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VERKLA ARINGE
DER

TYTEL-PLAAT.
KLINKDICHT.

JL-^E Wyfgeerteover'rlot, en de ondeugd zegepraaldj

En blyfd onwrikbaar, op een vafte rots gezeten,

By de eik, waar op vergeefs de bulder-winden kreeten.

Haar zweep dryfd elk tot deugd, haar ftaf richt al, wiedwaald.

Van myter-muts , en zuil haar ftigt-luft nederftraald.

Meduzaas flangen-hoofd treft ieder in 't geweeten.

Hier geld geen wysheids mem. De luyheid beefd in keten..

Met klap, en bedel-korf, waar van zy voedfel haald.

De vrees ziet lillend de gelchigt-kloot nederhellen.

De hoop grypt na de rots. De dwaas blaafd watet-bellen.

De rykdom bied veel vruchts, en byl, en bundel aan.

't Verfchiet fteld Helden op verheven zege-boogen,

Die eigen bloed-bad, gift, en vyzel-dood verfinaan,

Tot blyk, wat Wyzen door ftandvaftigheid vermogen.
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V&'&Gfil&kAXÏÏt

Aan den

ACHTBAAREN, VOOZIENIGEN

HEER
HERMANNUS van de PUTTE,

Rentemeefter der Ed. Mog. HEEREN
STAATEN van ZEELAND over de
Landen in de vvf AMBACHTEN , in

net EILAND van WALCHEREN.

MYn herte brak, myn oog verfmolc van
rouw

,

Als ik mojft zien Uw' zwaar-bezochte Vrouw,
Dit voorbeeld van beleefdheid , deugd , en

trouw,
t

In jammer-dagen.

Een kanker-wond, een onuitlefchlyk nat,

Dat vel en vleefch , en beend'ren knaagende af,

Sloeg elk met fchrik, en liet haar afgemat,

Te bitter klaagen.

Myn God,wat pyn! Myn God,wat is 't my bang!
* i Waas



O P D R A G T.

Waar is uw' hulp?Waar toefd uw' trooft 20 lang?

Myn Heiland kom ! dat lyden valt te wrang

,

Kom dat verzoeten!

Zo worftelde haar gadeloos geduld

,

Zo was haaf mond , en ziel met God vervuld ,

Zo fteunde zy op hem > die onzen fchuld

Aan 't kruis moeit boeten.

Was 't vreemd,dat ik,in 't nypen van dien nood,

Als :k haar tfooft, na myn vermogen , bood,

Dit Trooft-boêk van Boethiüs ontfloot

,

En wees zyn gronden ?

En wees , hoe dat een deugdelyk gemoed
Staat altyd pal , in voor- , en tegen-fpeed

;

En vreugd, en fmertis vroomen even goed.

En nut bevonden ?

Een wonder-taal,die 's waerelds menfeh befpot,

Om dat hy verr' van waarheid, en van God,
Veranderd, met het wifpeltuurig lot,

Daar hy op bouwde.

Maar die van hier, door zon-, enhemel-boog,

Met vleugelen van hemel-wysheid vloog

,

Ziet, dat men nooit vergeefs, 't ga laag, of hoog,

Op God betrouwde.

Deeze Opperheer fteld alles tyd en maat,

En leid zyn volk door zyn alwyzen raad

,

Enftierdhetlot, dat voor en tegen gaat,

Door wiflcl-ftaaten.

Ver-



OPDRAGT.
Verdwaafde menfch ! Die 't aardfche goed be-

zind,

Wat 's roem,en weelde, en pragt,die u verblind?

Wanneer men beulen in 't gcweetcn vind

,

Kan geld niet baatcn.

Een Waereld-vorflbeefd midden inzynftoet,

Een vuile vrek is arm met al zyn goed

,

Een boofwicht fchroomd , als hy zyn fchend-

luflboet

,

En toond zyn krachten.

Maar 't fchuldloos hert vreefd dwingeland ,

noch dwang,
Noch wenfcht, noch ducht, noch voed zich

met verlang :

De zonden-drift alleen maakt zondaars bang,

Door fnoó gedachten.

De zonden-drift blufcht waarheids vonken uit:

De zonden-drift , geen dwingend nood-befluit,

De wille-keur, en ziele-vryheid fluit,

In will'ge lias ven.

De zonden-drift geflaage rampen baard»

Vervormd den menfch in wilder dieren-aart,

Als hy niet zoekt, met de oogen hemelwaarts

Na hemel-gaaven.

De zaligheid beftaat in 't vol-genot

Van 't hoogfle goed , en de aller - hoogflert

God
* 2 Die
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Die is , en blyfd ï verr' boven 't wifTel-ïot

,

Alleen onwank'lyk.

Zo groot een goed de waereld nimmer heeft

.

Haar fchyn-geluk ons vroeg, of laat begcefd.

DieGod bezit, zelfs na dit leeven leefd,

In 't onvergank'lyk.

Dit , en noch meer , is onzes Troosters erond»

En was, gelyk een balfem , inden wond,
Voor Uwe Vrouw , tot haar de Heer ontbond,

En 't heil deed' imaaken.

'K zie dunkt my noch , hoe zy getroofl , en fli 1,

Haar onderwierp aan 'sAlbeflierderswil.

'K. zie haar, voor 't aardfch, in heilig onverfchij,

Na boven haaken.

Daar zweefd zy nu in dat vol-zalig licht,

En heeft geen troofl van nooden , nu zy dicht

Is by haar' God, en van zynaangezigr

De vreugd ziet nraalen,

Dies wyde ikU , 't geen ik haar dacht te biên

,

Wiens naam men ook zoud' hier op 't voor-

hoofd zien

,

Als van haar Kruis-genot , een Man , met wien
Myn werk mag praalen.

Een Man, die zich in voorfpoed ned'rig

draagd,

ïn tegenfpoed blyfd kloek, en onvertfaagd

,

Als



O P D R A G T.

Als * Herkules , die 't fier- dak onderfchraagd,

Met trouwen yver.

Een Man, inwiende aloude deugd herleefd

,

Die Gode 't zyn , den Keizer 's Keizers geefd

,

En,niet verflaafd aan 't aardfche, hooger fïreefd,

Gelyk mynSchryver.

Wat ryker ftofvond ik niet tot myn dicht,

Zo ik Uw' deugd zoud' flellen in haar licht,

En door Uw' zedigheid niet wierd verplicht,

Om flil te zwygen.

De waare deugd zoekt ook geen vreemden lof:

Maar is haar zelfs de zoetfte vreugde-ftof

,

Endoedeen menfch in 't zalig vreugde-hof

Gelukkig ftygen.

Als ik myn vlyt zag vruchteloos vergaan,

Bood gy Uw' hert, en huis mygunftig aan.

Wat heb ik niet geduurige weidaan

Van U genooten?

Myn naam was zelfs in Walch'ren niet be-

kend ,

Toen Gy totmy veel herten hebt gewend*
Zo dat ik ben vanNeêr-lands ander end

Hier uitgeftooten.

Daar ik een oogft van zielen zie bereid:

En 't oorlogs-ruur , en'skrygers onbefcheid
*

4 Niet

* Ziet van Herkules in't zevende Rym yan't vierde

Boek.
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Niet fchroom ; maar flil aanbid Gods wys be-

leid,

En trooft mag vinden.

Neem dan in dank deez' vruchte van myh pen

,

Torblyk, hoe dier ik U verfchuldigd ben.

De groorfte fchat, dien ik op aarde ken,

Zyn trouwe vrinden.

M. GARGOR

Serooskerke, den i vanAuguftuS
des Jaars 1702.

VOOR-
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VOORREDE N

Aan den

Goedwiüigcn , en Dcugdlievenden

L E E Z E R.

Erfcheiden hebben in vera

fcheidene taaien , en tyden

zich gelegd op 't vertolken

van föóètbim : en meer dan

cene pen is bezig geweeft met uitleg-

gen, ophelderen, en voortbrengen

van dit werk.

Vrankryk zag het onder Fitypus,

den Schoonen bygenaamd , in 't

Franfch te voorfchyn komen. Italicn

bragt het onder £\ofmos de Medicls op
* s het



VOORREDEN
het Tuskaanfch gekleed , in 't licht.

En onz Vaderland gafin de twe voor-

gaande Eeuwen daar van drie-tydige

overzettingen.

Zitfmanm , (Bernartitu , Murmelliiis,

AnihU ~ Albertiu Mavnus , en volgens
^* T 1 1 I

zommigen,, doch verkeerd, * 77;o-

ma* JquinM , hebben 't in zync oor-

fpronkelyke Taal van ingefloopene fei-

len gezuiverd , en met letterkundige

aantekeningen fierlyk verrykt. Een
bewys , dat zy niet de kleinheid , maar

de waarde van dit boeksken hebben

aangemerkt,en dat het joodfeh fpreek-

woord wel zeggen mag : Let niet op

het Vat , maar 't geen 'er in is.

Ook

* Niet Thomas Aqninai, maar Thomas Galen-

Jis , of AngUcns > gaf die aanmerkingen over

Boëthius in 't licht , en door mifverftand

is in plaatfe ran Thema Anglict Ord. Pra-

dicat. gedrukt Thoma Angeltci Ord. Pr&dtcat.

of cnm optimo commentario Beatil hom*,; ge-

1) kin den duk tot Deventer, Anno 1491.



AAN DEN LEEZER.

Ook overtreft dit beknopt werk

verfcheiden groote boeken , en ver-

handeld in 't kort meer , dan alle

Wyfgeeren tezamen- Gelykookdes

zelfs Maaker allen zynen Tyd-genoo-

tcn , zo Grieken, als Romeinen, in

vernuft , en wectenfehappen verre te

boven ging.

Want volgeeftigcr Dichter , fpits-

vindiger Wyfgeer , verlichter God-
geleerde , bedicevender * Konftwer-

ker } en met een woord
, grooter Man

leefde toen niet.

Hy zette uit het Grickfch in het

Latynover: De Dicht-konft van Ty-

tbaoprdó } De Ster-kunde van Piolomeus,

De lleken-konit van Nikomacbus , De
Mcct-kunde van EukliJes , De God-
geleerdheid vanTlato, DeWyfgeer-

. te van Ariflotehs
5
De Wis-konft van

Jrchimedes : en fmolt alle die , en noch

meer

* Mechanicus.



VOORREDEN
meer Konftcn gelukkig in een, heb-

bende zich te Athenen van jongs op

wel achtien jaaren daar in bevlytigd,en

door aangeboorene fchranderheid al-

les grondig begreepen.

Ook paarde hy met zo groote Wae-
reld-wysheid die Wysheid , die van

boven is , en bezegelde het oprecht

Chriften-geloof mee zyn bloed , en

leeven.

Zyn geboorte-tyd was in den jaare

455 na 's Heilands menfeh-werdinge

,

en omtrent vyftig jaaren , na dat Ro-
men door Atbalankm , Koning der

Gotten, overrompeld, engantfchl-

talien van de Vandalen , Herulen ,en

andere uithcemfche volkeren bezet

was ; die hun Hof niet te Romen ,

maar te Ravennen hielden
,
gelykde

Roomfche Keizer zelfs den Ryks-zctel

had overgebragt na Konftantinopo-

len , dat ook daarom den naam van

Nieuw Romen droeg. Dier-



AAN DEN LEEZER.
Dierhalven was hy niet veel laater,

als HieronymuSy en duguftinus
5
en moet

veel voortreflyke mannen , als I\af.

fiodorus , Ftdgentius , Pri/cianus , Sidomus

Jpollinaw , en Henediktus hebben ge-

zien: gclyk zommigvn willcn,dat hem
deczelaatfte in het gebergte t\afimum^

daar hy een Munmk-leeven leide, aan

zyne tafel ontfing , nevens Jertullus

een Roomfch Raads-hcer,

Hy biocide ten tyde van Tbeodori-

hiS) Koning der OhVcgotten, wien

hy zeer liefwas, om zo groote gaaven,

en wysheid, als in hem uitblonken:

waar door hy niet alleen onder zyncn

landaart , maar uitheemfchen zelfs ,

bekend , en lioog geacht wierd.

Gelyk men zegd , dat Gundibaldus
,

Koning der Burgonderen , de grens-

bewoonders van 't Baltifch Meir , hem
bezoeken kwam , en zich voornaa-

mentlyk verwonderde over zeker Uur-

wyzer,



VOORREDEN
wyzer , door Boetbius zo gefch ikt , dat

het in een beweeg-kloot zeer naauw-

keurigden Zon-loop aantoonde.Waar
over Tbeodorikus hem namaak fchreef

,

en diergelyken voor zynen bloedver-

want Gundibaldus verzocht, en kreeg*

Ook onderwees hy eenen Harp-

flaager , die met ftem , en fnaaren het

oor van CblodoVeus > Koning der Vran-

kcn , ftreelen zoude , en zond hem
dien , met crnftige vermaaninge , om
zyne Overwinninge der Hoogduit-

fchers door geen wreedheid te beklad-

den , maar veel eer zyne goedertie-

renheid,en zegen-praal door dien puik-

zanger te laaten uitgalmen , en op

de fnaaren roemen.

Zyn gedacht was niet gering > maar

voortreflyk, en dat der Manlit^ die

den eer-naam van Torquaü , ofKeten-

draagers , kreegen , van die helden-

daad , die ecne hunner bedreef in 't

ver-



AAN DEN LEEZER.

vcrflaan van den vermetelen Kamp-
vcchter der Gallen , die 't gantfche

heit der Romeinen farrende, en daar-

uit tartende, wie wilde , door T. Man-

lius nedergeveld , en van zynen gou-

den keten ontblood wierd.

Den bynaam van SeVerinus bren-

gen eenigen tot hunne geftrengheid,

die zo groot was , dat T. Manüus zy-

nen zoon , die zich tegen zyn bevel

in een twe-ftryd met Metius , den

Heir-voogd der Tuskulaanen had in-

gelaaten , fchoon hy Overwinnaar

bleef , gerechtelyk ftraffen liet met

de dood. Doch anderen haaien dien

bynaam van een der Voorouderen

van Boêtius , die , zo zommigen wil-

len, ook Flaïius zoude geheeten zyn
geweeft.

Zyn Vader droeg , als hy , den

naam van Boêtbius , of Boëtius , die

in groot aanzien , en zelfs Borger-

mcefter van Romen was. Zyn



VOORREDEN
Zyn Grootvader wierd S'eV er'mus ge-

naamd : Zyn Overgrootvader Man-

lius Torquatus , en zyn liet-overgroot-

vader Jmcius Petronius. Waar van

daan volgens de gewoonte dier tyden,

wanneer men de naamen van uitftec-

kende mannen, en voorouderenden

kinderen ophoopte, ook onze Schry-

ver gehecten is : Anickjs , Manlius
,

Torquatus^ Sevekinus, Boethids.

Hy was zeerjong , als hem de voor*

naamfte Eerampten opgelegd, enzy-

ne deugden bekroond wierden. Tot
drie werf bekleedde hy de Borgermee-

fterlyke hoog-waardigheid: en kreeg

by zyne cerfte vrouw Elpis , een voor-

beeld van kuifchheid , en in Dicht-

kunde zeer bedreeven, twe zoonen,

dien hy buitengemeen vroeg, en te

gelyk , den Borgermeefter-ttoel zag

beklimmen. Waarover, en over an-

dere weldaadcn meer, hy Tbeodorïitus

pleg*



AAN DEN LEEZER.
plcgtlyk in een dank - rede prees , en

daar mede de lof van Wclipreekcnd-

heiJ behaalde.

Zyn cerfte Borgcrmccfterfchapviel

in den jaare 487 , na 's Hcilands

menfeh-werdinge , omtrent twe jaa-

ren, eer Tbcodori'^us Italien innam.

In 't jaar 510 wierd hy andermaal tot

het zelfden ampt verkooren , en noch-

maals in 't jaar 5ii,met zynen fchoon-

vader Symmacbus.

Grootc dingen ondernam, en kwam
hy te boven. Maar nadien vcorfpoed

nyd , en haat verwekt , wierd hy ,

hoe verheven, en geacht, van ver-

fcheiden vcrfcheidentlyk betigt , en

van Tbeodorilzus zelfs , die hem zo ge-

ëerd, en bemind had, veroordeeld,

gebannen, gedood.

Want doordien hy zyn fchrander

brein niet alleen op de Wyfgeerte *

maar voor al op de Godgeleerdheid
**
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fpitfte, temeer:, omdat hydeLeerc

der Drie-eenheid, en andere gronden

der waarheid zag ondermynen van de

Arianen , zo konde hy , terwyl de

Oftrogotten , en hun Koning Theo-

dorikus, die ketterye verdedigden , de

gunft van dien Vorft nictaltyd genie-

ten ; maar ontftak wel haaft zynen

toorn , als hy zich begaf totfehryven

van de Drie-eenheid , van het Geloof ,

van de m>e Natuuren inChriftus, en

van diergelyke twift-ftoffe deezes tyds.

Zeer euvel nam dit die Ariaans-ge-

zinde Koning op , en droeg hem nu
meer haat, als eertyds liefde toe.

Men wende voor, dat (Boetbats zul-

ke fchriften in 't licht gaf, om Staat-

veranderingen te baaren , de Heer-

fchappye van 7 heodori^s te kneuzen

,

en Itaiien in vourige vryheid te bren-

gen.

Stout wierden hier op de vyanden

van
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van Bo'étbiu* , die hem verfcheidene

fchclmfhikkenaantecgcn , en brieven

verdichten op zynen naam aan )njlï-

nus den Keizer te Konftantinopolen, als

hadde hy dien tegen 'tRyk der Gotten

gezocht op te wekken.

Men bcfchuldigde hem , dat hy
den gantfehen Raad hadde beveiligd

tegen hunnen aanklaager, en belet,

dat zy , door bygebragte bewyzen , <

niet overtuigd wierden van Opper-

magt-fchendinge.

Die, en diergelyke lafteren gingen

hem na , en fchoon die zich zelve

fchaamden , wierd hy daar op ten

kerker gedoemd , zyn goed verbeurd

verklaard, en in een hoogen toren in

de ftad Ticmum , namaak PaVie ge-

naamd , valt gckluifterd.

Hier zat hy echter niet ledig , noch

bezweek onderzo veel rampen, maar

genoot de zoete vruchten van zynen
* * x voor-



voorreden'
voorgaanden vly t , en arbeid

5
en vond

in de voorheen-gelegde kennis-gron-

den , de geneczinge zyner fmerten.

Waar door hy in banden yry , in bal-

lingfchap tot zich ielven gekeerd, in

lyden verfterkt , en in armoede ryk

was.
'

Het derven zyner boek-zaal , en

boeken
,
ging hem niet weinig ter her-

te, gelyk hy daar overgevoelig klaagd

in dit Werk : Evenwel betoonde hy
de Wis- , en Wys-fprcuken uit de zel-

ven niet vergeeten te hebben : en be-

gaf zich eei ft tot een verdcdig-fchrift,

waar in hy zynen onfchuld tegen alle

lafteringenjenloogen-taal bewees. Ge-
lyk hy zelfs betuigd , die zaak-gewrig-

ten fchriftelyk ontworpen te hebben,

op dat de laate na-neef des niet mogt
onbewufl: zyn.

Tot vcrlichtinge van zyn leed

fchreef hy deeze vyf Trooft-boeken

,

waar
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waar in hy den menfeh van de waereld

affchcurd , en tot de waare gelukzalig,

hcid opleid.

Een bewys van een goed, en fchuld,

loos geweeten , dat nooit in vol-zalige

femeenfehap met God kan treeden,

an als het van de aarde , en aardiche

iedelhcden los gemaakt, tot dien

fprink-ader alles goeds zynen toevlugt

neemd.

Vcrftand, geleerdheid jkonft , wel-

fpreckendheid , blinkt hier ieder op

't meefte door.

De fpreekwyzcn zyn kort,en krach-

tig; de redeneeringen vernuftig , en vol

klem; de waarheid boven de dwaaling

aangepreezen ; de ziel-wonden naakt

ontdekt , en gelukkig geheeld ; voor-,

en tegen-fpoed,geval, en nood-dwang,

vrye w il , en voorzienigheid , ieder in

zyne rechte waarde voorgemeld , en

de zonden , en het hooglte goed , en

* *
i de
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de Eeuwigheid met leevendc verwen

afgemaaid.

En uitgezonderd eenigc weinige uit-

drukkingen, die wat zweemen na de

hardheid dier Eeuwe , waar in hy leef-

de , is 'er nooit iets vloeijender , en

overtuigender in 't licht gekomen.. Im-

mers zyn de vaerzen zo aangenaam,

zovolgecftig, en zo hoog van toon,

dat Scaliger die onvergelyklyk , en

Godlyk noemd.

Chriftus , noch 't woord zyner ge-

nade werd hier , 't is waar, nergens

gevonden : Maar dat onze recht-ge-

loovigc Schryver, een trouwe bely-

dtr van het Chriftendom , den Hei-

land zoude vergeeten hebben , om
wien hy leed , en buiten wien geen

troofl: te vinden is , kan in ons niet

komen.

Het fchynd ons veel eer toe
,
gelyk

ook zommigen bewceren, dat 'Bvëtbius

groo-
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grootcr bcftck ontworpen had : en

wel licht zal hy door een onverwach-

te dood (wanthy indenkc;ker ont-

halfd wierd ) belet geworden zyn,

dat uit te voeren.

De blyken hier van ziet men tel-

kens in dit werk , en meer dan eens

beloofd de Wyfgeertc hoogere dingen

te lecren : krachtiger , en tot de ^iel-

doordringende hulpmiddelen ten zynen

tyd te zullen gebruiken : den "Mg , om ö

huis te geraaken , aan te willen wyzen

:

hem in %yn Vaderland weder te bren-

gen : de ziel Vleugelen aan te hechten } en

hemelwaards te heffen.

Waaruit volgen moet, dat 'er op

iets hoogers gedoeld zy, als hier ver-

toond werd. Ook zegd 'Bóéthius , dat

zich de Wyfgeerte bereidde , om iets an-

•ders te verhandelen : en zy zelfs be-

tuigd , dat zy wenfcht haare beloften

te voldoen. 'T geen aanwyfd , dat

4 zy* *
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zy voorhad de Vcrborgcnhcden van

't Chriften geloof open te leggen , en

daar uit de voornaamfte gronden van

Trooft te haaien.

Zo men ook letten wil op den In-

houd van deeze vyf Boeken , men zal

bemerken , dat 'er een ze(de moell by-

komen om een volmaakt werk uit te

leveren.

Want het eerfte behelfd een Treur -

klagte van föoètbius , fpruitende uit ver-

gelykinge van zynen tegenwoordi^en

jammer-ftaat, met zyne voorgaande

hoogwaardigheden.
Hettwede begrypt eenige verzag-

tingen , en toebereidzelcn , om Bóé-

thius in gezondheid te herftellen , en te

doenbegrypen, dat hy over de For-*

tuin niet klaagen moet.

Het derde brengd krachtiger hulp-

middelen voor den dag, tegen deziel-

krankheid , én vertoond de waare ae-

luk-



AAN DEN LEEZER.

luk-zalighcid in tegenftellinge van het

bedriechlyke fchymgeluk.

Het vierde wyfd aan, dat alle God-
loozen ongelukkig , en magteloos

,

maar alle vroomcn gelukkig, en mag-
tig zyn , nadien God alles beftierd.

Daar Voorzienigheid , en Nood-lot

ovcrwoogen , en getoond werd, dat

voor- , en tegen- ipoed altyd goed zy.

Het vyfde handcld van 't Geval , en

Vryen \Vil , en Ieerd, hoe 's menfehen

wille-kcur, en Gods voorzienigheid

niet fhyden
,
maar gepaard gaan.

Was hier noch in een zefde boek

van het eeuwig leeven , van Chriftus

de fontein aller vertrooftingen, van 't

lyden , dat men om zynen naam di aa-

gen,cn daarin roemen moet,nadien het

de toekomende hcerlykheid niet kan e-

venaaren , was , zeg ik , hier van , en

van diergelyke waarheden , die 't Chri-

ften-gelüof ons leerd, in een nadere
**

5
ver-



VOORREDEN
verhandelingc gefprooken , zo had

men hier ccn volmaakte Trooft-ftof-

fe , beide in lceven, en fterven.

Maar fchoon dit ontbreekt, ont-

breekt 'er echter niets , aan 't geen

tBoetbius heeft mogen afhandelen , dat

\vy durven volmaakt noemen in zyn

foorte.

Ook is de geeftige uitvindingc van

fpreek-beurten daar toe gefchikt,om

door geduurige verwiffelingen van

ftof,en ftyl de zaaken dieper in te druk-

ken , en klaarder te doen begrypen.

Vraagen , en antwoorden houd den

geeft wakker , en onvermoeilyk bezig

in de diepftc verborgenheden. Zo
komd hier nu eens de Wyfgeerte , als

een Leeraarcffe , dan eens 'Bóétbiu* , als

een Leerling: nuopperdhy zwaai ig-

heden , die zy oploft : dan fpreckt de

Wyfgeerte eentyd lang alleen , Sm
vervolgd hy haare redeneeringen.

En
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En om de ziel noch meer te ver-

maaken, werd' er telkens een welvocg-

lyk Rym tuffen.en in gevoegd , waar

door zy als nieuwe krachten ont-

fangd , het beweczen zich erinnerd,

en 't geen te bewyzen ftond met ver-

fchen aandacht hoord.

En dus is in dit werk alle Welfprec-

kendheid , en alle Wysheid by een

gefmolten.

Geen wonder dan, dat 'er zo me-

nig zy bezig geweeft met (BóetfotM
,

en deeze boeken aanmerkende , als

een kort begrypvan wectenfehappen,

die ofopgehelderd , of vertolkt hebbe.

Immers wierden wy , hoe afkeerig an-

ders van overzetten , aangeprikkeld
,

om Iticèthius in onze taal uit te gee-

ven , wanneer wy door een btklaach-

lyk voorval, hem grondiger, als ooit,

leerden kennen.

Want ofwel , als gezegd is, daar

van
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van reeds driederhande vertaalingcn

in 't Nederduitfch waren , hadden

wy die alle nooit konnen magtig wor-

den , maar verzekeringe gekreegen
,

dat de laadte, en de befte, was uit-

verkoft; en de twe voorgaande in ee-

ne oude ,- en afgefleetenc Taaie ont-

worpen , die in haaren tyd wel goed,

maar nu't onbruik geworden zyn.

Dies meinden wy redenen en vry-

heid te hebben , om onze ledige uu-

ren hier mede door te brengen , en

te zien, of wy iets tot verftand, en

opfeherpinge onzer Vaderlanderen

mogten toebrengen.

Onze taal is reeds merkelvk , en

werd noch daaglyks meer, gefchuimd :

en meer, dan ooit, zet men zich nu

op redenkavelen, Wyfgeerte, en God-,

en Waereld-kunde. T welk alles ons

aanmoedigde , en deeze , en geene

zwaarigheden, die zich opdeeden , te

boven hielp. Wy
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Wy vertolkten dan,om 'Bo'étbius^ zo

veel ons doenlyk was , na te bootïen,

zyn vaerzen inRym, en zyn profc,

in Onrym ; waar toe wy een beknop-

te ftyl verkooren > en nu hem ftipt-

lyk , dan wat ruimer , in de rymen
opvolgden.

Een- , en ander- maal fpreekt by
met (plato , en voor ons onverftaan-

lyk, 't geen wy op onze wyzc, en

bevattinge hebben uitgedrukt , en

met twe woorden aangetekend.

Zyne redeneeringe , dat alle geJuk-

zaaligen Goden zyn , fcheen ons wat

te hoog te draaven , en beter in de

fchoolc van een Wyfgeer , als van

een Chriften te luiden , dies wy daar

voor zetten, datzy Godlyk zyn. Zo
doen wy echter in de Onrym zelden,

of nooit meer, en volgen hem kort

op de hielen.

Vinden wy, dat onze poogingen

niet
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niet verfmaad werden , zullen wy on-

zen tyd , dien \vy van onze hoogere

betrachtingen mogen affnippcren, tot

vertaaien van OSlavius , door Minu-

Uu* Felix
y
zo vlocijend , en krachtig

befchreeven , onder Godes zegen
,

met vermaak befteeden.

Gebruik onderwyl dit werk , in

deeze droeve tyden , tot uwen trooft,

tot beteugelingen des vlcefch, en tot

verfmaadinge der waereld. Leer daar

uit het eeuwige vari 't verganklykc

onderfchciden , en u zelven , en u-

wen Schepper recht kennen.

Dit wenfehtuj en zich zelven

U.E. volvaardige Dienaar in

Chriflus Jefus,

M. GARGON,
Predikant tcSerooskerke.

Serooskcrkc, deti I vanAuguftus
des Jaars 1702.

Aan
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Op de

VERTROOSTINGE van BOËTHIUS

Vertaald , en uitgegeeven door

D. MATTHEUS GARGON,

Als zyn E. uit de Mayrye van 's Hartogcn-

bolch beroepen, en vertrokken was

na S^rooskerkc.

MYn Heer en waarde Vriend GARGON,
Die ikaieteer te rechten kon,

Eer ik uwe oop'ning had geleezen

Van 't twe-en-derrigft' Harp-gezang,

En met verftand herkaauwd eerlang,

Wat daar in Davids zin mag wezen:

Want hier inkwam my uwe geeft

Gefchoeid op Gods-geleenlen leeft,

Zo dertig, en zo wys voor oogen.

Zo nee van taal, zo zoet van trant,

Zo



Zo wel gefchikt in zyn verband >

Dat ifc fchier ftond als opgetoogem

Ik zag in dat een Bsurt-gezang ,

In 't kort een gantfchen t' zamen-rnng*
Van zaligheên, voor Jood, en Heiden :

Niet treedende in eens anders fpoor

,

Maar langs een weg, dien gy z^lfs door
Uwe eigen fchranderheid bereide.

Toen fpeet het my hoc langs, hoe meer,
Dat ik uw HOOGE-LIED weleer

En PSALMEN had verzuimd te koopen*
Door dat vooroordeel ffceeds verblind,

Om dat m' 'er zo veel over vind,

Dat daar niets nieuws fcheen van te hoopen

;

Maar nu van uw vernuft bewufi

,

Beving my een byzond're luft,

Een trek, een ongemeen verlangen

,

Om ook te zien hoe dat G A R GO N
Vorft DAVID , en Vorft SALOMON

Deed zingen, in zyn Duitfche zangen.

Wat was die trant my waard, en lief!

Wat hoop verfchafte my uw brief,

Zo even aan myn huis gezonden,
Waar uit ik zag , dat gy BO EET
Hebt in het zuiver Duitfch gekleed,

Daar zo veel trooft werd by gevonden!

Een



Een flof recht rydig op deez' Tyd»
Nu menig zucht, en vlugt, enlyd;

En ieder- een om trooll verlegen,

Niet weet waar hy het zoeken zal,

In al dit vreefl)k k:ygs-gefchal,

Dat gantfeh EUROPE doed beweegen.

Dan hoord men van des Konings dood,
Dan weer van droeven waters-nood,

Van plond'ren, fchatten, branden ,plaagen;

Dies zo het immer tydig was*

Zo immer trooflen kwam te pas,

Het komt te pas in deezc dagen.

Maar boven al die klaagens-reên>

Die ik met and'ren heb gemeen,
Komt in 't byzonder my noch kwellen»

Dat gy zo verre van ons gaad

,

En ons nu te eenemaal verlaat,

Om u in ZEELAND neer te ftellen,

Gy hebt wel reden om te gaan
Nu gy op beter plaats gaad ftaan

Daar meerder (lichting is te wachten,
Het geen moet zyn het oogen-merk»
Dat een trouw Dienaar van Gods kerk

Bedoelen moet in zyn gedachten

:

Maar, ah! Die wenfeh by ons gedaan?
*** Om



Om dichter by elkaar te ftaan ,

Zie ik nu te eenemaal verftooven

:

Want in de plaats van dichter fleê,

Gaad gy veel verder over zee,

Ons van uw Vyzyn gantfch berooven.

Maar niet te min , vaar wel , myn Vrind

!

God geev' dat gy meer vreugde vind,

En ftichting doe in uw Gemeente --

Van SEROOSKERK,waarheengygaad,
Als in die geen, diegy verlaat,

Op dat verkwikt werd uw gebeente.

Nu kund gy uw betrouwd Talent,

Dat hier, gelyk als onbekend,

Lag in de duiftcrnis begraaven.

Eens recht met woeker toebefteên,

By een getal van fchrand're Leen

,

Die greetig zyn naar uwe gaaven.

Een trooft, die elk niet beuren mag,
Die hier vergeefsch roept gantfch den dag,

En 't heil- licht vruchtloos poogd re ontfteeken.

Want daar men (luit het wars gezigt,

En kieft de duifternis voor 't licht

,

Daar baat geen iever in het preeken.

Noch eens dan, waarde Vriend, vaarwel!

Maar tot een TROOST in onz gekwel,

Dat



Dat gy ons hebt 20 wyd begeeven >

Verwachten wy , dat uw BOEETi
Die groote Wyfgeer , en Pöeet,

U noch zal lang by ons doen leeven.

JOHANNES ULJEU&

Predikant te Tilburg» tnz>

*** Oj?



Op het Zelfde.

HOe menig ziet men zich vergaapen

Aan geld, aan roem, aan ydelheid ?

Hoe menig zyn door ichyn verleid,

En meinen vreugd uit 't aardfeh re raapen ,

Doch blyven , deerlyk afgeiloofd

,

Van ruft, en vreugd, en vree, beroofd?

Paar werd geen vafter TROOST gevonden»

Als in de waarheid, en de deugd:

Hier aan alleen is waare vreugd,

En ziels genoegen vaft verbonden.
In waerelds-trooft en kan niets zyn,

Dan onruft, droefheid, angft, en pyn.

Dit zal BOETHIUS betoogen

Die ieder, wie hem geefd gehoor,
Baand een geruft, en lieflyk fpoor,

En fchift de waarheid van de looien:

En toond, wat deugd, en ondeugd baard,

Wel hem, die 't befte kieft op aard!

Dus is hier TROOST in kracht te vinden,

Die nimmermeer den menfeh verlaat,

'Tzv,



'T zy» dat hy ftort uit hoogen (laat,

'T zy, dat hy lyd door dwaal-g zinden,

'T zy, dat hy zie de deugd v,_rpi ,

En de ondeugd op den troon ge zet.

Wie zoude u dan, GARGON, nietpryzen?

Die op den zeiven trant, en voet,

Den Schryver Neerduitfch fpreeken doed,

En onzen Lands-liên TROOST aanvvyzen

Zo klaar, en krachtig, als BOEET
Dit in Latynfche proz k taal deed.

Dit zal, nu ik ben afgefcheiden,

Door zulk een ruime water-plas,

Van u, die my een Broeder was.,

My in myn droefheid TROOST bereiden,

O droeve, en dierbaar onderpand,

Wie fcheurd my van zo waarde hand?

W. KEUCHENIUS,

Predikant te Alem , enz^.

* *#
3 Aaa



A»n den HEER
MATTHEUS GARGON.
Op zynEdts

. Vertaaling yan Boëthius

TROOST DER WYSGEERTE.

KLINKDICHT.
Scdtbus xtbereis Spiritu* Uk Venit.

V_T Elccrde Man, wiens pen zo ongefchonden

De Leflen van Boëthius ontvouwd ,

Wen zync deugd in nood op God betrouwd,

Geen beulen vreefd, maargeeiTcld swacrelds zonde».

Uw Trooft-dicht vloeid, als balfem, in de wonden»

Van 'i droef gemoed. Dan fpild gy enkel goud

,

En doemd den menfch)die op een zand-grond b'ouwd>

Hier ziel-ruft zoekt, op aarde nooit gevonden.

Uw Maat-gezang, dat zo bekoorlyk fticht,

Verklaard ons 't merg van 's Burgermeefters dicht.

Wie kan naar waarde Uw geeft, en yver danken?

UwPoëzy, o Hcmel-tolk GARGON,
Ontleend haar kracht van gecne Hengfte-bron,

De Wyshcid zelf bezield Uw' zuiv'rc klanken.

M. BODE



v i r o r/e v e r e n d o,

D. MATTHi£0 GARGON,

Cum BOETHIUM, deConfolationePhi-

loiophix, Bclgica inducerct Oratione

dilferenrem.

Th das epulis accnmbere divum! i.JEn.

INteger interpret , facrorum arcana refotvis ,

Fattdtcam quoties percutis arte chelyn.

Ne! Ttbi jttnt digttt, numeros dum tangts, tbumii
Verba foles follers aurea Myjia loqui.

0! Quantum eji cecinijje Deo! Cecinijje t falutif

JEuxxce folidas ut decet ire vias !

lila tut, vates, operis moltminafaxit

Conditor , ad fuperas fint reltgata faees.

Ut , dum mtindus int , monjlrent errantibus umbra
Sinterum veri, jujlttixque jubar.

Nee calami tantum prodes nojiratibus xjiu ,

Sed quoque fermonis neBare pafcis oves.

pafcis oves Chrifit nivea dultedine lingute %

Et minimam lllius nonjints ejjè rudem.

Pro meritis referes tantts tibi prtmia tandem »

Donaque cxlejlis certa laboris erunt.

She igttur fertptis celeber, feu pondert vocis »

Exfpeila gravtdam laudis honort comnm.
An-



jtncip'it'iqut velut non ej} inglorius enji

hfiles , non aliter fama parara tibi.

^(ccedunt leges > quarum Sapientia cuhti

Solamen mirum je probat ejjè pus.

Harum eticini tanta gravitate oracula pandts
t

AttJibttS ut cupiat par Themis ejje tuis :

Nam vanas quod tentet opes humana propago f

Hxc ti:a, quant lfgimut t pagina cuu$la cloceT.

Gloria , quam mcruit refonante BUETHIUS ort

Con/ul, erit Jlabili commemoranda pede.

Hunc juxta f.mulacra tibt depingit Apelles ,

Lauro etenim dignos fècufa nulla filent.

Inventoris erit , nee non interpretis tequa

Portio , fi 'audis pondus uterque petit.

Et petere ejl jiifium : Quid enim pretiofius tlla

'Materid , qua quis dijcat habere bonum.

Vivite felices , quibus ha>c ddtur Aura per «equer

Flebile currendit qua vocat ipfe Deus.

*3am cafv.s , fortes , 67* quod miferabile Jinxit

Falfus homo , nulla ponite p&rte. malum.

Vobis prtebet iter GARGÜNIUS, ajlra per ampla
t

Dtgnus , ut excelfa font fruatttr ovans.

JOHANNES de NIEUWLAND,

VER-





I

VERKLAARINGE
DER PLAAT

VAN HET

EERSTE BOEK.
KLINKDICHT.

D E Roomfche Borger-voogd krygt,voor zyn trouwe daaden,

Van Thcodorikus, een fchroomelyken loon.

Hy lyd in ballinglchap, en kerker, duizend doón.

Zo moet dei vroomen leed vaak 's dwinglands wrok verzaaden.

Hy zoekt by Dicht-konft trooft, voor zo veel ongenaden,

Maar die beftaad in zang, noch aangenaamen toon:

Een beter werd hem van de Wyfgeerte aangeboón,

Daar 't Negental voor vlied met angft, en fchrik, belaaden.

't Gelaat is God'lyk, haar geftalte is overgroot,

Zy heft 't ontzaglyk hoofd tot aan den hemel-kloot,

En draagd, een bundel blaan , en zwaaid een ftaf vol draaien.

Al is haar kleed gefcheurd, noch droogd zy 's lyders oog,

En fchopt dè wacreld weg , op dat hy aam mag haaien.

E»e waare Trooft ontftaad uit Wysheid van om hoog.







VERTROOSTINGE
DER

WYSGEERTE
VAN

A.MT.S.BOETHIUS.

HET EERSTE BOEK.
INHOUD.

De Wysgeerte komt by Boëthius in zyn kerker, vdr-

dryttdc Zang-Godinnen , en trooft hem door 't voor-

beeld vceler voortreffelyke Mannen , die even als hy
verdrukt waren geweeft. Hy vertoond haar wat hy
vandenRoomfchen Raad, en gantfeh Italien ver-

diend had , en hoe onfchuldig hy echter beticht , ver-

bannen , en van waardigheden beroofd was. Zy
fpoordde reden zyner ontlteltcnis op , en ontdekt de
iroffc des gantfehen werks.

'T EERSTE RYM.
IK,

die -vel eer met vreugd in voor[poed heb gezouten.

Werd nu rampzalig tot een droeven toon gedwongen:

i Het Negental, met een gtjeheurdgewaad bekleed ,

A ' Schryft



2, Vertroost inge
Schryft my een treur- dicht voor tot voedfel van mynleed-

y

En doet een traanenbeek langs't kwynend aanzigtjlroomen

.

De Zangheldïnnen , daar myn bejie vrtendenfchroomen
t

Verzeilen mygetrouw in myn weêrwaardigheên:

Die roem myns groene jeugdsis nu myn trooji alleen
$

Zy Jlreelen myn verdriet tri myn vroe<i-gryze faafent

Want ouderdom verfneld door droefheid , en gevaaren ,

Bedekt met fneeuw-wit haar myn onlangs-jeugdig hoofd.

J\4yn velhangt rimpel-ruim j 't lyfis van kracht beroofd,

En 't dor gebeente beeft. Gelukkig ! die magjlerven ,

Eer hy zyn letvens-weelde , en zoete vreugd moet derven ,

En als de dood tot hulp op zyn geklag verjchynt

!

~Maar ach l zyjiopt het oor voor iemand die verkwynd,

Zy wil hetjchreyend oog der treurizen met luiken :

En dreigde laat/i in 't grafmy te doen neder-diuken,

Tóen my het gun/lig lot onzek're goederen bood.

TsAaar nu de Luk-godtn afkeerig my verjloot ,

Leef ik te lang , en kan geen eind van 't lyden vinden.

Wat hebt gy myn geluk zo hoog geroemd , 6 vrinden

!

slis ik in jiaat- bewind van elk heb eere ontfaan.

Die plotslyk neder/lort , die heeft niet vajl gejiaan.

'T EERSTE ONRYM.

TErwyl ik zwygende dit by my zelven

overwoog, en myne treur-kbgte fchrif-

telyk ontwierp , fcheen my boven 't hoofd

een Vrouw te liaan van zeer ontzaglyk wazen.

Haare oogen, die boven-menfchlyk fcherp-

ziende waren , blaakten in 't voorhoofd. Haare

verwe was leevend, enonverweiklyk irifch,

fchoon zy tot zo hooge jaaren fcheen gekomen,

dat men niet vermoeden konde>dat zy van onze

eeu-



der Wysgeerte. I. Bock. 5

ceuwc zoude wezen. Haar geftalte was niet wel

tebepaalen, wanrzy bedwong zich nu binnen

de gemeine menichen-maat ; danfeheenzy de

wolken met haarc kruin te bereiken: en alszy

't hoofd recht opftak, drong zy door den Hemel
zelfs door , en iteeg buiten hetgezigt haarcr

aanfehouwers. Haare kleederen waren zeer fyn,

vol-konflig, en van onverderflyke (laffe , die

zy zelfs, gelyk ik namaals uit haar verftond,

met eigene handen geweeven had. Maar der

zelver gedaante was door verwaarloofde oud-

heid niet weinig verduiflerd , en gelyk berook-

te beelden plegen, by na onkenlyk. Op den
beneden - zoom ftond een Griekfche ingc-

wrochte * P, op den boven -zoom een * T te

leezen. Tufïchen beide de letters fcheenen

eenige trappen afgetekend , als een ladder,

om van beneden na boven te klimmen. Eeni-

ge gewcldenaaren hadden echter dit kleed met
hunne handen gefchonden , en ieder een fluk,

dat hy krygen konde , daar van weggeno-
men. In haare rechter-hand droeg zy eenige

boeken, in haare (linker- hand eenen Ryks-
flaf. Als zy de Zang-godinnen zag by ons
bedde ftaan,en myne droefheid woorden voor-

ftaaven ,fcheen zy wat ontroerd , en een norfch

gezigt opflaande , zcide zy : Wie heeft dee-

ze toneel-hoeren vergund by deezen kranken

Ai te

* De wysgeerte wierd oudstyds onderfchciden in

irtyxlmU}} wcrkdaadigC) en hw^l^Uu , befpicgelige.



<|,
Vertroostinge

te komen , wiens fmertenzy niet alleen door
geen hulpmiddelen weeten te verzachten , maar
door aangenaam vergifnoch aankweekenAVant
zy lieden zyn't, die het zegenryk gewas des re-

dens door onvruchtbaare doornen der herts-

togten verflikken , en der menfchen zielen wel

aan de ziekte gewennen, maar nooit daar van
geneezen konnen. Haddet gy , volgens uwe ge-

woonte , ons een ongeletterd menfch door lief-

koozingen onttrokken, ik zoude dat min on-

draachlyk achten , want gy onzen arbeid hier

door niet zoud vereideld hebben : maar durft

gydeezen, in de grond-lefTen van Arifloteles

en Plato opgevoed , aantallen ? Vertrektliever

verderf- zoete Sirenen ! en laat myne zang-

kunde aanbevolen , hem te bezorgen , en te

geneezen.Die Zang-rey,zo fcherp doorgeflree-

ken,floeg de oogen bedrukt na de aarde,en door

een bloos haare fchaamte belydende, flreek

droevig ter deure uit. Doch ik, wiens gezigt

door traanen was beneveld , en die niet had

kunnen onderkennen, wie deeze vrouwe van

zo hecrfchhaftig gezag mogte zyn, ftondver-

baafd ; en voor my neder ziende , bleef ik

flilzwygende afwachten , wat zy verder onder-

necmen zoude. Toen kwam zy nader, ging op

't uiterfle einde van myn bedfponde neder zit-

tenen myn aangezigt,door droefheid flaatig en

aar dwaarts geflaagen , flerk aanfchouwende

,

begon zy over myne ziel-ontfleltenis met dee-

ze vaerzen te klaagen. ' TTWE-
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'T T \V E D E RYM.
Wat valt de zielvan hooierjlort-fleil af

!

