-



Schuymbekking der Pytbia {waar door) \ pi

Bedaring derfihe , ibid*

Papen, Propheten , enz.

Hoe weldiefehen hier bun voordeelenz.foch. i 82*
Voeten , boe te achten ontrent het Hifioriak , 2,18,

R*

RAadvragers , op wat wiffe naar de Tempel te DeU
phis opgebracht , 1 5 4., 22 1

waar geplaats om
1
tOrakel-antwoordte horsn

} i%Z.

SPreek-trompetten en Spreek-pijpen
? 197, en 198.'

Schuymbekking der Pythia > waar door verwekt ,

i'95>-

$üperfiitie 7 befchreveri doorTheophraftus , Plutarcbusj

en Augufiinus

,

g 56, enz*

Superftitieuft Menjèhen boe lichtelijk te bedriegen ,

2 66, enz?
Sterre-kykers, en derJelvér bedrog en ydelheid,

van 4 16. tot 4.26,

In wat achtbaarheid by 't Gemeem, ibïd»

Hoedanigenfy waarlijk waren , 4 1 7^
Ite Confultatie van Tibermdefar met Thrafyllus ,

4*1 7> enz.

Ciceroos oordeels wegens die kunfi , 42 3
»

Hiftorie uit Agathiai > 424*
Vit Petrus Cunaus ^ 42?.

Schelmfiukken en vuiligheden onderpretext van Orakel»

geven gepleegd

,

£12 * etify

Stuveringen en Wydtngen der Heydenen-,

van2&8;rtot$o5;

Door vele Chriftenen nagevolgd, 30^ enz;

Perfcheydem wtjfen derfiher , totZ?$>en^



Stoffintrtfutverhtggebruikt, nam.Toortfen,SuU
pher, Pek, Sout, Water, Honden, Var-
kens , enz* ibid*

Wanneer met befcrenging, wanneer met onderdo*
ping, enz.

WydingvanHuifen, Tempelen, Koopmanfcbap~

pen, enz. 297, 305,
Sibyüijnfcb {gepretendeerd) Orakel-antwoord boe ver-

keerdelijk {door Baronm en andren) opgevat

en verklaard, 33 8, enzJ
Door Cicero befibimpt

,

339»
Sibyllijnfcbe Boeken en derfeherfier eonfiderabile Hi/to-

rie, van 466. tot 510.
De HeerJf Vojflus daar ontrent wederlejd,

467 enz.

Zottigheden in
9
tverferen derfeher , 474, enz»

Hoedanigen te Rome Jb Jbrgvuldiglijk bewaard

wierden, 478* enZ.

Hoedanigenwy nu noch bebben , 47^,48J>enz.
Vanniemand oidingefienals door deXV Mannen ,

uit lafi van den Raad, ofder Keyferen , 480.
Ooi niet als infier gewichtige voorvallen , ibid*

Ook ten overfiaan van Gedeputeerden uit den

Raad. 504;
Opwat wijfigecanonifeerd

,

ƒoft enz.

Op wat wij'fe , enmet welkeplechtelykbeden , hge-

fen, 501, enz*

Boete Rome met defelvengedeeldk, 48f,cn&

Taurobolia Sacra (ofGeeftelijke Weder-geboorte der Hey-

denen)enderfelverBeftbryvmg, 6o,cm.*
Ttberius beeft Cbrifium noid willen vergoden ,

van 91. tot 104*

Sjjneimborfi en Godfdienftigbeid > p$r enz.

.. Laat



Laat toedatmen aan bemTempelenftüht, io£
Tbrajjllus, endesfeffsbyjondre loosheid, <fi8,enz»

V.

VOgel-wicbelaarswierden nimmerfo langfy leefdenx

van de Eed van ftilfwygentheid ontftagen 9

69 , 70.
Derfelver Wftorie > bedrog en ydelheid, enz»

van 44.2, tot4^
Ver[en , of Dichtmaat 3 wanneer eerftm 9

t Orakel-ge-

vengeprafiifierd, 230.
WanneerJulks al heeft opgehouden , 23 3, enz.

Vrouwen ordinaarlijk tot deVoorfeggingengekoren, en
waarom, 189, enz,

Verzegeling der Brieven en Taaffel-boekjes

,

221,260, enz»

Vuilefchehnftukken door de Papen 7 met de fehen
geff>esld 3 260, enz.