U'at zinkt zy neer in diepe dtajternifjèn!

Als zy verzaakt het licht , dat God haar gaf,
Om *t dwaas genot der aarde niet te miffen

:

En , opgezet door wind van ydelheén ,

Streeft na eenfchim van eer, en ivaereld- achting,

Waar door zy werd met Jiaagen zorg beftreên ,

Die haar \trjlaaft, ~en groeid doorplicht-betrachting.

De menjeh , die eerji zo hemeljch was , en vry,

Eer hy noch uit den hemel was verfloofen ,

Steeg boven 't zwerk , zag klaar , en van nahy

,

Hoe zon en maan haar ronde kringenJlooten,

Enjchieten neer dat alverkwikkend licht.

Hy wijl den loop derjierren te bepaalen ,

Hun talloos taljlond naakt voor zyngezigt^

En hy begreep hoe 's hemels lampen dwaalen.

Hy onderzocht den oorfpronk n:an de wind,

Die zee enflroom , zo vreejlyk op doet zwellen :

Hy wijl wat geejï 't heel al te zamen bind ,

En Febus koets een daaglykfch perk kanJiellen,

En waar die zinkt , en zoomdhet Wefi metgoud,

En 's morgens ryjl , met ryker flikker -flraaien.

Hy wift wie dat de Lent getemperd houd,

En 't aardryk doet met pracht van bloemenpraaien :

Wie vruchtbaarheid, en milden oogst vergond.

En hoe de Herffl laat rype druiven treeden.

Zo diep had hy der dingen aart doorgrond

,

En wijl nat uur-s geheimen naakt t' ontleden.

JVk kruipt hy laag , nu is zyn ziel verblind ,

En moet ontaard in zwaare ketens zuchten '

Nuflaat hy 't oog , zo dwaas en aardsgezind,

JS\t a''aarde neer en kwyndin ongenugten.

A 3 'T TWE
:
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'T T W E D'E ONRYM,
Maar 't is , fprak zy , fyd , om hulp-midde-

len liever. , dan klagten te gebruiken , en

haare oogen op my hechtende , zeide zy : Hoe

!

zyt gy die geen, die by ons te minne hebt ge-

legen , en met onze lekkernyen opgevoed ,

tot een manlyke ziele-kracht gekomen waart?

Wy hadden immers u zodanige wapenen ter

hand gefteld, die, zo gyze niet eerft wegge-
worpen had, u met onverwinlyke vaftigheid

zouden beveftigd hebben. Kent gy my wel?

Waarom zwygt gy ? Heeft fchaamte , ofver-

baaffcheid u verdomd ? Schaamte had ik liefft

,

maar verbaaftheid, zo ik zie, heeft u gantfch

ontzet. Toen zybefpeurde, dat ik niet alleen

zweeg, maar ook fpraak-en tong-loos fcheen,

bragt zy hare hand zachtkens op myn borft , en

zeide : Daar is geen gevaar , hy is van een

flaap-zucht, de gemeine ziekte der mifleide

zielen , bevangen. Hy is zyns zelfs nietmag-

tig , en zal zich ligtlyk myns erinneren , zo

hy voorheen ons ooit gekend heeft. Laat ons,

om dit te wege te brengen, zyn oogen, door

een wolk van aardfche zaaken beneveld , wat

afvaagen. Zo fprak zy, en haar kleed in een

plooy gevouwen hebbende , droogde zy myn
oogen af, die in traanen fmolten.

'T DER-
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'T DERDE RYM.
Toen week de duifierni; , en blindheid; naare nacht >

Mvn tjel herkretg
1

haar eerjic kracht:

Gelyk de lucht verdikt door V wolk-verzaamlend Zv.yen t

En obgeperjh regen- huy'en ,

On; 't zon- licht rooft , en eert gejiernt zig openbaard t

Den avond itit preid over de aard':

}Aaaral; een Noorden-wind van Eolu; ontbonden
,

De zwarte wolken heeft verjlonden ,

Deblydedag herleefd, en lebu; zoetgezigt 9

Elk; oog bekoord doorJchitter -licht.

'T DERDE ONRYM.
Op geen andere wyze zag ik, na dat droef-

heids nevelen verdreeven waren, den hemel
aan, en herkreeg myn verffcand, om'taange-
zigtmyner Genees-meeflerrfe re kennen. Ter-

wyl ik mynoogen op haar floeg, en gehecht

hield, zie ik myne Voedfter, de Wysgeerte,

in welkers huis ik van myne jeugd aan verkeerd

had. En hoe , zeide ik , zyt gy , ó Leeraarefle van
alle deugden , uit den hemel gedaald , en in

deeze eenzaamheden,waar in ik verbannen ben*

verlcheenen? zult sy ook als mifdaadige, met
my valfchelyk befchuldigt werden ? Zoude ik

u , zeide zy , myn voedflerling , verlaaten kon-
nen ? zoud ik een laft , dien gy om mynen
gehaaten naam draagt .nietmetuverdeilen, en

A 4 draa-
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draagen ? Het flond immers de Wysgeerte
niet vryeenen fchuldloozen onverzeld te laa-

ten.Ofzoud ik de betichtinge fchroomen?zoud

ik daarvoor^ als voor iets zeldzaams, fchrik-

ken ? Waand gy , dat nu de Wysgeerte by God-
loozen d'eerfte maal in gevaar zy ? Hebben wy
voorheen by de Ouden , zelfs al voor onzes

Platoos tyden, geen zwaaren ftryd tegen verme-

tele dwaazen gevoerd ? Heeft niet zyn Leer-

meefterSokrates, byzynleeven, in myne te-

genwoordigheid een onverdiende dood moe-
ten lyden ? Terwijl de gemeine hoop der

Epikureën, Stöyken, en anderen meer, ieder

voor zynen aanhang, des zelfs erfdeel zocht

na zich te (leepen , en my , fchoon ik hen tegen

fprak, en wederftreefde , als een gedeelte des

roofs wegrukte , hebben zy myn kleed , dat

ik met eigene handen geweeveh hadde,van een

gefcheurd, en d'afgetrokkeneftukken,, mei-

nende my geheel te bezitten, met zich geno-

men. En om dat onvoorzigtige dwaazen by hen
cenige zweem onzes gewaads zagen , heb-

ben zy gemeind, dat alle deeze van ons huis-

gezin waren, en dus is menig ongeleerde tot

dwaaling vervallen. Zo gy de vlucht van Anak-
fagoras , 't vergift van Sokrates , en de pyniging

van Zeno nimmer hoorde melden, om dat

zulks elders voorviel , immers zultgyKanius,

Seneka , en Soranus, welker gedachteniffe noch
verfch, en vermaard is , genoeg kennen, die
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hier door alleen in lyden kwamen , om dat zy

onze zeden-lellen ingezoogen , en met der boo-

zen handel geen gemeinfchap hadden. Ver-

wonder u dan niet, datwyin deezewoefte zee

desleevens, door rondom-bulderende ftorm-

winden beftookt werden, nadien wy alleen

daar op uit zyn , om boofwichten te mishaa-

gen, welker heir , hoe talryk het wezen

mag > nochtans niet te vreezen is , om dat het

door geen opperhoofd beftierd,maar door ver-

warde dwaalingen onordentelyk aangevoerd

werd. Eii of zy nu en dan , in flag-orde ge-

field , fterker aanvallen , zo brengt onze Krygs-

heldin haare benden in een waar-burgt ; maar

zy lieden houden zich op met pionderen van

onnutte buit. Wy in tegendeel befchimpen

van boven die ffcroopers , die zo hinderlyke

dingen wegtorffen , geruft en volzeker te-

gen hunne oproerige doldriftigheid , en met

zo Herken muur bebolwerkt, dat geen toome-*

looze dwaasheid ons ooit genaaken mag.

'T VIERDE RYM.

Al wiegeruft zyn leevenjlyt ,

En 'f nood- lot met den voet durft treeden ,

In voorjpoed, en in jammer- tyd ,

BI)'ft even kloek , en weltevreden $

Dte fchroomdgeen.hollen 0§eaany

Alfpafht hy 's doods verwoede haahen.

Gmtfch Etna mag in vlammeftaan ,

A 5 En
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En rook en afch , en vuur uitbraaken

:

De blthfem tref dtn toren -trans ,

Enjla hetjlerijlgebouw aan Jlukken :

TJlandvaflig hert des wyzen mans
Zalvoorgevaar noch rampen bukken.

Wat zyn dt menfchen zo bedeeji ,

Voor wreedgeweld vanfnoo tyrannen ?

'TM krachïloosy wierd het niet gevreeji.

Die alle btrts-togt beeft verbannen ,

En niet meer hoopt , of angjiig ducht ,

Kan licht de magt der boozen dwingen

:

"Maar die verlangt , en wenfcbt > en zucht,

En jaagdna haafl-verdweene dingen ,

Die nooit geheelJtaan in zyn magt ,

Derfd redensfchild , en zweefdin^t duifier :

En uit zyn vaftenjland gebragt ,

Boeid hy zich :n een jlaafjche klutjler.

'T VIERDE ONRYM.
Geloofd gy, zeide zy, deeze dingen.niet ?

Schiet u dit niet te binnen ? Ofzyt gy als een

ezel by de Liereen hoorende dooft Wat fchreid

gy ? Wat fmelt gy in traanen ? fpreek\, fmoor
metsin uw hert. Wilt gy geneezen zyn /zo moet

gy de wond ontdekken. Ik, hier op alle ziel-

krachten weder infpannende, antwoorder; Is

hier noch ontdekkinge van nöoderi \ en do

wreedheid der tegen-my-woedende Luk--go-

dinne niet zigtbaar genoeg? Beweegd ü-het

aanfchouwen cleezer plaatfe niet? Is dit onze

Boek-zaal, die gy zelf t'mynen huize tot eefi

veilig-
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veilig vertrek verkoozen had , daar gy, me-
nigwerf uw verblyf met my neemer.de, de

God-en waereld-kunde verhandelde ? Was dit

myn gewaad ? dit myn gelaat , als ik met u

de natuur-geheimen oplpoorde ? als gy den

fter-loop my*zo klaar afmaaide? als gymyne
2eden en gantfche leevens-wyze na 't voorbeeld

der hemel-ordeninge fchikte ? Is dit onze loon

om datwy u gehoorzaamen

.

? Gyhebt immers

zelfs door Platoos mond dcczQ wis-fpréuk vaft-

gefteld , dat een Staat z,oude gelukkig zjyn , z,o die

van ivjsgeeren wierde beflierd , of des z.elfs beftier-

derszjeh in de wysgeerte bevlytigden. EndatWy-
zenhetftaat-bewind diend aanbevoolen, be-

toonde gy door die zelve man noodzaakdyk

te zyn , op dat het gebied derfeden aan boof-

iiichten toevertrouwd , geen verderfen ondergang

der vroomennaz.ichfleefe. Deeze grondwet heb
ik opgevolgd, en getracht in het openbaar

bewind werkftellig te maaken , 't geen ik in

heimelyke onderwyzinge van u geleerd had.

Gy, en God, dieU in't herte der wyzen irt-

ftort, zyt myne getuigen, dat ik nooit myne
eerampten aanvaarde , dan alleen met dien al-

gemeinen zucht , om aller vroomen nut te be-

onvorderen. Hieruit fprooten die zwaare en
verzoenlyke gefchillen tuiTchenmy, en de
Godloozen ; en om 't recht te handhaaven , ge-

lyk de vryheid van 't geweeten vereifcht, heb
ik al 'tmifnoegen der grooten üceds veracht.

Hoe
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Hoe dikvvils heb ik Konigaflus , als hy de
goederen van geringe lieden hevig aantafle ,

tegen geweefl? Hoe dikwilshebikTriguilla,

die over 's Konings huis gefield was, in zyne

begonnene, en uitgevoerde gevveldenaryen

gefluit? Hoe dikwylshebikellendigen, door
ongeflraften geld-zucht der uit-heemfchen met
oneindige valfche befchuldigingeh geplaagd,

verdedigd , en rnyn gezag tot hunne beveili-

ging inde waagtchaal gefield? Niemand heeft

my ooit van recht tot onrecht overgehaald.

Dat het bezit der overheerde Landzaaten door

byzonderen roof, of gemeine fchattingen,

wierd verflonden , gingmy niet anders ter her-

te, dan hen, die het lyden moeflen. Toen in bit-

teren hongers nood , een enuitfpreeklyk-zwaa-

re belaflinge van ongelden gantfch Kampa-
nien dreigde te verwoeflen , heb ik ten oorbaar

van 't Gemeen , my tegen den fchat-voogd aan-

gekant , en voor 's Konings recht-floel be-

weerd, en door gedrongen, dat men die be-

laflinge zoude flremmen. Paulinus, een man
van Borgermeeflerlyke waardigheid , wiens

fchatten de Hof-honden reeds in hoop en be-

geerte verzwolgen, heb ik uit hunne greetige

kaaken gerukt. Om Albinus , van gelyken flaat,

door geen vooroordeel te zien omkomen

,

heb ik den haat van zynenaanklaager, Cypri-

anus, opmygelaaden. Heb ik dus geen vyan-

den genoeg tegen my verwekt.* Maar by alle

an-
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anderen behoorde ik immers veilig geweeft te

zyn, nadien ik, uit liefde tot gerechtigheid,

by hovelingen gunft noch veiligheid zocht.

l)och wie zyn de beichuldigers , die my in

lyden bragten ? Onder hen is Bafilius, wel

eer uit'sKoningshofdienftverdreeven , die

uit armoede is genoodzaakt geweefï my te be-

tichten. Opilio, enGaudentiusinfgelyks,die

om hunne veelvuldige bedriegeryen, by von-

niffe des Konings , tot ballinglchap verweezen

waren : maar als zy zich onwillig toonden ,om
te gehoorzaamen , en meinden met de vry-

plaatfen der kerken zich te beveiligen, kree-

genzy, zohaaflde Koning dit vernam, een
flreng bevel , om binnen den gezetten tyd

uit de ftad Ravennen te vertrekken , of dat

zy op 'c voorhoofd gebrandmerkt, en daar uit

gezet zouden werden. Wat fchynt men uit

die ftrenghcid te moeten beüuiten ? Evenwel is

op dien zelven dag, door die zelve aanklaa-

gers, onze befchuldiging tegen óns ingebragt,

en opgenomen. Wat dan ? hebben onzekon-
ftendit verdiend? of maakt de voorafgaande

veroordeling onze aanklaagers onverwerplyk ?

offch-amdzich de Luk-godin nergens over?
Maar al fchaamdezy zich niet over d'onnozel-

heidvan my,die beticht was, zo had zy nochtans
zich moeten fchaamen over de verachtelykheic!

van hen , diemy betichten. Vraagd gy wat rnif-

daad men ons aantygd? wilt gy 't met een woord
wee-
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weeten? Men zegt, dat \vy den Roomfchen
Raad te behouden poogen. Begeerd gy te wee-

ten op welke wyze? Wy hebben, zegt men,
belet , dat hun aanklaager geen bewyzen voort-

bragt, waar door zy mogten overtuigd wer-

den van gekwetite Majefteit. Wat dunkt u,ó
Meefterflje? zullen wy de mifdaad lochenen,

om u niet tot fchande te zyn ? Maar ik heb, 't is

waar, gepoogd den Raad te behouden , en
zal het altyd poogen. Zal ik dan fchuld beken-

nen ? Maar dat ik ondernam hunnen aan-

klaager te beletten , moeftmy niet te lafte wer-

den gelegt. Hoe, is 't een mifdaad den Raad
te willen behouden? Hun befluit tegen my
verdiende wel, dat ik het een mifdaad noe-
me. Maar de dwaasheid, die haar zelve altyd

meert, benadeeld , kan de waarde der zaaken

niet verminderen. Ook is 't my, na 't ge-

voelen van Soera tes , ongeoorlofd de waarheid

te vcvzjwygen ^ of de logen toe te (temmen. Wat
vandezaake zy, laat ik u, en allen wyzenoor-
deelen. En op dat de laatenaneef hiervan niet

onkundig zy , heb ik de gewrichten , en waar-

heid dier zaaken het papier, en geheugen toe-

vertrouwd. Wat behoef ik te reppen van de

verdichte brieven, waar uit men my zoekt op
te dringen, dat ik op Romens vryheid zoude
gehoopt hebben. Hoe valfch dit zy, hadde
naakt gebleeken, wzs my debekenteniffe der

aanklaagercrj»die in allerecht-zaaken byzonde-

rc

.
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re kracht heeft, niet geweigerd. Wat vryheid

ftaat hier te hoopen ? en ah of'er eenige te hoo-

p jn ware ! ik zoude my de woorden van Kanias
eigen maaken,die van C.Cefar, zoone van Ger-
manicusbefchuldigd, dat hy van 't eed-gefpan

tegen hem geweetenhad, antwoorde: hadd'

tk^bet gewcetcn , gy z.ottd het niet weeten. Ook
heeft irt dit alles my de droefheid noch zo niet

verblind , dat ik zoude kiaagen, wanneer de

Godloozen ietsfehendigs tegens deugdzaams
menfehen imeeden : maar dat zy tegen hen ooit

iets vermogen , is ten hoogfte verwonderens-

waardig. Want kwaad te willen , komt wel
ligt her van 's menfehen verdorvenheid , maar
tegen onnozclen , in Gods alomtegenwoordig-
heid te durven uitvoeren, 't geen ieder boot-

wicht uitvind, is de wanfehapenheid zelfs.

Weshalven iemand uwer welbekenden met
recht zeide: ifer een Gad 3 van waar is dan't

kwaad, en is'er geen God, van waar is dan'*t

goed% Schelmen, die na't bloed der vroomen,
en des ganfehen Raads dorden, ftaat moog-
lyk vry, om my, dien zy voor deeze allen

hadden zien ftryden , te vernielen. Maar
heb ik van den Raad dit verdiend ? U zal ge-

loof ik, noch heugen (want als ik iets doen, of
zeggen moeft , hebt gy my beftierd, en voor
oogen gefpeeld,) u zal noch heugen,zeg ik-.toen

de Koning te Veronen na aller verderf haakte,

en de mifdaad vanQpper-magr.tchendhigjdaar

Al-
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Albinus mede beticht wierd, allen den Raad
zocht aan te wryven , hoe ik , zonder fchroom
voor het dreigend gevaar, hunne onnozelheid
verdedigd hebbe. Gy weet , dat ik hier in de
waarheid (preek, en noiteenigenroem ftelde:

Want zo dikmaals als men zyne weldaaden
breed uitmeet, en tot vergelding een grooten
lor behaald , verkleind men eenigzins 't vreugd-

geheim zyns geweetens , dat in zich zelven ver-

joegen vind. Maar gy ziet , hoe myne on-
nozelheidmy flaagt. Voor bezolding van waare
deugd, krygen wy de ftraffen van verdichte

mifdaaden. En tegens wiens beledene fchelm-

ftukken waren ooit Richters zo eenftemmig tot

wreedheid geneigd , dat'er niet een eenige ver-

murwd wierd,'t zy door befefvan het dwaalziek

menfch-vernuft , 't zydoor overpeinzen van 't

wiffelvallig lot,daargeenft,erveling kan vaft op
gaan. Zo men ons befchuldigdejdat wy de God-
gewyde Kerken zochten in brand te fleken ,

dePriefters met een godloozen dolk den ftrot

te doorryten, en allen vroomen nahetleeven

te ftaan , noch zouden wy niet konnen verwee-

zen werden, dan tegenwoordig, en opbely-

denis overtuigd zynde. Maar nu wel vyf-

honderd duizend fchreden verr' afwezig, on-

verhoord , en onverdedigd , zyn wy , om
een hartgrondige toegenegenheid tot den
Raad, verbannen, en ter dood veroordeeld.

Ah! hoe wel verdienen zy, dat zich niemand
aan
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aan zulke mifdaad fchuldigmaake! De waar-
de van dien ichuld hebben myn aanktaagers
zelfs eikend , en om dezelve door vermen-
ging van eenig fchelm-ltuk te verduifteren ,

hebben zy verzonnen, dat ikom eer-ampten
te verkrygen, myn gewiffe met Kerk roof be-
zoedel J hebbe: Daargy , die my zyt inge-
fchaapeh , uit myne ziel de begeerte tot alle
waereldfche dingen verdreefd , en onder u-
we oogen geen Kei k-roof konde plaats gry-
pen: Want gy vervulde fteedsmyn oorenen
herte met deezen gedenk-fpreuk van Pytha-
goras

; Volg god na. Ook betaamde het niet,
dat ik by veriïnaadelyke geeften hulpe zocht,
daar gy my in ftaat verhêfte , dat ik Gode kon-
de gelyk zyn. Daarenboven dellen my de
fchuldlooze huis-gcheimen , het getal van eer-
lyke vrienden , en myn fchoon-vader Symma-
chus, die heilig is, en zo eerwaardig, als gy
zelfs, buiten alle verdenkingen deezes mii-
daads. Maar ó gruwel! Men beklad ook u met
die fchennifk , en ik fchyn daar mede behipt,
om dat ik uwe leer-leiTen ingezoogen, en uwe
zeden my eigengemaakt hebbe. Dus is 't niet
genoeg , dat uw gezag my niet helpe , maar
gy zyt noch, om den aanfioot, dien zy voor-
wenden , dat ik geeve , met lafter-klap ge-
fcljonden. Dit komtmy, tot, overmaat van el-
lende, noch over, dat niet de verdiende ,

maar uytkomft der zaaken , by de meeden
B ge-
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gewikt werde , en dat men niets meind wel

voorzien te zyn , dan 't geen wel uitvalt.

"\Vaarom ook de goede naam allereerst den
ongelukkigen verlaat. Wat het gemeen volk

uitftrooide , wat oneenigheden , en menig-

vuldige gevoelens onder hen in zwang gin-

gen? luit my niet op te haaien. Dit alleen

moet ik zeggen , dat in tegenfpoed dit on-

draachlykft isj dat men ellendigen geenmif-

daad aantygd, ofmen oordeeld, dat zy met

recht lyden. Ik immers van alle myne goedé-

ren ontblood , uit myne waardigheden ver-

flooten , en in mynen naam beleedigd , heb-

be ftraf voor weldaaden moeten uitftaan. Ik

zie , dunkt my, de winkels, daar 't fchuim

der boeven hunne fchelm-ftukken fmeeden

,

van vreugden overflroomen ; ieder boofwicht

met opgeraapte befchuldigingen vaardig-

ffcaan ; de eerlyke lieden uyt angfl voor ons

ongeval moedloos , en neêrüachtig zyn , alle

fchelmen door 'ftrafloosheyd tot ondernec-

minge, en door loon tot uytvoeringe van alle

godloosheyd aangenoopt ; en d'onnozelen

daarentegen niet alleen van alle veiligheid

,

maar ook van alle verdediginge verfieeken.

Dies moet ik aldus uytroepen

;

'T VYF-
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'T VYFDE RYM.
Kon/i- Schepper van het Sterren. rondl

Die op uw hoogen troon gejleegen

Doet ieder hicht-kring [nel beweegent

En 't hemel- licht aan wetten bond'-

Zo dat nti eens de volle maan
De mind're Jierren kan verdooven ,

Nujieekt haar nieuwe hoornen boven ,

En nu weer duifter rold haar haan :

En dat de blinkende avond-J}ar ,

Die toeschuift 's hemels nacht-gordynen ,

Des morgens moet befchaamd verdwynen >

En wend te rug voor Febus kar:

Den Herfji-tyd gund gy korter dag t

jils 't kwynend loof valt van de hoornen ,

Gy doet de heete "Zomer komen ,

En wekt dm Z.on met blyder lach ,

Dan krimpt de nacht in enger Jlond

:

Zo fchik\t uw magt de jaar-getyden ,

En zo de koude 't groen doet lyden ,

Als Koorde- wind dat vinnig fchond»

Dat werd door Wejlen-wind herjleld.

Die in de zoete Lente zaaijen ,

Dien laat de Herfji-gloed ryklyk maaijent

En vruchten voeren van het veld.

'T heel -al dat luifterd na uw wet ,

En moet uw opper-lajï volbringen.

Kan 't zyn » Heer ! dat gy 's menfchen dingen ,

En doen geen vafie paaien zet ?

Want waarom , baard het weijlend lot v

Die groote wijjelvalligheden ,

Dat fchuldeloozen Jiraffe leeden , v

En voorjpoed volg het boeven-rot ?

De boozenftygen boog tnj}aat t

B Z Bi
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En werden tot bewind verheven ,

De goeden zyn vertrapt , verdreeven ,

En aller hoon t enfpot t en fmaad.
De deugd , die elk hekooren moet ,

De zuivre deugd moet t' onder blyven ,

En al wat fchelmen Jiout bedryven t

Werd door onnozelen geboet.

JAeineedtgheidbezwaard geen guitt

Hy roemd op konjl-vernifie logen ,

En cvil hy toonen zyn vermogen ,

Tïy fchopt den Vorjl ten ryks- troon uit ,

Die gantfchen volkren was totjchroom.

Aanj'chouw dan gunjlig 's menfchen zaaken ,

En ons , die 't bejhn deel uitmaaken ,

O God! die alles houd in toom.

'Betoom het lot , bedwing den vloed

Van 's waerelds zee , en wild ons zetten

"Z>o onverbreekelyke wetten^

Als gy den hoogtn hemel doet'

'T VYFDE ONRYM.
Als ik met onophoudelyke fmerte dit had-

de geuit , fprak zy met en vrolyk gelaat

,

zonder van myne klachten eenigzins bewoo-

gen te zyn, aldus: Toen ik u'zag weenen en

treuren, heb ik ftraks befpeurd, dat gy el-

lendig, en balling waart. Maar hoe verre gy
verbannen zyt, hadik nietgevveeten, zo uwc

treur - klachte dat niet hadde aangeweezen.J

Doch gy zyt van uw Vaderland niet verre ver-

bannen, maar afgedwaald. Of wild gy liever!

balling heeten» zo hebt gy u zelven verban-

nen : 1
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nen : Want het nooit iemand zoude geoorlofd
zyn geweeft u dat te doen. Zo gyu erinnerd,

van wat Vaderland gy afkomftig zyt , dat

werd als wel eer Athenen, door geen menig-

te beheerfcht , maar hier is een Opperbeer, hier

is een eentg Koning , die in 't vermeerderen ,

niet in 't verdryven zyner onderdaanen luft

fchept; en zyn Ryks-teugel op te volgen ,zy-

ne rechtmaatigheid te gehoorzaamen , is de

grootlle vryheid. Hebt gy d'aaloude wetten

uwer Stad vergeeten , die nadruklyk gebieden,

dateer niemand , die zyne woonplaatfe daar

verkiezen wil , zal uit verbannen werden?
Want die binnen haare wallen, en verten is

beilooten , behoefd niet te vreezen > dat hy
ooit verdiene balling te werden : maar die

'er niet wooncn wil, is 'c ook niet waardig.

Dies ben ik min door deeze plaats , ais door
uw gelaat bewoogen, enwenfch, niet zo zeer

na de muuren uwer boekzaale, metyvoor en
glaazen verfierd , als na de huisvefting uwer
ziele , waar in geen boeken , maar zin-fpreu-

«ken , die boeken dierbaar maaken, enikwel
eer daar in ontwierp, moeten geplaatft zyn.

Uw verdienfren van 't Gemeenen-beft hebt

gy wel na waarheid , niet na grootheid der

weldaaden , afgefchetfl. Van de eerlykheid

of valfcheid der befchuldigingen , tegen u
ingebragt, hebt gy vermeld, 't geen ieder be-

kend is. De fchelmftukken , en bedriegeryen

B 5 uwer
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uwer aanklaageren hebt gy met reden , maar
ter loops willen melden, nadien zy beter en
wydluftiger door den gemeenen man, die

alles doorzoekt , verbreid werden. Het wan-

gedrag des Raads t' uwaaards hebt gy (cherp

doorgehaald. Over onze betigting hebt gy u
gevoelig getoond , en de verkeerde gedachten,

die men van ons heeft , met fchreijende oogen

,
beklaagd.- Eindelyk hebt gy tegen de Luk-

godinne uwe droefheyd laaten uytberflen ,

om dat zy na verdienften geen loon toelegt.

In't flot van uw voldriftig rym wenfcht gy,
dat-men de vreden op aarde , als in den he-

mel heerfchen zag. Maar nadien 'er verfchei-

dene herts-togten in u gaande zyn , en droef-

heid , gramfchap , fmerte , elk op 't hevigft

u befpringen, kunt gy in deezen ziele-ftaat

nog geen krachtige genees-middelen verdraa-

gen : dies wy eenige tyd de zachtfte gebrui-

ken zullen, op dat het geen door invloeijen-

de ontflelteniflen zich tot een hard gezwel

gezet heeft , mag vermurwd werden > om fcher-

per hulp - artfenye te ontfangen.

'T ZESDE RYM.

Ah de Kreeft door Zonnt-gloed

Gras , en loof verkwynen doety

Zal de Landman vruchtloos ploegen ,

Vruchtloos ztaijen , eggen , zwoegen.

£>i
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En wie dan ver[pild zyn graan ,

A/.ig met ekels zich verbaan.

Niemand zal violen vinden ,

Als de fcherpe Noorde-ivinden

Tajlen k\ruid en bloemen aan ,

Die in hof, en velden Jiaan,

Denk niet dat in Lente- dagen

Wyngaard-ranken druiven draagen
,

Die de Herfjl , gelyk een fchat ,

VitperJ} in het xoeder-vat.

God bepaald bekwaame J}ondent

Daar het al is aan verbonden ,

En gedoogd niet dat zyn ivet

Door het fchepfel zy verzet.

Die zyn orde durft verbreeken ,

En daar trots is afgeweeken ,

En der dingen tyd- beurt fcbcnd t

Heeft neott een gelukkig end.

'T ZESDE ONRYM,
Zult gy dan, zeide zy, voor eerft wel ge-

doogen, dat ik uwen ziele-flaat door weinige

vraagenonderzoeke, entoetfe> omteweeten
hoegykund geneezen werden? Vraag, zeide

ik, wat u geliefd, ik zal antwoorden. Meind
gy, dat deeze Waereld , fprak zy , door een

hachlyk toeval , of door redelyk beftier be-

woogenzy? Neen, ik geloof, zeid' ik, geen-

zins, dat zo volzekere beweegingen van een

hachlyk toeval afhangen , maar ben ten vol-

len bewuft, dat God, als maaker zynswerks,

B 4 't ge-
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't geheel al beheerfche : En geen tyd 2al my
ooit deeze waarheid ontwringen. 'T is zo,

fprak zy, want gy hebt zo even in uw vaers

betuigd , en geklaagd , dat alleen de men-
fch buiten Gods zorge zy. Maar dat alle an-

dere dingen redelyk beftierd wierden, hebt

gy niüt in twyffel getrokken. Ah ! wat ben
ik vrerwonderd , dat gy in zo gezonden ver-

ftande, en echter krank zyt. Maar laat ons

dit wat dieper ondertaften , want ik bemer-

ke, dat 'er., ik weet niet wat haperen moet.

Zeg my , nadien gy vaffc field, dat God de

Waereld beftierd , hebt gy wel gelet , met wat

roer zy beftierd werde? Naauw'.yks, zeid* ik,

vat ik den zin uwer vraage, laat ftaan dat ik

die zoude beantwoorden.. Bén ik wel bedroo-

gen, zddezy, dat'er iets haperd, waardoor,

als door een breiTe ineen fterke walle , de

ziekte der ontftelteniffe in uwe ziel is inge-
drongen? Maar zeg my, weet gy welk het ein-

de en doelwit der natuure zy ? Dat hadde ik

voorheen wel gehoord, zeid' ik, maar de
droefheyd benevelde myne geheugnilTe.

Hoe weet gy , fprak zy, waar van daan alles

herkomt ? Dat weet ik, en heb geantwoord,
zeid' ik, dat het God is. Maar hoe kan'tzyn,

fprak zy, dat u hetbeginfel van alles bekend,

en het einde verholen zy? Edoch dit is de

gewoonte en kracht der ziel-ontftelteniiTen,

th.tzQ dm menfche wel uit zynen ftand bren-

gt
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gen, maar niet gantfch nedervellen, of alle

reden uit zyn hert uitroei jen konnen. Maar
ik wcnichte , dat gy ook dit beantwoorde ;

Weet gy wel , dat gy een menfeh zyt ? Waa-
rom , zeide ik,zoud ik dat niet wecteu? Zoud
oy dan ook konnen zeggen , wat een menfeh

zy? Vraagdgy, zeide ik, of ik bewuft ben ,

een redelyk , en fterflyk dier te wezen ? Des
ben ik volkomen bewuft , en belyde my dat

te wezen. Dunkt u niet , fprak zy , dat gy
iets meer zyt? Neen zeide ik, niets meer. Nu
ken ik, fprak zy, eenandere, en wel de voor-

naamste oorzaak uwer ziekte ; Gy hebt vergee-

ten , wat gy zyt. Dies heb ik den aart uwer
krankheid , en 't middel uwer herftellinge

grondig ontdekt. Want vermits gy door on-

kunde van u eigen zelfs verward zyt , klaagd

gy, dat gy zyt verbannen, en van uw eigene

goederen beroofd. En vermits gy niet weatj

welk het einde zy van alles , meind gy , dat

boofwichten magtig, en gelukkig kunnen
wezen. Maar om dat u is ontgaan, met wat

roer de waereld beflierd werde, waandgydat
alle de wiiïelvalligheden van 't lot zonder be-

flierder op en neer dobberen. En dit zyn groo-

te oorzaaken , niet alleen van ziekte , maar van
de dood zelfs. Gy hebt echter, dank zy den
geever der gezondheid, uw geboor-aart noch
te baat , en ik bevind in u genoegzaame

krachten tot herftellinge : naamelyk het recht

B s be-
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befefvan 's waerelds beftier , 't geen gy geloofd
niet het weiffelend geval , maar de Godlyke
wysheid onderhevig te zyn. Weeft daarom
niet beducht , uit c\ïe geringe vonkskens 2al

uw leevens-warmte weer verwekt werden.
Maar nadien het noch geen tyd is , om fter-

ker hulp-middelen te gebruiken > en dit blykt

den arrt der menfchen zielen te wezen , dat

zy tot verkeerde gedachten vervallen? zodik-

wyis zy de waarheid wraaken, waar uit dan

nevelen van ontftdteniflen opkomen , die

't begrip verhinderen, zal ik door zachte en
gemaatigdehertfterkingen poogen , ditkwaad
allengskens te verdryven , op datgy den glans

van waarheids licht aanfchouwen moogt, als

de duiilerniile der bedriechlyke hertstogten

zal verdweenen zyn.

'T ZEVENDE R Y M.

Her fchoon ijftdrnt

Vat licbï , noch barnty

.joih ob wolk ,

Vil 's sfvroy.ds kolk>

Na ; oven trekt ,

riekt.

'T beweegbaar glas

Va" . '<*ƒ,

Daar Zon

Jn
I

i on ,

Döoj erd)

Het JlyJt ópvoerd t
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En kwetjl het oog ,

Door fchrik vertoog.

De waterval,

Die berg en dal ,

Befproeid en laafd,

En de oevers fchaafd,

Kruipt langzaam heen,

Door klip enjleen,

Of zand gejiutt,

Maar berji weer uit.

Zo is t u<w plicht

Die waarheids licht

Wildjchouwen aan,

Recht uit te gaan ,

Daar 't deugd-fpoor leid,

'Ter zaligheid.

Verban genucht

,

Weeft nooit beducht*

Vleid nooit uw hert ,

Vrees voor geen fmert

:

De ziel werd blind,

EnJlaafs-gezind,

Als in 'f gemoed

De herts-togt woed.

VER-
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DER
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VAN.

A.M.T.S. BOËTHIUS.

HET TWEDE BOEK.
INHOUD.

Dc Wysgecrte toond , dat Boëthius t'onrccht ria zy~

BCn voorgaanden Itaat wcnfcht : maalt dc Luk-go-
dinnc lcevendig af: fpreckt Boëthius aan: bcwccrd>

dat hy niet ongelukkig > maar noch mecftendcels

gelukkig zy : bcichryrt der menichen waangeluk;
en leerd dat geen toevallen, fchatten» eer-ampten,

noch roem iemand gelukkig maaken > maar tegen-

fpocd dikwyls nut , en noodig is.

'T EERSTE ONRYM.
Hier na hield zy een wyl op van fpreeken,

en uit myn zedig ftilzvvygen beipeuren-

de, dat ik aandachtig was > begon zy aldus:

Indien
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VERKLAARINGE
DER PLAAT
VAN HET

TWEDE BOEK.
KLINKDICHT.

D E (chiandre Balling zal hier 't hoogde goed ontvouwen.

Wyfgeerte wikt de maan, ea het oneindig licht.

Haai ftaf leeid ieder menfch zyn redelyken plïgt,

Daai veele op 't wankel-rad dei Luk-godin vertrouwen.

Elk grypd een wiel-fpaak, om zich moedig op te houwen»

Als ryk-ftaf, kioon, en eei, hen fchitterd in 't gezigt:

Maar niemand overweegd, wat rampen dat hy ftigt,

Al drygd ze ellendigen met zwaard, byl, knevel-touwert.

Die onftantvaftige jaagd ftroomen over 't land,

Wcipt vuui ten berg-top uit, en zwavel, afch, en zand,

Om ftad, en volk, in gloed, en puin-hoop, te begraaven:

T«rwyl een ander bouwd , en akkers toebereid.

Zo toond zy te eiken ftond aan haaf verblinde flaavcn s

Dat niets ftandvaftig i$, *l s de oaftandraftighcid.
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Indien ik de hoedanigheid en oorzaak uwer

ziekte recht kenne, zo kwynd gy door zucht

en lufl tot uwen eerften voorfpoed , en des

zelfs verandering, gelykgy waand , heeft uw
vaften ziele-fb.at ook veranderd. 'T veelvou-

dig, en wonderbaar bedrog der Luk-godinne

is my niet onbekend. Dien zy poogd te mif-

leiden , lielkooft zy zo lange door een bekoor-

lyken gemeenichap , tot dat zy met duldlooze

fmerte overvald , dien zy onverhoeds verlaat.

Zo gy haaren aart , gewoonte , en belooningen

overpeinfl, gy zult erkennen moeten, datgy
door haar nooit iets heerlyks genooten , of
verloorenhebt. Maar ik behoeve, geloolik,

niet veel moeiten te doen, om u dit weer in

gedachten te brengen. Want toen zy u vlei-

de, en gunftig was, pleegt gy haar met man-
moedige woorden te bejegenen , enmetwis-
fpreuken uit onze heiligdommen ontleend,

tegen te gaan. Doch alle fchtylyki verandering

van zaaien, gefchied nooit, aan met eenfprink:

vloed der gemoederen. Hier komt het van daan,

dat gy ook een weinig uit uwe ruft gefchokt

zyt. Maar het is tyd , dat gy iets zachts en aan-

genaams inneemt en nuttigd, dat in het bin-

nenfte doorgedrongen , een weg tot krachtiger

genees-dranken toebereide. Hier kome dan
de zoet - overredenende Rederyk-konft, die

dan alleen het rechten fpoor houd, als zyon-'

ze grond-ftellingen niet veriaat ; en nevens

haar
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haar verfchyne de Zang-konfl , de dienft-

maagd onzes huizes, en heffe nu een lichter,

dan een zwaarder toon op. Wat is het dan,

ó menfch ! dat u in droefheid en getreur ne-

derflaat? Gy hebt, denk ik, iets nieuws en
zeldzaams gezien. Zo gy vermeind , dat te-

gen u de Luk-godinne veranderd zy, zo be-

driegt gy u zelven. Dit is altyd haare ge-

woonte , dit haar aart. Zy heeft omtrent u
veel eer haare flandvaftigheid in't veranderen

behouden. Zowaszy, toenzy vleidde, enu
met een valfch lok -aas van voorfpoed toe-

lachte. Gy hebt het huichelachtig gelaat dee-

zer blinde Godinne volkomentlyk ontdekt :

en daar zy voor anderen zich vermomd , is zy

u gantfch bekend geworden. Behaagd zy u?
Gebruik haare zeden , en klaag niet. Schrikt

gy voor haare trouwloosheid , veracht haar,

en verfchop die verderflyke vleidfter: Want
het geen u althans tot een oorzaak van over-

groote droefheid fïrekt , behoorde u tot een

ocrzar.k van geruftheid te ftrekken. Gy zyt

verlaaten van die geene , van wie niemand kan
verzekerd zyn , dat zy hem nooit verlaaten

zal. NJKunt gy het geluk hoog achten , dat

weg kan vlieden ? Of is u de tegenwoordig-

heid dier Godinne lief, die niet getrouw is

in't blyven , en wegvliedende fmerten baard?

Overmits zy dan na onzen wenfch niet kan
vaft gehouden werden , en wegvliedende den

menfch
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menfch ellendig maakt , wat is die vliedfler

dan anders, als een onfeilbaar teken van toe-

koomende rampen? Want het is niet genoeg,

dat men lette op 't geen voor oogen is. De voor-

zigtigheid bevroed het einde der zaaken, en der

zelrer vvederzydfche veranderlykheid maakt,

dat men de bedreigingen der Fortuyn niet be-

hoefd te vreezen 3 noch haar aanlokfelen te

wcnfchen. Eindiyk moet gy met taay geduld

verdraagen alles , wat in't voorhofdier Godin-
ne omgaat , zo gy eens uw hals onder haar

jok geboogen hebt. Indien gyhaar, die gy
vrywillig tot een Voogcleffe verkooren hebt

,

meindeen wet voor te fchryven , onrte bly-

ven > en te vertrekken > zo w.'art gy onrecht-

vaardig? en zoud door ongeduld uwen ftaat

verergeren , dien gy niet verbeteren kund.

Als gy den winden uw fchip toevertrouwd,

zomoet gy vaaren, niet daar gy wild, maar
daar u die heen dryven. Als gy het zaad in

den akker werpt , moet gy vruchtbaare en on-

vruchtbaare jaarcn afwachten. Gy hebt u 't

beftierder Luk-Qodinne overgsgeeveti , dies

moet gy de zeden uwer Voogdefle gehoorza-

men. Waand gy den fnellen omzwaay van
haar draaijend rad te fluiten? O dwaas! be-

gon zy vaft te flaan , zy was de Luk-godinne
niet meer.

'T EER-
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'T EERSTE RYM.

Ah zy met trotfe magt , gelyk een ebbe en vloed t

Het bovenjie onder keeren doet ,

Werd de eerft-gevreefde Vorji ten Ryks-troon afgedreevent

En de ongeachtjleJlaafdaar gv-njitg op verheven.

Zy lacht met een , diefchreid, en hoord na geen gezuchtt

„'T leed) dat zy baard) ishaar genucht.

Zo fpeeldzy met den menfeh , zo teenJzy haar vermogen
3

En ivil zy luoneTren doen in haar beminnaars ooien >

Zo brengt s'er een tot Jlaat t dien zy ten zelvenjhnd 9

Weer plotjlyh nederaverpt te grond.

'T T W E D E ONRYM,
Ik wenfehte met u wel een weinig uit naa-

me der Luk-godinne te redenkavelen. Oor-
deel zelfs 3 of zy gelyk heeft. Wat beticht

gy daaglyks my met uwe klachten ? Wat on-

recht deed' ik u ? Welke goederen heb ik u
ontroofd , die u eigen waaren ? Treed met
my voor wat vierfchaar het u lufl , in recht-

geding , over 't bezit der rykdommen » en eer-

ampten ; en zo gybewyzen Jcund , dat iets van
dit alles ooit eenigen menfeh is eigen geweelr.,

zal ik gewillig toefïemmen , dat gy weder

eifcht i het geen u toekwam. Toen gy uit

's moeders buik ter waereld zyt gebragt , heb
ik u naakt en van alles ontblood ontfangen

,

met
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metmyne (chatten gekoeflerd j en met toege-

negenegunïl,. 't geen uovermy nu doet klaa-

gen, weelderig opgevoed : als ook met over

vloed, en heerlykheid, en alles wat in myn
vermogen is overftroomd. Nu behaagd het

my myne hand in te trekken: bedank myals
die eens anders goed gebruikt hebt. Gy hebt

geen recht om te klaagen, als of gy uw vol-

komen eigendom verlooren had. Waarom*
zucht gy dan ? Gy hebt van my geen geweld

geleeden. Rykdommen, eer-ampten, én alle

diergel\ ke dingen, zyn my eigen. Die (laan

my, als haare Vrouwe, ten dicnlte ; zy ko-

men met mv, en vertrekken met my. Ikdiyf
zeggen , was, 't geen gy klaagd verlooren te

hebben, het uwegeweel c, gy zoudhetgeen-
zins verlooren hebben. Staat my alleen niet

vry, myn recht te gebruiken ? 'T is êen he-

mel geoorlofd, heldere dagen te geeven, en
die weer met een duifteren nacht te bedekken.

Het jaar-gety mag nu de aarde met bloemen
en vruchten optooijen , en dan met flort-regen

en koude affchouwlyk maaken. De zee kan
nu met vlak-gekemde golven vleiden, en dan
weer met ftorm-vlaagen , en holle baaren woe-

den. Zald'onverzaadelyke heb-luft dermen-

!
fchen ons totftandvaftigheid verbinden, die

I zo ftrydig is tegen onzen aart ? Dit is onze

I magt , dit fpel fpeelen \vy onpphoudelyk.