Verneem-allen der Orakel-gevers , 222, Ztf.
Ook op wat wijft , ibid enz. tot pag.229.

Voorfeggerenvan aUerlytfoorten 3 en derfelver bedrogen

ydelheid

,

van 45 3 . tot 4.66.

Voorfegging van Tiberutsaan Galba , 1

1

7 .
w

WXding en eonfecratie desOpper-priefterste'Romiy

eerft door Baronius verfierd , &c. 60.

Wijdingen enJuyveringen der Heydenen 3 28 8, enz#

Weder-geboorte der Heydenen in Saerx Tanroboüis >

60, &C.
Opwat w'ufegepleegd, 6 1 ,&C
Aan hoedanigen bediend. Cl, 66> <?7«

WaterdrinkenderPythia {uit de C
aftaha) 184.

Z*MÉ*Wr* Orakelplaatfen, 3^0.

Na* J%



DerRaadvragersfyïrophonhit, 3^
Wgndrinken der Prophete» vanBacchus , 1 8?, 3 66;

Waarfeggers van aüerlejefoorten , 4.53, enz.

Zamolxh GodenPropheet der Geten j

f 1 n 1 a

*#»;



Na-reden.

IK
had, mijn Lefer, geen (fins gedacht, naaf

dat ik al > buiten grote noodfakelijkheid , eert

Voor-rede voor defe Verhandelingen had ge-
maakt 3 enige Na-rede daar achter aan te voe-
gen,- tenfymy, fo op het uit-komen van die

Werk, was voorgekomen een Franfch Tractaat >

geintituleerd Hifloire des Oracles, op het eynde
van 't voorledene Jaar 1686, eerft in Vrankrijk
uit-gegeven > en nu onlangs tot Amfterdam her-
drukt.

't Heeft den Aucteur van 't felve beliefd daar

in mijne Latijnfche Verhandelingen over de Ora*
keien niet te vertalen y maar als een nieuw Werk
daar van te maken , met verandren van d' order
door my gebruikt ; met'c toevoegen van velen
fijner Raifonnementen, en met achterlaten van ,

mijns achtens, wel ter fake dienende , engeenl-
fins onnutte StofFe. Waar omtrent ik evenwei
aan yedereen vryheid laat : naardien ik fulks voor'n

mijne geenfïins behoeve te erkennen > of by an-
dren te verantwoorden.

't Geen, onder andren , dc(é Au&eur 'er uit laat

( alhoewel , mijns oordeels , buiten reden ofnood-
fakelijkheid ) is ( om maar 1 a 2 voorbeelden by
te brengen ) 1. Die fo confiderabile Verhande-
ling van de Sibyllijvfche Boeken der Romeynen. 2. Die
van de gepretendeerde FropbeteJJevanEndor. Wel-
ke beyden , ik nochtans van fuik gewicht houde ,

dat ikfe daarom inonie Moeder-taal wat ukvoer-

lijker heb foeken te verhandelen: en wel voor-

namentlijk , 't bedrijf der Prophetejfe van Endor,

Nademaal óie Verhandeling meerder vreemd of



Na - reden,

paradox voor veder fchijnende * daarom noch wel
wat netter uitpiui' ng van node had.

Doch onie Aufteur ; field en teld fulke foortea
van bedrijf onder de v.agie , of Toverye , Dut-
vel-bef<weri?ige?i enz. En fchoon hy van de Orake-
len der oude Heydenen, met meerder Vehementie
als ik felfs , beweerd , datfe fonder extraordinaer

Duivels - behulp , en maar door puur menfchelijk
bedrogen konft, ziingepra&ileerd, en te werk
gefteld , beweerd hy evenwel , dat de Magie
(onder welkers foorten hy wel expreffelijk't ge-
pretendeerde opdagen en hervoor brengen der
reeds verftorvenen teld ) door'/ Duivels overna-

tuurlïjk bedrijfis, uitgewerkt.

Ja dat felfs daarom de oude Heydenen, of iy

al fchoon de Orakelen ellimeerden , nochtans de
Magie doemden , en verfoeyden ,• of daar fy d*

Orakelen voor menfchelijke kunften en bedrog
aan lagen , evenwel defe Magie ( ofToverye enz.

)

voor overnatuurlijk werk hielden.

Hy fteund daarom ook (nevens de Heer Mee-

bias, en de Pater Thomafmus ) op de getuigenis van
de Poet Lucanus , en diergelijken. Doch hoe feer

degetuigenifTen der Poëten, ontrent HiftorienJPhi-

lefopbie , of, Theologie , te achten zijn , acht ik

,

in dit Neer-d uirfch Werk, (enfpecialijk, Pag.

321. enz. ) genoegfaam getoond te hebben.

In tegendeel, fchijnd hy, of geheellijk niet*

of t'enemaal volandre gedachten , gelefen te heb-
ben, 't geen Cicero , Strabo, Plinius , en andre

Heydenen, van defe Magie, fo puurlijk tegens

fijne opinie aan fchrijyen f als ten dele hierpag*

131. en 137. tefienisj ent'enemaal vergeten te

hebben, 't geen hy, p. «78 uit Clemens Alexandri-

nut, felfs heeft vertaald, en by-gebracht. Datmy
in



Na - reden.

iti fo een geleerd en fcherpfinnig Aucleur , waar-
Jijk verwonderlijk fchijnd. Ik had nochtans
Strabo pag. 208. en Ylinius vry feer lankwijlig,op 't

einde van mijn Traclaatje de Confecrationibus , by-
gebracht: fo dat ik niet begrijpen kan, hoefulks,
doorhem, is overgcflagen.

Doch fal onfen Autteur , my noch in groter

verwondering brengen, indien hy , eens een ef-

fentiecl onderfcheyd toond ( ten opfichte van na-
tuurlijke ofovernatuurlijke bewerking) rufïchen
t Orakel- Antwoord-geven , uit Tempelen enz. en 'c

Voorfeggen door't gepretendeerde befweren en op*

wekken, van reeds verfturvenemenfchen *

y door
y
t doen

fen ineen Spiegel, of Bak met water; door een Seef\

door AJcb , en hónderd-duifend diergeïyke vodderyen

meer.

Wijl duldanige Vindfngen , niet alleenlijk door
Clement Alexandrinus ( ais pag- 133. enz. te fien ij )
by hem felfs geciteerd , maar ook > door alle de
verftandigfte Heydenen felfs , van de Zelve valeur,

en kracht, en natuur, werden geacht; endaar-
om , als men feid , met het felve Sap overgoten :

fchoonhy, Auèïeur> ons van het tegendeel ,ver-

fekerd.

't Geen Vlinius *er van feid , alhoewel vry lanfc-

wijlig, fal, acht ik, den Lefer niet , ofminder,
verdrieten : naardien de nuttigheid , daar in de ver*

drieteljjkheid fal te gemoed komen ; en genoeg-

faam konnen opwegen.
In het eerfte Capittel, van fijn 3ofteBoek der

Natuur-kundige Hiftorie , fpreekt hy , op defe

Wijst „De beufelaryen en ydelheden der Magie,

3 , heb ik reeds dikmaal 5 in 't voorgaande deel

, , van mijn Werk , alwaar maar fulks rede en

,, plaats vereyften, wederleid; en ontdek ikfe

a2 >> ook
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9t ook nu noch. Ook is 't, onder weinigen , een

, , faak die waerdig is , dac'er meerder van gefpro-

, , ken werd : felfs daarom, om dat het de be-

>, driegelijkfte van alle JCunften is, bynade ge-

>, hele wereld door, en vele Eeuwen lang , heeft

,, ftand gehouden.

>> Datfe van feer grote autoriteit is geweeft,

>, behoefd aan niemand wonderlijk te fchijnen;

> > naardemaal fy alleen , drie andren , en wel d'al-

> , lervermogentften over 't menfchelijk verftand,

9} in een vervangen, en fichals eygen gemaakt

> , heeft. Datfe eerft uit de Genees-konft geboren

>, is, twijfreld niemand j en datfe onder heyl-

», fame fchijn, quanfïuis hoger en heiliger als de

? , Genees-konft > is ingekropen: ook datfe dus tot

3, feer aanvallige , vlyendeen begeerlijke belof-

?, ten 'er heeft by-gevoegd, 't vermogen der Re-

3 , ligie : waar omtrent felfs noch nu ter tijd , het

9y menfchelijk verftand verduifterd is. Dat Ter
a, dit dus in-gevoerd hebbende, de Matbemati-