Wy draaijen een rad , dat rond , en licht te be •

C weegen
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weegen is. Het onderde boven, en het ho-

vende onder te keeren'is ons vermaak. Klim
op , 20 't u luft , op voorwaarde nochtans ,

dat gy het geen onrecht achte , als myn fpel

dat vereifcht, weder neder te daalen. Ken-
de gy myne gewoonte niet ? Was u ontgaan,

hoeKrezus, Koningvan Lydien, dietevoo-

ren van Cyrus gedugt, en kori daar na ramp-

zalig op een brand-fhpelten vuure gedoemd
wierd , door een öag-regeri behouden ble^f ?

Is u vergeeten , hoe Paulus Emilius barmher-

tige traanen ftorte , om 't ongeval van den

Koning der Perfen, dien hy gevangen kreeg?

Wat befchreijen de Treur-ipelen anders, als

d'onbefcheidene Luk-godin, die met een vreef-

lyken fchok de voorfpoedigfte Koningryken
omkeerd? Hebt gy in uwe jeugd niet ge-

leerd , dat aan den drempel van jupiter tree

vaten leo zen , het eenerxetkii'aad, het ander met

goed opgevuld ? Wat zoude het zyn , zo gy te

graatig van het goede gedronken hebt? Zo ik

noch van u nic t gantfeh argewe;ken ben ? en zo

deeze myne veranderlykheid u rechtvaerdige

oorzaak verfchaft , om iets beters te hoopen ?

Weeft niet bedrukt van geeft , en nadien gy
ineen r\k leeft, dat ieder gemeen is, zo

wenfeh niet , om na u eigene wetten te lee-

ven.

'T TWE
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'T T \V E D E R Y M.

Schoon uit den hoorn des overvloed*

Ve milde Lid' godin den menjeh Ichonkzo veel goeds t

Als de opgejaagde zee werpt zand op langs deftmnden ,

Of als'er hemel lampen branden ,

Aan V fter-dak in den klaarfien nacht y

Noch zond niet zyn vernoegd hetfterffelyk ge/lacht.

Al hoorde God hun qvenfch t en gaf hen al de /c batten t

Die 'f aardryk w zyn jchoot kan vatten ,

Al gunde 'f lot henftaaf, en eer ,

Noch [ebeen 't hen niet met al , noch gaapten zy na meer.

Wat is dan magtigt om degierigheid te toornend.

Als iemand rykdom heeft bekomen.

Blaakt heb-luft in een jelder gloed.

Een vrek is altydarm , mei al het ixaerelds goed.

'T DERDE O N R Y M.

Indien u de Luk-godin dit ezns te gemoet
voerde , zoud gy daar iets bonnen tegen

zeggen? Hebt gy evenwel iets om uwe klach-

ten te rechtvaerdigen, breng het voort, wy
zullen u tyd gunnen om te lprceken. Waar
op ik: Dit is wel fchoon in fchyn, en met
honig der rederyk-en zang konft beftreeken»

maar verkwikt niet langer, als men 't hoord.

Die lyden , gaat het leet dieper ter herte,

en zo haaft de ooren hier mede niet meer
geilreeld werden , befpringt hen d'innerly-

k^ droefheid weder op nieuw. 'Tiszo, fprak

C 2 zv.
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zy> ook is dit noch het hulp-middel uwer
ziekte niet, maar alleen zekere verzachtin-

ge uwer fmerten , die noch geen geneezinge

toelaaten. Il zal ten zynen cyd iets in 't werk
ftellen, dat tot in het binnenfte doordrin-

ge. Poog echter niet te doen gelooven, dat

gy ellendig zyt: of is u vergieten, wat, en

hoe groot geluk gy wel eer genooten hebt?

Ik zwyge, dat gy vaderloos, door de voor-

treflykite mannen zyt "bezorgd, entotmaag-

fchap van de eerften der fhd verkooren, hen
eer lief, dan nabeflaande wierd, 't geen de

waardigfte zcorte van maagfehap is. Wie
heeft u , met zo hoogachtbaare fchoon-va-

ders, met zo kuifche huisvrouwe , met zo

tydige en gewenfehte zoonen, niet moeten
gelukkig noemen? Ik ga voorby, om geen

gemeene dingen op te haaien , dat gy in

uw jonglingfchap eer-amptèn verkreegt, die

ouden geweigerd waren: maar ik flap over

tot het top -punt uws geluks. Zo het ge-

not der menfehlyke zaaken 't geluk eenig ge-

wigte byzet, zal dan de gedachtenifle dier

heerlykheid door eenigen rampfpoed , hoe
groot die ookzynmag, konnen uitgewifcht

werden? Daar gy, uwe zoonen re gelyk als

Raads-leden uit uw huis hebt zien opleiden

in een kring der borger-vaderen , en onder

't vreugd- gejuich des volks: daar gy, als zy

in 't hof op hun eer-zetels verheven waren,

en
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en gy 's Konings lof in een dank-rede ver-

breidde } den roem van vernuft en welfpree-

kendheid wcgdroegt: daar gy ruflchen hen
beiden , nu Borgermeefters geworden, in 't

verroog-perk de verwachting der omringen-

de fchaaredoor een zcgepraalende mildaadig-

heid voldeed. Toen hebt gy, geloof ik, de

Luk-godinne gevleid , toen zy u ftreelde ,

en als haareh welluit, liefkoofde. Gy hebt

een weldaad ontfangen, die nooit gemeenen
man gebeuren mogt. Wilt gy dan afrekenen

met de fortuin ? 'T is nu de eerfte maal

»

dat zy u met wangunftige oógen heeft aan-

gezien. Maar zo gy op getal, en grootheid

van uw voor-en tegen fpoed let, zult gy be-

kennen moeten, dat gy noch gelukkig zyt.

Doch zo gy u niet gelukkig acht, omdat
het geen u voormaals heuchlyk fcheen, nu
verdweenèn is, zo kunt gy u ook niet on-

gelukkig achten , om dat het geen nu droe-

vig fchynd insgelyks verdwynd. Ofkomt gy
nu eerft. lchielyk en vreemd op'sleevens-too-

neel? Waand gy,dat'er eenigebeftendigheid

zy in menfehelykezaaken, daar een fchigtig

oogenblik den menfeh zelfs wegrukt? Want
of wel toevallige dingen zelden trouw bybly-

ven , nochtans is de laatfte dag des leevens , als

een dood der fortuine,dan zelfs,als zy trouw by-

blyft. Watmeindgy verfchild het dan, ofgy
dervende haar, danofzy vliedende u verlaat?

C S 'T DER-
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'T DERDE RYM.
Als Febus op zynkoets gefleegen ,

Het beerlyk licht verfpreidy en ons c'.en dag beloofd ,

Dan flaan de flerren als verlegen,

En door den Zonneglants werd al hun glants verdoofd.

Als in het veld de zoeterooztn.

Door Zomer wind gekweekt , verkrygen geur en krachty

Van ziet men Flora lieflyk bloozen$

Jvlaar als'deJiorm-buy woed , verhejizy al haarpracht.

De zee herschept de zonne-flraalen %

Als zy'legt vlak enJiil , en 't flikkrend licht weer-fluit l

Maar kent zjtoomloosperk noch paaien.

Dan berfl de fchrik en angst ten woeften golven uit.

Daar aan die wiffelvallighcden ,

De gantfche waereldjieeds moet onderhevig zyn t

Zoek dan iets zekers her beneden ,

Steun dan op goed en Jiaat , en voed u met een fchyn.

Deez wet alleen die blyft onwanklykt

Het eens-gejehapen is verganklyk.

'T VIERDE ONRYM.
Gy fpreekt de waarheid , zeid' ik , ó Voed-

fter aller deugden ! en ik wil den gezwinden

loop myns geluks niet ontkennen. Maar ik

gedenk'er nooit aan , of het treft my te die-

per in't hert: Want in rampfpoed is
y

er geen groo-

ter ongeluk^.* als gelul^jg geweefi te zjn. Maar

gy kunt, fprak zy , met geen recht de Luk-
godinne wyten > 't geen gy om uw valfchen

waan
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waan lyden moer. Want heeft uw de ydele

naam van*c bedrieglyk geluk ooit bcwoogen,

20 overpeins eens metmy, hoe overvloedige

en groote goederen gy noch bezie. Daar gy
door Godlyke gunft nochongekneufd en on-

gekhonden behoud , het geen gy dierbaarft

acht, kund gy dan met reden over uw onge-

luk kiaagen, als gy het allerbeste geniet? Noch
leefd uw fchoon-vader Symmachus , dat pronk-

fieraad des menicheb ken cellachts ,'v
roor wien

gy uw eigen leeven gaarne zoud in de waag-

ichaal Hellen, een man uitwysheid en deugd

t' zamen gevoegd, die by zich zelven geruft,

en om 't ongclyk, dat u gefchicd, treurig is.

Noch leeft uwe huis-vrouw , een voorbeeld

van zedigheid enkuifchheid, enomallehaare
gaaven in eene woord uit te drukken , haaren

Vader gelyk. Zy leefd noch, zeg ik, enfpaard

haar leeven, daar zy een walg van heeft, al-

leen voor u. Zy verfmelt om u in traanen ,

en veikwyndin droefheid, 't geen ik zelfs be-

kennen moet , dat alleen uw geluk vermin-

derd. Wat zal ik zeggen van uwe zoonen,

de Borgermeefters , in welken, hoe jong van
jaaren, de geeft van Vader, en Grootvader

reeds uitblinkt? Nademaal dan 's leevens be-

houdenifle de voornaamfte zorg der menfehen
is, ó gelukkige! zo gy uwe goederen erkend,

want gy nu noch bezit, 't geen niemand twyf-

feld waardiger te zyn, dan het leeven. Droog
C 4 dier-
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dierhalven uwe traanen af De fortuin isu in

alles noch niet afgunftig , ncch de ftorm te

zwaar , die u beloopen heeft. Het uitgewor-

pen anker vat noch, en zal uvan tegenwoor-

dige trooft , noch toekomende hoope , ver-

fteeken laaten. Ik bid ook, zeide ik, dat het

vatten mag , want zo lang dat houd , zal ik,

het ga zo het wil, niet te gronde gaan. Maar

gy ziet wat fieraad ons ontvallen zy. Toen
antwoofde zy, \vy hebben al iets gewonnen,
iiu gy in uwen gantfchen (laat noch geen ver-

driet hebt. Maar. uwe lafhertigheid is myon-
verdraachlyk , dat gy om iets weinigs, 't geen

aan uw geluk haperd, zo treurig en angfrig

klaagd. Wie is'er in allen deelen zo voor-

fpoedig, dat hy nooit in zynen ftaathetmin-

fle mifnoegenhebbe? Kommerlyk is 't bezit

van het tydelyk goed, en of nooit volkomen,

ofnictaltydduurende. Deeze heeft overvloe-

dige inkomften, maar fchaamd zich over zya
onedel gellacht. Die is wegens zynen adel

vermaard, maar wenfchte wel, om dat hy ge-

brek heeft, onbekend te zyn. Geene is edel

en ryk te zamen , maar treurd , om dat hy onge-
huuwd is. Deeze heeft een gewenfcht huuwlyk
gedaan , maar verzameld fchatten voor een

vreemden erfgenaam. Een ander is gezegend
met kinderen, maar befchreid het wangedrag
van zoon , of dochter. Zo is niemand lichte-

lyk met zynsn ftaat te vreden. Want in dit

alles.

_
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alles legt iets , dat onkundige bekoord, maar
die 't ondervonden heeft , ichrikken doet.

Voegd'erby, dat gelukkigen deklein-zeerig-

fte zyn : en 70 alles zich na hunnen zin niet

fohikt , werden zy , niet gewoon eenige tc-

genfpoed te lydcn , door d'aldergeringf/te weer-

waardigheid nedergeveld. Zo weinig moet.'er

zyn , om den voorfpoedigften alle vreugd te

beneemen. Hoe menig, dunkt u, is'er niet,

die meinen zpud den hemel te bereiken, zo

het minfle van uws geluks overfchot hem ge-

beuren mogr. Deeze plaats > daar gy klaagd

een balling te zyn , is het Vaderland der in-

gezetenen. Dus ii'er niets ellendig*, dan als

men 't z.tch inbeeld : en eiken ftaat is in tegendeel

wenfehhk > als men dien kloekmoedig aan-

vaard. Is'er wel iemand zo begenadigd, dac

hy, van ongeduld verwonnen, na flaat-ver-

wiffeling niet haaken zal ? Met hoe veel bic-

terheids is het zoet van 's menfehen geluk ver-

mengd ; dat het de bezitter , hoe lieflyk het

zy , niet behouden kan , als 't weg-vlieden

wil? Waar uit d'ellendigheid van 't waan-ge-

luk blykt , nadien het den kloekmoedigen niet

byblyft , en bekommerden nooit volkomen
vergenoegd. Wat zoekt gy dan, ö Stervelin-

gen ! buiten u het geluk , dat binnen u te

vinden is ? Mifverfland en onweetenheid

heeft uwe zinnen beneveld. Met een woord
zal ik u den grond van 't oppergeluk ontdek-

C j ksn.
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ken. Is u wel iets zo lief , als gy u zelven ?

Neen , zulr gy buiten twyfFel zeggen. Zo gy
dan u zelven bezit , zo bezit gy een goed ,

dat gy nooit zult verliezen , nog de Luk-go-
din u ontrooven konnen. En op dat gy zien

moogt, hoe 'f geluk in deezQ toevallige din-

gen niet kan bel-ban , zo maak dit beiluit

eens : Indien 't geluk het hoogfte goed van
't redelyk fchepfel is, en het geen op eenige

wyze kan ontroofd werden, het hoogfte goed

niet km zyn , om dat het geen niet kan ont-

roofd werden, beter is , zo volgd , dat geen

onbeftendig fortuin iemand gelukkig maakt.

Daarenboven weet hy , die van haar verhe-

ven werd, dat zy veranderi'yk is , of hy weet

dat niet. Weet hy dat niet, hoe kan hem de

blinde onkunde dan gelukkig maaken? Weet
hydatj zomoethygeduurigbevreeftzyn, dat

hy verliezen zal , 't geen. hy zeker weet , dat

hy verliezen kan; en dus zal die geduurige

vrees zyn geluk ftremmen. Of zal hy 't ver-

achten, als hy dat verheft ? zo moet het een

gering .goed wqzqïi , dat men zonder fmer-

te derven kan. En nadien gy noch de zel-

ve zyt , dien ik weet, dat overtuigd , en op

onwrikbaars gronden ingeboezemd is, dat 's

menfehen ziele geenzins fterflyk zy : en het

kenlyk is , dat het weiffelend geluk met de

dood eindigd, zo kan niemand vertwyffelen ,

dewyl de dood het geluk ontroofd , of 't

men-
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menfchelyk geilacht valt door de dood eind-

lyk in ellenden. Maar overmits ons nieton-

bewulr is , dat'er vericheiden het eenöc van

't hoog/te goed , niet allen door de dood
,

maar ook door de imcrtclykfte pynigingen

gezocht hebben j hoe zal dan het tegenwoor-

dig leeven iemand gelukkig maaken, zo het

afgelegd zyr.de > niemand ongelukkig maakt?

'T VIERDE R Y M.

Die , ah een wel-beraaden man ,

Etn huis wil bouwen , dat de tyd verduuren kan

,

En zo onwankelyl^mag Jiaan

,

Dat geen verwoede Jiornt het zal ter nederJlaan ,

Noch holle zee breng in gevaar ,

Schoon zy verbolgen dreigde en opjaagd baar ob baar :

Die kieze berg- , noch heuvel-kruin,

Noch legge een grond-JUg in het hangen van een duin

:

Want hoe verhevender gebtrgt

,

Hoe 't buldrend onweer dat onlydelyker tergd ,

En 't dorjïig znnd niet draagen zou ,

Den al te zwaaren lajl van 't zingende gebouw.

Veracht dan liever 't land-gezigt ,

En zoek een langen rots , dacr gy gevaarloos fticht.

SAJlaat de donder alles neer ,

Al tfiddert zee enftrand voor 't ongejluimig weer ,

Noch zult gy vry van ongemak,
,

Geruft en vrolyk zyn t befchermd van 't nedrig dak.

'T VYF-
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'T VYFDE ONRYM.
Maar nademaal't genees-middel myner re-

denen in u werkzaam is , zal ik flerker ge-

bruiken. Wel aan dan ftel eens, dat de goe-

deren der Luk-godinne noch verganklyk, noch
licht-veranderlyk waren ; wat doch is'er in ,

dat het uwe werden kan, ofwel aangemerkt,

„niet gering zy? Is de rykdom tenopzigte van
u, of van zich zelven dierbaar? Wat is daar

van het befte goud , of 't zaam- gefchraapt

zilver ? Maar dat is heerlyker , als 't uit ge-

geeven , dan als 't verzameld werd. Want
gierigheid maakt altyd gehaat , mildaadtgheid

•vermaard. Zo dan by u niet blyven kan , het

geen iemand anders krygt, zo is het geld dan

eerfl dierbaar , als men het door oeffening

van mildaadigheid niet meer bezit. Maar
wierd het altemaal , zo veel 'er indegantfche

waereld te vinden is , eenen menfch alleen

toegevoegd, zomoeftenalle de anderen daar

van gebrek hebben. Een ftem vervuld te ge-

lyk veele ooren ; maar uwe fchatten konnen
tot veelen niet overgaan, of zy verminderen,

en maakenfioodwendigdiegeenen behoeftig,

die zy veflaaten. O flechte en gebreklyke ryk-

dommen , die verfcheiden te gelyk niet ge-

heel konnen bezitten , en tot niemand over'

gaan, zonder anderer armoede. Kandeglants
van
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van edelgefteente het ocg bekooren ? Maar zo

'er iets voortrcfl\k> is in die fchitteripgen , dat

is het licht der edele fteenen , niet der men-
fchen , die ik zonder verwondering niet k.m

zien over fteenen zich verwonderen. Want
wat is 'er ichoons voor gezielde en redelyke

(chepfels in iets, dat ziel- bc weeging, en leden-

yerband mift ? Want ofwel dit het maakfel

des Scheppers , en door ondericheid van an-

dere dingen, cenige geringe fchoonheid deel-

achtig zy, nochtans is 't verre beneden uwe
uitfteckendheid, en niet verwonderens -waar-

dig. Vermaakt u het fieraad der akker- landen?

Waarom niet? Want het is een fchoon ge-

deelte van Gods fchoonfte werk. Zo verluf-

tigd men zichzomwylenin'taanfchouwender
ftille zee : zo verwonderd men zig over he-

mel, fterren , zon, emman. Maar behoord
iets van dit alles den menfche toe? Durft gy
op hunnen glants roemen? Z^n de Lente-bloe-

men uwe pracht ? Of zwellen de Zomer-vruch-
ten door uwe vruchtbaarheid? Wat bat gy u
door ydele vreugden verlokken ? Wat omhelft

gy het geen buiten u is, voor uw eigendom?
Nooit zal de fortuin u eigen maaken, 't geen
de natuur van u vervreemd heeft. De aard-

vruchten zyn buiten twyfTel tot voedfel der

dieren. Maar zo gy uw gebrek wild voldoen,
't geen de natuur genoeg is , zó b ;hoefd gy
den overvloed der Fortuine niet te zotken.

Want
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Want de natuur is met weinig , en 't geringfte

te weden : en z.o gy haar > als zj verz.aad.tgd

is y nech met overdaad tergen Wild , zal alles

wat gy gulzig inzjwelgd, onzjoet , of ongezond

z.yn. Meind gy ook dat het heerlyk fta, met
veelerhande kléederen te pronken? Maarzo
die wel gemaakt, of fierlyk zyn , zal ik my
over de ftoffe, of 's Kieermarkers konfl ver-

wonderen.- Of maakt een langen fleep van
dienft-booden u gelukkig? Doch zo zy kwaad-

aartig zyn , (trekken zy tot een verderfly-

ken lafl voor 't huis, en onverdraachlykevy-

anden voor hunnen Heer. Zyn zy in tegen-

deel vroom , hoe zal &Qns anders vroom-
heid onder uwe fchatten konnen gerekend

werden ? Uit al het welken middasklaar blykt,

dat niets, van het geen gy onder uwe goede-

ren opteld, waarlyk uw goed zy. Is 'er in dit

alles geenwenfchlykefchoonheid, wattreurd

gy dan om 't verlies , of verheugd gy u om
't behoud? Maar zyn deeze dingen ten op-

zigte van haar zelve fchoon , wat gaat u
dat aan ? Want dan zouden zy van uwe
goederen afgezonderd van zelfs behaagd
hebben. Zo zullen zy niet dierbaar zyn >

om dat gy die ender uwe fchatten rekend,

maar gy rekend die onder uwe fchatten

,

om dat zy u dierbaar fcheenen. Edoch wat

haakt gy met zo veel arbeids na geluk? Gy
tracht, geloof ik, het gebrek door overvloed

te
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te vereryvcn. Maar het vak anders uit:

Warit tot onderhoud van veelerhande k >f-

telyken huis-raad is veelerhande behulp Van
nooden : en 't is waar , dat hy veel behoefd ,

die veel bez.tr. In tegendeel heeft hy z.er

weinig van doen , die zynen overvloed na
den eifch der natu ir, en nier na eerzuchtige

overtolligheid afmeer. Hebt gy dan in, en

eri geen, of zo weinig goed, dat

gy in dingen buiten u , en gantlch van u
afgefcheiden , uw goed moet zoeken? Of is

alles zo verkeerd, dat het redelyk, en recht-

godlyk dier zich niet fchoon acht , dan alleen

door bezit win zielloozen huisraad ? Alles

vernoegd zich met het zynen: gy lieden daar-

entegen , die na de ziele Gode gelyk zyt,

ontleend het fieraad uwer voortreflyke natiiure

van de geringfte dingen: en bevroed nieti

wat ongelyk gy uwen Schepper aandoet. Hy
heeft het menfchlyk geflacht 'boven alle aard-

iche dingen willen verheffen , en gy vernederd

uwe hoogwaardigheid tot beneden het al-

lerflechrile. Want nadien het goed waardi-

ger is, als die het bezit , zo fteld gy u, vol-

ts uw eigen oordeel, verre beneden het al-

lerverachtlykfte , zo dikwyls gy dat onder

uw goed fteld. 'T geen niet zonder recht ge-

lehied. Want dit is der menjehen aart , dat

Z.J dun al/een alles overtreffen , als z.y hen z.el-

ven krnnen , en winder werden als de heeften ,

als
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als zy z.ich z.elven met meer hennnen. Allen an-

deren dieren is 't eigen zich niet te kennen ,

maar in d^n menfeh is 't een mifdaad. Doch
hoe verre gaat deeze uwe dwaalinge niet

,

dat gy iets meind te verheerlyken door ont-

leend verfierlel ? Maar dit is onmooglyk
"Want 20 iets door byvoegfel uitmunt , pryft

men het byvoegfel wel , maar het geen daar

mede werd omtoogen, blyft in zyne voorige

onwaarde. Maar 't geen zynen bezitter na-

deelig is, ontken ik goed te zyn. Zeg ik een
onwaarheid? Geenzins zult gy zeggen. Noch-
tans hebben de rykdommen hunnen bezitter

dikwyls nadeel ig geweeft ; nadien ieder boof-

wicht , en die meeftna eens anders goed tracht,

zich alleen waardig acht te zyn , om al het goud
en edelgefteente des waerelds te bezitten. Gy
dan, die nu voor fpiefle en zwaard zo angflig

fchroomd, zoud onder ftruik-roovers zingen

konnen , zo gy den weg van dit leeven als

een onbelaaden reiziger waart ingellaagen. O
fchoon geluk van 's waerelds rykdommen, die

men zo haaft niet verkrygt , of men verlieft

zyne geruftheit!

'T V Y F D E R Y M.

Gelukkig ivas die eeuw , die vrolyk plagt te leeven
,

By 't geen de milde akkers geeven ,

En door geen dwaaze pracht hoxaerdiglyk belet

Den
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Ven fch erpen honger heeft met ekelen verzet.

Toen niemand'tzorglyk vat , Aiit Bacchus leerde plengen,

Met zoeten honig wijl te mengen

:

Noch dierbaar worm gejptn zoog Tyrus purper gloed

,

E>i /» het lachchend groen de Jlaap-luji wterd geboet.

Toen een krifaHe firoomgaf toogen zonder kommer >

En 't fc hoon geboomtef riffchtn lommer:

Toen noch geen {chip doorkorf den hollen Ofeaan

,

Noch deede om koopmanjehap de vreemde kujien aan.

Toen zweeg de dolle trom , toen worfmsn geen Soldaat e»i

Tóen was noch Mars niet uitgelaaten ,

Koch verwde met het bloed van een roemruchten Held

Ht g'ujirend wapen-tutg, of omgtwroette veld.

En noil zoud 's vyands magt al woedende beflrydcii ?

Wie doodelyke wonden lyden ?

Wie V Leven waagen by vuur , kogel , zwaard , en myn' ?

Daar noch geen buit en viel, daar kon geen oorlogzyn.

Ah of men in deeze eeuw die zeden zag herleeven

!

Maar elk\, door heb- lujl aangedreeven,

Heft in zyn gierig hert en felder vlam gevoed,

Als Etna, diejieeds brandm fchroomelyken gloed.

Die eerji 'f verhoolen goud groef uit de berg-fpelonken ,

En dook na paarlen diep gezonken

,

En flonker -fleenen zocht in 'f ingewand der aard,

Die vond ten drocvenfehat , die duizend rampen baard.

D 'T ZES-
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'T ZESDE ONRYM.
Maar wat zal ik zegden van de waardighe-

den , en mogendheid, die gy toe den hemel
toe verheft , omdat gy de waare niet kend ?

Zo die in handen van booswichten vallen ,

wat fulfer-gloed vanEtna, wat overloopen-

de water-ftroom heeft ooit zo veel onheils

gebaard ? Immers hebben , gelyk u > mein
ik, heugd, uwe voor-ouders het Burgermee-

fier- gezag , dat een oorfprong der vryheid

was, om der Burgermeefteren trotsheid, wil-

len beteugelen , die nochtans om de zelve

trotsheid te vooren de Koningen uit Romen
uitgeroeid hadden. Indien echter zomvvylen

den vroomen , 't geen zelden gebeurd, eeni-

ge eer-ampten werden opgelegd, wat is daar

welgevalligs in, dan alleen hunne gerechtig-

heid ? Dus werden niet de deugden door eer-

ampten , maar de eer ampten door deugden ver-

heerlykt. Maar welke is doch deeze uwe zo

^ewenlchte , en roemruchte mogendheid ?

Merkt gy niet , ó aard-wormen ! over wien

gy u inbeeld te heerfchen ? Indien gy on-

der de muizen eenen zaagt , die zich het

recht, en gezag over allen aanmaatigde, wat

zoud gy hertelyk lachchen?

Maar wat is 'er zwakker , zo ey het lich-

chaamaanfehouwd, alsdemenfch, diemeer-

maaien
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maaien door een vlieg, ot her klcinïle inge-

zwolgen dierken derven moer. Zoud iemand
ener eenen anderen, en nier over zyn eigen

lichchaam , nier over de Fortuin , die noch

minder is , dan her lichchaam , magr heb-

ben ?

Zulr gy de vrye ziel iets opdringen ? Zult

gy een geruft gemoed dar op vafte gron-

den fteund , uir zynen ruft - (land bren-

gen ?

Als zeker Tyran door pynigingen eenvry-

gebooreir man vermeinde re dwingen , om
de vloek-verwanren , die regen zyn leeven

hadden 'r zamen gezwooren, re melden, beet

hy zyn eigene ronge af, en fpuuwde die den

verwoeden dwingeland in 'r aangezigr. Zo
maakre die wyze man een deugd van de

pynigingen j die de Tyran ror wreedheid ge-

bruikte.

En hoe kan iemand eenen anderen Waanen
aan re konnen doen, her geen hy van eenen

anderen nier lyden kan?

Bufiris weeren xvy , die zyn vreemde gaften

plagr re dooden , wierd zelfs van zynen gafl

Hcrkules gedood. Regulus had verfcheidene

Karragenienzers in den ftryd gevangen, en met
flaaflche kerenen geboeid ; maar heefr zelfs

ftraks daar na zyns overwinnaars kerenen moe-
ren fleepen. Heeft dan zodanig een, dunkt u,

centge magt , die met beletten k^n , dat een

U i an-
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ander hem doe , bet geen hy eenen anderen

doed ? Daar en boven , zo 'er eenige inge-

ichapene , en eigene kracht in waardighe-

den , en mogendheid ware , zo konden zy

nooit eenigen boofwicht gebeuren : want te-

genftrydige dingen plagten niet vereenigd t#

werden. Het zoude voorde natuur onlydelyk

zyn, dat het geen ongelyk is , 't zamen zou-

de gepaard gaan. Overmits dan niemand
twyneïen mag , of boofwichten is veel tyds

waardigheid, en mogendheid te beurt geval-

len , zo blykt , dat in zich zelven niet goed

zy > het geen 't fchuim der boeven kan toe-

gevoegd werden.

Het zelve mag men* op beter grond, van

alle overige gaaven der Luk-godinne beflui-

ten , doordien zy den fnood&en overvloe-

dig toevallen. Waar in ook dit, zoikmein,

ftaat aan te meiken, dat niemand twyffdd, of
zoeene fterk zy ,, in wien hy flerkte ziet ; en

fnel , in wien hy fnelheid ziet. Zo maakt de

Zang-konft zang-kundigen ; de Geneeskunde
geneefmeefters ; de Redenryk-konft reden-

rykers : Want alles werkt na z^ynen aart, en

wraakt de vermenginge van tegenftrydighedèn.

Maar geen rykdom kan den onvemaadelj/'

\en heb - iu(l voldoen : en geen mogendheid

maak} e*n fljaf zjyner wellttften zjyns z.elfs mag-

tig. Ook maaken de waardigheden i aan

Godloozen vergund , hen niet alleen niet

eer-
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eerwaardig, maar openbaaren veel eer hun-

ne onwaardigheid.

Waar komd dit van daan? Om dat gy
vermaak hebt dingen, die anders zyn, eenen

valfchen naam te geeven, die aanltondsdoor

de uirkomfl befchaamd werd. Dus kan dit

ge^n rykdom , dat geen mogendheid , ofte

waardigheid genaamd zyn.

Eandlyk mag men 't zelfde van de gant-

fche Fortuin zeggen, in welke geen wenfeh-

lyk , noch wezendlyk goed te vinden is ,

gelyk zonneklaar blvkt, nadien zy den goe-

den niet altyd werd toegevoegd, en dien zy

toegevoegd werd niet goed maakt.

'T ZESDE RYM.

Wat grtiwwelen bedreef de dwingeland !

"Die Komen J}ak in Godvergeeten brand,

En Romens Raad bloeddorjitg bragt om 't leeveny

"Zyn Broder zelfs den dood-Jieek heeft gegeeven,

Eu vuil befpat met '5 Moeders harte-bloed

Het koude lyk zag met een blyd gemoed ,

En als verjieend zyn oog geen traan liet fchreiden,

Maar dartel in vermoorde fchoonheid weiden

!

Elk nvas nochtans dit fchrt k-dier onderdaan.

Van daar de Zon ryji met robyne reeft ,

Tot daar men hem ziet in de zee neerzinken ,

En daar in't Noord de zeven Jlerren blinken ,

En Zidder gloed ontfonkt het bi'aakend zand ,

Daar beefde 't al voor Neroos Jlerke hand.

Maar al die tnagt had op hem gein vermoogett t

D g
'

Zyn
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Xyn tyger-hert wierd nooit tot deuzd bewoogen*

Rampzalig is bet menfchelyk ge/lacht

,

Als wreedheid gaat gepaard met Ot>t>er-magt

!

'T ZEVENDE ONRYM.
Gy weet, zeid' ik daar op, dat niets min-

der , dan waereldfche eer-zucht my ooit over-

heerfchte ; maar dat ik bezigheden zocht om
myne deugd niet onberoemd te zien verou-

deren, zo die verhoolen bleef. Dit is 't al-

leen, fprak zy, dat uitmuntende verflanden

( doch tot het top - punt der volmaaktheid

noch niet gefleegen) verlokken kan: tewee-

ten , een begeerte tot roem , en een groo-

te naam wegens verdienften van 't Gemee-
ne-beft.

Maar hoe iedel , Hoe ongegrond die zy ,

kundgy dus lichtelyk afmeeten. De gantfche

aard-klood is, gelyk de fier-kundige betoo-

ningen leeren, ten opzigte des hemels, maar
een enkle flip : dat is , zo die by de groot-

heid des hemel-klootsvergeleeken werd, oor-

deeldmen, dat hy geen uitgestrektheid altoos

hebbe. ' Maar dit zo klein gedeelte des vvae-

relds is , gelyk Ptolomeus bevvyft , naauw-

Ivks door een vierde van leevende fchepfelen

bewoond , die \vy kennen. Trek van dit-

vierde met uwe gedachten eens af, het geen

yan zee , en poelen overftroomd , en van
fchor-
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fchorre woeftenyen bezet is , en daar zal by

na geen plaats tot een woonltedc voor een

menich overblyven.

Meind gy dan in dit klein ftipkenvan een

Hip bellootcn , en bepaald, uwen naam groot

te maaken , en uwen roem te verbreiden ? Wat
doch heeft' de Eer -naam, in zo enge paaien

begreepen , groots , en voortreilyks ? Voeg
hierby, datdeeze naauw-omheinde woonde -

de gantich - verfcheidene volkeren huis-vefl

,

die in taaien, zeden, en leevens-wyzen zeer

veel verfchillen : tot welken , zo om de on-

toeganklykheid der wegen , als verfcheiden-

heid van fpraak , en zeldzaamen omgang
met vreemdelingen , niet alleen 't gerucht

van ieder byzonder menfeh , maar zelfs

van gantfche fteden, zich niet verfpreiden

kan.

Ten tyde van Markus Tullius , gelyk hy
zelfs in zyne fchriften ergens zegd, was de

naam der Romeinen noch overt 't geberg-

te Kaukazus niet gekomen ; hoewel hun Ge-
meene - beft toen volwalTen , en by Par-

then, en aangrenzende nabuuren , hooglyk
geducht was. Zietgy wel, hoe bekrompen, en
bedrongen de roem zy , dien gy met zo veel ar-

beids poogdte verkrygen, en voort te zetten?

Zoude de naam van een Romein doordrin-

gen , daar de naam van 't gantfeh Roomfch
Volk niet doordringen kan?

D 4 Ook
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Ook zyn de zeden , en grond-wetten van

verfcheiden landaart zeer verfcheiden : Zo dat

het geen hier gepreezen , daar ftrafwaardig

geoordeeld werd. Weshalven iemand , die

vermaak fchept in de loftuitingen zyns naams,

zich wachten moet, dat zyn naam onder ver-

fcheidene volkeren bekend werde. Ieder zal

zich vergenoegen , dat zyn roem onder zyn

land-genooten werde uitgegalmd; en zoblyf't

die heerlyke onfterflykheid des Faams bin-

nen de land-paalen van een eenig volk be-

dremd.

Maar hoe veel voortreflyke mannen van-

hunnen tyd zyn , door gebrek van Schryvers,

in 't vergeet-boek geraakt ^ Wat vermogen
echter de fchriften , die zo wel, als haare fchry-

vers, door langduurige, en duiftere oudheid

vergaan ?

Maar gy lieden waand d'onfterflykheid

voort te zetten , als gy u de roemruchtig-

heid des toekomenden tyds verbeeld. Doch
zo- gy de eindelooze geduurzaamheden der

eeuwigheid overwikt, wat zult gy indelang-

duurigheid van uwen roem kunnen vinden ,

dat u verblyden mag ? Want zo men een

oogenblik by tien duizend jaaren vergelykt,

zal'er tuflchen beiden noch eenige , hoewel
zeer geringe, overeenkomft zyn , omdat bei-

der langduurigheid bepaald is. Maar dat zelf-

de getal van jaaren , hoe menigvoud ook
ver-
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vermeerderd , kan hy d'oneindigc geduur-

zaamheid geenzins in vergel)kinge komen:
Want tujjcben eindig, en eindig is noch altyd

eentge ; tuflchcn oneindig , en eindig nooit de

muil} e geloeid.

Hier uit fpruit her, dat de roem, hoelang

die zoude mogen duuren, niet alleen kort,

maar ook gantfeh niets zal fchynen , zo die

by de onvergankelyke eeuwigheid in beden-

kinge komt.

Maar gy li,eden zoud geen goed doen ,

noch groote daaden betrachten, indien s,y

door liefde tot 's Volks iedel- geklap , en

raaskal niet wierd aangenoopt : en op ge-

wille , noch 's deugds bekoorlykheid let-

tende, zoekt gy belooning in anderer men-
fchen praat.

Hoor eens hoe geeftig iemand die licht-

vaardige verwaandheid befchimptc.

Als zeker man , die zich den naam van Wyf-
geer , niet tot oeffening van deugd , maar
uit trotfen hoogmoed , verkeerd had aange-

maatigd , van eenen anderen met fcheld-woor-

den befprongen wierd, metbyvoegingc, dat

men nu wel haaft zoude weeten , of hy een

Wyfgeer ware, zo hy die fmaadheid zacht-

zinnig , en geduldig verdroeg ; gcliet zich

de eerfte een wyl gantfeh bezaadigd, en zei-

de , als of hy den ontfangen hoon befpotte-

de : Ziet gy nu wel > dat tk^een Wysgeer ben ?

D $• waar
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waar op de andere met vinnigheid ant-

woorde : Jk^hadde't gezien , had gy gezjwee-

gen.

Maar wat kan voortreflyken mannen ( want
ik fpreek van zulken , die door deugd na

roemftreeven) wat kan , zeg ik, voortrefly-

ken mannen baaten , dat men hunnen naam
roeme , na dat hun lichchaam door de dood
verflonden is ? Laat het waar zyn , 't geen wy
echter niet mogen gelooven, dat degantfche

menfch fterve, zo is immers de roemgantfch
niets , als hy , die geroemd werd , niet is.

Maar zo de ziel van een geruft geweeten be-

genadigd, in tegendeel uit het lichchaam ont-

kerkerd , en in den hemel vry ingevoerd

werd, moet zy dan niet alle aardfche dingen
verfmaaden, als zy den hemel geniet, en ver-

heugd \%) dat zy van het aardfche vry gemaakt

zy?

'T ZEVENDE RYM.

M wie doldriftig wil een grooten naam verwekken ,

En acht den roem zyn hoogjien fchat ,

Die zie wat 's Hemels kring bevat ,

En meete 't klein begryb van 's aards bewoondeplekken:

"Zo zal hy fchaamrood moeten Jlaan y

Dat zyn verkreegen lof geen Jiipken kan beflaan.
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dwaas! die V jok des doods hebt op uw' nekgelaadent

Wat ied'!e hoop heeft u mijlady

Dat gy tracht na de entjierflykheid ?

Al roemde 't verjie volk uw' wyd-vcrmaarde daaden
,

Al Jleeg uw huis tot Jiaat en magt ,

De dood ktnd mogendheid , noch adelyk gejlacht.

Zy maakt geen onderscheid van armen , of van ryken

:

Zy dekt met een de zelve aard y

Die onbekend is, en vermaard ,

Endoeddenjlechtjlen menfeh den grootJlenVorJlgelyken.

Is in het graf ht t bekkeneel

Van een verachten Jlaaf, en Heer niet evenveel*

Waar mag het trouw' gebcent' van Fabius nu wezen*

Wat is nu Br ut us , dan watjiof7
.

Wat baat nu Kato Jlrengheids lof%

In weinig letters Jlaat hunn' gantfche roem te leezen.

Maar weet hy , die begraaven legt ,

Dat iemandfpeld zyn naam
} ofwat men van hem zegd*

Zo duiktgy dan, o menfeh ! onkenlyk onder de aarde*

De roem daar weinig voordeel geefd.

Of meind gy , dat men langer leefdy

Als t volk u na uw' dood noch houd in eer , en waarde ?

Zo zult gy haajl , van lof ontbloot ,

Om deezen eer-zucht zien de droeve twede dood.

'T ACHT-



&o Vertroostinge

•T ACHTSTE ONRYM.
Maar op dat gy niet denke > dat ik een

onverzoenlyken . oorlog tegen de Luk-godin-

ne voere , zo beken ik , dat zomwylen die

Verleidftar den menfchen eenigen dienft

doed: dan naamentlyk> als zy haar bekend
maakt , als zy haar aangezigt ontmomd , en

haare zeden openbaard.

Wel licht begrypt gy niet , wat ik zegge.

Ook is, 't geen ik zeggen wil , wonderbaar-

lyk, en zal dierhalven myn gevoelen naauw-

lyks met woorden uiten konnen. Ik durf
ftaande houden , dat tegenfpoed den men-
fche voordeeliger zy, dan voorfpoed : Want
voorfpoed bedriegd altyd , dewyle die , onder

fchyn van geluk , iemand liefkoofd , tegen-

fpoed is alryd oprecht , dewyle die zich on-

flandvaftig betoond door veranderlykheid.

Voorfpoed mtjletd , tegen-fpoedonderwyfd. Voor-
fpoed maakt de zielen der gelukkigen flaaf-

achtig door fchyn van bedriechlyk goed : te-1

genfpoed maakt de herten der ellencligenvry,

door befef van het broofch geluk.

Hierom ziet.men,dat voorfpoedigen gantfeh

opgeblaazen, dartel, en hunnes zelfs onkun-

dig zyn : tcgenfpoedigen in tegendeel zyn be-

zaadigd , ingetoogen , en voorzigtig , door

geduurige worftelingen met hunne rampen.

Eind-
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Eindlyk trekt voorfpoed den afgedwaalden

door een lok-aasvan het vvaare goed af; maar
tegenfpoed , tot het waare goed wedcrbren-

gende , rukt den mifleiden met geweld te

rug.

Acht gy het gering, dat zo harde, envreef-

lyke tegenfpoed u de herten uwer vrienden

hebbe leerenken nen? trouwe, en geveinfde

metgezellen doen onderfcheiden ? Toen u de

Fortuin verliet , nam zy haare vrienden met
zich, en heeft u de uwen gelaaren.

Wat zoud gy, toen gy noch in ffcaat, en,

zo gy meinde, gelukkig waart, hier voor niet

gegeeven hebben ? Zoek dan niet meer na

verloorene fchatten , gy hebt het dierbaarfte

der fchatten, dat is, waare vrienden, gevon-

den.

'T ACHTSTE RYM. .

Dat zomers , winters, herfften, tenten ,

By beurten heer/'cben op der aard,

En dat de Jiryd der Elementen

Niet Jieeds een nieuwen bayerd baard
;

Dat Febns ryfi , en weer gaat zinken,

Des a~:o>:ds in den Ofeaan

,

Op dat de nacht-bodtn zond blinken ,

En baanen 't loop-fpoor van Diaan j

Dat Thetys met baar dolle baaren

Kooit overjpringd htt Jlrand , en perk ,

Noch brengd het aardryk in g vaaren

,

M woed haar barmng noch zo
e
Jlerk 5

Dat
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Dat zee, en land, en locht , en hemel
Zo vajl gelchaaheld blyft aan ten ,

En kan btjlaan in vreugd-gewemel
>

Dat alles doet de Liefde alleen.

Zo Liefde laat den teugel glyden ,

Zal V geen zich nu zo wel bevind
t

Vergaan door onderlinge jïryden>

De Liefde volkren f' zamen bind ?

De Liefde paard twe echt -genoot en ,

En flookt in hen een kuifchen gloed:

Door Liefde werd verdrag gejlooten ,

En trouwe maatjehappy gevoed,

O menfeh ! gy had geen ramp te vreezen >

Zo Liefde heer was in tav hert ,

Die zelfs den hemel gaf het wezen >

En alles houd zo onverwerd.

VER-
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VERKLAAR IN GE
DER PL AAT
VAN HET

DERDE BOEK,
KLINK-DICHT.

H Ier is een Schouw-rooneel van 't iedcl menfch-gepoog.

Een fchoone ziet de tyd haar blonde lokken fcheeren,

Haar hoogfte zorg, en kracht om zielen te overheerenj

De wulpsheid achtei haar maakt dartel vreugd-vertoog.

Kupido zoekt Helone, en haar aanminnig oog,

Maat vind haar bekkeneel , en beend'ren , die hem deeren.

Hier volgd noch Tantalus, en Midas, hun begceren.

De dwingland fchrikt en beefd voor't wraak zwaard van om hoog.

Het zaamgeraapte volk hoord vruchtloos na de wetten

Des Vorfts , wiens hoog gezag hem niet kan veilig zetten.

De krygs-liên aangehitft gaan in een wille dood,

Schoon zy hun helden-daan in 't graf niet hooren (pellen.

De waare Wysheid zwigt voor tvd, noch drift, noch nood:

De grootsheid baard een ftorm , die alles neet kan vellen.







;
VERTROOSTINGE

DER
WYSGEERTE

VAN
A.M.T.S.BOETHIUS.

HET DERDE BOEK.
INHOUD.

DeWyfgcerte toondmct krachtiger bcwyzen > dat alle

menfcncu wel na gelukzaligheid haaken , maar dwaa-
ien in haaren aart , en in 't middel om haar te vcrkry-
gen ; doordien zommigen die in 't verzaamelen der
fchattcn , anderen in eer -ampten» Vorften-gunft,
roemruchte daaden > adel ? en wclluften ftellen. Zy
beweerd , dat hier in geen geluk , maar dikwyls on-
geluk gelegen is , en dat God, die t Heel-al bciherd,
alleen het hoogftc

'T EERSTE ONRYM.
ZY had reeds haaren zang; geëindigd ,

als my des zehs zoetigheid', jeukende
om noch meer te hooren , noch verwon-

derde
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derd , en met opgefteekene ooren flaande

hield.

Dies zeide ik een \vyl daar na : ó Zoetfle

troofl der afgefloofde zielen ! Hoe zeer hebt

gy, zo door klem van fpreuksn, als door lief-

lykheid van gezang , my verkwikt ? Dies ik

vermeine hier na de ongevallen der Fortuin te

konnen tarten.