9 , fche Konften [of Voorfeggingen door 't Geflernte >

y , enz,] noch onder vermengd had: wijl'ernie-

>, man dis, die niet begerig is, naar Voor-kennis ,

, , van het gene hen noch te gebeuren ftaat,* en niet

», geloofd , dat fulks 'tallerfekerlijkft van den

>, Hemel verfocht werd. Naardemaal dan de

> , menfchelijke (innen door defe drie banden be-

% , klemd waren , is fy [ Magie ] tot fo hogen top

,, geftegen , datfe, noch hedensdaags , onder

3 > een groot getal van Volkeren , het meefte ver-

>, mogen heeft; en in het Ooften, over de Ko-
j, ningen der Koningen 't gebied voerd , &c.

In fijn 2de cap. van dit felve Boek , feid hy ver-

der: ,, Naar 't verhaal van Oftbanes, isdeicMa-

, , gie in al velerlye foorten beftaande. Want en

» uit het Water > en uic de Hemd-kringen , en uit de

?7 Lucht,
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j, Lucht , en uit de Kaars-lichten , en Uit de Bijlen , en
j, uit vele andre wijlen van bedrijf , beloven lè

>, Voor-kennis , van'c toekomende; daar-en-boven

j, ook /' Samen - fpraak met £ onder-aardfche Schim-

a men en Gee&en. All e welke faken , by on (e tijd >

j, de Keyfer Nero ydel en valfch te zijn , bcvon-
>,den heeft. Want genige luft of drift, was in

*, hem fo groot ( terwijl de fortuin lïch vermaakte
5, met het aller-grootfte toe te brengen , aan een ,

>, die d' aller-grootfte in gebreken des gemoeds
>,was) felfs niet het Cijther-fpelen , en fingen

j, van Treurfpel- Verfen. En was by hem het al-

>, ler-voornaamfte betrachten, over ócn Goden
„ heerfchappye te voeren : gelijk 'er ook onder

„ alle fijne daden gene van groter edelmoedigheid

» is geweeft. Niemand (als hy , Nero) heeft

,3 oid enige Konft met met groter drift begunftigd*

,, Daar by ontbraken hem noch rijkdom , noch
„macht , noch geeft en bequaamheid van ver-

„ftand, noch andre voordelen; terwijl de wereld
[ onder dufdanige heerfchappye en bedrijven] „ in

„lijden was.

„ Een uitftekend groot en ontwijfFelbaar exem-
pel voorde valfcheid defer Konft is, dat Nero

„defelve heeft verlaten. En ach ! of hy liever

„ de doden , en wat voor foort van Goden het

„ mochten zijn , over fijne fufpitien [omtrent
het bekruipen, of opentlijk overweldigen fijner

heerfchappye enz, ] „had Raad-gevraagd , als

^dathydc na-fpeuring daar van , aan Hoerenen

j3 o rdeel-brokken had bevolen! Want gen e nev-

elige Plechtelijkheden , van hoe Barbarifch en

, wreed bedrijf, die mochten wefen> fouden to

y
, wreed geweeft zijn , als fijne verdachtigheden

:

,wijl hy, daar door, ons veel wredelijker mee
*> Schimmen heeft omfet , en aU vervuld,
* a $ >»Ee-
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„tijndejderfelver Benden al bevende op de vlucht

jjtyen, Dat de Koningen der Perfeu gewoon
> 3 fijn , het Kruid Latace aan hunne Gefanten mede
t,tegeven; opdatfy, waarheenfe komen, van

„ alle Voor-raad overvloed hebben; enveledier-

>, gelijke dingen meer.