Weshalven ik niet alleen onbevreeft ben
voor de hulpmiddelen, die gy zo even fcher-

pen noemde , maar u ook lmeeke met allen

ernft 9 my die te vergunnen , verlangende

meerder te hooren. Ik merkte het, zeide zy,

toen gy onze woorden zwygende , en graatig

inzoogd : en deezen uwen ziele -ftand heb
ik verwacht, of, om de waarheid te zeggen,

zelfs verwekt.

Het geen hier noch te gebruiken fïaat , is

van dien aart , dat het wel byte , als men 't

eerft proefd , maar zoet werde , als het die-

per is doorgedrongen. Gy zegd te verlan-

gen , om meer te hooren ; maar in wat luft

zoud gy niet ontvonken , zo gy befpeurde ,

werwaarts ik u leiden wil? Werwaarts? zeid'

ik. Tot de waare gelukzaligheid, fprak zy,

daar gy fleeds van droomd , maar geen be-

vroeaing van hebt , om dat uwe ziel met
vooroordeelen bezet is. Doed, zeid' ik , dit,

bid ik u , en wys my zonder vertoeven aan

,

welke de waare gelukzaligheid zy. Gaarne

,

fprak
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fprak zy , om uwent wille : Maar zal met
woorden u eerfl aflchetfen > en leeren , het

geen u kenlykfl is , op dat gy dit begrypen-

de, de gedaante der waare gelukzaligheid ken-

nen moögd » zo haalt gy uwe oogen op het

tegendeel ilaad.

'T EERSTE R Y M.

Die in vruchtbaar land tvil zaai jen t

Roeije eerji al het fchaadlyk kruid ,

Stronk , en hraamen naar/lig uit t

Om ten milder oogji te maaijen :

Honig-raadfmaakt nooit zo zoet >

Dan of> bitter aljjem-roet.

''TJler-licht heeft nooit fchoonder luiJieT %

Dan naar een ongejlutmig uur t

Als men niet dan bhkfem-vuur %

Zag gejlingtrd in het duijier.

En de zoet/ie dageraad

Na de langjien nacht obgaad.

Zo behoord gy , die voor deezen

Zocht na goedWen broofth en valfchy
1

'T' jok te Jchudden van uw hals >

En die dwaaling te geneezen.

Dan zal uw verlicht gemoed

Straks genieten 'f waare goed*.

'T TWEDE ONRYM.
Toen hield zy heteezigteen weinig neder-

geflaagen , en als weder tot haar zelven geko-

E men,
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metij begon zy aldus : Alle ftervelingen , hoe
menigerhande bevlytigingen, en zorgen hen
bezig houden > (laan wel Verfcheidene pa-

den in , maar trachten echrer tot een en 't

zelfde einde der gelukzaligheid te geraaken.

Dit alleen is 't waare goed, daar men niets by,

of boven wenfchen kan , als men 't verkreegen

heeft. En dit is wel het hoogfte goed , dat

alle goederen in zich behelfd : Want zo daar

iets aan ontbrak , zoude het niet konnen het

hoogfte goed zyn , nadien 'er iets zoud' buiten

wezen , dat men wenfchen mogt.

Dusblykt, dat gelukzaligheid is en volmaak^

te ftaat > waar in alle goederen zjyn te z.amen

vergaderd.

Deezen, als gezegd is, trachten alle men-
fchen langs verlcheidene paden teverkrygen:

"Want aller menfchen zielen is een luft tot

het waare goed ingefchapen , maar de verlei-

dende dwaaling brengd hen tot het valfche.

En om dat zommigen waanen , dat het opper-

ile goed befta , in niets te behoeven , poogen
zy overvloedige rykdommen te bezitten.

Anderen meinende dat het hoogfte goed te

zyn , dat iemand hoog- achtbaar maal>t , heb-
ben gezocht by hunne borgeren door ver-

kreegen eer-ampten ontzaglyk te wezen.

Men vind'er , die het hoogfte goed in de

groot/Ie mogendheid (iellen : Deezen willen, of
zelfs heerfehen, of heerfchers aankleeven.

Maar
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Maar die roemruchtigheid het befte ach-

ten , zoeken door oorlogs-daaden , of kon-

Hen , die de vrede voeci , eenen heerl)ken

naam te verbreiden.

Verfcheiden/j*/^»^ van 't goed na vreugd,

en blydfchap afmeetende , meinen , dat 'er

niets gelukkigers zy , dan in alle welluften

verzoopen te leggen.

Daar zyn 'er ook , die einde , en oorzaak^

van dit alles onder een vermengen ; en ryk-

dommen om mogendheid , en welluften ,

of mogendheid» om geld , en roemruchtig-

heid najaagen.

In dit, endiergelyk, is de betrachting, en

wenfeh der ftervelingen bezig , als daar is a-

del, en 's volks gunft, waar door men fchynd

vermaard te moeten werden; vrouw, en kin-

deren , waar door genuchten zyn toegebragt.

Maar de vrienden, die wel het heiligfte flag

der goederen uitmaaken , werden niet onder

die van deLuk-godinne, maar van de Deugd
gerekend. Het overige zoekt men , of om
mogendheid, ofom welluft.

\Vat belangd de goederen desLichchaams,

die km men gevoeglyk onder de bovenge-

noemde tellen: Want kracht, en grootheid

fchynen mogendheid , fchoonte , en fnclheid

roem, gezondheid welluften te baaren. Uit

al het welke men ziet , dat in alles de geluk-

zaligheid alleen beoogd werd : Want ieder

E 2 007'
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eordeeU dat het hoogfte goed te z.yn , dat hy bo-

ven alles begeerd. Maar wy hebben getoond

,

dat gelukzaligheid het hoogfte goed zy : Waar-
om ook ieder dien ftaat gelukkig roemd, dien

hy boven alles wenfcht.

Dies hebt gy nu de gedaante der menfch-

lyke gelukzaligheid byna leevendig voor uwe
oogen afgefchetft , naamentlyk rykdommen

,

eerampten , mogendheid , roem , welluften. 'T

welk alleen by Epikurus aangemerkt, hem
deed zeggen , dat welluft 't hoogfte goed

moeft zyn , nademaal alle andere dingen khy-
nen de ziel te kittelen.

Maar ik keere weder tot de betrachtinge

der menfchen , welker gemoed , al is 't ook
met een verduifterd geheugen , 't hoogfte

goed weder zoekt, gelyk een dronkaart, die

vergeeten heeft , welken weg hy moet hou-

den omt' huis tegeraaken. Dunkt u, dat zy

dwaalen , die trachten niets te behoeven ?

Immers is 'er niets, dat de gelukzaligheid vol-

maakt, als een ftaat, overvloeijende van alle

goederen , en dat men niets van eenen an-

deren behoeve, maar van zich zelven genoeg

hebbe.

Zyn die het fpoorbyfter, diehetallerbefte

ook het allereerwaardighte achten ?Geenzins:

Want het niet gering , noch verachtelyk kan
wezen , dat byna alle menfchen poogen te

genieten.

Is
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Is mogendheid niet onder de goederen

te itellen ? Wat dan? Zal men voor krach-

teloos, en van geener waarde houden , het

geen blykt, dat alles te boven gaat ?

Zal men roem niet met al rekenen ? Maar
wie kanwraakcn, dat alles, wat voortreflykft

is, ook het roemruchtigfte fchyne?

Onnoodig is 't aan te wyzen , dat geluk-

zalig heid in angft , noch droefheid befta, fmer-

ten, noch mocilykheden onderhevig zy, door-

dien men zelfs in het allergeringftc dat geene

zoekt , dat men verheugd is te mogen bezitten

,

en genieten.

En deeze dingen zynhet, diedemenfchen
trachten te verkrygen : danrom wenfchen zy

na rykdommen , eer-ampten , heerfchappy,

roemruchtigheid , en welluften , omdat zy

daar door genoeg , eer, mogendheid, roem>

en vreugd meinen te bekomen. 'T moet
dierhalven goed zyn , daar , met zo verfcheide-

ne betrachtingen , de menfchen na jaagen.

Waaruit licht af te neemen is, hoe groot

de kracht der natuure zy, dat zy lieden allen,

in het verkiezen van het goede, overeen {tem-

men, fchoon zy, omtrent het zeiven, meni-
gerhande , en verfchillcnde gedachten heb-

een.

E 3 'T TWE-
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'T TWEDE RYM.

Hoe dat Natuur haar wyze wet
'Tgantfch Schep/el onverbreeklyk zet ,

En ftterd den teugel aller dingen

,

Luji my op zoeten toon te zingen.

Al werd de Leeuw gelegd aan band

,

En eet getemd uit *s meejlers hand,

jil kpnnen de gedreigdeJlagen
'T 9ntaarden dier een fchrik aanjaagen.

Indien zyn eerjl- ontzonken moed
Geprikkeld werd door fmaak van bloed

,

Zo breekt het brullende zyn banden
5

Enfcheurd zyn meejler met zyn tanden ,

'T wild vogelken , dat berg , en dal

Vervulde met zyn vreugd-gejchal,

Mag > in het kooyken opgejlooten,

. Vermaaken aW de huisgenooten $
•

Maar , fchooti 't niet kreeg dan lekkerny

,

Noch wenfcht het om te wezen vry.

Het bofch is 't voorwerp van zyn zangen,

Het bofch is all' zyn zoet verlangen.

En boord het eens ter kerker uit

,

Het Jlaat terjiond een zeeg-geluid

:

Geen zaad, geen lok-aas zal't bekooren

,

Maar laat zich mild tnfchaduw hooren.

Al
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M butgd men V of>gefchooten riet t

Zo baajl het iveêr ter hand uttfchiet y

Zo ryj} , ettjhiat bet recht Merheven >

Celyk eer 'f neder wierd gedreeven.

De Zon die *S avonds zinkt in 't meer >

Ketrd door verholen wegen weer:

En komt des morgens , op zyn wagen ,

De droeve dmjiernis verjaage».

Zo volgd het al zyn eizen aart

,

En de eei-Jle jland Vernoegen baard.

Zo moet een kring zyn rond ontleenen ,

Ah zich begin , *« emd'vereenen.

'T DERDE ONRYM.
Zo droomd gy Heden ook, ó aardfche die-

ren ! noch van uw begin , als is 't onder
flaauwe verbeeldinge , en gy befchoud liec

waare einde der gelukzaligheid met eenige

kennifle, al is die niet gantfch klaar : en der-

waarts , als ook tot het waare goed , leid u
ook uwe aangeboorene neiginge, maarvee-
lcrhande dwaalinge trekt 'er u weder af.

Let maar eens , of de menfchen tot hun
voorgefteld einde konnen geraaken , door

.

't geen zy waanen , dat hen de zaligheid zal

toebrengen? Want zo rykdom , of eer, of
iets diergel) ks kan te weeg brengen , dat ie-

mand fchyne geenes diiags behoeftig , zo ftaan

E 4. wy
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wy toe , dat zommigen door bezit deezer din-

gen gelukzalig werden. Maar zo dit zelfs niet

vermag , het geen't beloofd , en veeier din-

gen behoeftig laat, blykt daar uit niet klaar,

dat 'er maar een valfche fchyn van geluk in ge-

vonden werde?

Ik zal u zelfs , die noch onlangs zo ryk waart

,

eerft ondervraagen : Was uwe ziel , in 't mid-

den dier overvloeijende fchatten, om heton-

gelyk, dat ugefchiede, nooit door angftont-

fteld? My heugd niet , zeid' ik , dat ik ooit

zo vry ben geweeft , of daar was altyd iets ,

dat my deerde. Was 't niet, fprak zy, omdat
u iets ontbrak, daar gy na wenfchte, of iets

voorviel , dat gy niet gaarne had? Zo is 't,

zeid 'ik. Zo begeerde gy het een , fprak zy ,

en wraakte het ander. Ik beken, 't zeide ik.

Maar elk ontbeerd , fprak zy , het geen hy

wenfcht. Dat is zeker, zeide ik.

Die iets ontbeerd, fprak zy , heeft die van

zich zelven wel genoeg? Geenzins , zeide ik.

Zo moft gy dan met alle uwe fchatten, fprak

zy, dit gebrek lyden ? Waarom niet? zeide

ik. Zo maakt de rykdom dan niet, fprak zy ,

dat men geenes dings behoeve , ofvan zich zel-

ven beftaan kan , 't geen de rykdom echter

fcheen te belooven.

En dit is , meinik, ook voor al in achtte

neemen, dat het geld in zich zelve niets heb-

be> 't geen in weerwil des bezitters niet zou-

de
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de konnen geroofd werden. Ik ftem her roe,

zeide ik. Hoe zoud gy het niet toeftemmen,

fprak zy , daar alle dagen een magtiger dat

eenen onmagtiger , zyns ondanks, ontroofde

Want waar van daan komen die recht-ge-

dingen , dan , omdat het geld, dat met lift,

ofgeweld den bezitter in weerwil is ontvreemd,

weder geeifchtwerd? Zo is't, zeide ik. Dies

heelt ieder een van-buiten-ontlcenden by-

ftand van nooden, om zyngeld te bewaaren,

fprak zy. Wie kan dat ontkennen? zeide ik.

Maar hy zoude, fprak zy, des niet behoeven,

zo hy geen geld hadde , dat hy verliezen

k mde. Dat 's buiten twyffel, zeide ik. Zo is

de zaake dan verkcero uitgevallen, fprak zy,

want de fchatten , die fcheenen van zich zel-

ven iemand genoeg te doen hebben, manken
veeleer, dathy eens anders byftand behoeve.

Maar op welke wyze is de behoefte door

r>kdom verdreeven ? Hebben dan de ryken

geen honger ? Dorft hen nooit? Maakt geld

het lichchaam ongevoelig voor den winter-

koude ? Maar zult gy zeggen : De ryken heb-

ben by der hand, 't geen den honger kan doen
vergaan 1 dorft, e» koude verdryven. Zo kan
men de behoefte door rykdom wel helpen

,

maar niet gantfchlyk wegneemen ; want zo

deeze behoeftigheid , die alryd gaapt , en

altyd iets meer wenfcht,door geen fchatten ver-

zadigd werd , zo moet 'er noodwendig alryd

E 5" iets
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iets overblyvcn, dat verzaadigd moet werden.
Ik zwyg, dat de natuur zeer licht, de gierig-

heid nooit , genoeg heeft. Zo dierhalven de

rykdom geen behoefte wegneemd , maar zelfs

bard, waarom beeld gy u in, dat men daar

door genoeg kan hebben ?

'T DERDE RYM.

Alhadeenryke vrek het goud in overvloed,

Dat nooit de gierigheid voldoedi

Alcvas zyn hals verjierd met durb'repaarel-fnoeren:

Al kon hy op 2yn land doen honderd ploegen gaan ;

Neeh is, zo lang hy leefd , zyn hert met zorg heiaan ,

En ah hyjierfd , zo kan hy 'tgoed niet met zich voeren.

'T VIERDE ONRYM.
Maar de ecr-ampten maaken (zal men zeg-

gen) iemand, dien ze gebeuren, eerwaardig,

en ontzaglyk. Hebben Staat-bedieningen die

kracht, dat zy de herten der geenen, die haar

verkrygen, met deugd vervullen, en van on-
deugd zuiveren ? Immers plagten zy de god-
ioosheid niet te verjaagen, maar openbaar te

maaken ; waarom men het kwaalyk neemd,
dat zy dikwyls boofwichten te beurte vallen.

Hier kwam het van daan , dat Katullus den
Rechter Nonius eenen krop-zweer noemde,
fchoon hy op den Rechter-floel zat. Ziet gy
wel, hoe groote fchande dat eer-ampten den

kwaa-
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kwaaden toebrengen ? Want hunne onwaar-

digheid zoude minder zyn ten toon gefield,

varen zy door geen hoog-bewind vermaard

geworden.

Hebt gy zelfs niet , met zo veel g:vaars,

daar toe gebragt moeten werden , dat gy met
Dekoratus hetStaat-beflier zoud'aanvaarden,

om dat gy hem kende voor een grond-fchelm

,

en trouwloozen verraader ? Want om eer-

ampten kan men niemand eerwaardig achten,

die men onwaardig acht , die ampten te be-

kleeden. Maar zaagd gy iemand begaafd met
wysheid , zoud gy hem deezer eer , of wyf-

heid , die hy bezit , wel konnen onwaardig

oordeelen ? Gantfch niet. Want de deugd
heeft haar eigene waardigheid, die zy den
geene, met wien zy vereenigd werd , ffcraks

mededecld.

Maar overmits de borgerijke eer-ampten

dit niet vermogen , zo blykt , dat zy het

fchoon van eigene waardigheid mifTen. Waar
in dit noch aan te merken ftaat , dat nadien ie-

mand dies te verachtelyker is , als hy van groo-

ter menigte verlmaad werd , de eer-ampten

eenen boofwicht allerverfmaadelykft maaken,

om dat zy hem niet konnen ontzaglyk doen
zyn , als zy hem aan verfcheiden ten toon

Hellen.

Doch niet t' onrecht : want boofwichtcn

doen het zelven weder aan de eer-aampten

,

die



j6 Vertroostinge
die zy door hunne fchend-daaden befmet-

ten.

En op dat gy zien moogd , dat geen rech-

te eerwaardigheid door die fchaduw-eer kan
verkreegen werden , zo redenkavel aldus :

Dat iemand menigwerf het Borgermeefter-

ampt bediend, en zich tot uitheemfche vol-

keren begeeven hadde , zoude hem die bedic-

ninge by de buitenlanders eerwaardig maa-

ken ? fy^aar was eerwaardigheid eigen aan eer-

ampten, zo moed zy onder het vreemdfte

volk niet ophouden; gelyk het vuur, waar 't

ook is , nooit ophoud te branden. Doch om
dat eerwaardigheid niet door haaren aart, maar

door verkeerden waan dermenfchen aaneer-

ampten verknocht is, zoverdwynd dieftniks,

als men onder zulken komt, die in eer-amp-

ten geen eerwaadigheid flellen.

Maar dit gefchied, zult gy zeggen, byuit-

heemfchen. Zyn de eer-ampten dan by hen

,

daar zy haaren oorfprong naamen , altyd in

achtinge ? Eertyds was het Schout-ampt aan-

zienlyk , doch nu maar een iedele naam , om
Raads-heeren uyt te putten. De Lyf-togt-be-

zorger wierd voorheen hooggeëerd , wat is 'er

nu verachtelyker , als die bedieninge? Want
gelyk wy zo even zeiden, het geen van zich

zeiven geene fchoonheid heeft, krygd, en ver-

liefd zynen glants , na 't goeddunken zyns ge-

bruikers.

Zo
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Zo deeer-ampren dan niet eerwaardig mna-

ken , door befmettinge der godloozcn van zelfs

bezoedeld werden , by ryd-veranderingen
hunne heerlykhcid derven , na de achringe

der volkeren verkleinen , wat begeerlyke

fchoonheid hebben zy dan van zich zelven,

of konncn zy anderen mededeelen?

'T VIERDE RYM.

Jlpraalde Nero , trots, met purpere getvaaden
t

Alfchitierde zyn hoofd met tel gejieeni helaaden
%

Koihïïa; zy» ty%er-<iart , enpracht

By 'f volkgehaat , e» ga»tfch veracht.

Die f»ood--deelde :i-el'veel ampten uit , enjlaaten t

blaargafdeJlechijien aan zyn hcjien onderzaaten.

'.t\ ter-timft » dat een booj-ivtcht getjd,
Dan , dat een menjeh gelukkigleefdl

'T VYFDE ONRYM.
Zullen de Koningryken , of gemeenzaam-

heid met Koningen , iemand tot mogend-
heid verheffen ? Waarom niet , indien hun
geluk alryd duurde? Maar de Oudheid is vol

voorbeelden, vol is daar van de tegenwoor-

dige eeuw , dat Koningen hun vooripoed heb-
ben verwilTeld in ellendigheid. O voortrehHy-

ke mogendheid , die onmagtig is > om haar

zelve te behouden ! Maar zo de Ryks-magt
een oorfprong is van gelukzaligheid , moet

die
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die niet verminderen , en ongelukkig maa-
ken, als die magr in 't minfte deel ontbreekt?En

hoe vvyd zich 't gebied der menfchen uitftrek-

ken mag , noch blyven 'er noodzaaklyk vee-

Ie volkeren over , die buiten hunne heer-

fchappye zyn. Maar aan dien kant , daar de

mogendheid ophoud gelukkig re maaken , daar

kruipt d' onmagt in , die ongelukkig maakt

:

dus moeten de Koningen noodwendig het

grootfte gedeelte der ellendigheid onderhe-

vig zyn.

Een dwingeland, die de zorglykheid zyns

(taats ondervonden had , vergeleek de ang-

ften van 't koningryk by de vreeze voor een

zwaard, dat iemand boven 't hoofd hangd.

"Welke is dan deeze mogendheid , die geen

wroegende zorgen verdryven
,
geen prikke-

lende vreeze vermyden kan? Zy wenfchen

zelfs geruft te leeven, maar konnen niet, en

ftoffen dan noch op hunne mogendheid.
Oordeeld gy iemand magtig, dien gy ziet

wenfchen , 't geen hy niet kan te weeg hren-

gen ? Oordeeld gy iemand magtig , die van
lyf-trauwanten omringd is , die zelfs allen , die

hem vreezen , noch meer vreefd; die om magtig

te fchynen van de handen zyner dienftknech-

ten moet afhangen?

Daar zo klaar blykt, hoe vol onmagtsde
Koninglyke heerfchappye zy , wat zal ik dan

zeggen van der Koningen gunftelingen? Die
door
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door Koningl)ke magt, dikwyls als die noch
ongekneufd , dikwyls als die vergaan is , ne-

dcrllorren ?

Nero dwong zyn boezem- vriend? en leer-

meefler Scneka , een zoorce van dood, na

zyn welgevallen , te veikiezen. Antoninus

heeft Papinianus, die lang onder de hove-

lingen ontzien was , door 't zwaard zyner

krygs-knechten doen ombrengen. Nochtans
haddon zy beiden hunne magt willen afleg-

gen ; en Ssneka al zyn goed aan Nero maa-
ken i e*i een ftil leeven lyden, Maar dewyl

het zwaar gevaarte hen ter neder fleepte ,

heeft geen van beiden konnen doen, 't geen

hy wenfehte.

Wat is dan dit voor een vermogen , dat

men vreeft, als men 't bezit, en , als men 't

hebben wil, geen geruftheid verleend , en,

als men 't wil afleggen, niet kan kwyt wer-

den?
Konnen vrienden , die 't geluk , niet de

deugd verwekt , tot beveiliginge zyn ? Maar
dten het gelnk.tot vriend maakt , dien maakt het

ongeluk^ tot vjand. En wat is 'er fchadelyker

plaag, als een vyand in vrienden fchyn?

'T V Y F D E R Y M.

j^lw'ie na mogendheid tvil'Jireeven ,

Betoom zich zelfs , en leg de trotsheid af,

E»[chroom zich onder 'tjok van wellttji te begeeven :

Want
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Want fcheon men de Indiaan gevreefde wetten gaf\

En J

t eind' der aard ver/laafd zag nederbuigen ,

Voor zynen voet , om eerbied te betuigen
,

Indien men in zyn bert verzucht »

EnJIaage zorgen moet gedoogen ,

Zo nverd men te vergeefs van anderen geducht :

Zo geefd men klaar bewys van louter onvermogen.

'T ZESDE ONRIM,
Maar hoe bedriechlyk , hoc lafterlyk is

meermaals de roemruchtigheid ! Weshalven
de Treur-dichter met recht uitroept

;

roem! divaazeroeml diejlechïenkjtndbekporen,

Gy blaafd hen grootsheid in t waar door zygaan verkoren.

Ook hebben verfcheiden door valfche in-

beeldingen van 't gemeen volk een grooten

naam verkreegen ; en wat kan 'er fchandely-

ker bedacht werden? Want die zonder oor-

zaak gepreezen werden , moeten zich huns

eigen lofs fchaamen. En zo die lof verdiend

is , wat kan die echter het gemoed eens wy-
zen mans toebrengen , die zyn goed niet af-

meet na 't geruchte van 't volk , maar na de

waarheid van zyn geweeten ?

Zo het iemand loüyk fchynd , dat men
zynen naam verbreide, zo moet hy noodwen-

dig fchandlyk rekenen , dat men geen roem
zoeke. Maar , nadien' 'er, als te vooren

be-
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beweezen is, alryd veele volkeren zyn , rot

welken de naam van eenenmenfeh nier door-

dringen 'win, zo gebeurd her, dar hy, dien

roemwaardig achr , by her grootfte ge-

delte der mentchen onberoemd

Hier onder dunkt my nier, dat mende
eunlr, des volks eens melden moer, nadien

zynoch uir oordeel fpruir, noch langduurigis.

Maar wie merkt nu nier, hoe iedel, hoe
[nutloos de naam van adel moer zyn? die rot

vermaardheid (trekkende van ecnen anderen

herkomd : Want adel fchynd ziekere lof te zjn,

die van de verdienjhn der voorouderen voort-

vloeid.

Zo dan de lofruiring vermaardheid baard, zo

moer h) vermaard zyn, wiens naam men uit-

ga!md Dus maakru eens anders vermaardheid

nier roemruchrig, zo gy zelfs nier vermaard zyr.

En zo 'er iers goeds in den adel is, zo moer her,

myns bedunkens, dir alleen zyn , dar edellieden

verplicht fchynen , om van hunne voorouders

niet re ontaarden.

'T ZESDE RYM.
Het gantfebe menfchelyk ge/lafht

Is van tent oorfpronl^ voortgebragt ?

Daar is een' Vader ai/er dingen

:

Een' God , die ixjys^ 't heel-al beflierd,

Den Zot met flikker-jiraalen Jierd ,

En fch;h de tnaan-verivijjelin^en,

F W*
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J-iy heeft den menfch deezeaard vergondy
Het licht geplaatji in 'f Jierren-r»nd.

Hy Jloot de zit/ in ledemaaten
3

De ziel uit '5 hemels troon gedaald ,

Die haar begin van boven haald ,

Om de aarde <weêr eens te verlaaten.

Wat roemd men op hoog-eed'UnJlam'*

De ziel van God haare oorfprong nam.
God , God is Vader aller menfchen :

- Die niemand keurd voor bajlaard-zaad ,

Ms die z.yn hemel-aart verlaat ,

En diirfd na vuile zonden wenfchen.

T Z&VENDE ONRYM.
Maar wat zal ik zeggen van de lichchaame-

'lyke welluilen , welker graagheid vol kom-
mers, en verzaadiging vol naberouws ileekt?

Hoe grooteziektens, hoe duldelooze fmer-

ten, als vruchten der godloosheid, plegen

zy de lichchaamen haarer genieters aan te

brengen ! Wat vermaak haare kittelingen

verwekken , is my onbewufl : Maar dat zy

een beklaachlyk einde hebben, zal ieder be-

kennen, die zynewelluilen zich erinneren wil.

En indien zy konnen gelukzalig maaken ,

zo is 'er geen reden , waarom de beeilen

niet moeten gelukzalig genaamd werden, o-

vermits alle hnune neiginge ilrekt tot vol-

doening der lichchaamelyke dartelheden.

Allereerlykil zoude wel de vreugd van

vrouw, en kinderen zyn; maar 't is te onna-

tuurlyk
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tuur! k gezegd: V\'ce heeft ooitMn z.yn toon ten

•v. uier-beul gevonden Ï En hoe lleekelig hunne

ftaat ( het zy goed, hec zy kwaad) bevon-

den werd, behoef ik 11 , die het nooit be-

id hebt , en nu noch niet betreurd, niet

uien. Waar in ik het gevoelen van
on/en Kuripides P^cd keure, als hy zegd:

Die \indtrtn derj'U, beeft een gelttkkjg ongelnk.

'T Z E V E N D E R Y M.

Jl Jmaait de qoellufl zoet

,

. /? het Jlaaffch ymoeil
'Ao vhegd de bye om *t hoofd,

/'au etn , du honig roofd,

fteeh , en baard hem fmert.

])e wellttji xlied, en laat een angel in het hert.

'T ACHTSTE O N R Y M.

Daar is dan geen twyiTelaan,of alle die we-

gen zyn dwaal-wegen, die van de gelukzalig-

heid aflyden, en niemand brengen konnen,
daar zy belooven.

rampen in tegendeel daar zyn inge-

wikkeld , zaJ ik kortelyk aantoonen.

Hoe? Zultgypoogen geld by eentefchraa-

pen? Maar gy zult hec den bezitter ontnee-

men. Wild gy door eer-ampten uitmunten?

Zo moet gy den geever fmecken : en daar gy
anderen wild overtreffen , zult gy door ver-

ootmoediging u verkleinen.

F 2 Staat
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Staat gy na moogendheid ? Zo onderwerpt

gy u de laagenderonderdaanen, en brengdu
zelvenin gevaar. Wenfcht gy na roemruchtig-

heid ? -Zo moet gy veele zwaarighcden lyden,

en uwe geruftheid miflen.

Zoekt gy een welluftig leeven ? Maar wie zal

eenflaafvan'tlichchaam, hetgeringfte, enal-

lerbroofchfte van alles , niet verfmaaden ? En
op wat -Hechte, en kranke goederen fteunen

zy , die op de lichchaams-krachten ftoffen r

Zulrgy den olyfant in grootheid, den flier

in fterkte te boven gaan ? Zult gy den tyger

in fnelheid voorbyftreeven?

Ziet de wyd-uitgeftrektheid, fterkheid,en

gezwindheid des hemels, en houd eindlykop

van u over kleine dingen te verwonderen.

Welke hemel niet zo zeer hier om , als om
zyn wys beftier, verwonderens waardig is.

Maar hoe vluchtig, hoe fnel is fchoönhdeis

clants, en veel eer vergaan , als de zomer-
bloemen ? Indien, gelyk Arifloteles zegd,

de menfeh zo doorziende was, als een Links,

en zyn gezift de lichchaamen doordrong ,

zoud'hy niet Acibiades, die uiterlykzo fchoon

was , moeten affchouwlyk achten , als hy in-

wendig de ingewanden aanfehouwde ? Dies

fchynd gy fchoon , niet door u natuur, maar

door zwakheid deroogen, die u aanzien.

Acht evenwel 't ïichchaam - fchoon , zo

hoog als gy wild, maar denk ook dat het klein

vuur-
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vuurken van een derdendaagfche koorts lich-

te) vk verflind, hetgeen u zo wonderbaarlyk

fch) nd.

Uit al het welke men , als in een kort-be-

£ryp , belluiten mag, dat alles, wat niet ver-

lchafFen kan die goederen , die het beloofd,

noch door 'tzamen-vergadering van alle goe-

deren volmaakt is , niet tot gelukzaligheyd ,

als een fpoor , heen leid , noch iemand ge-

lukkig maakt.

'T ACHTSTE R Y M.

: doed onweetenheid de blinde menfehen gaan

In droeve jlrutkd-p-ian !

~Men kan het goud niet van hetgroen geb«omte rukken
,

Noch paar
1

1en van den wyn-Jlok plukken.

~Slen zet op 't hoog gtbergtgeen netten uit , om vifch

Te hebben aan zyn difch.

Ook zal men in de zee geen loozejhikken hangen
,

Om 'f fchigtig wild-gediert te vangen.

De tnenfchtverdivaafchdfcoorzoekt de dieptens van de zee,

Kendanker-grond, en rei ,

If\ weet de paarel-kujl , en waar dt purper-Jlekken

Zich langs bet Tyrifcbjlrand heenjlrekken ,

En waar de vifch verfcbutld , en in wat naare woud

,

Den (gel zich onthoud:

Doch waar het Goed mag zyn , daar hy moeji eerji na

trachten t

Dat komd hem nooit in zyn gedachten^ -

En 'f geen hy vinden moejl
, gefleegen Hemel-waart ,

Dat zoekt hy op der aard*.

Wat wenfeh ikallerbeji aan die verjlaafde metifchett*

F 3
Laat
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Laat hen na fchat , en eer-ampt tvenfchen,

En , als hen 't valfche Goed zal , na veel leeds
, gefchiên ,

Dat zy dan 't waare zien.

i

'T NEGENDE ONRYM.

Het zy genoeg , dat ik u dus verre de ge-

daante der gewaande gelukzaligheid aange-

toond hebbe , zo gy die fcherpzinnig be-

fchouwd hebt, zal het tyd zyn , dat ik u ordent-

lyk de waare gelukzaligheid aanwyze.

Ik merke , zeid' ik , dat genoegzaamheid

door geen fchatten, moogendheiddoor geen

heerfchappy, eerwaardigheid door geen amp-
ten, vermaardheid door geen roem , en vreug-

de door geen welluflen , toegebragt werde.

Hebt gy de reden , waarom , ook begree-

pen ? My dunkt , dat ik die , als door een

klein fpleetken , zien kan, maar wenfchte

,

zeid' ik 3 uitu dezelve klaarder te weeten. Die
reden is licht te geeven : Want het geen van

zich zelven eenvoudig, en ondeelbaar is, dat

fcheid de menfchlyke dwaalinge vaneen, en

brengd hen van het waare , en volmaakte goed

,

tot het valfche, en onvolmaakte.

Maar waand gy , dat het geen niets onr-

beerd , eenige magt behoeve? Gantfch niet,

zeideik. Dat's recht: want alles, wat ergens in

onmagtig is , heeft noodzaaklyk vreemden by-

itand van nooden. Zo is het , zeide ik. Dus moet
ge-
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genoegzaamheid , en raagt , een en 1 zelve,

en van eznen aarr zyn. 'T lchynd zo , zeide

ik. Het m:cn nu zodanig is, dunkt u datver-

achtelyk , ofte aller eerbied hoogwaardig?
Wietwyiteld , zeide ik, aan de keur?

Laat ons dan by genoegzaamheid , en magt

,

Ook eerwaardigheid voegen , opdat het alle

dri-c blyke een te zyn. Laat ons dit t' zamen
voegen, zo \vy de waarheid belyden willen,

Wat dan? fprak zy. Zal dit onvermaard,
en onedel gerekend werden , of boven alles

roemwaardig , en te looven zyn? Let maar,

or het geen beweezen is , niets te behoeven,
almagtig te zyn, allereerwaardigft te wezen,
wel eenige roemruchtigheid van nooden neb-

be, die het zich zelven niet geeven kan, en

daarom in eenigen deelc zoud mogen ver-

achtlyk zyn?

Ik kan , zeide ik , gelyk de waarheid is,

niet ontkennen, dat het ook aller-roemruch-

rigftzy.

Zo volgd dan , dat roemruchtigheid niét

verfchille van de voorgaande drie. Dat volgd,

zeide ik. Het geen dan niets vreemds be-

hoefd, alles door eigen krachten vermag,
roemruchtig, en eerwaardig is, moet dat ook
niet allervrolykft zyn?

\\ aar van daan het eenig verdriet zoude
krygen, kan ik zelfs niet bedenken, en moet
bekennen, zeide ik, dat het, zo lang 't bo-

F 4. ven-
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vengenoemde onderfteld blyfd , vol-vrolyk

moet zyn. Zo moet ook van gelyken nood-
wendig waar zyn, dat genoegzaamheid , magt,

eerwaardigheid , roemruchtigheid , vrolyk-

heid, wel verfcheide naamen, maar geenzins

verfcheidc wezens zyn. Noodwendig , zeide

ik.

Dat geen , dat eenvoudig , en een-wezig

is, heeft de menfchlyke verdorvendheid dier-

halven verdeeld , en terwjl men een gedeelte

z.ockt te verkregen, van hetgeen ondeelbaar is

,

Z.o Vrygd men noch deel , dat 'rr met is. noch ge-

heel, dat men niet x.oekt- Hoe dat? Zeide ik.

Die na rykdom tracht , om gebrek te vcr-

myden , kreund zich der moogendheid gantfeh

niet, fjrakzy: en wil liever veracht, en on-

vermaard zyn : en ontrekt zich ook zelfs de

natuurlyke luften, om het geld, dat hy heeft

by een gefchraapt, niet te verliezen.

Maar op deeze wyze kan hem zelfs geen

genoegzaamheid gebeuren ; nadien hy van

moogendheid ontbloot , van moeilykheden

geprangd , van verachtinge bedekt , en van
onvermaardheid t' ondergehouden werd.

Die in tegendeel niets , dan moogendheid
zoekt, die verfpild zyn rykdom , verfmaad

de welluften , wraakt de eer zonder magt

,

en fpot met roemruchtigheid. Maar gy be-

vroed licht , hoe veel dingen hem ontbree-

kt Het gefchied zomwylen , dat hy gebrek

heeft

,
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heeft , dat hem de angflen beftooken > en

Idaar hj dit niet aiweeren kan , moet hy ook
niet magtig wezen , hoe zeer hy daar na

haakte.

Opgclyke wyzekan men redcnkavelenvan

eerampten j roem , en welluftcn. Want na-

demaa] dit al te zamen een is , zal hy , tlie

het een /onder het ander wenicht , ook dat

i^cen , dat hy wenicht , derven moeten.

Maar dat iemand , zeide ik, dit alles te ge-

l)k zocht te verkrygen ? Die zoude wel een

kort begryp der gelukzaligheid wenfehen ,

maar kan hy die vinden in het geen wy be-

weezen hebben, niet te konnen toebrengen,

dat beloofd wierd ? Gantfch niet , zeide ik.

Dies moet de gelukzaligheid niet gezocht

werden in die dingen, die ieder in 't byzon-
der al het wenfchlyke fchynen te vergunnen.

Ik beken het , zeide ik , en daar is niets zo

waarachtig.

Gy ziet dan , fprak zy , de gedaante en
oorzaaken der gewaande gelukzaligheid. Slaat

nu het 005 des verflandsop geene zyde, want
daar aanftorids de waare , die wy toezei-

den , ontdekken zult. Die zoud' een blinde

s wel zien , zeide ik , gy hebt die zo e-

ven getoond, toen gy den oorfprong der ge-

mde opfpoorde. Want ik ben bcdroogen,
of V geen iemand genoegzaam , magtig , eer-

rdig , roemruchtig , en 'vroljk.maakt , is

F S de
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de u/.tare , en 'volmaakte gelukzaligheid : en op-

dar gy beter zien moogd, datikhet innigbe-

yroede, zo erken ik zonder eenige twyffeling,

dat het geen van dit alles maar het een waar-

lyk te wege brengd , de waare gelukzalig-

heid zy, nadien dit alles maar een is. O myn
vocdfterling, fprak zy, wat zyt gy door zulk

een gevoelen gelukkig , zo gy 'er dit alleen-

byvoegd! Wat? zeide ik. Meind gy dat 'er

iets in deeze aardfche» en verganklyke din-

gen zy, dat zulk een ffcaat kan verleenen?

Geenzinso zeide ik , en dit hebt gy zo klaar

beweezen,dat 'er geen bewys meer toe van noo-
denis. Dies heeft dit alles maar een fchaduvve

ran het waare goed , of verfchaft alleen eeni-

ge onvolmaakte goederen ; maar het waarach-

tig, en volmaakt goed kan het den ftervelin-

gen niet geeven. Ik iïa dat toe, zeid' ik. Nadien

gy dan het waare goed erkend» en wat' alleen

den fchyn van gelukzaligheid heeft , zo is 'er

alleen overig , dat gy moogd weeten , waar

de rechte gelukzaligheid te vinden zy. Daar
heb ik al lang:, zeide ik, zeerbegeerig na ge-

weeft. Maar overmits ook in het allergering-

fb de Godlyke byftand diend afgefmeckt te

werden , gelyk onze Plato in eene zyner fchrif-

ren zegd, wat oordeld gy, dat hier nu te doen

ftaat , op dat wy mogen waardig zyn de

woonplaatfe van 't hoogfte goed te vinden?

De Vader aller dingen diend 3 zeide ik, aan

geroe-



der Wysgeerte. III.Bock 91

geroepen , dien men , om wel te beginnen >

met mag voorbyg.un. Recht, ipr.1k.7y, en

n met een aldus te kwcelen.

'T NEGENDE RYM.
Schepper , die 't heel-al bind aan altiyze wetten %

En aarde , en Hemel grond door emdelooze kracht ,

Die eeuwig tvt , en hebt Jen tyd zyn loop doen zetttn,

En onbeweegfyk , al aan het beweegen bragt ,

Die door geen oorzaak zyt van lw.it en aangedreeven ,

Om uit Ae v/oeib'rejlofte brengen 't konfi-werk voort ,

Maar om als 't hoogjie goeA van goedheid Iflykte zeeven t

En Aat u .: .

' mogt Aaar in zyn nagefpoord

!

Dejchoone waereld hebtgv,Schoonjie! voort Aoen [pruilen^

Na 'tfchoon ontwerp > datgy had by 11 zelfsgemaalit.

De Aeelenjlaan tot een , en volgen tt bejluiten ,

1 1 aar Aoor het groot gebouw tot zyn volmaaktheid

raakt.

Gy hebt het tal bepaalA derfirydige Eli nwtten ,

Getemperd koude , en gloed , verzameld nat en Aroog t

Om ons At maatigheidzo l&vend in te prenten,

En opAat 't vlugge Vuur met al- te [nel vervlo

OfAe aarde doorgewigt niet neder wierdgetoog
* Gy zonA een wónder-kracht Aoor 's waerelds wonaer-

leén .

Waar Aoor zy feeven , en ordentlyk zyn hewoo
-

die zuh heerlyk fpreid door 's hemels krtngt

De

* Roethitis noemd dit, gclyk Plato , een middelgeefl:

tuflehen veritand , cngcvocl, die beider natuur deel-

achtig > en als de ziel Jer wacreld is. 'T geen bv
ons oaverftaanlyk xoude zyn.
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De geejlen » die om boog voor uwen heil troon zweeven ,

De menjcben , die zich hier onthouden op der aard' ,

* Dien geefdgy wezen , kracht , gezwindheid) licht, en

leeven

:

En voerddezuivre ziel weer gunftig hemelwaart.

Gun, Vader van het licht ! dat wy uw licht hcjebouwen
,

Gun , dat wygoedheids bron ontdekken , en uw heil,

Gun , </rff <u;_y o«-£ verftardjleets met u bezig houwen ,

Op dat de zielverblind door aardfehen zorg niet feil.

Verdryfde nevelen van onkunddoor uw' waarheid

En laat' uw* bemel-glantszyn onze wensch , en lujl.

In k, in u alleen is aller vroomen klaarheid
>

Gyzyt begin, en eind, bejlierder, weg, en ruji.

'T TIENDE ONRYM.
Nadien gy dan hebt de gedaante van het

onvolmaakt, en volmaakt goed gezien , ver-

mein ik nu te moeten aanwyzen , waar deeze

volmaakte gelukzaligheid te vinden zy.Waar in

dit eerfl diend onderzocht , of'er zulk een goed,

gelyk gy zo even befchreefd , 'm de waereld

kan zyn, opdat wy ons door geeniedele zaak-

verbeeldinge van de waarheid onzer verhan-

deling laaten aflyden. Maar dat het zy, eneen
fpring-ader van alle goederen zy , kan nie-

mand

* Bocthius fpreekt hier weder na het begryp zyns

tyds , ennahet gevoelen van Plato, die van een dun,

en hemelfch lichchaam droomde , van ftofte als de

fterren, daar de ziel wierd ingeftort, en als op een

lichten , en (nellen vvag?n mede omgevoerd. Wy
hebben, om vcrftaanlyk te zyn , dit alles wat ver-

. anderd.
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and [oenenen: W'untal wat onvolmaakt gc-

heeren werd , moet door mangel van vol-

maaktheid onvolmaakt zyn. Waarom ook

volgd , zo 'er in alle zaakenieta onvolmaakts

is, zo moet 'er ook iets volmaakts in zyn.

Want neem de volmaaktheid weg» en met

lachten zal men begrypen kannen,

waar de onvolmaaktheid van herkome. Der
dii gen oorlprong is immers niet van onvol-

trokkene, en onvolmaakte, maar van volko-

mene, en volmaakte voortgekoomen, en ver-

vuld tot dit uiterile, endeeze gebrekl)kheid.

Is 'er dan , gelyk zo even bleek , een on-

volmaakte gelukzaligheid vm broofehc goe-

deren , daar moet ook ongetwylYeld eene be-

itendige, en volmaakte wezen. 'T is krachtig,

en met waarheid , zeideik, beflooten. Maar
begrypt nu dus, waar het te vinden zy.

Dat God het opperite goed van alles moet
zyn, ttemd het gemeen begrypder menichen
zielen toe. Want nadien 'er niets kan bedacht

werden , dat beter zy , t\m God, zo moet,
het geen alles overtreft, buiten kyf ook goed
zyn. De reden nu toond,dat God zodanig goed
is, dat ook het volmaakt goed in hem legt op-

geflooten. Want ten ware hy zodanig zy, zo

konde hy 't opperltc goed van alles niet zyn:

want dan zoud 'er iets voortreflyksrs zyn, dat

het volmaakt goed bezate, en dus eerder, en

ouder zoude wezen. Want het is klaar bewee-

zen>
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zen, dat al het volmaakte eerder moet zyn ge-

Weeft, dan het min- volmaakte. Weshalven,

opdat men niet in het oneindige met zynver-

ffcand dobbere , elk belyden moet > dat de

hoogfte God overvloetd van het hoogfte , en vol-

maaktfte goed. Maar dat het hoogfte goed de

waare gelukzaligheid zy , hebben vvy reeds

vaft gefield. Dus moet de waare gelukzalig-

heid m God te vinden zyn.

Ik neemdataan^zeideik, en hetkangeen-

zins gelochend werden. Maar ik bidu, fprak

zy , let wel hoe Godbetaamlyk , en onwrik-

baar gytoeftemd, dat God , die deallerhoog-

fte is , overvloeid van het hoogfte , en vol-

maakfte goed , als gezegd is. Op welke wy-

ze ? zeide ik. Dat gy u niet verbeeld , als

of deeze Vader aller dingen , dat hoogfte

goed , waar van hy overvloeid, van buiten

aangenomen, of alzo van zich zelven nebbe,

als ware die genietende God, en de genoo-
tene gelukzaligheid verfchillende van wezen.

Want verbeeld gy u , dat hy die van buiten

kreeg , zo moet het geen die gelukzaligheid

uitdeelde, voortrefl} ker zyn, als 't geen die

toegedeeld is. Maar wy belyden hoogwaar-
diglyk, dat God het voortreflykfte van al-

les moet zyn. Is hem de gelukzaligheid van

zich zelven eigen, maar dufdanig, dat onze
reden die van hem zoude konnen afzonde-

ren, zo laat iemand, die kan, uitvinden,

wie
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w'u deez «nderlyke dingen vereenigd

beeft) nadien wy vanGodjhetopperfte aller

ding ïken? Eindelykj al wat verfchei-

clen is, kan nier we/en 'r ^ccn , waar vanhet
.heiden is. 'T geen dan uit zich zelven

cheiden is van het hoogfte goed, datkan

her hoogfte goed nier zyn: maar dit van God
te denken , was defnbodile fchend-daad ; o-

vermirs her zeker is , dar 'er niers voorrreily-

kers kan zyn , dan hy. Immers kan de aart

van geen ding zynen oorlprongovertrcrfjn.

Dies zal ik op onwederfpreekelyke gronden
moeren belluiten , dar her geen aller oorfprong

is, ook van zich zelven het hoogfte goed zy.

Dat is recht , zeide ik. Maar dat het hoogfte

goed de gelukzaligheid uitmaakt , is roege-

itaan. Zo is 'r , zcide ik. Zo moet dan elk

noodwendig bekennen 3 iprak zy, dat CJodde

gelukzaligheid xjlft is.

De voorgaande ftellinge , zeide ik, kan ik

nietwraaken, en dat 'er dit gevolg uit vloeid,

zie ik klaar. Merk eens, iprak zy, of dit

hier uit noch niet vaftcr kan gemaakt wer-
den , da*t 'er geen twe hoogfte goederen,
die van malkander vertchillen, konnen zvn,

Want het blykt, als goed en goed verfchild,

zo is 't eene, het ander niet; en dus kan geen
van beiden volmaakt zyn , door dien *t eene
het ander ontbeerd. Maar 'r eeen niet vol-

maak: is, k.m onmoogl>k het hooghile zyn.

Dien-
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Dienvolgende konnen de hoogfb goeden
geenzins verfchillen.

Nu hebben wy reeds beflooten , dat God,
en de gelukzaligheid , het hoogfte goed zy ,

wefhalven ook c!e hoogfte Godheid , de hoog-

fte gelukzaligheid moet wezen. Daar kan,

zeide ik, geen waarachtiger, redelyker, noch
Godbetaamlyker befiuit opgemaakt werden.Ik

zal dan ', fprak zy , hier by noch een toegift

voegen, gelyk de Wiskonftenaars,als zy hun-
ne voorftellingen betoond hebben, daar uit

eenige gevolgen trekken. Want jiademaal de

menichen, door bezit der gelukzaligheid, ge-

lukzalig zyn , en de gelukzaligheid de God-
heid zelfs is , zo blykt , dat men door 't genot

der Godheid gelukzalig zy. Maar gelyk men
door 't verkrygen der rechtvaardigheid, recht-

vaardig, ender wysheid, wyswerd, zomoet
ook , die God verkrygd , op gelyke wyze God-
lyk werden.

Alle gelukzaligen zyn dan Godlyk: noch-

tans is 'er van natuure maar eene God ; doch

het ftrydniet, dat 'er door mededeelzaamheid

veelen Godlyk zyn. Dit is, zeideik! treflyk,

en dierbaar, h^t zy dat gy 't gevolg, of toe-

gift noemd. Ook is 'er niets voortreflykers

,

dan 't geen de reden leerd , dat hier diend

by gedaan. Wat is dat? zeide ik. Nadien de

gelukzaligheid veele dingen behelft , of dit

alles, door zekere verfcheidenheid van onder-

deelen3
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^eelen , als een <;antfch lichaam van gelukza-

ligheid uitmaakt , dan, ot iers van dit alles >

her «rezen der gelukzaligheid bevar, daar al-

le her overige moer toegebragt werden ? Ik

wenfehre , ïeide ik > dat gy dit ophelderde

door een vertoog dier dingen zelfs. Zyn wy 't,

reide zy, niet eens, dat gelukzaligheid een

C'ïcd zy ? Ja, zeide ik, en wel her opperfre.

Zeg het zeltde , lprak zy , van al het ander:

Want de zaligheid is d'opperfte genoegzaam-

heid, d' opperite mogendheid , d'opperfte eer-

waardigheid > roemruchtigheid , en weiluft.

Wat dan? Is dit alles , genoegzaamheid, mo-
qendheid, en het ander, als leden van de ge-

lukzaligheid , of werd alles daar toe gebragt

,

als rot het hoofd ? Ik begryp, zeide ik , wat

gy ter nafpooringe voorfteld , maar wat gy
daar mede voorhebt , verlang ik te hooren.

Vat het onderfcheid dier zaake dus: Zo
dit alles leden der gelukzaligheid waren ,

moeit het een van het ander verichillen : Want
dit is een eigenichap der deelen , dat ver-

fcheiden een lichchaam maaken. Maar dit al-

les is beweezen een en 't zelfde te zyn ; zo

konnen 't geen leden zyn , anders zal de ge-

lukzaligheid uit een lid beftaan, 't geen niet

kan zyn. Daar is geen twyffel aan, zeide ik,

maar ik wenfche na het overige.

Het is kenlyk , dat al het ander tot het

goede behoord: Want men zoekt na genoeg-

G zaaan-
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zaamheid > om dat zy werd goed geoordeeld;

na mogendheid , omdat zy werd goed ge-

acht. Het zelfde mag men gelooven van eer-

waardigheid , roemruchtigheid, vrolykheid.

Dies kort-begryp, en oorzaak, waarommen
alles wenfcht , het goede is. Want het

geen in waarheid, noch fchyn, geen het min-
ite goed behelfl, zal ook geenzins gewenfcht

werden.' In tegendeel , 't geen in zich zel-

ven niet goed is , maar alleen goed fchynd

,

werd gewenfcht, alsof 't het waare goed was.

Waar uitvolgd, dat kort-begryp, hoofde, en

oorzaak , waarom men iets wenfcht , wel te

recht geloofd werd het goede te zyn. Want
de oorzaak , waarom men iets wenfcht , fchynd

allerwenfchlykft te zyn. Gelyk wanneer ie-

mand , om zyne gezondheid , wil te paarde

ryden , zo begeerd hy niet zo zeer de bewee-

ginge van het ryden , als zyne gezondheid
,

die 'er uit volgd. Nadien alles dan om het

goede begeerd werd, zo werd niet zo zeer dat

alles , als wel het goede zelfs van allen be-

geerd. Maar 't geen, waarom al het ander ge-

wenfcht werd, is reeds toegeftaan, de geluk-

zaligheid te wezen ; dies werd ook de geluk-

zaligheid alleen gezocht. Waar uit middag-

klaar blykt, dat het goede, en de gelukzalig-

heid , een en 't feilde wezen moet zyn. En
hoe dit iemand anders kan begrypen, kan ik

niet zien. Maar dat God , en de waare ge-

- lik-
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lukzaligheid 3 een en 't zelfde xv, hebben
wy betoond. Zoist, zeideik. Dierhalven mo-

w\ onbefchroomd beiluiten 5 dat Gods
n in het goede zelfs , en nergens anders

Ui bcgreepen

'T TIENDE RïM.
Köm , Kom alle ivaereld-Jlaaven

,

JJ/(? />/ waereltLweetd' begraaven

,

Kitts, dan nietig goed bezmd,

])at u meer, en meer verblind:

liter kan zich de ziel verlnflen ,

Her geruft , ?» tefor rufleH

,

liter % een haven voor de nood.

Hier 's een fchiti lplaats voor de dood.

Ju 'Taag mer gov.de toornen ,

''T gor.d omwenflen in het Jlroomen j

En laar lLrmus water -kant

Schilt'ren van het dierbaar zand$

L.;»r vry de Induf-vloed verzengen,

en groen gejieente mengen ,

En voorrjleepen al die pracht

,

Dodr et"» l
r

orJi'Iyk hoofd of? wacht:
'T ka;: /jff ziel-oog niet verlichten,

'T kan geen menfeh tot deugd verplichten,

TAaar beneveld zyn gedacht* ,

Door glantf-rykc tover-krac ht.

T mag in 't oog bekoorlyk b/aaken ,

*Tmag der dtvaazen ziel vermaa'^en t

Ah hun /chat zyn , en hun weeld'.

''T is in 's aardryks jchoat geteeld.

'T licht , dat licht gaf 's hemels boogen,

•' 't tjelduifter niet gedoozeu,

G 2
l

Die
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Die eenjiraal daar van verwerfd ,

Zegd, dat FebttsJlraalen derfd.

'T ELFDE ONRYM.
Ik ftem dat, zeide ik, toe; want alles

flaat in zyn verband , en op onvvrikbaare

gronden. Toen iprak zy : Hoe dierbaar zult

gy het achten , als gy zult ontdekt hebben

,

wat het waare goed zelfs zy ? Oneindig, zei-

de ik, nadien ik meteen God , die 't hoog-

fle goed is, zal leeren kennen. Dit zal ik,

zeide zy , met doorüaande reden doen bly-

ken, zo maar vafl blyfd, het geen te vooren

beweezen is. Dat zal vafl blyven , zeide ik.

Hebben wy niet beweezen > dat alles wat by

veelen gewenfcht werd, het waar , en vol-

maakt goed niet is , omdat hét verfcheiden

is, en 't een het ander ontbeerd , weshalven

het geen volkomen goed kan voortbrengen ?

,
Maar dat het dan het waare goed werd , als

het tot een gedaante , en werkzaamheid ge-

"bragt werd ; zo dat genoegzaamheid te ge-

lyk ook mogendheid, eerwaardigheid, roem-
ruehtigheid en vro'ykheid zy: doch zo alles

niet een en 't zelfde is , dat 'er dan niets in

is, waarom het begeerl>k mag gerekend

werden? Dat is beweezen, zeide ik, en kan

geenzins in twyffel getrokken werden. Het
geen dan , als 't verfcheiden is , het waare

goed
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goed niet is , en als het een werd, ook het

vaare goed werd , moet dat niet door 't ver-

kregen der eenheid goed werden? 'T fchynd

wel, zeidc ik. Maar (laad gy toe, dat al wat

goed is , door mededeelinge van het goede

d werd, of niet? Ik fta dat toe, zeide ik.

Zo moet gy dan om gelyke reden toellaan

,

dat een, en goed het zelfde zy: Want die din-

gen zyn eemvezig , die natuurlyk geen ver-

schillende werkingen doen. Ik kan het, zei-

de ik, niet ontkennen. Weet gy dan ook ,

iprak zy', dat al wat 'er is, zo langblyfd, en
beftaad , als het een blyfd , maar vergaad ,

en ontdaan werd , zo haaft als 't ophoud een
te zyn. Hoe begrvp ik dat? zeide ik. Gelyk
als in de redelyke dieren, wanneer ziel , en
lichchaam vereenigen , en verknocht blyven,
dat een redelykdiergeheeten werd: Maar als

die vereeniginge door het fcheiden van beide

deelen werd verbrooken, zo vervald dat, en
k.in geen redelyk dier meer genaamd zyn.

Het lichchaam zelfs , zo lang het in een
gedaante blyfd , door vereeniging der lede-

maaten , vertoond het menfchlyk gelaat ;

maar als de verdeelde , en afgezonderde le-

den de vereeniging vernietigen, zo is 't geen
lichchaam meer.

Zogy alles doorloopt, zal ongetwyfteldop

de zelve wyze bh ken , dat alles beftaad, zo
lang als 'teenis ; maar vergaat , als 't ophoud

G 3
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een te zyn. Hoe veele dingen ik befchouwe

,

zeide ik, zo vinde ik niet anders. Vind gy
dan wel iets, fprak zy , het geen na zynen
aart werkzaam is, en dien ingebooren zucht

om in wezen te blyven, verwaarloozende, zoud'

willen vergaan, enverderven? Alsikdedie-
ren aanzie , die een zweem van willen , en niet

willen in zich hebben, zeide ik, zo befpeur

ik niets , dat zonder uitwendigen dwang, de

geneegenheid verwerpe om te zyn , en vry-

willig haake na zynen ondergang. Ieder dier

tracht na zyn welwezen , en fchuuwd de uood

,

en 't verderf.

Maar , wat ik van de kruiden , boomcn , en
leevenlooze dingen zal denken , daar over b.Jn

ik zeer in twyffcl. Daar is nochtans geen re-

den , fprak zy , om daar .over in tWyffel te

zyn. Zo gy op kruiden , en boomen let

,

zult gy ten eerftenzien, dat zy voortiprükcn

op plaatfen, die met hunnen aart beft over-

eenkomen , en daar zy , zo veel hun eigen-

fchap medebrengd , niet fchielyk verwelken,

of verdorren konnen. Want deezen fchieten

op in beemden, geenenop de bergen ; eeni-

gen werden uit poelen gevoed , anderen

zyn in fteenrotfen geworteld : zommigen eif-

fchen een zand - grond om vruchtbaar te

zyn , en zouden , in andere aarde verplant

,

haaft verdorren. Zo verzorgd de natuur ieder

zynen eifch, en maakt* dat zy niet vergaan ,

zo
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zo lang zy konncn in wezen blyven. Wat zal

ik zeggen , «.lat zy allen , als met oen mond
in de narde gedooken , hun voedfel door de

wortelen opzuigen, en hun zap door keeft, ,

en fchorile verfpreiden ? Wat zal ik zeggen y

dat het weekite , gelyk de keeft is, altyd in-

nerly kil verborgen legd , uiterlyk door vaftig-

heid van 't hout bedekt werd , en uiterlykft

door de fchorile , als een befchermer , die

het kwaad afweerd , tegen de onftuimigheden

des hemels befchut is.

Hoe naarftig is ook de natuur om alles door

vermenigvuldiginge van teel-zaaden voort te

kweeken ? 'T welk niet alleen haar konft-ge-

poog is , om de dingen voor zekeren tyd te

doen blyven , maar zo veel mooglyk is te ver-

eeuwigen, gelyk ieder weet. Vereifcht zelfs

dat geen , dat men leevenloos acht , op ge-

lyke wyze , niet ieder het zynen ? Waarom
ftreefd de vlamme door lichtigheid na boven?

Waarom zinkt de aarde door zwaarheid

na beneden , dan, omdat zulke plaats , en
beweeging met der zelver aart overeenkomd?
'T geen nu met den aart van eenige zaak

overeenkomd , moet die zaak ook in we-
zen houden , gelyk 't geen tegenftrydig is

,

die vernield. Harde dingen , als fteenen,

zyn met haare deelenzeer vaft in een gefloo-

ten , en ieder van die belet ? dat zy niet

,

danbezwaarlyk, vaneen gefchciden worden.

G 4 Vloei-
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Vloeibaare ftofTl-n , als locht, en water,

wyken wel licht voor die haar van eendringd,

maar hervoegen zichaanftonds weder byeen.^

Doch het vuur en lyd geen fcheidinge. Wy
handelen nu van de vrywillige , en voorbe-

dachte ziel-beweegingen niet , maar alleen

van de natuurlyke werkingen. Gelyk, datwy,
zonder eens daar op te denken, de genuttigde

fpyze verteeren : dat wy , in den droom , zon-

der onz weeten , uit-en in-ademen. Want de

geneegenheidom in wezen te blyven, is zelfs

in de dieren niet door eenigen wil vandeziel,

msar uitnatuurlykebeginzelen. Want de wil,

daar toe genoodzaakt , verkieft dikwyl de

dood, waar voor de natuur fchri kt. Integen-

deel flremd de wil zomwylen 't werk der

voortteelinge , daar nltyd de natuur toe neigd,

en de langduurigheid der menfcheh ke zaa-

ken alleen van afhangd. Zo baarblyk^lyk

fpruit deeze zucht om in wezen te blyven

,

niet uit diergelyke beweeging, maar uit inge-

boorene neiging. Want alles , wat de voor-

zienigheid ooit voortbragt , is deeze drift

voornaamentlyk ingefchapen , dat het zoekt

te blyven in zyn wezen , zo lang het moog-
lyk is. Dies is 'er geen reden , om eenigzins

te twyffelen , of al , wat wezen ontfangen

heeft, tracht natuurlyk altyd te wezen, en

zyn ondergang te vermyden.

Ik bck;n , zcide ik , dat ik nu onfeilbaar

zie
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zie , 't geen my voormaals onzeker fcheen.

Maar alles , lprak zy, dat in wezen tracht te

blyven, tracht een te wezen : Want neemd de

eenheid weg , en daar zal geen wezen zyn.

T is waar , zcide ik. Alles tracht dan , zeide

zy, een te zyn? Ja, zeide ik, en ik heb dat

reeds tocgeftemd.

Maar wy lubben getoond , dat een , en

goed te zyn, het zelfde zy. Zo is 't, zeide ik.

Dus tracht alles na het goede , {"prak zy , 't

geen men alzo befchryven kan: Dat van allen

begeerd w:rd, ts het goede zjelfs.

. Wie kan, zeide ik, niets zekerden beden-

ken. -Want of alles werd vernietigd, en moet,

van z<-ker beginzcl verfteeken , zonder be-

(licrder op , en neer zweevcn , of is 'er iets, daar

alles na tracht, zo is dat het hoogfte goed

v.,n allen.

Tk ben ten hoogden verblyd , fprak zy,

O myn Voedfterling! Want gy.hebt deken-

niflè der volmaakte wysheid in uwe ziel inge-

drukt; en gy moogd nu hier in zien, 't geen

gy , een wyl geleeden , bekende niet te wee-

ten. Wat? zeide ik. Welk het einde zy van

alles, fprak zy. Want zckerlyk moet het dat

zyn , dat van allen begeerd werd. En nadien

bewee/.cn is , dit het goede te zyn , zo moe-

ten wy ook bekennen , J.n het einde , daar

alles na tracht, het goede zy.

Ge 'T ELF-
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'T ELFDE RYM.
M die fpitfvindig tracht de waarheid op tefpóoren ,

En allen omweg fchuuzvd , om niet te zyn mijlydy

Die volge 't innig licht , dat hem is aangebooren ,

En wikt en wederwikzyn eige reed'lyk' eid.

Hy leer zic'> in zich zelfs , en met daar buiten zoeken ,

Zo vind hy in zich zelfs hetgeen hywenfchen mag >

Zo zal de duijiernis hem langer niet blinddoeken
,

'Maar zyn veranderd in een aangenaamen dag.

Schoon' t logge lyf bezwalkt'tgeheugen door zyn zwaar-
heid,

Noch is daar door al 't licht der ziel niet uitgedoofd ,

"Daar binnenzit noch zaadvan ingefchape waarheid.

Dar opfchiet door den vlyt , en milden vrucht beloofd.

Hoe zond men ondervraagd befaamlyk antwoord geeven >

I>; dien geen waarheids jlraalin onze herten zweefdt
Dies \

Jlatoosjchrand're pen met reden heeft gefchreeven.

Dat elk maar weder leerd, 't geen hy vergeeten heeft,

'T TWAALFDE ONRYM.

Ik ben dit met Plato, zeide ik, volkomen
eensj want gy nu tottwemaal my deezer din-

gen indachtig maakt. Eerftelyk, dat ik door

lichchaams-lafl , daar na , door droefheids-

prang , het geheugen verloor. Waar op zy

antwoorde , zo gy op het reeds-toegeftemde

let 3 kund gy , zonder verre te gaan , her-

denken 3 aan 't geen gy onlangs beleed niet

te weeten. Wat is dat ? zeide ik. Met wat

roer
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roer de waereld beftierdwerde, fprak zy. My
heugd, zeide ik, dat ik myne onuectenheid

daar ui bekend hebbe. Maar wat gy daar op
/uk antwoorden , fchoon ik het reeds voor-

zie , wenich ik uit u zelfs breeder te hoo-

ren.

Dat dcezc waereld van God beftierd wer-

dc , lprak zy , hebt gy te vooren buiten

twyllel gefteld. Dat inein ik nu noch, en al

ryd te moeren doen , en door welke rede -

nen ik tot die gedachten kwam, zal ik u bc-

knoptlyk ontvouwen. Deeze waereld zoud'

uit zo verfcheidene, en ftrydige deelengeen-

zins tot een gedaante zyn geraakt , was 'er

niet EEN , die zo ver'ehillende dingen ver-

eenigd hadde. En die verlcheidenheid van
onderling ilrydige natuuren zoude het verce-

nigdc van een fcheiden, en verfpreiden , zo

die zelvige , die alles zamen-fchaakslde , dat

niet 't zamen hield. De natuur-lchikkinge

zoude zo volzekcr niet zyn, noch de bewee-
ginge zo wel gevoegd na plaats , tyd , wer-
kinge, ruimte , hoedanigheid , zo 'er niet

Een was , die zo verfcheidene veranderingen

beftierde zonder zelfs te veranderen. En dit*

wat het ook zyn mng , waar door de gefcha-

pene dingen bedaart , en beftierd werden,
noem ik met een algemeen-gebruikten naam:
GOD.
Toen zeide zy : Doordien gy zulk een ge-

voe-
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voelen hebt, zal ik niet veel werksmeer heb-

ben, zoik vermein, om u der zaligheid deel-

achtig te manken , en uw Vaderland behou-

den te doen wederzien. Maar laat ons onz

befttk achtervolgen.

Hebben wy onder de gelukzaligheid niet

gerekend de genoegzaamheid ? Hebben wy
niet toeg:ftemd , dat God de gelukzaligheid

zelfs zy? Ztkerlyk , zeide ik. Zo moet hy,

om de waereld te beftieren , geen hulpmid-

delen buiten zich van nooden hebben ; an-

derzins zo hy iets van nooden hadde, zoude

hy de volkomene genoegzaamheid niet heb-

ben. Dat volgd , zeide ik, noodzaakelyk.

Zo beftierd hy dan alles door zich zelven al-

leen. Men kan , zeide ik , dat niet loche-

nen.

Maar wy hebben beweezen , dat God het

goede zelfs zy. 'T heugd my noch, zeide ik.

Zo beftierd hy dan alles door het goede, na-

dien hy , die beweezen is het goede te zyn,

alles door zich zelven beftierd : en dit is als

het roer , en ftuur , waar door 's waerelds

kon ft-gebouw onwanklyk , en onverderflyk

blyfd. Ik neeme dat zeer graatig aan , zeide

ik , en voorzag wel , doch met een duiftere

verbeeldinge » dat gy dit zeggen zoud. Ik ge-

loof het , zeide zy: want gy (laat uw oogen

nu wakkerder op , zo ik vermoede , om de

waarheid aan te fchouwen. Maar 't geen ik

zeg.
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zeggen wil, is niet min zigtbaar. Wat? zei-

de ik. Nademail wy met recht gelooven , dat

God met goedheids - ftuur alles beftierd ,

en alles ook, zo ik getoond heb , door een

natuur!) kc neigingc na het goede tracht, zal

men djn welkonnen twylTelen , ofalles werd
vr) willig beftierd , en iehikt zich van zelfs

na de wenk des beftierders, alswel-voegzaam,

en gericht om 's Heerfchers wil te doen? Dat
is, zeideik, noodwendig waar, anders k >nde

dat beftier niet gelukzalig wezen, nadien het

den onwilligen tot een laft , maar den ge-

hoorzaamen tot geen zaligheid zoud' {trek-

ken.
cDa*r ts dan niett , dat de natuur op-

volgd, en Cjode ppogd te ivederftreeven. Niets,

zeide ik. En lchoon iets dat poogde, fpral«

zy» zoud' het wel 't minfte konnen uitvoe-

ren tegen hem, dien wy , uit kracht der ge-

lukzaligheid, hebben toegeftemd , den al-

magtigiten te wezen .' Het zoude gantfeh niet

vermogen , zeide ik. Dies is 'er niets , dat

zich tegen die opperfte goedheid wil , of kan

,

zetten. Ik denk het niet, zeide ik. Zo is 't

dierhalven het opperde goed , fprnk zy, dat

alles krachtig beftierd, en lieflyk fchikt.

Toen zeide ik, hoe zeer verkwikt my,niet
alleen 't kort-begryp der flot-redenen , maar
inzonderheid uw zoete ftyl , waar door zich

eindel)k de dwaasheid, die zo groore dingen
opgeefd , haar zelfs fchaamen moet ! De ver-

dicht-
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dichtfelen , zeide zy , hebben u vertoond ,

dat de reuzen den hemel beftreeden, maar de

Goddelyke kracht iloeg hen ter neder , gelyk

zy verdienden.

Doch laat ons, zo gy wild, reden-wifTe-

len; wel licht zullen uit dien woorden-flag ee-

nige fchoone vonken der waarheid fpringen.

Zo als u goed dunkt , zeide ik. Niemand
twyffeld *, fprak zy* ofGod is almagtig. Waar-
lyk niemand, zeide ik, die zyner zinnen

magtig is. Die almagtig is, zeide zy, dienis

niets onmooglyk. Niets, zeide ik. Kan God
dan, zeide zy, kwaad doen? Geenzins,zei-

deideik. Zo is dan het kwaad niets , ïprak

zy , nadien hy dat niet kan doen, die alles

kan doen. Spot gy , zeide ik, met my , dat

gy zulk een onuitwiklyken doolhof van rede-

neeringen my voorfteld , daar gy nu eens

uitfpringd , daar gy ingingd , en dan eens

weêringaad, daar gy uitfprongd: of maakt

gy een wonderbaaren reden-kring omtrent de

Godlyke eenvoudigheid? Want zo even van

de gelukzaligheid beginnende, zeide gy, dat

het hoogfte goed daar in beftond, en in God
te vinden wzs. Gy zeide weder, dat God
zelfs het hoogfte goed , en overvlöeijende

van gelukzaligheid moeft zyn ; daar gy tot

een toegift byvoegde , dat niemand konde ge-

lukzalig wezen , ofhy moeft ook met een G^d-
lykzyn. Dan zeide gy* dat de eigene gedaante

van
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van 't goed, de zelfstandigheid van God, en

van gelukzaligheid was: en dar het een , dat

van allen begeerd werd , het goede zelfs zy.

Dan beweerde gy weder, dat G )d met goed-

heids-roei 't heel-al bertierd , dat alles hem
gewillig opvolgd , en Jat hy g.cn oor. aak

van 't kwaad kan zyn. 'T wJk gy alles be-

toonde , niet met verre-gezochte , maar uit-de-

zaak-vloei jende, en maikander-bekrachtigen-

de bewyzen.

Iklpotte, fprakzy» gantfehniet, en heb-

be de zaak door G^ds hulpe, daar wy voor-

heen om imeekten , volvoerd. Want de ei-

entchap van 't Godlyk wezen is zodanig, dat

et tot niets uiterlyks afvald, noch ietsuiter-

ljks aanneemd: Maar gelyk Parmenides dar

van zegd

:

Het is een ronde tvonder-l'ring,

En m t en buitelt alle ding.

Het beweegd's waerelds beweegbaar rond, en
houd zich zclven onbeweeglyk. Hebben wy
bewys- redenen , niet van buiten ontleend,
maar uit de verhandelde ftoffe voortvloei jen-

de , gebruikt , verwonder u daar- niet over >

fprak zy , want gy hebt volgens Plaroos lefle

geleerd, dat redenen , en zackon, daar men
van handeld, moeten overeenkomen.

'T TWAALF-

I
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'T TWAALFDE RYM.
Gelukkig! die Je bron

Van waare goedheid vindt

En 'f dtenjl-fnoer brteken kon,

Dat aardfche Jlaaven bind!

Als Orfêus , om de dood

Van zyn geliefde vrouw
Een traanen-beek vergoot,

In ongeveinsde rouw/.

Toen volgde bttk » en boom

Het droevig treur-geluid ;

De lui/terendeJlroom

Werd door gezang gefluit:

De wreede leeuw , ontaard ,

Ging weiden met de hind:

De haas was onvervaard ,

En liep by brak, en wind.

T^iaar als int mym'rend bert

De min hernam haar kracht.

En zyne liefde-fmert

Wterd dj>or geen lied verzacht
,

Waar door hy alles dwong :

Teen bad by al de Goon.

Tviaar ivat by bad, of zong,

Htm wierd geen huif? gehoon.

Dies maakt' hem wan-hoop Jloud.

Hy.gaat na Plutoos troon,

En vergd zyn klinkend hout

,

Den aller! oogjlen toen.

Al wat de Zang- godin

Hem leerde op Zang- b ergs tot,

Zy.i leed, zyn trouwt min
,

Znigd hy vel kwj'üg
(f.

De
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De hei-poort JUakt haarJlot t

/ >: laat Jen z«>'^er door :

De nooit\ermur'W de (>od

Leend hem een gunjiig cnr.

])e wa k
y
re hei-band luifr t

Koe') grimd , door zang gevlei* l

De wraak godinneJiraft

( teen zitten meer , maar fchreid, ,

Jk/ion Jhremd zyn Ued t

En laeit zyn wentel-rad^

En Tantalus : ergeet ,

M (macht hyt 'f vliedend nat.

De gift aafd ojy V geluid,

En pikt den leever nier.

In 'f eind roept Pluto uit:

Mv deerd zyn groot verdriet.

~Men doe den man die gonji ,

Dat hem zyn vrouw verzeg

"Tot loon van zyne konji ,

En aardig Syter-fiel:

"Maar Jiel hem decze wet ,

Dat ly na haar met ky\
y

Slis hy zyn voeten zet ,

T it ons gezegend ryk.

Doch min geen wetten kend%

Die ze',fs elk wetten Jield.

H\ heeft zich niet gewend t

VH '/ dutjier zielen -veld,

Of l-vmd in nieuwen nood'.

Hy kykt te rug , u rouw !

En ziet , en mij} , en dood ,

Zyn nieuw-verworve vrouw.

Dit konji-verdichtfel leerd %

Hoe die Z.!ch draagen moet ,

Die 'f hemels licht btgctrd'.

H Want
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Want die zyn lujlen boet »

En dartel zyn gezigt

Na de aardjche fchatten ivend t

Verliejl het hemelfch licht >

En at zynfchat m V end.

VER- '





üf

VERKLAARINGE
DER PLAAT

j

V A N H E T

VIERDE BOEK.
KLINKDICHT.

B't \j Eftier des hemels richt de wiflelvalligheden.

't Noodfchiklyk Drie-tal fpind eens icdeis leevens-draad:

Daar tyd een fpyker in den diamant-kring flaat,

Werd ftraks op 't hoog-gebicd het leeven afgefneeden.

Zy, die op 't Helden- fpoor den melk-weg kloek betreeden,

Genieten vreugd , en ruft j maar die het p ad ingaad

Van't dartel reuzen-rot , verzoopen in hun kwaad , -

Krygt ftraf op ftraf, en ftort rampzalig na beneden.

't Gerecht met haare fchaal weegd aller menfehen daan.

En hoed door 't Richter-zwaard de waeïeld voor 't vergaan,

En fchtikt de boozen af van fnoodc gmuwel-ftukken.

Zo iemand duifternis in 't wys beitier bevind,

Die leere met ontzag voor 't eind'loos licht neêrbukken:

Want in Gods diep geheim zyn menfehen-oogen blind.







II

VERTROOSTINGE
DER

WYSGEERTE
VAN

A.M.T.S.BOETHIUS.

HET VIERDE BOEK.
I N H O U D.

Boëthius verwonderd zich , dat het den goeden kwaa-
lyk,en den kwaaden wel gaad. De Wyfgcerte toond
hem, dat de Vroomen magtig , en Cïodloozen on-
imgtig zyn: Dat gcenenbclooningcn , deezcnlhaf-
fen te verwachten hebben: hn dat boofwichtcn on*-

gclukkig zyn , alszy iemand verongclyken , en on-
geftraftblyven. /ybefchryid verder wat 'oorzienig-

Bcid , en Nood-lod zy: tnbefluit, dat voor-en tc-

gen-fpoed altyd goed is.

'T EERSTE ONRYM.
ALs deWy fgcerre dit met een ftaatig oehat

,

en groore deixigheyd , op een ichellen , en

lieflyken toon had op°;czongcn>benik> myn
Ii i h^r-
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herte-lecd noch niet vergeeten hebbende,
fchoonzymeinde voort te gaan, in haare re-

den gevallen. En, O Voorgangfier tot het

waare licht! z-iide ik, alles wat gy dus verre

gezegd hebt, bl)kt onwederipreekel)k, zo

door Godlyke beichouwinge zy«s zelfs , als

door uwe bewys-redenen : en gy hebt my dat

geen voorgehouden, dat my voor deezen niet

gantfch onbewufl was,hoewel ik het door fmer-

ten over 't geleeden ongelyk niet meer in-

dachtig was. Maar dit is wel de voornaamftc

oorzaak myner droeffenifTe, dat 'er eenig

kwaad is, en ongeftraft blyfd, nadien debc-

ftierder van alles goed is. Bevroed eens hoe
verwonderens waardig dit alleen zy. Hier by

komd noch iets gewigtigers ;Want als de God-
loosheid heerfcht , en bloeid , is de deugd niet

alleen van belooninge verfleeken , maar ook

van boofwichten met voeten vertrapt , en in

ftede der Godloosheid geffraft. Dat zulks ge-

gefchiede onder 't beftier van God , die alles

weet, die alles vermag , maar niets dan het

goede wil, des kan zich niemand genoeg ver-

wonderen , of beklaagen.

Waar op zy antwoorde : Het ware een onver-

geeflyke botheid , en iets fchriklykers , êzn het

affchouwlykfte fchrik dier, indien, gelyk gy
waand, inde wys-gefchikte huishoudinge van

zo grooten huifvader, de gerin^fce vaten ge-

ëerd, endekoftelykftevervvaarloofd wierden.

Maar
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Maar zo gaathet nier. Want zo het voormaaJs-

bewcczen onwanklvkftaat, zult gy door hulp

j

des geens , van wiens heerfchappye wy nu han-

delen j klaar begrypen , dat vroonïen altyd mag-*

tig, boofwichten altyd veracht , en onmagtig

/\ n . dat mit'daaden nooit ongeftraft, deugden

nooit onbeloond, blyven; en dat den goeden

altyd geluk, den godloozen niets dan ongeluk

wedervaard : en diergelyke dingen veel, die uwc
klachten ilrcmmen , en u vol-zekere fterkte

byzetten zullen. En overmits gy voorheen

door myne aanwyzinge de gedaante der vaa-

re gelukzaligheid hebt gezien , en ontdekt

,

waar in die beftaad, zal ik alles overflappen-

de, wat ik oordeel te moeten voorbygaan, u
Scn weg aanroonen, die u weder t'huis bren-

ge. Zelfs wil ik uwe ziel wieken aanhechten,

op dat zy na boven flreeve, en gy , de ont-

fleltenilïe verdrecven hebbende , door myn
geleide, langs myn voorgebaande paden, en
op myn voer- tuig behouden in uw Vader-
land wederkeeren moogd.

'T EERSTE RYM.
Ik héb (nel-geiviekte pemien y

(),n tui 's hemels zaal te ramen :

jils de vlugge Tjel die ir)

J Itegd zy » maarts van beneden ,

Wars van *s aards bedriechlxkhedcn,

'Tot zy 't maan- licht overjhgdj

H
$ Daar
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Daar Vf boven locht , en wolken ^

Boven Ster- en Zon-krings kolken,

Ztet den oorjprong van bet licht :

Ziet de Hemel- lampen dwaalen.
En , omringd van vreugde-ftraaien .

Zweefd voor Godes aangezigt.

Daar zy boet haar ZMtvre liften :

E>i in 'f bemelfcb ryk blyfd ruften ,

Dat aan e ryhen wetten geefd,

En betoomd de waereld grooten.

Daar ell^ van Gods gunft-genooten

Een vol. zalig leeven leefd.

Als gy weer dien weg zult weeten ,

Dien gy zoekt , en hebd vergeet en
$

Zult gy zeggen , gamfch beluji :

'T heugd my noch , dit plagt voor deezett

Eens myn Vaderland, te wezen.

Hier s myn oorfprong , hier myn ruft.

Wildgy dan weer eens doorzoeken ,

'S Aardryks fchuil- en gruuwel-hoeken ,

Overdekt van fiaagen nacht

:

Gy zult dwinglands , neêrgeboogen ,

Zien beroofd van hun vermoogen y

Zien verbannen , <•« veracht.

'T T W E D E O N R Y M.

"Wat groote dinsen , zeide ik daar op, be-

, loofd gy? Ik twyffel echter niet , 'ofgy zult

£ die volbrengen konnen, houd my , dien gy
hebd gaande gemaakt, maar niet op.

Voor
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Voor eerfr. zult gy konnen befpeuren , zeide

zy, dat vroomen altyd magtig, boofwichten

van alle magt ontbloot zyn: 't welk klaar het

een uit het ander volgd. Want nadien goed

,

en kwaad tegenflrydig is , moet de magte-

loosheid van het kwaad blyken , als beweezen
is, dat het goed magtig zy: en de kracht van

het goed moet erkend worden , als de zwak-

heid van het kwaad openbaar werd. Om ons

gevoelen meer klem te geeven , zal ik beide de

wegen houden , en nu eens hier , dan eens

daar, bewyzen ontkenen.

Twe dingen zyn 'er, de Wil, en de Magt,
waar van al 't gewrogte der menfchen poo-
gingen afhangd ; en als een dier beiden ont-

breekt, is 't onmooglyk iets uit te voeren.

Want is 'er de wille niet , zal niemand ter

hand vatten, dat hy niet wil ; en is 'er de
magt niet , zo is de wil vergeefs. Waar uit

volgd , als men iemand ziet najaagen , het

geen hy niet verkrygd, dat men niet twyffe-

len moet, of het haperd hem aan de magt.

Dat is klaar , zeide ik, en kan niet gelo-

chend werden. Als gy dan iemand ziet uit-

werken 't geenhy wil, zultgy erkennen moe-
ten, dat hy zulks vermag. Dat is zo, zeide

ik ; Want men elk reksnen moet magtig te

zyn in 't geen hy volbrengd, en onm?gtigin
't geen hy niet kan doen. Ik beken 't , zeide

ik. Heugdu dan noch wel, dat wy in de voor-

H 4 gaan-
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gaande redeneeringen betoonden , zeide zy,
dat alier menfchen betrachtinge , fchoon zy

verfcheidene wegen houden, tot de gelukza-

ligheid fpoeid? Theugdmy wel, zeide ik,

dat. het betoond is. Erinnerd gy u dit ook
wel , dat gelukzaligheid het goede zelfs zy:

en dat, by gevolg, al wie de gelukzaligheid

zoekt, ock het goede zoekt ? ]k erinneremy
dat riet,* zeide ik: Want het ffcaat onuit-

wifchjyk in myne gedachten ingedrukt: Alle

menjchen , k.o vroomen , als godloófen , trach-

ten dan met gilyktn z.ucht tot het gtede te geraa-

keuï Dat volgd, zeide ik. Maar het is zeker,

dat men door genot van het goede goed werd.

Dat is ztksr , zeide ik. Zo genieten de goe-

den dan htt geen zy begeeren ? 'T ichynd

wel , zeide ik. Maar z.o zjwaade menfchen het

goede ver^reegen , daar z.y na trachten, z.o kon-

den zy met meer kwaad z.yn. Zo is 't, zeide ik.

Nademaal zy dan beiden het goede begee-

ren , de goeden dat genieten , en de kwaa-

den geenzins , zo is het buiten twyffel , dat

de ecrften magtig, en de laatften onmagtig,

zyn. Die hier aan twyffeld , zeide ik , kcnd

den aart der dingen niet, noch befeft het ge-

volg der redenen.

Zo 'er twe zyn, hervatte zy, die na hunnen
geboort-aart een opzet hebben , en een dier

beiden door een natuurlyk hulpmiddel dac

onderneemd , en uitvoerd ; maar een ander

dat
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dat natuurl)k hulpmiddel niet weet re gebrui-

ken , en op een andere wy/e, als de natuur

YLreiüht-/\ n bpz*t wel niet uitvoerd,maar den

uitvoerder naboorlt.wien van beiden oordeeld

gy den magtigften ? Schoon ik giile, wat gj
peggen wild, zo weni'ch ik dat, zcide ik, uit

u breedlpraakiger te hooren. Zulrgy ontken-

nen, fprak 7} } dat het wandelen een natuur-

lykebeweegingdermenfchenzy? Neen, zei-

de ik. Twyffeldgy ook, of de voeten hetna-

tuurlyk hulpmiddel daartoe zyn ? Neen, o. k

niet, zeide ik. Zo dan iemand , die op zyne

voeten liaan kan , wandeld, en een ander,

die dit natuurlvk gebruik zyncr voeren niet

heeft, op zyne handen zoud'poogen re wan-
delen, wienvan beiden zal men re recht dzn
magtigften achten? Trek 'er her overige ook
in; want niemand, zeide ik, vertwvrleld, of
die 't natuurlvk gebruik bezit, is niagtiger,

dan hy, die het ontbeerd.

Maar her hooglle goed , waar na zo wel
de Godloozen , als Vroomen doelen, werd
van Vroomen door 'r natuuriyk middel der
deugden nagejaagd ; Godloozen in regendeel
zoeken dar te veikrygui, door menigvuldige
begeerlykheden , 't^een natuurlvk middel niet

is, om her te vcikrygen. Öfdunktu anders?
Geenzinsjzeide :k,want her geen daar uir volgd,

is ook klaar: naalnentlsk, dar, uit het geen
ik toegedaan hebbs, noodwendig vloeid,

dac
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dat Vroomen magtig, Godloozen onmagtig
zyn.

Dat hebt gy, fprak zy'i zeer wel doorloo-
pen, en is, gd)kdeG;neefmjeflers pleegen

te befluiten, een ken-teken van herftelde , en
medewerkende krachten. Maar nadien ik be-

fpeur, dat gy zeergeneeeéhfcyt, om dit recht

re befeffen > zal ik verlcheidene redenen op-
hoopen. ,

Merk eens , hoe groot zich de onmagt
der boofwichten opdoed , dat zy daar zelfs

niet toe geraaken konnen, daar hen de na-

tiiurlyke begeerte heen leid , ja trekt. Wat
zoude het zyn , indien zy van zo groot , en
byna onoverwinjyk hulp-middel der voortree-

dende natuure verlteeken waren ? Let maar

,

wat onvermogen de Godloozen gekluifterd

h ude.Want zy begeeren geen lichte,geen ver-

fmaadelyke beloonins, die zy niet zouden kon-

nen genieten, maarfchietcn te kort omtrent

het hoogfte,en top-punt van alles;en die ramp-

zaligen miiTen daar in het genot, waar na zy

dag , en nacht alleen trachten ; edoch de

krachten der vroomen doen zich daar in heer-

l\k op. Want gelyk iemand , die op zyne

voeten gaad , en komd ter plaatfe daar het

eir.de der wandeling geen verdere fchreden

lyd , zoude moeten geoordeeld werden zy-

ner voeten vol-tftógtig te wezen ; zo moet gy
ook noodzaakelyk hem magtigft oordeelen

,

die
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die her einde van al , wat begeerlyk is , en bui-

ten 'r welk niets begeerlyk is, verkrygd.

Daar uit volgd ook het tegendeel , dat

booswichten zelfs moeren ontbloot zyn van

alle krachten. Want waarom verlaaten zy de

deugd , en volgen zy de Godloosheid ? Is 't

uit onkunde van het goede? Maar kan 'er wel

iets krachtcloozer zyn , dan blinde onwee-

tenheid ? Or weeren zy , wat zy doen moe-
ten , en ilorz hen de wJlurt van boven ne-

der ? Zo blykt , dat zy door oninagtigheid

krachteloos zyn , nadien zy de Godloosheid

niet wederilaan konnen. Of verlaaten zy vvee-

tens, en willens de deugd, en (lappen zy dus

over tot de ondeugd ? Maar hier door kon-

nen zy niet alleen niet naagtig wezen , maar

verliezen zelfs het wezen. Want die het alge-

meen einde van alles verlaat, die laat ook af

van onder alles te wezen.

Wel licht zal dit iemand vreemd gecven,

dat wy dryven durven , dat Godloozen , die

in zo grooten getal zyn , niet zyn: maar 't is

echter de waarheid. Want die Godloos zyn,
ontken ik niet Godloos te zyn , maar dat zy

waarlyk , en volflrektlyk zyn, dat lachen ik.

Een lyk , kan wel een dood iftenfch , maar
niet volitrekth k een menfeh geheeten wer-

den: zo fta ik wel toe, dar zondaars Godloos
zyn, maar dat zy volflrektlyl^zyn , kan ik niet

toeftemmen. Watft cht dl. en m*a tezjtïi war-

den
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den te z.jn , dat z.yn ondcrjchtkkmg , en aart op-

volgd , maar 't geen hier van arwykt , verlaat

ook het wezen , dat in zynen aart legd.

Maar, zult gy zeggen, de Godloozen zyn
magtig. 'T is waar ; doch hunne msgt komd
niet van eenige kt acht, maar van d' onmagt
zelfs. "Want zy konnen kwaad doen, 't geen

zy niet zouden konnen doen , indien zy in

vermoogen om goed te doen gebleeven waa-

ren. En zo'toond hunne magt, op het alder-

klaarfl, dat zy niets vermoogen. Want zo het

kwaad, als voorheen beflooten is , niets is ,

en boofwichten niet , als kwaad konnen
doen, zo blykt, dat zy niets vermoogen. En
dat i$ middag-klaar. Maar cm u de kracht

van dit vermoogen te doen bevroeden: voor-

heen is beweezen, dat 'er niets magtigers zy,

dan het hoogfte goed. 'T is zo, zeide ik.