„ Doch, waar waren toen die Kruiden, ter-

9> wijl de Cimbren en Teutonen met verfchrikkelijk

3, Krijgs-gefchrey huylden : of toen Lueullus fo vele

>} Koningen det Magen met weinige Legionen t'

„ onderbracht ? En waarom doch , hebben Ca-

„fars Soldaten tePharfalie fuiken honger geleden

,

,. als door 't gelukkig befitten van een enkel Krui-

„ deke 3 alle overvloed van Lijf-tocht kan verkre-

?3gen werden? Was het ook niet beter geween:,

^dat Mmïlim Scipiode Poorten van Carthago met

5, een Kruideke had geopend ; als dat hy fo vele

5, jaren lang derfelver Slotenen Grendelen met

3, fijne Krijgs-gevaerten beukte? Laat men ook
5, hedensdaags , met het Kruid JEtbiopis , dePon-
9,tijnfche Poelen uitdrogen, en laat dus fo groot

3 , een ftreek Lands van Italië tot de Gebuur-landen

>9 der Stad Rome toegevoegd werden &c»
Meerder uit defe Plinius, ofnoch andren, by

te brengen, acht ik onnodig: wijl hier uit feer

wel te fien is, van wat achting de Magie "by die

Heydenen was, die de Orakelen, en andre foor-

ten van Voorlegging , voor puur menfchelijk bedrog
en ydelheid hielden.

My verwonderd ondertuflehen op het aller-

hoogfte , dat de Heer Mcebius fo groten macht en

heerfchappyc aan den Duivel geeft (voor de Ge-
boorte onfèsgroten Heylans Jefu Chrifti) alsof

de Almachtige Goden Heere, dieiïchfelfs ffo

Exod. cap.20. ^.34. f. s§. Deut.4.. £.24. als el-

ders
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ders meer ) een jaloers God noemd , en Se fijne

eere enz. aan geen anderen geeft , nochtans fa veel

duifenden jaren lang , fich eerft als maar met wey-
niger Familien Regering , en namaals met die

van 't Ifraëlitifche Volk vernoegende; aan dien

gene , wien hy , om fijne hoogmoed , in den af-

grond en verdoemenis had ter neder geploft, fo

een woefte , en hem Gode fo directelijk tegen-

ftrijdige , heerfchappye , over de gehele wereld

fou toegedaan hebben : tot dat die (o grote macht
en vermogen (die, naar Mcebms opinie, op het

fundament fijner Orakel - plaatfen meeft geboud
en gemainteneerd was) door de komfte ChrlHi

is gebroken. Waar in vele andren niet ofweinig
van hem verfchillen : en ftaande houden , dat met
ofomtrent de komfte Chrifti , des Duivels mond

,

in de OrakeUplaatfen verftomd is.

2. Dat f nevens Thomafmus ) onfen Aafteur ,

daar hy de Voorfeggmgen uit de Qrakel-plaatfen ge-

geven , maar voor puur menfchelijk bedrog houd,
nochtans de gepretendeerde Magie voor extraor-

dinaer Duivels-werk aanfiet. En dat defelve,

even als of hem de publijke Kerken ontnomen
zijnde , hy fijne bedrijven evenwel onder den duim
fohadde gecontinueerd, en hy den Alwijfenen
Almachtigen God geduriglijk ofhad bedrogen en
verfchalkt ( dat onm ooglij kis) ofmogen blijven

tegenftaan. Dat van vry groter gevolg in de The-
ologie is , als 't wel ter eerfter opficht fchijnd.

Maar doch kan ook iemand vragen , hoe komt het

doch by, dat, daar de Duivel wel de macht had
en heeft om te Voor/eggen enz. door Tovereffen oï

Duivel-befweerders , hy fulks niet heeft konnen te

werk ftellen in Orakel-holen en Spelonken ; van wel-
ken nochtans onfen Franfchen Au&eur hem uit-

fluit? a 5 j. Dat
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g. Dat de Duivel, die omfijnehovaerdye en
hoogmoed , tegens Gode ( als reeds gefeid is ) is

verftoten enz. en nochtans altijd ( naar felfs defer

Lieden ftellen) tegens fijne eygen Opper-Heer
en Scheppers om de heerfchappye der wereld als

geftreden heeft; fich fodoor Toveraars , Hexe» y

en diergelijke ruichte laat regeren en dwingen

,

dat hy hen tot alle hunne Tover-bedrijven , Voor*

feggingen enz. ten dienfte ftaat , en laat opfweren.
Qanifuis om fo te beter hunne en andrer Zielen te

verderven : daar hy doch anders ontelbare mid-
delen heeft , om door hoyaerdye , gierigheid

,

Dronkenfchap , onkuifheid , bedrog, enz. de
menfchen tot hunne eeuwige verdoemenis en on»
dergang te brengen.

Waarlijk, mijns oordeels , indien hy felfs, aan
hen , die Tover-woorden en Befaeringen heeft ge-
leerd , is hy fich felfs wel byfonderhjk in 't licht

geweeft , met aan fuik Volkske fo veel macht en
heerfchappye over hem te geven : Ofindien die

Tovenaars , 't zy Chaldeers , 't zy Hexen ( 't zy met
wat naam men die benoemen wil ) fulks uit fich

felfs , of door andren hebben uit-gevonden , en
konnen te werk ftellen , behoordmen aan henlie-

den, meerder macht en vermogen toe te fchrij*.

ven, als aan de Duivel felfs : wijl fy defelve (naar
gepretendeerd werd) beheerfchen en dwingen.

Ik wil geenflins hier treden in onderfoek , of
difpuit , wat kracht en vermogen in de Magie , of
Toverye fteekt , ten opfichre van derfelver Aucïeu-
ren of bedrijf: naardemaal ikmy daar omtrent
liefït aan de woorden der H. Schrifture houde

:

en niet gaerne daar omtrent fulke uitleggingen

ibek te maken , dat ik, aan den verftandigen wijfer

fchijne te willen wefen, boven'tgecnik, behore

wijs
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wijs te zijn. Alhoewel ik aan andren , daarom-
trent, hunne vrijheid laat.

't Is my genoeg > dat ik tonen kan , dat de Ora-

kelen en Magie , door de doorfichtiger Ouden , al-

tijd Yoor bedrijven van ene en defelve natuur zijn

geacht.-gelijk daarom ook de Afirologi of Sterre-kïj-

kersjen de Magiyfondcr onderfcheid meermalen uit

Rome en halte zijn uitgefeid : en d' Orakel-tempelen ,

in welken men ofte veelvuldige, ofte grote guite-

ryen en vuiligheden ontdekie , door de Heidenen
felfszijn verwoeden vernietigd.

OnderturTchen kan ik niet wel ontveynfen mijn
gedenken , over defe dus gemaakte diftinótie tuf-

fchen de Orakelen ( of gepretendeerde Goddelijke

Voorfeggingen) uit Orakel- tempelen , Halen, en Spe-

lonken voor-gebracht, en tu ffchen de Magie $ on-
der welke fpeciali)k , en door Thomafïnus , endoor
onfe Aufieur, de Necromantie

( ofgepretendeerd
Op-roepen , tn doen Antwoorden en Voor[eggen der

reeds veriturvenen ) gerekend werd: namentlijk,

dat het gefchied , om fich te redden omtrent de
qualijkbegrepene Hiitorieder VropbeteJfevanEn-

dpr , en deffelfs bedrijf.

Ik beken, dat ik die StofFe , in mijn Latijnfch

Tractaat , fo uitvoerlijk niet heb verhandeld ; of
'er kon, ten diende der meer bevooroordeelden ,

vry meerder by-gevoegd werden s om krachtig-

lijkte tonen, dat het maar puur menfchelijk be-

drog was , 't geen door dat Wijf wierd bedreven -,

en dat derhalven dufdanige diilinclie, ofuitvlucht,
geenflins van node was.

Doch acht ik fulks , in dit tegenwoordige Neer-
lands Tractaat , fodaniger wijfe gedaan te heb-

ben, dat het ( indien niet den min doorfïchtigen,

minbelefen en min ervarenen , ten miniten) al-

leen
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leen doorfichtigen en ervarenen Lefers , voldoen

fal. Voornamentlijk alffe komen te fien , dat

felfs de verftandigfte Joden , dit bedrijfmaar voor
bedrog en kunsjesdoor dit\Vijfbedreven,houden.

Ieder houde evenwel fijne vryheid , en geloye

daarvan, naar fijne bevatting.