Maar, fpïak zy , het kan geen kwaad dosn.

Geenzins, zeideik. Is 'er dan iemand, fprak

zy , die vermeind, dat menfehen almagtig

zyn ? Niemand , zeide ik , of hy moeft uit-

zinnig zyn. Maar de menfehen konnen
kwaad doen. Ah of zy dat niet konden doen!

zeide ik. Nademaal dan hy alleen , die het

goede kan doen , almagtig is , maar zy die

kwaad kannen doen niet almagtig zyn, zo

blylt, datzy, die kwaad konnen doen, min-

der konnen doen.

Dóed hier noch by, dat wy betoond heb-'

ben,



der Wysgeerte. IV. Boek. 115-

ben, dar alle magt onder de wenfehlyke din-

gen moer gerekend werden , en dat alle wenlch-

l\ke dingen in her goede, als in haar natuurlvk

top puntj beftaan. Maarde mogelykheidom

een tchelmftuk tebedryven, kan tot het goe-

de nier gebragt werden. Zo is die gcvolgtyk

iier re wenfehen. Mur alle magr is wenkh-
]k. Zo moer dan de moogelykheid om
kwaad re doen, geen magt zyn.

Uit al het welke de magr der vroomen,en

de onmagrder Godloozen , onfeilbaar door-

straald. Zo blykt ook de waarheid van Pla-

roos gevoelen, datW;z.en alleen vermogen, het

geen z.y begeeren , en Cjndlooz.cn wel hun vermo-

gen op de toets ftellen ; maar 't geen x.j begeer en ,

nooit vermogen. Want zy volgen hunnen luft

wel, terwyl zy door her geen hen vermaakr,

het lt ede waanen re verkrygen , daar zy na

wenkhen , maar zy verkrygen dat geenzins,

omdat de fehend-daaden nooit tot de geluk-

zaligheid konnen komen.

'T ÏWEDE R Y M.

])/(>: gy op een Vorfitn-z.itel

In een KoningfyJte pracht ,

En omringd metjeherpen wacht *

Trots ziet prooien , en vermeetelt
Mag eik dwingen van om t?oog

t

Jdet jen tyJlAg van zyn oog.

Maar
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Maar die in zyn hert tnogt leezjen ,

En doordringen 't praal gewaad ,

Zond1

hem zien vol toorn , en haat t

En beanvfi voor die hem vreezen ;

En he(peuren , dat een Vorji

*TJlaaven-jok op aarde torft.

Want hier zwicht hy voor zyn Iv.flen ,

En ziel-fc^adelyken gloed'.

Daar onrfleekt zyn gram gemoed'.

Hier laat hem zyn druk niet rujlenz

Ru roerd hem zyn wenfch ontzetdt

Dan mijlukt hem zyn beleid.

Daar een hoofd dan zo veel plaagen t

Zo veel dwingelanden heeft ,

Waar van elk hem wetten geefd t

Doed hy nooit zyn welbehaagen

:

Maar > door driften overheer

d

y

Volgd hy wat zyn drift begeerd.

'T DERDE ONRYM.
Ziet gy dan wel in wat onrynen flyk zich

de Godloosheid omwenteld > en wat heer-

lyke ftraalen de deugd uitfchiet ? Waar uit

zigtbaar is , dat nooit dQn vroomsn beloo-

ning > en nooit den Godloozen ftraf > ont-

"breekt. Want het geen , waarom men iets

doed » mag wel te recht de belooning gere-

kend, werden van 't geen 3 dat men doed. Gelyk
die in de loopbaane loopt, omdeopgehange-

ne
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nc kroon tot belooningc te krygen , zich roe

de uedloope begeerd. Nu hebben wy be-

weezen > <-iat de gelukzaligheid dar zelfde

goed zy » waarom alles gedaan werd. Dies is

her goede , alseen gemecn-voorgcftclde loon

voor alle der mentenen werken. Maar het

ie is onaffcheidelyk van de goeden: want

niemand met recht goed kan heeten , die het

goede ontbeerd : dies hebben de goede ze-

den alt)k belooninge.

Laat Godloozen dan woeden, zo dol-drif-

tig als zy konncn , die kroon zal den wyzen
nooit ontvallen , nooit verwelken. Want de

Godloosheid van anderen, kan een vroom
gemoed nooit zyn eigen fïcraad ontrooven.

Wierd het door belooninge van buiten ver-

heugd , zo konde ieder een , zelfs die geen

,

die de belooninge van buiten toebragt , de

zelve weder ontneemen. Maar overmits die

van eens ieders vroomheid herkomd , zo is

men dan zonder belooning, als men zonder
vroomheid is. Eindelyk nadien alle beloo-

ninge gezocht werd , om dat zy goed geoor-

deeld werd, wie zal dan geloovcn, dat zulk

een belooninge derfd, die her goede deel-

ach r ig j s ? Maar welke belooninge ? De al-

lerlchoonfte, en grootfte.

Gedenk dan nu weer aan de toegift, die

ik u voorheen zo heerlyk voorftelde , en
maak dit belluit. Nadien het goede de geluk-

za-
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zaligheid zelfs is, zo moeren alle menfehen,
daarom zelfs, om dar zy ^oed zyn, gelukza-

lig werden. Maar die gelukzalig zyn , moe-
ten ook Godlyk zyn. Dus is de beloonmge der

vroomen, die geen tyi verflyren , geen magr ver-

minderen, geen Godloosheid bezwalk^n kan,

dat z.y Godijk werden. Dir zo zynde , zo kan
ot k een wys man nier vertwyrTelen aan de

onvermydclyke ftrafder Godloozen.Wanr na-

dien goed , en kwaad; belooning, en ftrafrechr-

draads regen een loopen , moer noodwendig
her regendeel , van 't geen in de belooninge

van vroomen gezien is , in de ftraf der God-
loozen ftand grypen. Gelyk den vroomen de

vroomheid z.e!fs dan tot beloomngeflreh^t , zo is den

God/ovz.en ac Godloosheid zelfs tot firajfe. Die nu
flraffelyd , twyffeld niet , ofhy lyd kwaad. Kon-
nen zydan, zo zy op hen zelven achr geeven,

wel ftraffêloös fchynen , daar zy door her uirer-

fte van allerhande kwaad nier alleen aangeraft,

maar ook frhroomlyk befmet zyn. Zier eens

in her regendeel der vroomen, war ftraffe den
Godloozen op de hielen volgd. Want revoo-

ren hebr gyj verftaan , dar alles , war 'er is ,

een is, en wat een is, ook goed is; waar uir vol-

gen moer, dat alles > war is, ook moer goed

zyn. Dies houd alles op re zyn , war ophoud
goed re zyn. Ook zyn gevol^lvk deGodloo-
zen nier meer , het geen zy plagren re zyn.

Maar dar zy menfehen plagren re zyn , wyft

noch
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noch de menfchelyke' gedaante hunner licK-

chajmen uit : Dus hebben zy hunnen meir
fchen-aart verlooren , om dat zy kwaad ge-

worden zyn. Gemerkt nu de deugd alleen den

menfeh boven de menfehlykheid verhcfTen

k.m , zo moet ook de ondeugd , die <^e\\

menfeh zynen menfehen-aart ontroofd, hem
verre beneden de waarde der mënfehen ne-

derftooten. Zo kund gy dan iemand , door

zonden vervormd > geen menfeh meer noe-

men. Elaakt een geweldenaar, die andere lie-

den goederen roofd , in gddgierigheid? Die
is eenen wolf gelyk. Is iemand ftout, en on-

ruftig , om zyne tong tot gefchillen te mif-

bruiken? Die heeft eenen honden aart. Die
zich vermaakt, als hy door liftige laagen ee-

nen anderen het zynen ontvreemd, is gelyk

de looze voflen. Woed iemand van verbol-

gen toorn ? Denk , hy heeft een leeuwen-

nert. VreefJhy angftig, en vlucht hy, daar

niets te vreezen is ? Acht hem een bloode

hinde. Is hy traag en dom ? Noem hem ee-

nen ezel. Veranderd hy licht, en wifpeltuu-

rig, zyn voorneemen? Hy verfchild niets

ran eenen vogel. Legt hy verzoopen in vui-

le , en onreine welluften' Hy vermaakt zich

als een zogge in verfoeilykheden. Zo vcrlieft

hy , die de deugd verheft, zyne menfchelyk-

heid , en tot den Godlyken ftaat niet konn . n 'e

overgaan , werd hy veranderd in.een wild dier.

I 'T DER-
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'T DERDE RYM.

Een farm-wind, in TJlyJJes zeil gejlaagen ,

Joeg het vermeejlerd/chip

Door bank, en b/inde klip,

"Tot dat het tan een eiland wierd gedraagen i

.Daar de afgejloofde kiel

In Circes haven viel.

Die fnoo Godin , in zwarte konji bedretven,

Vermengd haar tover- drank,

En <wyd door tover-zangk

Den fchrik-kelk , dtcnzy wil haar gajien geevtn

,

Folznvym-nat » dat gefmaakt,

De menfchen beejien maakt.

Die drank vervormdTJlyfps reis-genooten.

Deez' werd een borjï'lig zwyn

,

Die krygd een leeuwen-je'yn

,

En dreigd met muil, en fcherp-geklaauwde booten :

Een ander nverd een beer ,

En gromd , maar fpreekt met meer.

Een ander krygd ryn l-uid vol tyger-vlekken ,

Al bleef hy m.ik , en tam.

Mitar God Merkuttr die nam
Mecdoogetuï voor den Leid/man f' leed te ontrekken.

Hy maakt , door <i yze>i raad,

Hem vry van 't dreigend kwaad.

Al V boots vol 7
: , dat zic^ dwaajlyk liet bekooren

,

Met zo gevaarlyk t!at

,

Als
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Ms zvy>ien el-els at .

Cedaante,enjhm ivas met z» haajl verkor en ,

Of air hun menfchlyk^eid

Scheen daar mee afgeleid.

De ziel alleen behield haar reêdlyk wezen t

En zachte in beejicn-lecn.

divaaze lijhgheên !

tedle kracht , die 'f lichchaam maar doedvreezen

!

De mtnfchtyhjjetd bejlaat

In ziel , niet in gelaat.

De menfchen- kracht gehuifveji is van binnen t

En fpot met to^er-vocht.

De zonde baard gedrogt.

De zonde roofd den mtnfch ~.yn ziel , en zinnen.

De zonde dood het hert ,

Schoon *t lichchaam lyd geen fmert.

'T VIERDE O N R Y M.

Ik beken 't, zeide ik daar op, en 21e, dat

men niet zonder reden de boofwichten wil-

de dieren noemd , ten opzigte van hun ge-

moed, fchoon zy de uiterlyke menfehen- ge-
daante behouden. Maar dat hunne wreede,

en zondige ziel tot verderf der vroomen woe-
de , wenfehte ik wel dat hen ongeoorlofd,

ware. 'T is hen ongeoorlofd , fprakzy, en zal

ter gelegener plaatïebeweezen werden. Maar
zo men dat geen hen benam, dat men geloofd

hen geoorlofd te zyn, men zoude der Ged-
I 1 loozen
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loozen draf grootelyks verlichten. Want de
boozemenfchen ('t geen wel licht iemand on-

gelooflyk zal fcheinen) zyn noodzaakelyk veel

ongelukkiger, als zy hunne begeerte volbren-

gen j dan als zy die niet konnen voldoen. Want,
u 'f ellendtg ku/Aad tt willen , 't ü noch ellendiger

VwAAd te linnen doen : omdat zonder die magt
de ellendige wil vergeefs zoude zyn.

Overmits dan ieder der Godloozen zyne

byzondere ellendigheid onderhevig is, moe-
ten zy noodwendig driederhanden ongeluk

uitflaan, die het kwaad willen , en konnen
doen. Ik ben 't met u eens, zeide ik , maar
wenfchte van herten , dat zy de magt om
kwaad de doen , mogten derven , opdat zy

haaft dat ongeluk zouden konnen ontgaan. Zy
zullen het eerder ontgaan , fprak zy , als gy
wel 1 icht zult willen , of zy zelfs denken

:

Want, in dit kort leevensperk. « Vr niets zo

Ungduurig , dat voornaamelyk de onfterfly\s

ziel zoude lang vallen , om af te wachtev. Ook
breekt dikwyls een fchielyk , en onverwacht

einde alle die groote verwachting, en verhe-

vene toebereidinge der fchend daaden.. af: 't

geen der Godloozen ellende bepaald. Want
zo de Godloosheid ellendig maakt, is hy ze-

kerlyk ellendiger, die langer Godloos is: dien

ik ook allerellen digft zoud' oordeelen, zo

niet ten minden de dood zyne Godloosheid

eindigde.

lm-
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Immers, zo wy omtrent het ongeluk van

't kwaad de waarheid hebben gezegl ; blykt

de ellendigheid eindeloos te zyn, die eeuwig

blykt te z\n. Dit is, zeide ik, wel een von-

derlyk gevolg , en dat men bezwaarlyk kan

toeiïemmen; maar ik moet bekennen, dat

het zeer wel uit het reeds -vaflgeftelde vloeid.

Dat is «rel begreepen , fprak zy , maar die

iets ongerymds in de (lot-reden meindte vin-

den , moet eerft toonen , dat het voorftel

valfch zy, of dat het (lot niet krachtig, en
noodzaaklyk volge uit de 't zaam-gevoegde
voorflellingen : Want zo men anders het

voorgaande toeftaat , kan men onmooglyk
het befluit wraaken.

'T geen ik hier by wil voegen , is niet minder
verwonderings-waardig , maar volgd even

noodwendig uit het toe^eflemde. Wat? zei-

de ik. Dat bo««fwichten , fprak zy , geluk-

kiger zyn , als zy ftrafFe lyden , dan als

hen geen recht - ftraf beteugeld. Ik wil hier

niet ophaalen > 't geen ieder te binnen
fchiet , dat booze zeden door wreekende ge-

rechtigheid verbeterd werden : dat men
door fchrik voor ftraffVn iemand tot zynen
plicht brengd : en dat het anderen tot een
voorbeeld ilr-^kr , om te fchuuwen , 't geen
mifpryfhkls :.Vf;urikmeine uit anderen hoof-
de , dat boolVichten ongelukkiger zyn , als

zy ongeftratt zyn ; fchoon het niet ware ten

I 1 oP:
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opzigte van verbeteringe, niet om een voor-

beeld te geeven. Welke reden, zeide ik, kan
'er dan zyn , behalven deezen ? Waar op zy

:

Hebben wy niettoegeftaan, dat .vroomen ge-

lukkig, Godloozen ongelukkig zyn? Zo is 't,

zeide ik.

Zo dan cenen ongelukkigen iets goeds

wierd toegevoegd , fprak zy , zoud' hyniet

gelukkger zyn, d^n iemand, die geheel, en
al, zonder vermenginge van het mi nfte goed,

ongelukkig is? Datfchyndzo, zeide ik. Zo
men dien ongelukkigen, die het minflegoed
niet geniet, boven het kwaad , dat hem on-

gelukkig 'maakt

,

- noch een ander kwaad op-

legd, zal hy dan niet veel ongelukkiger geoor-

deeld werden, dan hy, wiens ongeluk door

genot van het toegevoegd goed verlicht werd?

Waarom niet? Zeide ik. Zo bebben dari boof-

wichten , als zy geftraft werden, eenig by-

gevoegd goed , te westen de ftraffe zelfs ,

die ten opzigte der gerechtigheid goed is: en

als zy ftrafloos zyn, hebben zy noch een

meerder kwaad , de flrafloosheid zelfs , die

gy voorheen met reden bekende , een kwaad

der Godloosheid te wezen. Ik ontken het

niet, zeide ik. Dies zyn boofwichten veel

ongelukkiger , als hen een onrechtvaardige

vcroiffems verleend werd, dan als zy recht-

yaardiglyk geftraft zyn.

Dat nu boofwichten geftraft werden , is

recht-
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rechtvaardig, datzy rygaan, onbiliyk. Wie
dit Locnenen? Zen', k. Dir , zeidezy,

kan ook nieound lochenen j dat alles , wat

rechtvaardig is , goedzy; en alles* wat on-

rechtvaardig is, kwaad. Waar op ik haar toe-

fchoot: Dat alles volgd uit het eerir. toege-

itemde.

Maar ik bid u, field gy geen ftr;>frcn voor

de ziel , na de dood van het lichcha2m? Ja,
wel zwaare > zeidezy: en meine , dat z<>m-

mige in duldelooze ftrengheid , andere in

barmherriger * yyniging n beftaan. Maar
hier van nu te fpieeken is buiten on? b ftek.

Dus verre hebben \vy beto nd , dat het

vermogen der Godloozen j 't w k z on-

redelyk lcheen , gantfeh magtél dat

zy nooit van ftr frln hunner Godloosheid
berryd :yn , gelyk c> kl agde : d:'t hunne
magt, om kwaad te d en, die

haait te m g ... eindigen, ni

dat r zy» iger

is, en allerongelukkigst zo die

eeuwig ware. Daarna hebber, v\ ren»

dat booi'wichren ellei ie r zyn , nis hen een
onrechtvaardig i

dan als zy rechtvaardiglyk gelhait zyn. Waar
I 4 uit

* Boetius fprekt hier mer Plato van cm Zir'vringe»
die na eenige duizenden ;.. aaren - I uur
van Flegeton ,cu andere middelt*.

, ^cLouJcü wierd*
tegefchieden.
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uit Vglgd, dat zy dan met de hardfte plaagen

geprangd werden , als zy fchynen ftrafioós

te zyn.

Als ik uwe redenen overwikke , zeide ik

,

dunkt my niets zo zeker. Maar als ik het oor-

deel der menfchen my te binnen breng, wie

is 'er, die zulks niet alleen niet aanneemens-,

maar zelfs niet hoorens-waardig zal achten?
?T is zo , - fprak zy. Ook konnen zy de oo-

gen , die aan duiflerniflen gewend zyn , niet

opheffen, om het helder licht der waarheid

te zien ; en gelyken de vogelen , die van
den nacht verlicht, van den dag verblind

werden. Want als zy niet de fchikkinge der

natuur , maar hunne eigene begeerlykheden

aanfehouwen , meinen zy , dat ongebonden-

heid , ofte ftraffeloosheid , iemand geluk-

kig niaske.

Maar ziet wat de eeuwige wet voorfchryfd.
cDie z.yne zjelfchikt tot de deugd , heeft geen rich-

ter van nooden , êm hem loon toe te wyz.en:

"Want dan hebt gy zelfs 't allerwenfchlykfte.

Maar hebt gy u tot z^onde begeeven , zjo behoefd

gy geen beul te zjoelzen buiten u welven: want gy
hebt u zelven in het allerellendigfte neder-

gel^ort. Gelyk , wanneer gy dan eens de vui-

le aarde , dan eens den hemel, by beurten,

aanziet, zonder op iets anders te letten, op
ieder oog-zwenk zoud' denken , dan in het

ilyk» dan onder defterrente zyn. Maar het

<
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gemeen volk Haat hier geen acht op. Wat
$an? Zullen \vy hen toevallen , die wy be-

oond hebben wilde dieren te zyn.

Maar ot' iemand het gezigr verlooren had,

en hem omgaan ware , dat hy ooit harde ge-

zien ; en echter waande , dat hem tot de

enfchlyke volmaaktheid niets ontbraake

,

zouden wy daarom de zienden blind oordee-

len? Want dit. zullen zy ook niet toeftem-

men, 't geen nochtans op evenzo vafte gron-

den fteund : dat zy ongelukkiger zyn , die

ongelykdoen, als die 't lyden. Die redenen

wenich ik wel te hooren , zeideik. Ontkend

gy, fprakzy, dat ieder boofwicht ftraf-waar-

dig zy ? Geenfins, zeideik. Maar dat boof-

wichten ongelukkig zyn is overvloedig geblee--

ken. Dat is zo, zeide ik. Gy twyfTeld dan
niet, of ftrafwaardigen zyn ongelukkig? Wy
zyn dat eens , zeide ik. Zo gy dan als rich-

ter zat , fprak zy, wien zoud' gy ftraffe op-
leggen , die ongelyk gedaan, of geleeden

heeft ? Ongetwyffeld zoud' ik den lyder ver-

genoegen, zeide ik, met den daader te doen
lyden. Zo oordeeld gy dan den daader onge-
lukkiger, als den lyder ? Dat volgd, zeide

ik. Om deeze , en andere redenen meer,
die op den zelven grondfteunen,dat zonde van
haar z.ehe ongelttkjftg maakt > is hand -taftelyk, dat

liet ontfangen ongelyk, niet die het ontfangd,

maar die hetaandoed ongelukkig maakt.

I r Maar
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Maar de Plek-bedingers handelen nu ge-

.heel anders : want zy poogen de Richters tot

mededogenheid te beweegen , omtrent hen,

die eenig 2waar, en bitter Iqqó. is aangedaan,

daar in tegendeel zy , die het aandoen, erbar-

mens-w^rdigerzyn, die niet van verftoorde,

maar veel eer goedgunftige , en barmherrige

befchuldig ;rs tot de Richters moeiten gebragc

werden, gelyk kranken tot Genees-meefters,

om de ziekre dermifJaad doorftraffe te ver-

dryven. Wasr door de dienft der Voorfprasken

zoude t' onbruik werden , of, indien zy der

menfehen nut zochten , in beichul.'igirge

veranderen moeit. De boofwichten zelfs

,

indien zy de verlaatene deugd maar door een

fpleetken mogtenzien, en bevroeden, dat

zy de fmetten der zonde door pyniginge der

iïraffen afleggen, entot vergeldinge de deugd

wcderkrygen konnen , zouden die ftraffen

geen pyniging achten , Scn dienft der voor-

ipraaken weigeren, en zich gewillig overgee-

vcn in handen van bef;hulr!igers , en Rech-

ters. Weshalven o^k de Wyz.en nooit eemgen

haat draagen. W?nt wie kan vroomen haaten,

of hy moeit ganti'ch «'waas zyn ? Maar mif-

daadigen te haaten ftryd tegen de reden.

"Want gelyk de kwyning een ziekte des

lichchaams is, zo is de zondehkheid ais een

krankheid der zielen. Daar wy dan de lich-

chaameh ke krankheid niet met haat , maar
mee-
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neéY wen , hoe veel te

BCl behoord men niet m.r haat, maarme-
genheid aangedaan te zyn omtrent

rulken , welker ziel door zonden , llimmer

an alle verkwyningc> werd aangetaft,?

'T VIERDE RYM.

aar toe zyn geeft ge'-laagd^ en zich tot haat hegeeven ?

aar toe zich onderling etn dolk int' hert gedreeven ?

Woi, cht iemand na de rood ? Die naderd zeer gezwind :

En yld veelfnelder Jan de baarden.

Slang% leeH<w>beLr>t\?.r>z-r)>i de menleken ivreedverflindt

En <woed men ttgen een met zwaarden ?

"Bejlrydmen volkeren om V onderfc'^eid van zeden ?

Of kan men onbefnifd in dollen* ' dtn,

Om < oor matkandt n h tbn. s 1 1 vergaan ?

J)icloonen u>i/elks<werk t rnomen nünlyk tan %

En hebb
1
met . udedogen.

'T VÏFDE ONRYM.

Ik zi? hier
, ik > welke de gelukza-

I

ligheu' , en id zy, beflaande in

der Vroomen s \iloozcn verdienften

2elfs. Doch ,\lgemeene gevallen vind

ik noch iets is , en kwaads. Want geen

wys man zal liev ig, behoeftig, ver-

acht , dan wei gegoed , hooggeëerd , groot van

magt
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qiagt, en bloeijend in zyn Vaderland wezen..

Immers werd hier door de wysheid voordeed
iiger, en roemru^hriger bediend, als derbe-'

windhebberen geluk zich eeniger maate tot!

de baurvolk-ren uitftrekt; daar kerker, wet,.

en anders recht-ftraffen veel eer den fchade-

lyken borgeren , voor weiken zy. ook inge-

voerd zyn, moeften te wachten (laan. Diej

ben ik ren hoogften verwonderd , dat het ge-

heel anders tOvga : dat (treffen van fchelm- 1

flukken den goeden werden -opgelegd , en
]

dat boeven de belooninge der deugden weg- \

fleepen. Wat de reden deezer onrechtvardi-,'

ge verwarringe zy , verlang ik uit u te hoo-

ren. Want hetmy zo vreemd niet zoude gee-

ven , dat alles door 't geval , weer tot een

bayerd , en onder
7

een vermengd wierde.

Dit vermeerderd noch meer myne verwon-
dering, dat Gïd, die 't alles bdtierd , den
vroomen dikvvyls vreugden, den Goloozen
droefheid toezend , en in tegendeel den
vroomen getreur , den Godloozen gejuich

verfchaft: Want waar in ichynd dit van het

hachlyk geval te verfchillen , 't en zy daar

van de oorzaak blyke? Dat men iets toeval-

lig , en verwerd vind , is niet te verwonde-

ren., (prak zy, wanneer de reden der onder*-

fchikking onbekend is. Maar fchoon gy de

oorzaak van zo groote geftelteniile niet bc-

feft j moogd gy e.hter met twyfFelen, of al-

les
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[les gefchie<.i rechrmaatig , nademaaleen goe-

|de befticrdcr 'c Heel-al beheericht.

'T V Y F D E R Y M.

O Is iemand onbewufl

,

Hoe zich de grotte Beer om 'r Koorder sffpunt draaid.

En 'ƒ hemels wagenaar zo lan -aam , en geruji
t

7.yn j erren- wagen zwaard,
Ln laatji in zee ma f zinken ,

En 's avondsfchielyk blinken.

Die zalverwonderdflaan
Om *s hemels wonder- loop , en onbekende wet.

En ziet hy taanen deeerji zo-vol-verltchte maan
,

Zalhyz* -verzet:

Als 't volk , dat klept vol fchroomen ,

Om haar te hulp te komen.

Maar als de bulder wind
De hoog -gezwof/e zee doed dreigen locht , en ftrand J

Of als de Zonn e-gloed de '-oy.deJneeuw verjhnd ,

En Ys tot watrr brand

:

Zal 't niemand wonder achten ,

Omdat elk kenddie krachten.

o

Dochjier-loop , zwymel maan ,

En al wat zeldzaam is , dunkt 't volk verwond'rens-
weutrd.

De menjehen -:inden vreemdjl, hetgeen zy tninji verjiaan.

De onkunde 't hert vervaard.

Was de onkunde eens verdreeven
,

Niets zoude ons wonder geeven.

'T ZES-
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'T ZESDE ONRYM.

Het is, zeide ik, zo. Maar nadien het uwej
plicht is de oorzaaken der natuur-geheimen']

te omzwachtelen, en de- redenen , die met
duifternifie bedekt zyn , open te leggen ; zo,

bidde ik u , helder myne verwondering op,

en help my daar uit, nadien ik over ditwon-
der-beleid meeft bekommerd ben. Waar op
zy grimlachchende zeide : Gy vergd my een

zaak, die zeer bezwaariyk is t' ontvvinden, en

daar naauwlyks iets eindigs bekwaam toe is:

Want die ftoffe is van zulk een aart , dat uit

een weggenomene vërtwyffcling ontallyke

andere fpruiten , als zo veel hoofden van 't

fchrik-dier Hydra. En daar kan geen eind

aan wezen , 'ten zy men die metdeblaaken-

fle ziele-kracht bedwinge. Want hier in plagt

men te zin-twiften ; over de eenvoudigheid

der Godlyke voorzienigheid , over de nood-

fchiklykheid , over de fchielyk? gevallen»

over de köhnifle, en befluiten Gods, en over

den vryen wil. Hoe zwaarwigtig dit alles zy,

kund gy licht afneem en.

Maar doordien de kenniffe deezer dingen

een gedeelte uwer geneefmiddelen uitmaakt,

zal ik daar van iets po< gen te zeggen

,

fchoon onze tyd eng bepaald is. En zo u de

zoet-
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zoetheid tier Dicht konft verma k~ , zult gy
u daar van een wyl moeren fpaancn, terwyl

ik de 'r zaxneri-gefcha; kelde redenen by een

voege. Zoals het u boheld, zeide ik. Waar
op zy> als uit een ander beginfel willende re-

denk.ivelen, :>ldus begon:

De oorfprong van alles, en de voortgang

der vcranderlyke dingen, alsookal, watee-

niger wyzebewoogen werd, ontleend zyn oor-

zaak, fchikking, en gedaante van Gods be-

hendig voorneemen. En dit eens in zyne on-
nafpeurhke eenvoud igheid beflooten , heeft

al hetgebeurl)ke niet op eene, maar op ver-

scheidene wyzen bepaald. Welke wyzenin de
zuiverheid zelfs van Gods alweetenheid be-

greepen., Voorzienigheid genaamd werden;Maar
aangemerkt ten opzichte der beweeginge, en
fchikkinge , by de Ouden T^oodlot geheeten

zyn. Dat dit onderscheiden is, blykt, zomen
zyne gedachten laat gaan op beider kracht.

Want de Voorzienigheid is de Godlyke Wyf-
heid zelfs, in het Opperwezen beftaande, en

alles fchikkende. Het T^ooMot- is de gefteld-

heid der beweegbaare dingen , waar door de
Voorzienigheid alles ordentlyk aan een fchaa-

keld. De Voorzienigheid behelfd alles te gelyk,

zelfs de tcgenftrydige , ja oneindige dingen»

Het noodlot brengd alle byzondere fchepfe-

len tot beweeginge, hen plaats , gedaante,

en tyden meiedeelende. Zo dit de fchikkin-

ge
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ge in den tyd ontvouwd en in Gods voor-

neemen als vareenigd de VooYzjenigheid is:

Maar die vereeniging, als onderdeeld, en in

den tyd uitgewrogt maakt het T^oodlot.

Doch hoe men dit ook onderfcheiden mag,
hangd evenwel het eene van het andere af.

Want de nood-ichiklykheid is oorfpronklyk

van de eenvoudige voorzienigheid. £n gelyk

een konflenaar in zyne gedachten de gedaan-

te van iets verheeld , en namaals uitwerkt,

en 't ^een hy eenvoudig by zich zelven had
ontworpen» doortydlyke fchikkingentevoor-

fchyn brengd : zo neemd ook God door zyne
voorzienigheid zonderling, en vaftlyk voor,

het geen hy wil uitwerken ; maar door de
noodfchiklykheid volvoerd hy veelvuldig

,

en tydlyk , 't geen hy voorgenoomen had.

'T zy dan, dat het Noodlot door eenige dienft-

booden der Voorzienigheid , of door 's men-
fchen wil , of door de gantfche medewer-
kende natuur , of door hemelfchen fter-loop,

of door Engel-krachten, of door vol-liftige

geeften , of door iets van dit alles, of door

dit alles te gelyk bsftierd werde; dit immers

is zeker , dat de Voorzienigheid een onverander-

lyke, en. eenvoudige gedaante zy van al wat

gebeuren zal; en 't Noodlot een veranderlyke

t' zamenfchaakelirig , 'en tydlyke fchikkinge

dier dingen , die God vaft gifteld heeft uit te

voeren. Waar uit volgd , dat alles wat het

Nood-
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Noodlot onderhevig is, ook de Voorzienig-

heid moet onderworpen zyn ; waar van het

Noodlot zelfs afhangd: en dat zommige din-

gen die van de Voorzienigheid herkomen»

buiten 't bereik van 't Noodlot zyn.

En dat zyn die dingen, die allernaaft byde
Godheid gegrond , en niet binnen den om-
trek der noodfchiklyke beweeginge ftaan,

Wantgelyk alles wat naaft is aan het middel-

punt dier locht-kringen , die om den zelven

hemel-as draaijen , ook naaft is aan d'onbe-

weeglykheid van het middel-punt zeifs , en by-

na tot een As ftrekt voor het geen verre af-

gefchooven is : Doch het alleruiterfte , dat

grooter omloop doed , dies te uitgeftrekter

ruimte vereifcht , als het verder van 't mid-
den afwykt ; en 't geen zich daar by voegd,
en houd, den aard des af-punts deelachtig

werd, en verfpreid, noch voortvloeid ; Zo
werd ook al "wat zich verft van de hoogfte

wysheid affcheid, in den fterkften drang des

Nood-lots ingewikkeld: en zo veel verder is

men buiten des zelfs draay-kring , als men
nader by dit middel-punt van alles is. Wie
aan dat onveranderlyk Opperwezen vaft

gehecht blyfd, die is boven alle noodfchik-

lykheid.

Gelyk zich de reden dan heeft tot het ver-

nuft ; 't geen voortgeteeld werd , tot hei

geen in wezen is ; de tyd tot de eeuwigheid

;

K en
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en d'omtrek tot het middel-punt ; zo heeft

zich ook de veranderlyke fchikkinge des

nood-lots tot de befïendige eenvoudigheid

des voorzienigheids.

De fchikkinge beweegd hemel , en fter-

ren, maatigddeftrydigehooft-ftoffen, en ver-

vormd die door de onderlinge wiflel-beur-

ten. Die fchikkinge verwekt al wat groeid, en

verfterfd door geduurige voortteelinge van

vruchten , en zaadcn. Die fchikkinge bc-

heerfcht de menfchlyke daaden , en gevallen

door een onverbreeklyke t' zamenknoopinge
van oorzaaken , die van de onveranderlyke

voorzienigheid voortvloeijende , noodwendig
ook onveranderlyk zyn. Want alles kan niet

volmaakter beftierd werden, dan alshetGod-
lyk wezen de eenvoudigheid behoud, en ee-

ne onvermydel) ke ordening van zaakenvoort-

brengd : en als die ordening door haare ei-

gene onveranderlykheid, de dingen, die ver-

anderlyk , en buiten dat verwerd , en onge-

regeld zouden zyn , van alle wanfchiklyk-

heid bevryd.

Waar van daan ook komd , dat , fchoon

gy-lieden, die deeze ordening riet kund be-

merken, alles verwerd , en ontfteld oordeeld,

zy nochtans alles een bepaalde wyze voor-

fchryfd, en ten beften flierd: Want niets ge-

fchitd'cr uit .liefde tot het kwaad , zelfs niet by

den Godkoz.en : die het goede zoekende , ge-

lyk
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lyk overvloedig bevveezen is, dooreenefnoo-

de dwaalinge daar van afgetrokken werden:

Ik laat ftaan , dat de Ordening , die van 't

hoogfte goed herkomd, iemand vanzynoor-
fpronk zoud' afleiden. Maarkan'er, zult gy
zeggen, waarfchynlyker verwerringe wezen,
als dat nu eens voor- , dan eens tegen-fpoed

<^Qt\ vroomen wedervaard : en dat Godloo-
ZQt\ dan eens gewenfchte , dan eens droeve

dingen overkomen?
Zyn de menfchen dan met zulk een onfeil-

baar oordeel begaafd , dat , al wien zy vroom,
of Godloos achten, daarom vroom, ofGod-
loos moet zyn f Immers verfchillen hier in

de oordeelen der menfchen , en dien zom-
mige belooninge waardig rekenen , zullen

andere ftrafbaar houden. Maar onderlid

eens, dat men vroomen, enGodloozen wee-

te t' onderfcheiden , zal men daarom de in-

nigfte ziel-gefteldheid, gelyk men van lich-

chaamen zegd , konnen ontdekken ? 'T geefd

den onkundigen even groot wonder , waar-

om gezonde menfchen , zommige zoetig-

heid, andere bittere dingen zoeken, en waar-

om zieken, de eene met zachte, de andere

met fcherpe hulp- middelen geneezen werden.

Maar een Arts, die gezondheid, en ziekte,

en der zclver gefteldheid, en.gemaatigdheid

kend , verwonderd zich daar over gantfeh

niet. En u>M is de gewondheid der zielen an-

K 2 derSj
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ders , ah de deugd* Vi at haare z.iekte, als dé

zjonde f

Maar wie is ook de behouder des vroomen,
en wrecker des Godloozen anders, dan God,
de beftierder , en genees-meefler der zielen?

Die, als hy uit de hoogte het oog zyn er voor-

zienigheid neder (laad , klaar ziet , wat elk

van nooden heeft , en , 't geen elk van noo-

den heeft , toevoegd. Dit is de bron-ader

van dat groot wonder der noodfchiklyke or-

deninge , dat de alweetende God beftierd,

en de onkundige menfch vreemd vind. Want
om een weinig, zo veel'tmenfchlykverftand

bereikt , van de Godlyke onnafpeurlykheid

te zeggen , zo ftel dit vaft , dat zulk een ,

dien gy den allerrechtvaardigften , en deugd-

lievendftenmeind te wezen, vooreen gantich

anderen by de aldoordringende voorzienig-

heid bekend ftaat. Dit. heeft de Dichter Lu-
kanus betuigd, als hy zegd:

Des over<wir.naars recht ho» al de Goon bekooren,

Maar Kato hield dezyd'van die den Jtryd verlooren.

Al wat gydan buiten uwe verwachtinge ziet

gefchieden, daar in is de rechte ordening, en

de verwerring 'm uwe verkeerde inbeelding.

Maar laat iemand zo volmaakte zeden bezit-

ten, dat het oordeel van God, en menfehen
daar over niet verfchillen : maar hy zal weL

licht
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licht zo klein-herrig wezen, dat, alshcmicrs

regenlpoedigs overkomt , hy de 0j>fBchtig-

heid verwerpen zal, die hem zyn yoorfpoed

niet beeft konnen doen behouden. Zöfpaard

dierhalven d'alwyze beftiering dien geen , dien

regenfpocd zoude ilimmermaaken 1 op dathy

niec lyde , dien geen lyden kan nut doen.

Laat een ander vojkimen deugdzaam, hei-

lig, enGode allernaaltzyn: dien zal de voor-

zienigheid geen ongeval altoos laaten weder-

vaaren , ia zelfs alle iichchaams-ziekten van

hem afwecren. Want gelyk iemahaS die my
zelfs overtreft , zeer vel zegd : De deugd

bejchnt het Itchchaam van teder Cjoévrftchtege.

T gebeurd zomwylen, dat Qppeibevind
den vroomen werd toevertrouwd , op dat de

overïtroomende Godloosheid gefluit werde.

Zomnrige krygen een vermenging van ge-

luk , en ongeluk, na hunnen zielen -itaat.

Eenigen bedremdzy, om door langduurigen

voorfpoed niet te verwilderen. Anderen laat zy

met rampen worftelen , om de deugden des ge-

moedsdooroeffening, en gebruik van geduld
te verfterken. Deeze zyn boven maate beducht
voor 't geen zy verdraagen konnen. Die ver-

achten onbefuifd, 't geen zy niet verdraagen

konnen. Zommige werden door treur-gevallen

tot kenniilevan zich zelven opgeleid. Eeivge
hebben een roemruchtigen waereld-n-.am voor
den prys vin een hel Ihaitige Jood gekogfc.

K 5 A1 1 -
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Andere hebben zich onverwinlyk in pyni-

gingen getoond, en overigen een voorbeeld

gegeeven , dat geen deugd door lyden kan o-

verheerfcht werden. Al het welke buiten

twyffel zeer behoorlyk, en wel-fchiklyk ge-

fchied, en tot voordeel van hen, dien het

gefch'ied.

Zelfs dat, dat Godloozeneensgewenfchte,

dan eens droeve dingen overkomen , volgd

uit de zelve oorzaaken. Dat hen iets droevigs

wedervaare , vind niemand vreemd , omdat
ieder meind, dat zy 't verdienen. Ook kan-

nen hunne flraffen anderen van 't kwaad af-

fchrikken, en die ze lyden, verbeteren. Maar
hun voorfpoed toond den vroomen baarbly-

kelyk, wat zy van die gelukzaligheid moeten
oordeelen, die boofwichten genieten. Waar
iri ik ook meine dus huis gehouden te wer-

den , om dat zommigs zo doldriftig, en on-

verduldig van aart zyn, dat zy door huis ge-

brek lichtelyk tot euvel - daaden zouden uit-

fparten. Deezer krankheid komd de Voor-
zienigheid xe hulpe door artfenye van over-

vloed. Een ander vindende zyn geweeten

met fchelmftukken bezoedeld , en zich zel-

ven tegen zyn gei uk in een waagfchaale leg-

gende, zal mooglyk fchroomen , dat hy met
droefheid verlieze, 't geen hy met vreugde

genooten heeft. Deeze zal van zeden veran-

deren y en terwyl hy zyn weivaaren vreeft te

mifien,
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mifTen, zal hy zync Godloosheid aileggen. An-
dere zyn , door onrechtvaardig- verkreegene

mogendheid, in een rechtvaardig verderfne-

dergeftorr. Eenigen is de magt vergund om
anderen te flrafTcn , om goeden te oeiFenen , en

kw.uden te plaagen. Want gel) k vroomen

,

en Godloozen geen bond-genooten k mnen
zyn , zo konnen ook de Godloozen zelfs niec

onder malk.mderen eens wezen.

En waarom ? Om dat zy door verfckillen-

de Godloosheden, die hun gewiile knaagen,

onderling verichillcn > en dikwyls doen, 't

t^een zy na de daad zelfs oordeelen , niet te

hebben moeten doen. Waar uyt de alwyze

voorzienigheid meermaals dit groot wonder-
werk heelt voortgebragt, dat boofwxhtenande^

re boofwtchten deugdzaam manden. Want als

hen door fchrik-dieren veel leeds werd aange-

daan, wenden zy, uit afkeer der zelver, zich

tot de deugd , en ieveren , om dien geenen niet

gelyk te zyn, dien zy haaten. Ook is 't de

Godlyke kracht alleen, die kwaad goed maakt,
als zy dat na eifch gebruikende, eenige deugd
doed voortbrengen. Want een zekere orde-

ning bevat alles , zo dat het g~en , dat zyn

orde-paaien re buiten fprmgd, weder in een

ordening , fchoon in eene andere , vallen

moet, op dat 'm 't gebied der voorzienigheid

niets lichtvaardiglyk gefchiede.

K 4 Maar
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Maar ï\ ben niet bekwaam te doen een naakt ver/lag ,

Hoe God dit iiyjlyh fchikt , en alles fchfkktn mag.

Ook is 't den menfch niet gegeeven ,.

om met zyn verftand alle.de werktuigen van

Gods konft-fr.uk te begrypen, of met woor-
den uit t.e drukken? 'T zy genoeg, dat men
befeffe, dat God, die aller dingen aart ge-,

fchaapen heeft , de zelve ook alle beftierd ,

en ten beften fchikt : en dewyl hy 't fchep-

fel na zyne gelykeniffe wil onderhouden,
ook door een noodfchikkelyke ordening al

het kwaad van de grens-paalen zyns gebieds

verbannen moet. Waar uit vloeid , dat het

kwaad, 't geen men waand de aarde te o-

verftroomen , zo men op de albeftierende

voorzienigheid let , nergens zal gevonden
werden.

Maar ik befpeur, dat gy, door zo zwaar-

wigtige gefchillen overlaaden , en door zo

langduurige redenen afgefloofd , eenige dicht-

konftige zoetigheid verwacht. Zie daar dan
een dronk, die u verkwikken, en met nieu-

we krachten verder zal doen gaan.

T ZES-
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'T Z L S iJ E R Y M.

\Yie met f)i zuiver ZJel-gefoig

fViltiot r;od< onver-br-e'ekb'n wet,

Die hy 7\>i fehepfeh wyjlyk, zet

,

J'erheff' na boven hert, en oog

,

Daar 't fehoon gejhrnte ordent /yk brand.

En blxfd door eendragt in verband.

De Zon b(i'ierd zyn fchitter -koets

,

£n fchnicwd zyn zujhrs koude pad:

De berr vofgd tffctè het wagen-rad ;

Si hoon '> hemels lampen , zo vol gloeds,

V.\,: in de zee gedoofd,

De Koord-jler blinkt ons boven 't heofd.

Des avonds neemd d,e. nacht-hod'in

Haar eens gezetteh tyd in acht

,

En trekt nooit 's morgens 'van haar wacht*
dj [band de zonnè-paardeh in,

En wekt den Hydiu dageraad.

De eendragt houd 't heel-al in Jïaat.

Deeze eendragt [moord der flerren Jlryd,

Maakt dat geen hoofd-jïof urtev lig woed.
Paard nat , en droog j en koude, en gloed,

En Jietd het allt s maat , en tyd.

'T v ::;:;• zoekt zyn eorjpronk\ opwaarts wéér,

En de aarde zinkt door zwaarte neer.

Deeze eendragt gttnd dat ons de Lent'

Door bloemen-giur , en -kleur bekoord^

De 'Zomer- zon kweekt vruchten voort
5

K * »'
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T)e Herfft vol-rype druiven zend

}

De Winter plas doortrekt deeze aard* ,

Die 't eerji-verjiorven weer herbaard.

Zo voed deeze eendragt al wat feefd,

En roofd ook' alles 't leeven <weêr :

*ft bereikt zyn eind , door wonder-keer ,

Wat bier beneden is, en zweefd.
Maar de onveranderlyke God

Zn boven jierf- , en wij]el-lot.
,

Godt als een zegsbeer wetten field 5

Als aller bron bet a'les Jlierd $

Als Opperwys geen teugel vierd t

Maar toomd des nood lotsjireng geweld $

Beweegd , en Jhtit , en boud in dwang
Der Dingen op- , en onder-gang.

Trok by daar af'zyn Jltrke handt
'T Heel al zoud' /patten Jiraks van een :
°'T geen nu bejlaad zo wel te vreên t

Zoud' wezen derven , en verband.

'T bangd alles af van Godes kracht »

Die 't al uit niet beeft voortgebragt.

Elk zoekt den fpring- aar van bet goed j

'T gantfch fchtpfel na zyn Schepper haakt $

Al wat niet in de liefde blaakt ,

Straks weer in niet verand'ren moet :

Want die zich van zyn oorfprong wend ,

- Komd baaft, en droevig tot zyn end.