Onfe Au&eur, fchrijfd ook aan de Pater Iho-

mafmus toe de eer , van te wefen de eerfte Aucteur
van dufdanig een Paradox, als doormy verhan-

deld werd. 't Welk ik aan dien Heer gaerne fou

toeftaan $ ten fy Eufebius al getoond had , dat 'er

reeds voor en by fijne tijd, feer velen waren ge-

weeft , die 't bedrog der gepretendeerde Orakelen

krachtiglijk hadden wederleyd en befchimpt ; en
hy felve daar omtrent , feer krachtige Argu-
menten uit den fodanigen, had voort-gebracht

;

en Ccelius Rodigimus , die weder uit Eufebius by-bren-
gende , alfo aan den Heer Mcebius occafie gegeven
had, om die uit hem [Ccelius) weder uit te fchrij-

ven. Gelijk ook niet alleenlijk de woorden van
Eufebius feer lankwijüglijk , maar ook die van Ro-

diginus , eerft uit Mcebius door my geciteerd (wijl

ik Rodiginus toen felfs noch niet had ingefien ) in

mijn Latijnfch Tractaat te vinden zijn.

Waarom 't my verwonderd , dat onfe Aucieur 5

die plaatfen in Rodiginus of Mcebius ofmijn Tradtaat

niet heeft gelefen ( daar hy mijn Werk fo wel
door-lefen heeft ) offo t' enemaal dat heeft gedi-

fimuleerd.

Doch meerder verwondering geeft het my , dat

hy een Franfch-man zijnde , en van fo grote geeft,

doorficht, en geleerdheid (als ik, buiten getui-

genis van andren , in hem waarlijk befpeure ) niet

heeft gelefen ( of 't felve ook difïimuleerd ) die

Comcedie, die onder de Titul van La Devine-

refi
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rejje, ou les Faux "Enchantewens , in 't jaar 1680,

eerft te Parijs publijkelijk is vertoond , met privi-

legie des Konings gedrukt j en namaals, fo te

BrufTelals elders, herdrukt.

Naardemael hy daar uit hadkonnen {ïen, dat

( fchoon ik die Comaedie , voor dat mijn Latijnfch

Werk reeds onder de Perfïe was, noch felfsniet

had geilen, doch daar na evenwel Pag. 295* ge-

citeerd) dat 'er ten miniten nevens my, noch ie-

mand was, die niet alleenlijk d' Orakelen , maar
ook alle foorten van Magie ( Duivel-befevering en
alles wat daaraan vaft is) publijkelijk, felfs op
de Tonelen , ten toon {telde ; en de kunfjes en
greepjes der gepretendeerde Waar-feggeren t

"Dul-

vel-opfiueerders , en diergelijken meer> vry aer-

diglijk ontdekte. Aan welke Aucteur ik daarom
veeleerder, als aan de VaterThomafnus (tot ver-

mindering van wiens achtbaarheid ofgeleerdheid

ik dit evenwel geenflinsiegge) de eer, die'erin'c

cerft verdedigen van dufdanig een Paradox mag
leggen, fou toe-ftaan.

Dit zy dan noch , als in *t voor-by gaan , ge-

feid voor die Lefers, die het Franfch Tra&aatje

Uiftoire des Orac/es, mogen gelefen hebben, o£
onderde hand noch komen te leien.

Wat ondertufTchen aangaat , de fchikking en

order in 't fchrijven van mijne Latijnfche Differ-

tatïones of Verbajidelingen , gehouden j daar van
beken ik gaerne , datfe beter ( en met vry minder
belemmeringen van Parenthefen enz.jhadde kon-
nen zijn. Doch heb ikfulkstc minder konnen
waarnemen; om dat dit Werk maar by tuffchen-

tijden, en niet achter-een-volgende, gefchreven

is i en'erfomtijds noch onder de hand (felfs noch
lerwijl'c gedrukt wierd j^iets quamen toe te yloey-

en
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yen : fo dat ik daar ontrent mijneygen felfs (ik

laat ftaan andren ) niet heb konnen voldoen. In
dit mijn Duitfch Werk heb ik wel beter order
foeken te maken en te houden : doch om nu reeds

gemelde redenen , heb ik 't ook hier in fo wel
niet konnen doen,als ik gaerne gewild had. Even-
wel verhoop ik , dat de verftandige Lefer fuJks

goedelijk fal te gemoed komen j en dat hy 'er

( by dufdanige oecafïe van minder order en meer-
der uitweyding) in vinden fal, 't geen dat kiene

•ngemak weder dubbeldkan vergoeden.

n r n d &
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