»T ZE-
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>T ZEVENDE ONRYM.

Ziet gy dan nu 't gevolg van het g-zcg-

de wel ? Welk is dat ? Zeide ik. Dat
voor-, en tegen -fpoed, f- rak zy , alryd

volkomen goed is. Hoe kan, zeide ik, dat

wezen ?

Let maar, fprak zy. Nadien voor-, en te-

gen- fpoetl tot belooninge, ofte oefFeninge der

vroomen, en tot ftraf , ofte verbetering der

Godloozen flrekt , zo moet ook beide goed
zyn ; gemerkt die rechtvaardig, of nut is. Die
reden, zcideik, isdoorflaande, endatgevoe-

len itcund op onwrikbaare gronden j zo ik

voorzienigheid , en noodlot , daar gy 20
even van handelde , in acht neeme. Maar
laat ons dat, zo het u beliefd, onder die din-

gen ftellen die gy te vooren ongelooflyk

noemde. Hoe? Zeide zy. Om dat het ge-

meen volk, zeide ik, als in den mond be-

storven legd , dat zommigen de Fortuin te-

genloopt. Wild gy dan , fpr k zy , dat wy
voor een tyd de gemeene taal gebruiken,- op
dat wy nier fchynen alle men lchdykheid ver-

bannen te hebben ? Zo het u geliefd , zeide

ik. Oordeeld gy dan , 't geen nut is , niet

goed te wezen? Ja , zeide ik. Maar al wat
iemand oeffend, en verbeterd, is nut. Ik be-

ken 't, zeide ik. Zo is het dan goed ? Hoe
an~
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anders ? zeide ik. Maar dit wedervaard zul-

ken , die deugdzaam , en door rampen be-

fprongen zyn , of de zonden af-, en de deugd
toe-vallen. Ik kan het niet lochenen , zei-

de ik. Maar wat dunkt den gemeenen man
doch van voorfpoed , die vroomen tot beloo-

ninge ftrekt, acht hy dien kwaad? Gantfch
niet, zeide ik , maar gelyk die ook', in der

daad is, zeer goed. Werd dan tegenfpoed,

die hard , en door rechtvaardige ftraffen

den Godloozen tot een beteugeling is, goed
gekeurd? Neen, zeide ik, maar 't ellendige

Iïq, dat men zich verbeelden kan. Ziet dan
wel toe , dat wy den gemeenen waan volgen-

de , niets on gelooflyks belluiten. Wat? zei-

de ik. Uit het toegeltemde volgd, zeide zy,

dat alle Fortuin der geener, die het vol-bezit

des deugds genieten , of daar in toeneemen,
of haarpoogente verkryecn, goed zy : Maar
die in zonden blyven , gantfch jammerlyk

moet zyn. Dat is waar, zeide ik, fchoon het

niemand zoud' willen bekennen.

Een wys man moet het dan niet euvel op-

neemen , zo dikwyls als hy met de Fortui ne

worflelen moet: al zo weinig, als een moedig
krygsheld kwaalyk neemd , dat'er een wapen-

kreet opga. Want beide krygen hier door

ftoffe; de laatfts om zyne dapperheid roem-

ruchtig te manken, de eerfte , om zyne wyC-

heid te beveiligen. Kierom is ook deugd ge-

naamd ,
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baamd , 7 geen ap tigene krachten Jlctind , en

\door geen weê\Wiurdigheaen overwonnen werd*
I Want gy lieden , die in deugden toeneemd*

moogd niet 10 wellufteri fra >oren , of door

wulpshcdcn verllenicn , maar zyt verplicht

een harden ftryd tegen allerhande lot -geval-

len te ondergaan. Slaat dan , op dat geen onge-

luk ü verbaaze, igcen geluk ontzenuwe , den

middel-weg in: Waiit al wie ter flinker, of

rechter zyde afdw^ald > heeft verfrnaadheid

wu\ zyn waan-gcluk , en geen lpon van zyn

arbeid te verwachten. Uwe Fortuin hebt gy
in uwe handen, en kund die, na uwc eige-

ne zinue- keuren , goed , oi kwaad maaken.

Want die kwaad fchynd, ftrek: totoeffening,

of verbetering, of ilraf.

'T ZEVENDE RYM.

Toen Atréus zoon, tot wraak van Parisgloed,

Hield Trooijen tien jaar lang met Argus hetr omzet,

Heeft Priaams oudejfad dit: vrouwe roof geboet

,

En de Echt-breuk van Vorji "Menelaus bed:

Maar e-.r hy koos de zee met zyn verzeilde vloot,

Heeft hy Diaan verzoend met *s dochters offer-dood.

Vlyffes zag met fchreijende oogen aan
,

Hoe't fehrik-dier, 1'olyfeem, die in een rots-kloofzat,

Zyn dollen honger ging met men/chen-vJeefch verzaün ,

En graatig al zyn reisgezellen at:

"Maar de ltakoois getergd nam een verwoed bejluit

,

Enjiik hem V eer.ig oog 'm 't fchnklyl^voorhoofd uit.

Alc ides
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Mcides lof 't s noch in ieders mond:

Hy heeft den moedwil der Centauren kloek gefluit^

Verdreef ''t Harpyen. rot , dat difch -gerechten fchond$
En droeg tot kleed de ontroofde leeuwen-huid:

Ontvoerde 't dierbaar ooft, dat in 't Hefperifchwoud

Den altyd wakkeren draak vergeefs was toevertrouwd.

Den hei-hond Jloot hy in drieduhb'len handy

'T menfch' eetend paard-gefpan fchaft hy huns meejiers

bloed,

Verfchroeid hetpoel-gedrogt doorfmookerigen brandy

Deede Archelöus duiken in zyn vloed
$

Hyphft Antëus neer , wiens kracht door 't vallengroeid$

Enjirafte Kakus , fchoon zyn mond als £tna gloeid.

Het borjl'lig zwyn 's Helds fchouderen beklad,

W&ar op hy draagen moeji den zwaaren hemels kloot,

Dien hy op't laatjl met klem van armen heeft gevat :

Dies hy tot loon den hemel zelfs genoot.

Elk volg zyn helden-aart , door ramp, en dutzenddoott.

Wie de aardfche luji verwind, krygd 's hemels ruji tot loon.

VER-





l59 VERKLAARINGE
DER PLAAT

VAN HET

VYFDE BOEK.
KLINK-DICHT.

D Er menfchen Vrye-Wil werd zorgelyk beftreeden.

De wellult ranfd hem aan met al haar dartelheid,

Zy heeft haar zwymel-wyn, en hoer- fluit toebereid,

Haar boks-voettoond 't gevaar der opgefmukte leden.

De deugd vermaand hem 'tlpoorder Helden te betreeden,

Terwyl hem tegen-fpoed te rug houd, en ontzcid

De magt om voort te gaan. De hoop , die bid , en fchreid ,

Verwekt des Hemels gunft, en medcdogendheden.

Het aldoordringende oog geleid hem op het fpoor.

Een Sphinks braaid raadfelen, enfteld de jeugd-pligtvoor,

Het al-wys Voorbefchik fchept de ongefchapen dingen

,

En wyfd haar tyd, en maat door voor- en tegen-fpoed.

Gelukkig, die zyn wil weet na Gods wil te dwingen

!

De grootfle Vryheid is een fdiuldeloos gemoed.
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VERTROOSTINGE
DER

WYSGEERTE
VAN

A.M.T.S.BOETHIUS.

HET VYFDE DOEK.
I N H O U D.

De Wyfgeerte bcfchryfd het Geval , onderzoekt , of

'er een Vrye Wil > en welke de Ordening van de
Voorzienigheid, en Nood-fchikkinge zy. Toond,
dat Gods Voorweetenheid der menfehen Vryheid niet

wegneemd, en befluithet werk met krachtige ver-

maaningen.

'T EERSTE ONRYM.

Uit had zy , en wendde haare reden tot

verhandeling , en onderzoek van ande-
redingen. Toen iprak ik : Uwe vermaaning

is
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billyk , en uwes hoog-,gezags ten hoogften
waardig : Maar bevinae nu met der daad waar-

achtig, 't geen gy voorheen gezegd hebt, dat^

hetgefchil omtrent de Voorzienigheid in ver-

scheidene andere twifl- vra?<gen is ingewikkeld.

Want ik wenfchte welteweeten, ofgymeind,
dat 'er een Geval zy, en wat het zy? ikhaaf-

temy, fprskzydaar op, om myne beloften te

voldoen , en u het fpoor te "wyzen , bm we-
der in u Vaderland te geraak^n.-

Maar dit loopt wat buiten ons befrek , fchoon
het oorbaar is om geweeten te werden , en ik

zoude vreezen , dat gy door omwegen afge-

floofd , geen krachten genoeg mfegt hebben
om het rechte pad te voleinden. V reeft, zei-

de ik, daar geenzins voor; want het geen my
vermaakt , kan my niet vermoeijen. En na-

dien uwe redenkavelingen , aan alle kanten ,

op onfeilbaare gronden ftaan , zo behoefd

mQn. aan de gevolgen niet te twyRFelen. Ik zal

u, zeidezytoen, gehoorzaamen, en begon
aldus

:

Indien iemand het Geval befchryven wilde te

zyn eene gefchtedenijje , dte uit een onbedachte be-

weegir,£ , ponder f' z.amenfchackelinge van oerz.aa-

ken voortkomd , zo ontken ik , dat 'er een Geval
zy, en houde voor vaft , dat het maar een

iedelenaam.is, die buiten de betekeniffe van

het onderwerp niets met al zegd. Want hoe

kan'er iets onbedachts gefchieden > daar God
alles
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alles ordentlyk beftierd ? Dat'er niets uit niet

voortkomd, is een waarachtig gevoelen, dat

nooit iemand der ouden heeft tegen gefproo-

ken ; hoewel zy , geen werkende oorzaak ,

maar een ftoflyk onderwerp, dat is, de natuur

van alle gedaantens , tot grondflag ffcelden*

Maar zo iets uit geen oorzaak voortfpruit

,

fchynd het uit niet voort te komen. En zo dit

niet kanzyn, zo kan 'er ook zulk een ge-

val niet zyn, als zo even befchreeven is.

Wat dan , zeide ik , is 'er niets , dat men
met recht zoude Geval, of Toevallig, mogen
noemen ? Of is 'er iets, waar op die naam
paft , fchoon het gemeen volk dac niet

kend ?

Dat heeft onze Ariftoteles , zeide zy , in

zyne Natuur - kunde , met korte , en byna
waare woorden , bepaald. Op welke wyze ?

zeide ik. Zo dikwyls , zeide zy > als 'er iets

met zeker oogmerk^ gefchied, en door eenige oor-

z^aak^bmten verwachting nwvald, werd dat Cje-

•val genaamd : Gelyk wanneer iemand eenen
akker omfpaaid , om dien te beZaaijen , en
eenen begraaven hoop gouds vind. Want
dit fchynd wel toevallig te gefchieden , maar
is echter geenzins uit niet. Het heeft zy-

ne byzondere oorzaaken , welker onve-
wachte , en onvoorziene t' zamen-knoopin-
ge dit geval baard. Want 't en ware de-bouw-
man den a/iker omgefpaaid , en de fchat-ver-

L » berger
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berger zyn geld in die plaatfe- ondergedolven

hadde,, het goud ware daar niet gevonden ge-

worden.

Dit zyn dan oorzaaken deezes hachlyk:n ge-

vals , 't geen uit zamen - loopende , en mal-

kander-ontmoetende dingen , niet uit het oog-

merk des uitwerkers , voort -vloeid. Want
noch hy > die 't geld begroef, noch hy, die

den akker bouwde » had vermoeden, dat het

goud daar zoude gevonden werden: maar dit

liep, als gezegd is, t' zamen, datjuift die zy-

nenfchatverbergde, daar deeze fpaaide. Men
zoude '/ Cjcval dan mogen befchryven ; Een
onverwachte mtkomft van t* z.amen - vloetjende

oorzaaken tn iets, dat tot een ander einde gcfcbie-

de. Maar dat alle die oorzaaken t'zamen-vloe-

ijen, en malkander ontmoeten, hangd afvan

die onvermydelyke t'zaam - gevoegde- orde-

ning , die van den fpring ader der Voorzie-

nigheid afgeleid , alles aan plaats , en tyd

verbind.

'T EERSTE RYM.

"T Arntenifch rots • gehergt , daar Parthers , loos irCt

zwichten ,

Hun vyand onverhoeds doorfchieten met hunfchichten ,

Baard uit den zelven aar 'den Tyger , en Eufraat t

Die zich Jirahjcheiden , als door onderlingen haat

:

En zo die weer vereend hun fnelleJlroomtn
'

paaren >

Z*
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Zo Zltllen \\hee\-en t' taJm , die etrjl gefcheiden tvare>i %

En hun vttmenrdtdriftJUtpt onverfchilleitdvoortt

De Jiruike» afgerukt van beider oever-boord»

'MaaT fthoon hun ivufte loop fchyndtoomloos neer te drin-

gen ,

Noch kun het hoven-rat door laagtens dim bedivingen.

Zo ts't ook met 'f Qtval% en vtifbeltnuriz Lot>

Vat onbedviOHze»fchynd t
tnvoetten Jtrygivan God»

•T T W E D E O N R Y M.

Ik befpeur het, zeide ik , en fta toe, dat

het is, alsgyzegd. Maaris'erindeeze t'zaam-

gefchakelde nood-fchikkinge der dingen wel

eenigc Vryheid voor onze wil over ; ot zyn

der menichen- ziel- beweegingen ook door

Nood- dwang gekluilierd ? Ja zeide zy , de

Wil is Vry; endaar kan geen redelyk fchep-

fel zyn, of 't moeteenen Vryen Wil hebben.

Want alles , wat natuurlyk reden kan ge-

bruiken, moet ock met Oordeel begaafd zyn,

om het een van het ander door zich zelvente

fchiften: en by gevolg ondericheid het

,

men vlieden , en wat men wenfehen moet.

Maar 't geen iemand wenfchlyk vind , zalhy

najaagen ; "t geen hy oordeeld te moeten vlie-

den, zal hy fchuuwen. Dies mostalles wat re-

den bezit, ook Vryheid hebben om te willen,

en niet te willen.

Maar ik ftel die in allen niet eren groot.

L 2 WanC
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Want inHemellingen, en vol-zalige Geeftert

is een doordringend oordeel, een onverdor-

ven Wil , en een alryd-bereide kracht om 't

gewenfchte uit te voeren. Doch het is nood-
zaaklyk, dat der menfchen zielen meer Vry-
heid bezitten , als zy zich in God-befpiege-
lingen bezig houden ; en minder, als zy toe

lichchaamelyke zorgen vervallen ; en noch
minder, als zy zich aan aardfche driften over-

geeven. Maar de uiterfte flaverny is, als zy

tot zonden geneigd, het genot haarer eigener

redelykheid verliezen.

Want als zy de oogen des verftands van 't licht

der Opperfte Waarheid afwenden , en op het

aardfeh , en het duifter Haan , werden zy

flraks door onkunde beneveld , door fchade-

lyke hertftogten ontroerd ; en als zy die op-
volgen, en toevallen, vermeerderen zy haa-

re dienftbaarheid, daar zy zich zelfs in ge-

bragt hebben , en maaken zich door haare vry-

heid tot vrywillige flaaven.

Al het welke nochtans hy, die van eeuwig-

heid alles voorzag, met zyn voorzienigheid*

oog aanfehouwd , en ieder , 't geen hem na

verdienften befchooren is , toelegd. Want

Cjod hoord, en ziet,

W*t hter gefchicd.

'T TWE-
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'T T \V E D E RYM,

Homeer zingd op een honig zoeten trant ,

Hoe Febus fchiet z.yn licht op zee, en land,

En alles ziet , met iil-zieu-atjnete jhaalen
5

J)te k\rai hteloos om in het hert te baaien

J
ran aarde, of zee , met zten

t

]',.it daar mag in gefchiên.

Maar zee, noch aard' belet *t alwettend oog t

Dat alles ziet , en doorziet van om hoog:

M dikke <n'o!k\, geen duijhrms kan 't jiuiten :

Geen aard-korjt houd , geen zee -golf dryfd dat buittn.

De duijierheid is l.cht

,

I oor Godes klaar gezigt.

Hy fchoud, als met een opjlag, alles aa» t

Wat is , en <yjas , en namaals zal btjlaan.

Dies mag men hem, daar 't Al alleen voor klaar leid%

Die 's menjchen hert doorgronden kan , met ivaarheid

Wel houden voer de bron ,

En 't Zon- licht van de Zon.

'T DERDE ONRYM.

Waar op ik zeide: Ziet, een grooter zwaa-

rheid maakt my weder twyffelachtig. Wel-
ke is die? Sprak zy: Want ik zoude licht gif-

fen wat u ontroerd. Het fchynd, zeide ik, al

te tegenftrydig , dat God alles voorziet , en
dat 'er de ttiinfte Vryheid in onzen Wille

L 3
zoud'
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zoud' konnen zyn. Want zo God alles voor-

ziet? en geenzins kan bedroogen werden, zo

moet noodzaakelyk gefchieden , het geen
de Voorzienigheid voorziet , dat gefchieden

zal.

Dierhalven kan *êr geen vrye wil zyn, in-

dien van eeuwigheid, niet alleen de daaden,

maar zelfs de raadflaagen , en willen der men-
fchen , voorzien zyn : want zo kan 'er geen
andere daad , geen andere wil zyn , als die

zelvige, die de onbedriegelyke voorzienig-

heid te vooren gewecten heeft. Ofzo de din-

gen anders kunnen verdraaid werden , dan
voorzien was, zo is het geen volzekere voor-

weetenheid , maar veel eer een lofle giifinge

;

't geen ik ongeoorlofd achte van God te den-

ken. Want ik keure de oploflinge niet voor

goed , waar mede zommigen deezen knoop
meinen te ontbinden; want zy houden ftaan-

de , dat de dingen niet gefchieden , omdat
Gods voorweetenheid heeft voorzien , dat

zy gefchieden zouden, maar in tegendeel,

om xlat zy gefchieden zouden , dat zy-cven.

daarom Gods voorweetenheid niet konden
onbekend zyn : en dus vald men noodwen-

dig aan ètn anderen kant in geen min". ,:re

zwarigheden.

Want het is niet noodzaaklyk , dat alles

gefchiede , wat voorzien werd , maar 't is

noodza^k'ykj dat alles voorzien wcrde , wat
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efchieden zal. Even pf men bekommerd
ware > welk aller dingen oorzaak zy , de

voorweetenheid van 't geen noodfchiklyk

zal gefchieden , of, de noodfchiklykheid

van 't geen in het toekomende zal voor-

weeten werden.

Maar laat ons dat poogen te bewyzen,
dat , hoe zich de ordening der oorzaaken

ook opdoed , de uitilag der voorgeweetene

dingen noodzaaklyk zy , fchoon de voor-

weetenheid de toekomende dingen geen

nood-dwang fchynd aan te brengen. Want
zo iemand zit, moet de meininge? dat hy
zit ,. noodwendig waar zyn. Zo in tegen-

deel . ook iemand met waarheid gemeind werd
te zitten , zo moet hy noodzaaklyk zitten.

Dus is in dit beiden zekere noodzaaklyk- '

heid : in 't een van zitten , in 't ander van
waarheid. Nochtans zit ieder niet, om dat

die giiïinge waar is : maar die giiïinge is

v/aar, om dat te voorea iemand zat. Schoon
de waarheid dan maar van eenen kant komd,
nochtans is 'er in beiden een gemeene nood-
zaaklykheid.

Men redenkavele op gelyke wyze van de
voorzienigheid , en toekomende dingen.

Want hoewel die voorzien werden, om dat

zy toekomende zyn , nochtans gefchieden

zy niet , om dat zy voorzien werden : des

niet te min is 't noodzaaklyk , dat zo wel

L 4 de
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de toekomende dingen van God voorzien >

als de voorziene van hem uitgewrogt werden

:

't welk alleen genoeg is om den Vryen Wil
te wederleggen.

Maar hoe verkeerd is 't niet > datmend'uit-

komfl van tydelyke dingen een oorzaak noe-

me van de eeuwige voorweetenheid ? Want,
wat is 't anders , te meinen , dat God toeko-

mende dingen voorziet , om dat zy gefchie-

den zullen , dan te gelooven, dat de din-

gen , die te vooren gefchied zyn , oorzaak

moeten wezen van zyne hoogde voorzienig-

heid?

Daarenboven, gelyk wanneer ik weet, dat

'er iets is , zulks ook noodzaaklyk moet zyn : zo

moet ook 't geen ik weet, dat gefchieden zal,

noodzaaklyk gefchieden. Waar uit volgd, dac

de uitkomfr. van 't geen God voorweet , on-

vermydelyk zy.

Eindelyk, zo iemand iets meind anders te

wez&n , dan het is , dat is niet alleen geen

weetenfchap , maar een bcdriechlyke waan,

zeer verfchillende van de waarheid des wee-

ren fchaps.

Zo 'er dan iets toekomende, maar des zelfs

uitkomft onzeker, en onnoodzaaklykis, hoe

zal kunnen geweeten werden , dat zulks toe-

komende zy? Want gelyk de weetenfchap

zelfs niet kan vermengd zyn met valfchheid,

20 kan ook 't geen zy begrypt , niet anders

zyn,
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jtyn , dan zy begreej en heeft. En dit is

de reden > waarom de weereni'chap niet be-

driegen kui , om dat alles zo moet we-

zen, gel>k de weetenfehap begrypt, dat hec

is.

Wat dan ? Hoe kan God de onzeker-toe-

komende dingen voorzien ? Want ziet hy
datze onfeilbaar zullen gefchieden, die echter

zouden konnen niet gefchieden, zo werd hy
bedroogen , 't welk een euvel-daad ware van

God te denken , of te zeggen. Maar voorziet

hy dat alles , wat is , zo wezen zal , als 't

is , zo dat hy te vooren weete , dat het zo
wel niet gefchieden , als gefchieden kan ,

wat is dat voor een voorweetenfehap , die

niets zekers , niets beftendigs begrypt t Of
waar in verlchild dit van de beipottclyke

voorfpellinge , die Tirefus deed , als hy zei-

de : Al wat tkjvo9rz.cggc , z.al gefchteden , of
niet ? En waar in zoud' dan ook de God-
lyke voorzienigheid beter zyn , als de men-
ichlyke giflinge, indien zy, als de menfeh? on-
zeker oordeeld , 't geen niet zeker gefchie-

den zal ? Doch kan 'er niers , by den on-
fcilbaaren bron -ader van alles , onzeker
zyn , zo moer alles zekerlyk gefchieden ,

't geen hy vaftlyk voorweet, dat toekomen-
de is. Dus is 'er in der menfehen raadilaa-

gen , of daaden , die Gods al - voorziende
,

en nooit -faalende wysheid , tot zeker ge-
t S fchich-
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fchichte ftierd, en dwingd , geen de minfle
vryheid meer.

En 20 dit eens doorgaad , ziet ieder ge-

noeg , hoe de menfchlyke zaaken 't onderfte

boven keeren. Want vergeefs zal den vroo-

men belooninge , den Godloozen ftraffe

voorgcfteld werden , zo die niet door een
onbedwonge , en vrywillige ziel- werkinge

verdiend is : en dus zal ieder onredelyk vin-

den/ 't geen nu zo redelyk geoordeeld werd*

dat Godloozen firaffe, vroomen belooning
ontfangen : die tot een van beiden , niet

door hunnen eigen wil, maar door zekere

noodfchiklykheid van het toekomende ge-

dwongen werden. Daar zoude ook noch
deugd , noch zonde wezen > maar veel eer

eene vermengingen en onbefcheidene ver-

wcrringe van alle verdienden. En iets fchen-

digers , als dit , kan niemand bedenken :

Want indien uit de voorzienigheid aller

dingen ordening voortfpruit , en dat der

menfchen onderneemingen niets vermogen,
zo moet volgen, dat alle onze zonden den.

Schepper alles goeds zullen toegefchreeven

werden.

Daar zoud' ook geen grond zyn , om iets

te konnen hoopen , of bidden. Want wat

zoud' men konnen hoopen, wat bidden, als

een onverzetlyke noodichikkinge alles t' za-

men-fchakeld > wat men wenlchsn kan ? En
dus
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dus zoud' die eenige onder handelinge der men'

fchenmct God weggenoomen werden : naamenr
lyk > hoopen , en bidden. Want door de waar'

de van een betaamelyke ootmoedigheid ver-

krygen \vy deonwaardeerlyke belooninge van

Gods genade ; 't welk de eenigfte wyze is >

waar door menfehen met God konnen
fpreeken ; en met dat ontoeganklyk licht

,

eer zy hunne bede verwerven , vereenigd

werden. Maar zo het bidden, door eentoe-

geflemde noodzaaklykheid van het toekomen-
de , krachteloos werd gehouden , wat zal

'er dan overig zyn , waar door wy met dat

Opper -weezen vereenigd , en t' zamen ge-

voegd konnen werden? En zokonde het niet

anders zyn, of 't menfchlvk geflacht , ran
zynen oorfprong afgewend , en afgefchoo-

ven, zoude, gelyk gy ftrakszongd, eenhaa-

ftig , en doevig einde hebben.

'T DERDE RYM.
Wat barrenendt tiviji

Breekt aller dingen band*.

Wat geeji beAacht dien lijt >

Dat hy , 't geen een is , toond als tegen een gchanf ?

Gods map , en '* menfehen «>/'/,

's'\n in zich zelven a-aar :

1 Wat baat dan hun veffchit t

Jftmtéhr men die bcgrypt , vereenigd met malka-ïr'*.

Kan
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Kan aly wat waarheid is ,

Welflryden tegen een ?

Neen. Dit geheimenis

Is duijier voor de ziel verblind door lichchaams leen.

Haar meeji verhoren licht

Heeft veel te weinig kracht
5

Om met een klaar gezigt

Te zien , wat wonder- knooj; God bindaan *f menfch -ge-

Jlacht.

Wat of de ziel zo blaakt ?

En doeld na Waarheids wit ?

Kend zy , waar na zy haakt ,

fVat zoekt zy dan met vlyt t het geen zy reeds bezit ?

Is haar die onbekend^

Hoe komd, dat zy die mind,
En daar toe vlyd aanwend*

Wadr i* 00lt: iemand tot iets onbekends gezindl

Maarfchoon zy vond die al t

En zag haar wenfch volbrogt >

Wie of haar toonen zal y

Vat dit de Waarheid is , die zy onweetend' zocht 9
.

* Of kend zy » die voorheen

Heeft in het licht gezweefd ,

De

* Dit is weder rolgens Plato, die de ziel in den he-

mel begreep lang voor 't lichchaam gefchaapen , en

volmaakt in kennifle , doch door verecniging met het

zeken veel beneveld > en vergeeten tezyn, 't geenxy
-namaals door vlyt , zich erinncren moeft.
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1 ). dingen in 't yyiuen\

En heugd haar >;u noch iets, die 'f al verlooret: heeft*

Al ivte na waarheid tracht ,

Heef't jirydikheid ten diel:

Niets kend hy m zy>: kracht ,

En kend nochtans ook wat , a/s is dat wat niet vee!.

Herpeinzende aan t geluk ,

Dat hy wel eer bezat >

l'erzaamd hy Jtuk hy Jiukt
En krygd zo weer door vlyt zyn ouden kennis fchat»

'T VIERDE ONRYM.
Zeer oud, zeide zydaar op, isdietwifto-

ver de Voorzienigheid , en van M. Tullius,

als hy de Voorzeggingen ontleed , breedfpraa-

kig verhandeld , en van u zelfs lang, en veel

doorzocht ; maar by niemand tot dus verre

naauwkeurig genoeg , of op vafte gronden uit-

gevoerd.

De oorzaaken deezer duifterheid is 't on-

vermogen van 's menfchen vernuft , dat

niet kan opklimmen tot de eenvoudigheid

der Godlyke Voorweetenfchap : Want zo

die op eenige wyze konde bevroed wer-

den, daar bleef niets twyffelachtigs over. En
dat zulks waar zy , heb ik voorgenoomen te

bewyzen , en op te helderen , na dat ik

alvoorens uwegemoed-beweeging zal geftild

hebben.

Ik
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Ik vraage dan , waarom gy de reden der

geenen wraakt, die ftellen, dat Voorweeten-
heid , en Vrye Wil niet ftryden, om dat de
Voorzienigheid geen oorzaak van Noodzaak-
lykheid der toekomende dingen is ? Want
haald gy wel ergens anders bewyzen voor die

Noodzaaklykheid van daan , als om dat het

geen voorzien werd , ook moet gefchieden ?

Zo dan het Voorweeten , gelyk gy zo e-

ven zelfs beleed, de toekomende dingen geen
Nood-dwangoplegd; hoekomdhet, datvry-

willige gefchigten tot een zeker uiteinde ge-

noodzaakt werden?
Want laat ons eens ftellen , dat 'er geen

Voorzienigheid zy , op dat gy zien moogd»
wat hier uit volgd. Zoude dan het geen

vrywillig gefchied, zo veel de Voorzienig-

heid aangaad , genood - dwangd werden ?

Geenzins.

Laat ons ook eens ftellen , dat 'er een

Voorzienigheid zy , maar dat echter die

geen Noodzaaklykheid aan iets oplegge

:

zo blyfd , mein ik , de zelve ongefchon-

dene , en volkomene Vryheid van den Wil.

Maar zult gy zeggen , al legd de Voor-
zienigheid de toekomende dingen geen Nood-
zaaklykheid op , nochtans is 't een ken-te-

ken , dat zy onfeilbaar zullen gefchieden.

Op zulk een wyze zouden de gefchigten der

toekomende dingen Noodzaaklykzyn,fchoon
'er
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'er geen Voorwcetenheid w.ire. Want alle

ken tekenen toonen wol , wat iets betekend,

maar brengen het betekende niet te weeg.

Dierhalven zoud' eerft moeten beweezen wer-

den , dat alles noodzaaklyk gefchiede , eer

men belluiten kan, dat de Voorweetentchap

een ken -teken deezer Noodzaaklykheid zy.

Anderzins, zo 'er geen Noodzaaklykheid is,kan

de Voorweetenheid geenken-tekonzyn, van
't geen niet en is. Maarnubl)kt, dat men be-

wyzen , die op vafte gronden {leunen , niet

uit ken - tekenen , of van - buiten - ontleende

flot-redenen, maar uit welvocglyke, endrin-

gende oorzaaken haaien moet.

Doch hoe is 't mooglyk, dat niet gefchie-

*lcn zoude , 't geen voorzien werd te zullen

gcichieden? zult gy zeggen. Als of wy ge-

loofden, dat niet gebeuren zal, het geen de

Voorzienigheid weet dat gebeuren moot: en

als of wy niet veel eer fielden, dat fchoon

het gebeurd , het nochtans van zich zelven

niet noodzaaklyk moeft gebeuren , geiyk gy
hier uit lichtelvk zult konnen afmeeten. Want
veele dingen fpeelen onstegelyk vooroogen*

terwyl zy gefchieden , als in 't mennen , en

omkecren van 's wagenaars vier-gefpan , en
dicre;elyken meer.

Dwingd daarom eenjge noodzaaklykheid

'\cts van dit alles hier toe ? Gcenzins. Want
de konfl wrogt te vergeefs, zo alles uit

nood-
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nood-dwang bewoogen wierd. 'T geen dan
niet genoodzaakt werd, als 't gefchied, moee
ook, eer het gefchied, zonder noodzaaklyk-

heid konnen gefchieden. Dierhalven zyn 'er

toekomende dingen, welker uitftag van allen

nood-dwang vry moet zyn. Want ik ver-

moede niet , dat iemand zal ftaande hou-
den ; dat het geen nu gefchied , eer het ge-

fchied , niet ffconde te gefchieden. Dus
heelt dit, fchoon het voorzien is, een on-

gedwongene uitk'imft. Want gelyk de ken-

niiTe van het tegenwoordige, dat tegenwoor-

dige niet noodzaakt , zo noodzaakt ook de
voorweetenfehap van het toekomende > dat

toekomende niet.

Maar hier aan , zult gy zeggen, werd ge-

twyffeld , of 'er eenige voorweetenheid kan
zyn van dat geen , dat niet noodzaaklyk ge-

fchieden moet. Want dit fchynd tegenftry-

dig: engywaand, dat het noodzaaklyk is, zo
't voorzien is : en zo 'er geen noodzaaklyk-

heid is, dat het niet konde voorzien zyn: om
dat'er niets kan geweeten werden , dan het

geen zeker is. En indien het onzekere, als

zeker werd voorzien, zo blykt dat uit de ne-

velen der giffinge, niet uit de waarheid der

kennifle voort te komen : Want gy meindj
dat het niet kan beftaan met de volmaakt-

heid der weetenfehap , een zaak anders te be-

grypen, als die is.

Maar
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Mi.tr de bron-ader deezer dwaalingefpruit

hier uit , dat ieder her geen hy weet , ver-

meind re weeren uir dekrachr, eneigenfehap

der dingen zelfs: Doch het is daar verre van

Want al wat men weet, werd nier na

de kracht van zaaken, maar veel eer na 't be-

van d.n veetèr befeft. En om dit met
voorbeeld té doen zien : Geheel anders

kend het gezigt, en geheel anders her gevoel,

een en de /elfde rondheid van een lichehaam;

'T gezigt ziet die van verre, en geheel tege-

lyk, door uirgefchooteneflraalen: 'r Gevoel,

aan die rondte als gehecht, en vereehigd, ont-

dekt die by deelen , en door den omtrek zelfs.

De menfeh ock, werd anders van de zinnen,

anders van de inbeeldinge, anders van dere-

den , en anders van 't verftand aangemerkt.

Want de zinnen kennen alleen de uiterJyke

gedaante in het onderwerp begreepen. De
inbeeldinge verregenwoordigd zich alleen de
gedaante zonder onderwerp. De reden ftreefd

hooger, en onderzoekt in een algemeene be-

fchouwinge den byzonderen aart van ieder

een. Tverftandj dat heerlyk oog der ziele j

dringd noch verder door, en zier, behalven

dien algemeenen omtrek , de eenvouwdige ge-

daante zelfs , door een zuiver ziel-gezigr. Waar
in dir alleraanmerkenswaafdigft is : Want de
ho >gftc kennis-kracht behelfd ook de gering-

fte,maar de g^ ringfle kan nooit de hoogde b •-

reik:n. M Zo
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Zo werken de zinnen niet dan op de lich-

chaam-ftofTe , en de inbeeldinge begrypt de

algemcene befchouwinge niet, noch de reden

beieft de envouwdige gedaante: Maar 't ver-

fland , als uit de hoogte nederziende, en de

gedaante bevroedende , oordeeld van alles ,

wat gedaante onderhevig is : doch zodanig ,

als het die gedaante , die anders zoud' onbe-

kend blyven , zelfs begrypt. Want het ver-

ftand kend de algemeene befchouwinge van

de reden , en de vertegenwoordigde gedaan-

te der 'inbeeldingc , en het ftoflyk onder-

werp der zinnen , en zonder reden , of in-

beelding, of zinnen te gebruiken, ziethetal-

les gedaantelyk , om zo te fpreeken , door

dien eenen ziel-opflag.

De reden ook , als die iets in 't algemeen

befchouwd, zonder inbeeldinge, ofte zinnen

te gebruiken, behelft echter alles , wat men
inbeelden, of zien kan. Want 't is de reden,

die de algemeene befchouwinge van een

menfch aldus befchryfd : De menfch ü een nve-

•voetig redeljk dier. 'T welk , fchoon 't een al-

gemeene kund-fchap behelze , nochtans on-

getwyffeld verbeeld , en getaft kan werden :

Gelyk ook de reden dat niet door verbeel-

ding , of de zinnen , maar door een redelyk

befef aanfchouwd. En fchoon de inbeeldinge

van 't gezigt , en afmaaien der gedaantens

oorfpronklyk is , zo vertegenwoordigd zy

noch-
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nochtans zich de dingen , terwyl de zinnen

daar niet op werken , niet door een zien-

hke, maar verbeeldende wyze van bevroe-

dinge.

Ziet gy dan wel , dat in 't oordeelen , elk

veel eer zyn begryp, als den aart van het be-

greepen opvolgd ? En dat niet te onrecht.

Want nadien alle oordeel een werk van
dtn oordeelder is , moet noodwendig ieder

zyn werk , niet volgens eens anders , maar vol-

gens zyn eigen vermogen uitvoeren.

'T VIERDE R Y M.

De fcbool van 't wyze Atbenen teelde

Voorheen het Stöifch dwaas gebroed*

Die meinden , dat men niets bevroed 9

Als *t geen ons eerji voor oogen fpeelde t

Èn dat elk zinne-beeld de ziel werd&ngeplant ,

Gelyl^ men op 't paper fchryfd letters met de handi

JAaar heeft de ziel zo weinig krachten *

Dat zy nooit eens werk-daadig was,

"Maar doed , als tjiraal-weêr-jinitendglas%

Van waar heeft zy dan haar gedachten ?

./ 'ah waar koind haar befef , en waarheids beeldtenis ,

Indien, zy mets vermag , en ahyd lydendc is*

'/-)', dte 't bekende weet te fchiften t

'T gffchifte weder brengd tot een,

Nu zweefd om hoog, en nu beneên %

A'\- gaat haar eigen werk doorzaten ,Ma ft#
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Nu vuile loogenen van zuivre waarheid Jcheidy

Heeft die geen hooger beeld , ah 't geen voor oogen leid"1.

In haar moet heter indriik woelen ,

Als die z.y van der aarden haald :

Die niets, dan lichchaam-heelden maald ,

En maar doed hooren , zien , en voelen :

Waar door werd opgewekt des ziels verhole bracht ,

Maar geen ken-zaaden ooit in haar zyn xoort-gebragt

.

'T VYFDE ONRYM.

Indien dan in 't ontdekken der lichchaa-

men de van-buiten-voorkomende hoedanig-

heden de gevoel-tuigen aandoen , en de be-

weeginge der lichchaamen de ziele - kracht

opwekt, en de eerft- verholene denk -beel-

den doed voortkomen: Indien, zeg ik, in

't ontdekken d©r lichchaamen de ziel niet

lydende , maar werkdaadig is , en door ei-

gene kracht de voorwerpen , en lichchaam-

lydingen onderkend ; hoe veel te meer moet
dan het geen van alle lichchaamlyke aan-

doeninge bevryd is , in 't onderkennen niet

de uiterlyke voorwerpen , maar de inwendi-

ge ziel-werking opvolgen? En op diewyze

zyn ook verfcheidene Zelfftandigheden met
verfcheidene ken-zaaden begaafd. Want de

zinnen alleen, van alle kenniffe ontbloot

,

zyn d'onbeweeglyken dieren , als zee-molTe-

len
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lcn , en die aan Heen - klippen voedfel zui-

pen , rendeel gevallen. Maar d'inbeeldinge

is den beweegbaaren beeften toegedeeld , die

ook zekeren drift fchynen re hebben, om iets

re fchuuwerij of re begeeren.

De reden is 't menfcnlyk geflacht alleen ei-

gen j gelyk Gode alleen 't verftand. Waar
uitvolgd,dat zodanige kenniile, die niet al-

leen uit hanen aart eigen , maar ook al-

ler anderer kundfehappen-bewuftisj allenan-

deren re boven gaad. Wat dan ? Indien de

zinnen , en inbeeldinge zich tegen de reden

aankantedenj endreeven, datzulk een alge-

meene befchouwinge , als de reden meindte
genieten, niets zaakelyks zy? Want al wat

men verbeelden , en taften kin , kan niet alge-

meen wezen. Dierhalven zal't oordeelvan de
re den , of waar , en niets taftbaar zyn ; of

doordien zy weet , dar 'er vericheidene din-

gen den zinnen , en inbeelding onderhevig

zynj zal her een iedel begryp des redens we-

zen 3 als algemeen aan temerken i 'tgeenzigt-

baar, en byzonder is.

Maar zo de reden daar tegen inbragt, dat

zy her zigtbaare , en inbeeldige in die alge-

meenheid befchouwdj maar dat noch de zin-

nen , noch de inbeeldinge rot dié kennifle

van de algemeenheid k >nnen opklimmen,
om dar hun begryp nier verder gaad , als de

iichchaamlyke gedaanrens : maar dat men in

M 3 on-
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onderzoek van zaaken het zeekerft , en vol-

maakfl oordeel moet gelooven. Indien wy,
die zo wél de reden , als d' inbeeldinge , en

zinnen bezitten , dien twift moeflen beilech-

ten 3 zouden wy de reden niet het meeften gelyk

geeven ?

Zo is het ook bygekomen , dat de menfche-

lyke reden vermeind, dat Gods Voorzienig-

heid de toekomende dingen niet anders aan-

fchouwd , dan zy doed. Want gy redcnka-

veld aldus : Zo 'er iets is, dat niet zeker, en
noodzaaklyk fchynd , zo kan dat niet voor-

zien werden zekerlyk te zullen gefchieden.

Dies is 'er geen voorzienigheid in deezc din-

gen, of zo men die ook daar in fteld, zo

is 'er niets, dat niet uit nood-dwang voort-

kome. Indien wy dan Gods voorweetenheid,

zo wel als onze reden, genieten konden, zo

zouden wy billyk oordeelen, dat het men-
fchlyk begryp zich de Godlyke wysheid

onderwierp, gelyk wy geoordeeld hebben^
dat inbeelding , en zinnen voor de reden

wyken moeten.

Laat ons dan , zo wy konnen, het Top-

punt der Opperfte Wysheid beklimmen :

-Want daar zal de reden zien , 't geen zy

in zich zelve niet vinden kan. Te wes-

ten , hoe die dingen , die niet zeker moe-
ten gefchieden, nochtans van Gods zekere,

en beflootene voorweetenheid voorzien wer-

den:
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i.\cn: en tl.it dit i^cen lofle giffinge , maar

, | veel ejr de eenvouwdigheidvan de Opperfte
\ beid moer z\n> die binnen gcui paa-

ien kan bellüoren werden.

'T V Y F D E RYM.
.;>; alde duren melden , c^if /v/< hryven hunnen aart ?

Deezen weiden m de velden , mtf /;«.'»; luhchaam-laji be-

Geenen zuiger! kracht , ?» fcrum Ktf het/lof, dat zy door-

kneèn%

rn op hun weken ziveeven door de fnelle wolken

heen
,

Veezen kruipen, geenen hopen , and'ren hupp'len door het

il i

Deez op tand, enklaauwen hoofen, deezen zyn op hoo-

o

"Maar - -/, hier in 'ykenzy na een 9

Dat zy air te zomen kyken met hun hoofden na beneem

tn dieren, dan de menfchen tJla*n hun aanzigt hemtl-

\ra,

ifchen iets > dat hooger is als de

1 menfeh ! het tuit dan treffen van uw Itoven-

Poo^.... te verheffen daar men boven't dierlyk brald.

M 4. 'T ZES-
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'T ZESDE O N R Y M.

Nademaal dan , als zo even beweezen is>

alles wat men kend, nietnazynen aart, maar
's kenners begryp gekend werd , laat ons nu ,

zo veel doenl)k is onderzoeken , in welken
flaat hetGodlyk wezen zy, op dat wy des zelfs

kennifle bevroeden mogen.
Alle menfchen zyn 't eens , dat G :>d van

eeuwigheid moet zyn. Laat ons dan ovei wik-

ken , wat de Eeuwigheid zy: Want die zal ons

de Godlyke Natuur, en Weeteiifchap ontdek-

ken. De Eeuwigheid is een volmaakt j en te ge-

Ijk^ vol bez.it van een eindeloos keven ? 'T geen
uit de vergelykinge met hettydelyk kan mid-

dag- ljlaar blyken. Want al wat het tydclyk

leeven geniet, gaad v^.n het voorleden door

het tegenwoordige tot het toekomende : en
daar is niets den tyd oijdei worpen , dat . n

leevens-loop geheel te gelyk bezit. Maar don
ddg van morgen heeft het noch niet bereikt,

en gillerenis reeds voorby. Zelfs op den hui-

digen das, leefd gy lieden niet , dan in die

fnel , en voortvlugtig oogenblik.

Alles wat dan tydelyk is, fchoon het gelyk

Anfljptele's van de waereld fpreekt, begin, noch

einde had , en 't leeven met den geauurigen

tyd wierd uitgerekt, kan echter nooit zoda-
nig ?yn , dat het te recht Eeuwig mag gere-

kend
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kend werden. Want het nooit te gelyk een

vol-bezit van leeven heeft, fchoon des zelfs

tyd geduurig is : Nadien het den toekomen-

den noch niet, en den voorleden/eeds niet

meer geniet.

Het geen dan te gelyk een vol-bezit van een

eindeloos leeven heeft, enbehelfd, waar in

het toekomende niet ontbreekt, en het voor-

leden niet is verdweenen, dat werd met re-

den Eeuwig genaamd, en moet noodwendig
niet alleen zich zelfs magtig, en altyd tegen-

woordig zyn , maar ook' de geduurigheid des

fchichtigen ryds onveranderlyk bezitten.

Weshalven zommigen , alszyhooren, dat

Plato deeze waereld begreep , zonder begin

en einde van tyd , verkeerdlyk hebben ge-

meind, dat het fchepfel aldus, zo wel als de

Schepper, zoud' eeuwig zyn. Want het ver-

schild meiklyk, door een geduurzaamen ryd-

loop gedreevcn te werden , 't geen Plato de

waereld toefchreef: en te gelyk een altyd-te-

genwoordig vol-bezit van een eindeloos lee-

ven magtig te zyn; 't geen Gode alleen bleikt

eigen te wezen.

Ook mag men God niet begrypen ouder,
als 'tHecl-al, ten opzigte vanaegeduurzaam-
heid des tyds, maar veel eer ten opzigte van
zyn eenvouwdige eigen fchap. Want die ge

-

duurigebeweeginge der tydelyke dingen boord
welden altyd-tcgenwoordigen ilaatvan'ton-

M 5 ver-
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veranderlyk leeven na, maar om dat zy dien

alleen nabootfen , niet evenaaren kan , ver-

vald zy uit de onbev/eeglykheid in de be-

weeginge, ,uitdeeenvouwdigheid van het te-

genwoordige in de veranderlykheid van het

toekomende, en voorleden; en nadien zy het

vol-bezit des leevens niette gelyk kan genie-

ten , fchynd zy , door dat geen zelfs , dat zy

niet bereiken kan, dat na te bootften, datzy

eeniger \vy ze onophouvvdelyk is:bindende zich

aan de minfte tegenwoordigheid van dit klein,

en fchichtigoogenblik: waar in eenige over-

komft fchynende te wezen met de onveran-

derlyke tegenwoordigheid , zomasktzy, dat

wie haar bezit, ook meind, dat hy leefd.

Maar om dat zy niet onveranderlyk konde

blyven, heeft zy den weg van den geduuri-

gen tyd ingeflaagen, en dus rekt zy het leeven

alloopende, dat zy blyvendc niet volkomen,

en te gelyk konde doen bezitten.

Zo wy dierhalven de dingen een welvocg-

lyken naam geeven willen, zullen wy met

Plato zeggen moeten , dat God eeuwig , maai-

de waereld geduurig is.

Nademaal dan alle oordeel volgens zynen

aard de dingen begrypt, die hem onderwor-

pen zyn; en dat God eeuwig, enineenenon-

veranderlyken ftaat is ; zomoet ook zyne voor-

zienigheid , alle tyd- veranderingen verre o-

verftygende, en in d'eenvouwdige tegenwoor-

digheid
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digheid blyvendej waarin de voorleden, en

tocjs tmende tyd loop begreepen is, in zyne

cenvouv. inifle alles aaniehouwcn, als

ut' her nu gefchiedde.

Wild gy dierhalven zyne voorweetenhcid,

waar door hy alles onderkend , recht over-

weegèn > gy zult bevinden* dat het nier is een

1 uicgezigt vm het toekomende, maar een

1 nooit-onbreekendc geduurig-

heid. Waarom zy ook niet een Perr'-ziemg-

br'.l, maar Voorzjtnightulgenaamd werd, om
dat zy wyd afzynde van de laagfte dingen ,

alles echter uit de hoogte voorziet.

Wat yereifchtey dan, dat noodzaaklykzy,

het geen do^ Gods oogen voorzien werd ,

daar zelfs de menfehen niet doen zyn , het

1 zy zien? Want maakt uw gezigt nood-
klyk, het geen gy voor uw oogen tegen-

fch niet.

Maar zo men Godlyke , en mcnichlyke
vertegenwoordiginge betaamlyk mag verge-

lyken ; zo als gy lieden zommige dingen
in uwe tydelyke vertegenwoordiginge ziet, zo
aanfehouwd God alles in zyne eeuwige voor-
oogendheid.

Dus veranderd die G xllyke voorzienigheid
dzn aart , en eigenfehap der dingen niet ,

c aanfehouwd 'die zod mie; voor zyn oogen,
als zy namaals in dzn tyd zullen wezen : en
echter verwerd zy haar denkbeelden nier ,

maar
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maar onderkend, door eeneenigoog-opflag,

20 wel 't geen noodzaaklyk , als niet nood-
zaaklyk gefchieden zal. Gelyk gy lieden, als

gy te gelyk iemand op aarde ziet wandelen ,

en de Zon aan den hemel opgaan , dar onder-

fcheid, fchoon gy het te gelyk ziet , en het

een vrywillig , het ander noodzaaklyk oor-

deeld. Zo ookliet Godlyk oog , alles aan-

fchouwende, vermengd geenzins den aart der

dingen , die voor hem alle tegenwoordig , maar
ten opzigte des tyds toekomende zyn. Dies is

dit geen loilegiflinge, maar veel eer een vol-

zekere kenniffe op de waarheid gegrond, als

God weet, dat gefchieden zal, 't geen hy ook
weet , dat gefchieden moet.

Zo gy daar op my tegenwerpt , dat al wat

God voorziet te zullen geichieden ; niet an-

ders kan, als gefchieden; en dat al wat niet an-

ders kan, als gefchieden, noodzaaklyk moet
gefchieden ; en my aldus zoud meencn te van-

gen in dit woord van noodzaaklyk^ zo zal ik toe-

ftaan iets van een bondige waarheid , maar dat

weinigen, uitgezonderd God-kundigen, zul-

len befefFen: want ik zal zeggen, dat het geen

toekomend is , noodzaaklyk is , ten opzigte

van Gods kennifle, maarvry, en ongedwon-

gen, ten opzigte van zich zelfs.

Want daar is twederhar.de noodzaaklykheid,

d'eene eenvoudig ; als de noodzaaklykheid , dat

alle menfchen moeten fterven, d'andere onder

z.e-
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zekere voo) tt/.tarden 3 als wan neer men weer .Jat

iemand wandeld , zo moer hy ook noodzaakt) k

windelen : Want her geen iemand weer , kan

nier anders zyn, dan hy weer. Maar de voor-

waarden bevarren dieeenvouwdige noodzaak-

lykhcid nier : Want de voorwaardige is nier uit

haaren eigen aarr, maar door de bygevoegde

voorwaarde noodzaaklyk. Ook is 'er geen

noodzaaklykheidj die iemand* als hy vrywil-

ligwandeidj dwingdtegaan, hoewel her ech-

rer noodzaaklyk zy, dar hy gaan moer, als hy
wj.ndeld.

Opgelykewvze, alsde voorzienigheid iets

tegenwoordig zier, zo moer dar noodzaaklyk

zyn 1 ichoon her van zich zelvcn nier noodzaak-

lyk is. Edoch God zier her geen , dar gefchieden

zal door den vryen wil , als tegenwoordig : zo

werd dar renopzigrevan Gods verregenwoor-

diging noodzaaklyk, onder voorwaarden, dat

God her voorzien hebbe: maar in zich zelven

aangemerkt , vervald het niet van zyne vol-

ftrekte vryheid.

Zo gelchied dan buiren twyffel alles , war

God voorzier, dar gefchieden zal : Maarzom-
mige dingen komen voorr van den vryen wil,

die hoewel zy gefchieden, als zy 't wezen ont-

fangen , nochtans hunnen eigen aarr nier ver-

liezen; om dar zy hadden konnen nietgefchie-

den 1 eer zy gefchiedden.

Wat is 'er dan aan gelegen, ofzy niet nood-

zaak-



190 Vertroostinge
zaaklyk zyn , nadien zy door de voorwaarde
der Godlyke kenniffe in allen deelen gefchie-

den , als of zy noodzaaklyk waren ? Op die

wyze naamentlyk, als even te vooren is voor-

gefield , dat de Zon opgaad , en iemand
wandeld, 't geen niet anders , alsgefchieden

kan, terwyl het gefchied ; en echter was een van
beiden noodzaaklyk, eer het gefchiedde, en
't ander niet.

Zo moet ook buiten twyfïêl wezen hebben >

't geen God voor oogen heeft : Maar het een
fpruit uit noodfchikkinge der dingen, het an-

der hangd afvan de magt der uitvoerders. Dies

wy met recht zeggen mogten, dat eenige din-

gen ten opzigte der Godlyke kenniffe nood-

zaaklyk , maar in zich zelve van allen nood-
dwangvry zyn.

Gelyk alles wat den zinnen onderhevig is ,

met de reden vergeleeken, algemeen is, maar

op zich zelven aangemerkt, byzonder.

Maar is 't in myne magt , om Gods voor-

«eemen te veranderen, zult gy zeggen, zo zal

ik de voorzienigheid veriedelen, als ik wel licht

zal veranderd hebben, het geen die voorziet.

Ikantwoorde: Uw voorneemen moogd gy
veranderen, maar nadien de voorzienigheid

weet, dat gy zulks Vermoogd; en voorziet, of

gy het zuid doen, en waar heengy u wenden
zult , zo moogd gy Gods voorweetenheid niet

ontgaan, gelyk gy het gezigte van het tegen-

voor-
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woordig oog niet kund ontvlieden , fchoon gy
door vrye wille-keuruwe werkingen verfchei-

dendiyk veranderde.

Wat dan ? zult gy zeggen. Zal na myne werk-

fchikkinge de Godlyke voorweetenichap ook

verwiflelen , zo dat als ik nu eens dus, dan

eens zo wil, zy ook telkens haare kennis-beur-

ten veranderen zal ? Geenzins. Want Gods
oogen zien het toekomende, eer het 'er is, en

vertegenwoordigd het zich door hun eigene al-

weetenheid; en die veranderd niet, gelyk gy
waand , nu in deeze, dan in geene kennifle,

maar komd alle uwe veranderingen voor, en

ziet die met een eenigen opüag , doch blyfd

even onveranderlyk. Welke vertegenwoor-
digiging , en alweetenheid Gode niet uit de

gefchigtender toekomende dingen aankomd,
maar uit zyn eenvouwdig wezen eigen is.

Waar uit ook opgeloft werd , 't geen gy even
te vooren fblde , dat het wanfchiklyk ware } zo
onze toekomende dingen oorzaak van Gods
kennifle gezegd werden. Want de kracht dee-

zer kennifle , door een alyd- tegenwoordige

kund-fchap alles behelzende , heeft zelfs alle

dingen haar maate gefield, maar is niets aan

het navolgende verfchuldigd.

Het welk alles aldus zynde, zo blyfd der men-
fchen vrye wille-keur ongekneufd. En 't zyn
geen onbillyke wetten, diedenwil, van allen

nood-dwangbevryd , bdooningen, en ftrafTen

voörflellen. Zo
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Zo blyfd ook God , die alles te vooren weet,

als een loop-befchouwende Richter , en zyn al-

tyd-tegenwoordig al eeuwig-kennis-oog loopt

t' zamen met de toekomende hoedanigheid on-

zer werken, en legd den Vroomen loon, den
Godloozen plaagen toe.

'T is ook niette vergeefs op God te hoopen,

ofhem te bidden : Want als dat oprecht is ,

kan het niet krachteloos zyn.

Schnuwl dan de jonden , oeffend u in deugden >

verheft ttwc herten tot de w.iare hoope , z.end

demoedige gebeden na boven : Want z.o gy niet

huichchelcn wild , hebt gy groote vroomigheid

vannooden, nadiengy leefdj enzjweefdvoordè

oogen des al-z.ienden %ichters.

EINDE.
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lUJliS. In

Cypnanus aan.daagcr van Al-
binus '12.

Cyrus, de Kuning. 3 +

\' Daadet



97
75
i8o

85
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DAader moet ïyden. 137

Deelachtigheid der zaligheid.

108

Deelen eigenfchap,watis

ekoratus afgemaaid.

Denkbeelden.
I/Ctdendaagfche koorts.

Derven van kinderen is een ge-

lukkig ongeluk. 83

Deugd befchut ookdelichchaa-

men der Vroomen. 149

Deugd , en haar belchryving 1 5 7

Deugd, en haar naam :57

Deugd heeft haar eigene waar-

digheid. 75

Deugd , hoe hoog den menfch
yerheft. 119

Deugd is de gezondheid derzie-

len. 147

Deugd in de ziel. 136

Deuudin fkikderGodloosheid
geïïrafr. it6

Deugd , noch zonde buiten de

Vrye Wil 170

Deugd te verliezen, wat dat toe-

brengd. 129

Deugd van booswichten aange-

fchouwd. 138

Deugd uit pynipngen. si

Deugd werd niet ovetheerfcht.

150

Dcu^d werd verftikt van de God-
loosheid. 116

Deugden blyven nooit onbe-

loond. 117

Deugden des gemoeds, hoege-

oefrend. '49

Deugden , en haar natuurlyk

middel. '2i

Deugden niet verhcerlykr door
eer-ampten. 50

Deugden Voeduer. 38

Deugdzaamengeoeffend. 156

Deugdziamen worden van God-

A D W Y Z E R.
loozen vervolgd. ;$

Deugdzaamheid der boofwich-
ten verzorgd. 151

Dichter Lukanus. 14*

Dichtkonft, en haar zoetigheid.

143

Diehtkonftige zoetigheid. i?i

Dienft der Voerlpraakcn be-

ftraft. 138

Dienftbaarheid vermeerderd. 164

Dienftbooden van de Voorzie-

nigheid. 144

Dieuftmaagd in'thuisdcr Wyf-
geerteis de Zang-kont. 30

Dierrn. z.iet Wilde dieren.

Dieren betrachten haar welwe-
zen. ici

Dieren kenner, zich niet. 48
Dieren fchuwen dedood, en 't

verderf. ioz

Dingen die tegenftrydig zyn.37
Dingen , en haar aart werden

niet veranderd door de Voor-
zienigheid. 187

Dingen hebben alle-haarmaate.

19a

Dingen , hoe v.iu 't oordeel be-

greepen worden, i 8 5

Dingen oorfprong , waar van

daan. ?3

Doelwit. z.itt Einde, en doel-

wit der Natuur.

Doen, en lyden van ongelyk.

IJ 7

Dood der fortuine, wanneer die

komd. 3 7
Dood eindigd het weiftclend ge-

luk. 42

Dood , en verderf werd van ie-

der dier gelchuuv. d. ioz

Dood is een fchrik van de na-

tuur. 104
Dood dikwyls ran de Wil ver-

kooren. 104
Dood van het lichchaam. 135

Dood van voonrcfrllyke man-
neu. <s

Dood,
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Dood, wat aan de Godloozen Dwaasheid geefJ grootc dingen

geefd. in
Poet z.ttt Rooiende doof.

Poolende icdcn der menleken.

<J4

Pooling beftralr. 24
ig,datboofwichtenmag-

ti, , cii gelukkig konncn zyn.

Doolinp, dat wiflêlvaüigheden

van t lot, zonder beitierdor,

En neder dobberen. 25

Dooling in tegenlpocd. 29

Pooling omtrent het beftiervan

goed, en kwaad. n<S

Dooling! te vergeeten, watgy
7>t. 25

Pooirytcn vanTricftcrs. 16

Poorllaande reden. 15 5

Drempel van Jupitcr. 34
Duit van alle dingen. 104
Pioe heiddei Godloozen. tso

Pioctlieids-piang. 106

Droefheid veidwynd zo wel, als

geli 3 7

P 1 on Kaan vergeet zynweg, dien

h) moe: gaan 68

Drooruen omtient het l

Duiflere oogen bedekken de

waarheid, i>6

Puiiteihcid , en haar oorzaa-

ken. 173

Duilternii der bedrïechlyke

hertftogten. 26

Dwaalinge- vet Menfchelykc
dwaalinge.

Dwaalinge brengd den menJch
tot liet va! Ichc goed. C6

Duaalinge omtrent het waan
einde. 7

1

inge, waarvandaan. 177
Dwaal-wegen, die afleiden. S3

Du aal-wegen, en haar ramden.
83

Duaal-ziek menfeh-vernuft. 16"

Dwaasheid. x.ut Toomelooze
dwaasheid.

op. JO»
Dwaasheid fchaamd zich zelve.

109.

Du aazen haatcn de Vtoomcn.
138

Du ingeland gebruikt een gely-

kenis van een zwaard. 78

E Del gedacht. 40
Edel-geltccnte. 45

Edellieden, cnhaar pücht. Sr

EEN alles vereenigendc. 107
Een, en goed, is 't zelfde. ïor

Een , en goed te zyn , is 't zelf-

de. 10?

Eene wezen is 'er in de geluk-

zaligheid. 8 2

Een te zyn docd alles beüaan.

ïor

Ecntezyn, is de betrachtingder

dingen. 10$

Eenheid , en wezen gaan ge-

paard, ios

i in 't waare goed. 101

Eehftemmigheid de slUads legen

Boëthius ten kwaade. 16

't Eenvouwdige, en ondeelbaare

wok' ioorderaen-

(chelyKe dwaalinge. RS
Eenvoudige ïioodzaaklykheul.

189

Eenvoudigheid Gods ito

Eenvoudigheid van de Oppcrlte

Wysheid. 18 J

Eenvoudigheid van Gods voor-

necmen. 14}

Ecnwczige dingen , welke d.c

zyn. 10:

Eer-amp:cn. vet Rykdommen,
eer-ampten

.

Eer-ampten maaken een boof-
wicht niet entzaglyk. 7<

Eer-ampten maaken van zich

zdfsgecn ccruaudigheid. 76
N 4 t«-
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Eer-ampten by inwoonderen.

75.

Eer-ampten onderzocht. 7+
Eer-ampten verheerlykt door

deugden. $0

Eer ampten den Vxoomen op-
gelegd. 50

Ecr-ampten zeer vroeg vcrkree-

gen. 36

Eerbied hoogwaardig , wat is.

Eerlyke lieden Jyden. 18

Eerlylchcid , ofte valfchcid der

b;fehuldigingcn. 12

Eer- naam heeft niets voortref-

felyks 5 5

Eerwaardigheid by uitheemiche

volkeren. 76
Eenvaardigheid gevoegd by an-

dere goederen. 87

Eetv. aaidigheid isnieteigenaan

eerampren. 76
Eerwaard igheid werd niet ver-

kreegen door de ampten. %6

Ecrzetels des huize van Boë-
thius. 35 36.

Eerzucht der waereld. "54
Ecuwig, en tydlyk onderfchci-

den. 1S5

Ecu'ü ig is God, de waercldge-

geduurig. 136

Eeuwig kan de tyd nietgere

kend werden. 1S4

Eeuwig , wat genaamd werd.

Eeu\i ige-cllendigheid. 133

Ecu .. i^e vooroogendheid Gods
187

Bemvige v. ets voorschrift. i;ö

Eeuy ighcid beichreeven." is y

Eeuwigheid uit het tydelyke

gekend. is+

Eeuwigheids eindclooze ge-

duurzaamheden verklaard. s<S

Eciiu igheids onverganxelyk -

hcid 5 7

Eigcp goca heefe niemand van

de fortuin ontfangen. 3$
Eigendom der menlchen. 45
Eigendom word niet verlooren

33

Eigen goederen. 25
Eigenfchap der doelen , wat is.

S>7-

Eigenfchappen van de Luk-go-
dinne belchreeven. 29

Eigenfchap van 't Goddelyke
wezen. ut

Einde, daat alles na tracht, is

'r goede. icj

Einde der gelukzaligheid is ee-

11e by allen. 6<S

Einde var» een wandeling, ui
Einde der welluiren beklaach-

Iyk. 8;

Einde, en doelwit der natuure.

. 24
Einde van alles. 2$

Einde van alles, wat is. 105

Einde van 'tmcnlcliclyk ge-

dacht , hoe veroorzaakt weid.

•7 1

Einde verholen , beginfel be-

kend. 24
Eindloos loeven, en des zelfs

vol bezit. 1 s

5

Eindlooze geduurzaaniheden
dor eeuwigheid ver,claard. s<5

Eindig, en eindig veigelee;;cn.

57
Eindig : en oneindig vergeleekcn.

57
Eifcli van ieder ding wordver-

zoigl van de natuur. 102

Elk ontbeerd, dat hy wcnllht.

Ellende dcrGodloozcnbepaald.

Ellendig is 't, het kwaad te wil-

len. 1)2

Ellendig te zyn is een inbeel-

ding 4)

Ellendige Wil. 132

Eücndigen vtfloi». 12

Ellen-
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'Ellendigheden, en ongelukken

wed . ciodloozeu

in menigte. m
Ellendighad , <iic eeuwig is.

1)9

Ellendigheid,en gelukzaligheid

1 1"

Ellendigheid van het waan-gc-

4'

Ellcndigftc Godloosheid,welke
is. 131

'tEllendigfte is, kwaad tekon-

nen doen- 131

Emilms. t.iet Paulus Emilius.

Epi :ureén. 8

•t:s fteld het hoogftegocd

in de 6$
' FtllA. <o

Euripides , en zyn gevoelen.

Envd daad omtrent God. 169

Ezel by d( 10

Ezel , \ue die is. 129

FAvns oniteiflykhcid.hocic-

5*

ons vuur. 13»

in. 3r

Fonuin altyd goed. 15*

Fortuin, en Lu .-«jodinne, ïbUe

Fortuin heeft noch wentchlyk,

53

Fortuin is in onze handen.

1 loo.n hem teg<-n. 155

; n inaaxi niemand geluK-
41

; 1 neemd der menfehen
. aden met zich. 61

G.

/"^ Antfehcn menfeh te derven.^
$8

Gaadenrius, bcfcliuldigcr van
Boëthius. 11

Gebied der Voorzienigheid lyd

ui' ts lichtvaardi^s. r$t

Geboort-aart komt te baat. 25

Gebrek , hoc te verdryven. 46
Georelv te voldoen. 45
Gebruik. z.ict Natuurlyk ge-

br-.ii'c

.

Ged-untcdermenlchlykegeluk-
ralighdd. 68

Gedaante, , en oorzaaken der

gewaande gelukzaligheid.

89
Gedaantens, en haar natuur by

de Ouden. i6r

Gedachten, gjet Verkeerde ge-

dachten.

Gedeelte gezocht zynde , werd
liet geheel verlooren. 8 8

Gedeelte van Gods lèhoonitc
werk. 45

Gedenk-fpreuk van Pythago-
ras. 17

irig isdewaereld, maar
God eeuwig. 1S6

Geduurzaame tri-loop. ig$

Geduurziarnheid.c»/ Oneindi-
dige geduurzaamheid;

,; ord verlooren door 't

zoeken na het gedeelte. 88

.ion. c/ff Natuut-gehei-
men.

nenüïéndérWyshekl ee-
»en .vis-l'yrcukenaai.deLj ;.-

godinne. 29
Gs - erfte Majefteit. 14

: doe rnenfehen. roi

Gdd by een te Lchraaprn

Geld kan san cenenniugcjcc-
v."i >.. erden. ~

+ ^.

an wcggoroofdwerden 71
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Geld te bewaaren , wat vereilcht.

Geld te hebben baard ?ecle be-

kommeringen. 73
Geld , vanneer dierbaar. 44
Geld, wathet vermag, en niet

Ycrmag. 73
Gcldgierigheid van een gewel-

denaar. 129

Geleeden engelyk , en haat

lmerien baaren vergeetinge.

116

Geh kenis Gods is het fihepfèl.

Gelykenis van de Geneesmee-
llers. 122

Gelykenis van een akker. j"i

Gelykenis van een amptenaai.

76
Gelykenis vaneen blinde. 137

Gelykenis van een gevonden
fchat. 16 r

Gelykenis van een Konftenaar.

144
Gelykenis van een Krygsheld.

Gelykenis van een kwyning.
138, ;39.

Gelykenis vaneen lyk. 12;

Gelykenis van een Loopbaan.
12(i

Ge! • kenis van een oogenblik by

tien duizend gaaien 56

Gelykenis van een Fchip in de

zee. 31

Gely.Aiiis van een wandelaai .

en o\'gang. v;n de Zon 188

Gelykenis var) een zwaard bo-

ven 't hoofd. 78

Gelykenis van Hydra. 142

Gelykenis \an iemand 1 die op

ï) 11 voeten g.;ad. 122

Gelykenis van muizen. so

Gelykenis van flaveiny. 31

Gelykenis van te paarde te ry-

de n . S 3

Gelykenis van te wandelen op

de voeten. 121
Gelykenis van *t mennen van

een vier-gefpan. 17$
Gelykenis vantwevan eeneop-

zer. 120, i2r

Gelykenis van veele dingen. 14$
Gelykenis van zitten. 167
Gelykheid van eindig, en on-

eindig. 57
Gelykheid yan oneindig, en

eindig. 57
Geluk. 4,d

Geluk. z.nt Opper-geluk.
Gelui, by Eoethiusgcnooten. 36
Geluk binnen ons zelven. 41
Geluk , dat vrienden maakt, hoe

teachten. 79
Geluk , dat weg kan vlieden ,

moet niet hoog geacht wei-
den. 30

Geluk eindigd met de dood.
42

Geluk , en droefheid verdwy-
nenbeide. 37

Geluk, en ongeluk vermengd.
'49

Geluk is veranderlyk. 42
Geluk komd altyd den goeden

over. 117

Geluk onbehoudelyk. 4t

GcIuk van rykdommen docd
geringheid verliezen. 48

Gelukkig. z.:er Boofwichten
..Linnen niet irugtig , et.z,.

Gelukkig gtweeft te zyn, is het

groottic ongeluk. 28

Gelukkig ongeluk is , kinde-

ïen te dei ven. 83

Gelukkig word niemand door
het fortuin. 42

GeluKKigen zyndckleinzecrig-

ften 41

Gelukzalig re zyn beftaat alleen

in tcne zaak. 90

GelukzaligzynisGodlyk zyn.

11 o
Gelukzaligen zyn Godlyk. 96,

i2* Ge-
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Gelukzaligheid , waai te vin-

den. 90, 92, enz.

Gelukzaligheid , waar te zoe-
ken. 80

Gclukzaalighcid wctd gezocht
van deftervelingen. 66

Gelukzaligheid werd niet vcr-

kreegen dooi fchend-daaden,
enz.. ji$

Gelukzaligheids kort-begryp.98

Geincenc man doorzoekt alles.

Gelukzaligheid, xjtt Gewaan-
de eclukzaligtv id.

Gelukzaligheid alleen gezocht.

9S

Gelukzaligheid bchclfd veele

dingen. 96

Gclu kzaljgfceid befchrceven , en
waar die in bellaad. 89, 90

Gelukzaligheid beTchieeven ,

welke die is 66
Gelukzaligheid beftaad ïn'tgc-

not vin de Godl 96
Gelukzaligheid beftaat niet in

byzondere.goederen. 19
Gelukzaligheid beftaad uit geen

leden. 97
Gelukzaligheid der boofwich-

ten , hoc aangemerkt moet
i-ll ISO

Gelukzaligheid , die de wa.ire

is , werd niet bebroed door
der zielen oordeel. 64

v en eücnJig-
hetd. 139

zaligheid, en't goede is

het zelrde. 9S

Gelukzaligheid gekend doorliet

>.leel. 6%
I nooten. 94
Gelukzaligheid heeft gen le-

den. 97
Gelukzaligheid is God eigen.

9+
•ülighcidisGod zelfs. 9?,

108.

Gelukzaligheid is vel »an ver-

lèheiden r.aamen, maar van
cene wezen. 88

Gelukzaligheid kan bv deelen

niet v.r .

welk beweezen •

I ;zalighi i.l , ofte .-
.

i

is hel >ed. 97
Gelukzaligheid op aarde niet

re vin 90
^ :d re zoeken is ,

1 rdez Kxcn. 120

Gemeenc mans oordcel. 15S

Gemeen volk. 137
Gemeen volk inde zaak van

Boe thuis. 18

Gemcene volks zeggen. 155

>edi dat gemti is. 51

Gemoed der boolwichtcn. ijr

Genad»* Gods , hoe verkrecgen
werd 17 £

Geneefclranken. 29
Genees-kundc. 52

1 meclterderziclen. 14S

sf-meefiersby de klanken.
138.

Gencef-meeftersin een gelyke-
nis. rzz

Gcnees-meeftcrfle. 7
Genees-middelcnvoor deziclc-

ftaat. 22
Gcneczingederzie.cn. 147
Geneezingc dour 't ontdc

der wonden k>
Genegenheid om de waare ge-

lukzaligheid te kennen. 6 +
o 'n in wezen te

vu uil > ei :. 104
• - )ic-tee:in-

> de natuur eigen. 104
Genietende God. * 94

ig dei Goederen. i:o
Genoegen de: natu..r. 45
1 en magt is

en 'r zelrde. 87
Genoegzaamheid

, mogenhcid,
c werdeneen gocdgeacjit.

i>i Ge,



BLADWYZE R.
Gevoelen van Plato. les
Gevoelen van Plato omtrentdc

Genoegzaamheid werd nietver-

kreegen door fchatten. %6
Genootene gelukzaligheid. 94
Genot der Godheid maakt ge-

lukzalig- 96
Genot van 't goede maakt goed.

izo

Genot van 't hoogde goed met
pynigingen gezocht. 4?

Gerechtigheid. Z'ct Wreekende
gerechtigheid.

Gerechtigheid derVroomcn. ?o

Germanicus, zoon van C. Ce-
iar. 15

Geruft gemoed. 51

Geruftheid, waar door verloo-

ren. 48
Gefchichten, die vryviï'igzyn,

hoe genoodzaakt werden 174
Gcfchil omtrent de Voorzienig-

heid. 1 «7

Gciiacht der meniehen , hoc
haaft ten einde kan komen.
171

Gellacht, edel , en onedel. 40
Geftalte der Wyfgeerte by Boë-

thius. 3

Gcfteldheid van de ziel. 147

Geftrafte boofvi.htcn, \\a: ge-

nieten. :-i

Geval. z,iet Weii&lond geval.

Geval , befchreeven door An-
ltoteles. ifii

Geval, en des zelfs belchryvin-

ge tegcngelVfocken ' 160

Geval nader befchreeven. i6i

Geval, wanneer niet kanzyn-
161

Gevallen in 't alcemcen. 139

Gevals uitreiking. 140

't Gevoel , en des zelfs ken-

nilfc. 1 7 7

Gevoelen van Euripidcs. s?

Gevoelen van onwrrkbaarc
^tonden. 155

ziel. 71
Gevoelen van Plato omtrent de

ziel na de dood. 135

Gevoelen van Plato omtrent het
vermogen. 125

Gevoelen van 't fchepfel ver-

keerd opgevat. lSj

Gevoelen van 't ftetven des
gantlchen menfeh. 5S

Gevolgen getrokken uit voor-
tellingen. 96

Gewaande gelukzaligheid afge-

handeld. $<$

Gewaande gelukzaligheid z.rct

Gedaante , en oorzaaken van
de gewaande gelukzaligheid.

Gcwecten. xjtt Vryheidvan ge-
veeren.

Gev, eeten bezoedeld metfehclm
ftuKken. :<o

Geweldenaar blaakende in geld

-

gierigheid. . 119

Gewillige overgecving. i,j

Gewiile in knaaging. i$r

Gewoonte der Luk - Godinne.

Ï9i3+-

Gewoonte, en kracht der ziel-

ontftelienilTen , wat mede-
brengen. 14, 25

Gezigt. 187

Gezigt, en des zelfs kcnniile.

•77

Gezondheid der zielen is de

deugd. 147

Gewondheid door te paerdc te

1; den. 9S

Gezondheid meer begeerd, als

't middel van dien. 98

Gierigheid baaid haat. 44
Giciighreid heeft nooit genoeg.

74
Gillinge der menfehen. 109

Gillingedie los is. iS

3

Glans v an waarheids licht. :6

God
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God beheeifclu het Geheel al. God fehikt alles.

2?

God beftierd alles door het goe-
de. 108

God bclticrd alles door y.idi

/elts. 10S
God betlierd de waercld. 2 +
God, de gelukzaligheid zelfs.

95.

(J.'d , deHoogfte, overvloeid

van'thoogrtc , en volmaaktik
goed. 94

G O D, een algemeen-gebruikte
naam. 107

God, cenc van natuur. 96
God eeuwig,de wacrcldgcduu-

:ig 186

God , en de waarc gelukza-
ligheid, is een, en het zelr-

dc. 99
God gelyk te zyn , waar ia bc-

liaad. 47
God genieten. 94
God heeft de waare gelukzalig-

heid inzieh. 94
God heeft 't volmaakte goed in

zich. 2}

God, het opperfte goed van al-

les. 93

God, hoc begreepen moet wer-
den- 1 85

GoJ, hoe van de menfehen in

onderhandeling getrokken
werd. 171

God, hoc ziet. 189

God, in lchyn van kwaad be-

fticr. 140

God isalmagtig. 110

God is de bchouuderderVroo-
men. 14S

God is de gelukzaligheid zelfs.

108

God is een Wrcekei der God-
loozen. 14S

God is ccnMaaker zynswerks.

£3

God is ran eeuwigheid. 418

Cc d karreen kwaad doen. 110

Mi
God ttorrdeWysgccrtein'thcr-

tc derWy zen. ir

Gpd te verkrygen, is Godlyk
wetden. »5

God vooxztet de toekomende
dingen. ió8

Gods alwectenheid, en des zelfs

zuiverheid. 14J

Gods alwectenheid , waar van
daan. 190

Gods bcltendigvoorneemcn.14}

Gods eeuwige vooroogendheid.

'87

Gods gelykenis is het fchcpfel.

I>2.

Goos genade, hoe verkrecgen.

wetd 17 r

Gods hüishouwding heeft niers

onoidentclyks. 116

GodskenniQèrUonveiAndeilyk.
iyo.

Gods konft ftuk kan van geen

menfehen valland begtcepen

weiden. 151

Gods lchoonfte wak, en 't ge-

deelte van dien. 4$
Gods voornecmen. 190
Gods voorweetenhetd. i6£

Gods voorwectenhcid befchree-

ven. 1S7

Gods Voorzienigheid ftryd nier

tegen de Vryc Wil. 16 s

Gods voorzienigheid, waat in

.befhad. i4J

Gods wezen is bellooten in 't

goede zelfs. 99
God gewyde kerken in bra: d

fteeKen. 16

Godheids genot is gelukzalig-

heid. 96
Godinne. tiet Luk-godinne.
Godlyk werd hy, die God ver-

krygd. 1 6
Godiyk wezen, en des zelfs u-

genfehap. iu

Godiyk Weten, en des zclts

Haat.
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fhat. 84

Godlyk wezen , en des zelfs

werking. i4<

Godlyk zyn,_ is gelukzaligzyn.

no, HO
Godlyk zyn veele door mede-
deelzaamheid. 9<ï

Godlyke byftand afgefmeekt.

90
Godlyke eeuvouwdigheic'. 110

Godlyke kracht maakt kwaad
goed. 151

Godlyke natuur , en weeten-
fchap, ontdekt. 184

Gcdlykeonnatpeurlykheid. 148

Godlyke voorweetenfehap niet

gevat. 173

Godlyke voorzienigheid oor-

deeld zeker. 169

Godlyke wysheid gaad boven 't

menfchlyk begryp. 182

Godlyken zyn degelukzaligen.

96
Godloosheden in verfchil. 15 r

Godloos, ofte vroom te zyn

kan by demenfehen nieton-

derf:heiden werden. 147

Godloosheid is de ellendigfte,

die lang duurd. 13 a

Godloosheid kan 't fieraadvan

een vroom gemoed niet weg-
neemen. 127

Godloosheid verftikt dedcugd.

116

Godloosheid wenteld zich in

onreinen flyk. 126

Godloosheid werd niet wegge

-

noomen doorcer-ampten 74
Godloosheid zelfs den Godloo-

zen tot ftraffe. n8
Godloosheids vruchten. 82

Godloozen ellende bepaald. 1 3 2

Godloozen, en haat onvermo-
gen. 122

Godloozen , en haar verbete-

ring. 15 S

Godloozen, en hun raagt waai

vandaan. 124
Godloozen, en hun vermogen.

135

Godloozen, eu hun ftraf. 123,
i3r

Godloozen , en Vroomcn te-

genftrydig- lot toegevoegd. 1 40
Godloozen, en Vroomen trach-

ten na het goede. 12©
Godloozen, en Vroomen ver-

dienften. 139
Godloozen , en Vroomen zyn
geen bond-genooren. ijt

Godloozen gebruiken geen na-
tuurlyk middel om 't hoog-
fte goed te verkrygen. 121

Oodloozen haaten het nut det
Vroomen. ti

Godlo»zen hebben geen liefde

tot het kwaad. 1+5
Godloozen hebben Godtoteen

wrêeker.
*

148
Godloozen hebben voordel in

de dood. 131
Godloozen in droefheid.. t%o
Godloozen in voorfpoed. 150
Godloozen onmagt, hoegroot

zich opdoed. r22
Godloozen fchenden de Wyf-

geerte. g

Godloozen verdienen geen ftraf

zonder Vrye Wil. 170
Godloozen vervolgen de deugd-
zaamen. ij

Godloozen wedervaard niets

dan ongeluk. 117
Godloozen werden doorwaar-

digheden nier eerwaardig. 51
Godloozen zoeken 't hoogfte
goed te verkrygen door be-

geerlykheden. 121

Godloozen zyn het nooit eens.

151

Godloozen zyn niet. 123
Godloozen zyn niet meer, dat

zy plagtcntezyn. 1:8

Godloozen zyn veelc ong uk-
ken.
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ken , en ellendigheden on-

derworpen. 132

Goed. x.tet Eigen goed Hoog-
de goed. Oppcritc goed. Val-

fchc goed. Waare goed.

Goed , dat verga nklyk is ,

niet te achten', en waar-

om. 44,4-5,46
Goed, dat verfchciden is, kan

't waare goed niet zyn 100

Goed, dat wcnfchlyk, ofte we-
zendlyk is, wetd in de tot-

tuin niet gevonden. 53

Goed des adels. 81

Goed dei bolwichten is de itraf-

fe. i34

Goed doen werd gedaam om
een verkeerde oorzaak. 57

Goed) en een is 't zelfde. 101

Goed , en kwaad is tegenitry-

«»ig. rif

Goed in een vat , aan Jupirers

drempel. 34
Goed is. dat alles overtreft. 93
Goed is 'er. 91
Goed is nut , en nut is goed.

1 S 5

Goed kan f.een ander goed nef-

fens zich hebben. 95

Goed van goed veifchillende.

95
Goed uit kwaad gebooren 51.

't welk het valfche, en
onvolmaakte is. s«

Goed , 't welk 't waare, en 't vol-

maakte is. 86

Goed werden dooft genot van

't goei. rïo

Goed werd van alles betracht.

10 j

't Goede befchvec. en. 105

't Goede boven alles begceid.

98
Goede dicnfrei u aden met haat

beloond. 11

'tGoede, en de gelukzaligheid

>s het zeilde. »8

't Goede is Gods wezen. »t
'tGoede is 't kort begnrp vaa

alle gelukzaligheid. 9!

'tGoede is onatïchcidelyk van
de gecden. 117

't Goede is 't loon der rr.en-

chen. tvf
Goede nienfehen werden om

haar zelfs gelukzalig. nf
Goede naam verlaat ailerceril

den ongelukkigcn. it

'tGoede te kennen is , God te

kennen. 100
't Goede werd betracht van
Vroomen , en Godloozcrw
110

't Goede werd gezocht , als

men de gelukzaligheid zoekt.

110

Goeden genieten, dat zy becee-

ren. 1:0

Goeden ,
geoeftend. 1 s t

Goeden komdaltyd geluk over.

Goeden , ftraf lydcndc. 140

Goederen, xJrt Bczitvan tyde-

lykc goederen.

Goederen des hchchaams, waar
in te licllen. 67

Gocdetcn fpring-ader. 91
Goederen van de Luk-godinnc

wydloopig befchreeven. 3 3

Goedheid geefd oorzaak , om
belooning te zoeken. 117

Goedheids-ltuur. 108

Goud op den akker gevonden.

161

Goud, welk het heerlyk*\e. 44
Grond van hoopen, en bidden,

hoe weggenomen. 170

Grond van hetopper-geluk. 141

Gronden, die onwrikbaar zyn.

'55

Grondftellingen der Wyfgeerte

moeten opgevolgd werden by
de Rederyk-konlt. 29

Grond- wet. 11

Grondwetten , en zeden der lan-

dca
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den ivn verlchillende. $6

Groote naam, bywien gezocht.

54
Grootfte Vrvheid, waris. 21

Gunftdesvolkszonder oordeel.

81

Gunftelingen der Koningen. 7S

T_t Aat der dwaazen tegen de
*•* Vroomen. 13 $

Haat heeft geen plaats iu Wy-
zen. is 8

Haat is de vrucht van de gie-

righeid. 4*
Haat fpruit uit goede dienden.

12

Haaten van mifdaadigen. 138

Hachlyk toeval. 23

Handeling der Fleit- bedingers.

138

Handen der Wyfgeerte, heege-
ftofteerd. j

Hard'gezwel vermurwd. 22

Hardftc plaag der Godloozen.
135

Heb-luft der menfehen onver-

zaadelyk. 3 3

Heb-luft word niet gevuld door
rykdom. 52

't Heel-al beheerfcht. 141

Heetlykfie goud. 44
Heerlchappye Gods verhandeld

117

Heerfchappyc maakt geen mo-
gendheid. 86

Heerfchers wil, hoe opgevolgd
werd. ioy

Heir der boofwichten is niet te

vreezen, en waarom. 9

Heir zonder opperhoofd. 9

Hemel, tierren , zon , en maan.

45
Hemel van de reuzen beftree-

den. jio

Hemel veiwondeiings-waardig,

en waarom. j^
Hemel, wat mag doen. 33

Hemellingcn , en der zelvcr
kracht. 164

Hemellingcn, en der zelver oor-
deel, en wil. 164

Hemel - ordeninge fchikt het
gantfche leevèn. u

Kcrhaalingc der wegen , op wel-
ke 't hoogfte goed gezocht
werd. 6g, c>9

Herhaalingc van de aart van het
goede. 110,111

HerkuJcs dood Bufiris. 51

Herftellingc werd ontdekt door
de krankheid. 25

Hertftogten. K.ict Bedriechlykc
herrftogten

Hydra, een Schrik dier. 142
Hinde, zier Bloode hinde.
Hoe re handelen, om de waare

gelukzaligheid te kennen 6 i
Hoofden van Hydra. 1+2
Hofdienft. 13

Hofhonden verzwelgen defchat-
ten van Paulinus. 12,

Hondenaart, in wien. 129
Hongers-nood in Kampanien.

1

2

Honig der Redcryk-, enZang-
konft. 35

Hoogachtbaarheid verkooren
voor 't hoogfte goed. $6

Hocg - bewind openbaard de
fchande der boolwichten. 75

Hoogfte goed bchelld alle goe-

deren. 66
Hoogfte goed door een ver-

mengde wyze bekoomen. 67
Hoogfte goed met pynigingen
gezocht. 43

Hoogfte goed van allen, welk
dat is. J05

Hoogfte goed , op wat wyzen
gezocht werd. 66, 67, er.z,

Hoogfte goed is van zich zelvcn

de oorlprongallei dingen. 95
Hoog-
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Rooglle goed vcr ! reegen door

'i riahiurlyk middel det deug-

den, i i

goed u.i.u in beftaad.

66
Hoogftegoed, welk geoordeeld

n cm. 68

Ie goed werd vandeGod-
. ochc door b

lykheden. i ; t

e joelen kunnen niet

Hen.

nncn niette

zadici 95
;heid vernederd. 47

ui akker ge-

vonden. 161

Hoopen, enbiddeti. 192
Hoopen, en bidden, hoc weg-
genomen 170

Hoops anker. 40
Hoofende doof. 10

Hovelingen «orden van Boë-
thius'nwr gezocht, ij

Huichelachtig gelaat. . 30
Huichelen. ijl
Huis gebrek baardeuvel-daadcn.

150
Huis-houdmge Gods heeft niets

onordentclvks. uö
Huiliaad. 47
Huilraad , 't welk zielloos is.

7
H nivcfting der ziele. 21

HuifTrouw van Boëthius be-
tehreeven. jj,

Huifvrouw van Boethms, hoe.
36

Hulpe , H-aar toe te zoeken ,

oite niet. 17

Hulp-arilcim*. ;a
Hulp-nüdddcn zynverfchcid'.n.

14-

HumJyk. 40

I.

JAaren , die vruchtbaar, en
onvruchtbaar *yn. 147

jaaren, hoegroot van gct.il, kun-
nen bv de oneindige geduur-
zaainheid niet vergdeekea
werden. srt, 5 7

Jaar-gcty ,wat doen mag. 33

Iedet dier tracht na ija «el-
wezen, roz

Ieder is zich zch en het licflie,

4^
leder ontfangd zyn ftaat na nut •

tlghcid. 14?
Inbeéldingj aanuiengegeevcn.

iSr

Inbeelding, die verkeerd is. 14

1

Inbeelding, en haar aanmer-
king. "

i77
Inbeelding, en zinnen moeten

voor de reden wyken. iSz
Inbeelding in ellende. 41
Ingefcfaapen drift der dingem

l»4

Inuoonder van de Stad der Wys-
hcid kan niet verbannen uoi-
den. zr

Tupiters drempel , en tempal 34
Juweelen, hoe te achten. 45

K
TTAnius. S
** Kanius, en zyn woorden rs

Kato, en zyn oordeel 14»

Katullus docd Nonius fchande
aan 74

Kau^azus, een gebergte. 55

Keelt, en fchorlt'e. 103

Keelt, hoe gcplaatlt is, 103

kennen zich zelvcn. «7

kennis-kracht 177
Kenniile der zaaken door een

voorbeeld aangeweezen. 177
Kenniile, die vol-zeker is. Ui
Kcnnilfedyyr hctgcv«ol. 177

O K.< 1
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Kenniflè door het gczigt. 177

Kcnniflc Gods, ii onveiandcr-

lyk. 190

KeimiiTcvan een zaak, hoetoc-
gaad. 18 +

Kenniflè van zich zelven. 149

KenniiTc , welke de hooglte.

181

Ken-teken der Gences-meefiers.

Ken- tekenen, wat vertoonen.

175
Ken - zaaden in verfcheidene

zelfftandighedcn. 1S0

Keiken, die God gewyd zyn ,

in brand lteeken. i<J

Kerker, voorwien- 140
Kerk-roof valfcbclyk tegen Bo-

ëthius ingebragt. 17

Kinderen tederven is een geluk-

kig ongeluk. 83

Kinderen. 40
Kittelen der ziel. 6S

Klagte van Bocthius bcweegd
de Wyfgeerte niet. 20

Klcederen. 4S
Kleederen der Wyfgeerte. 3

Kleed der Wyfgeerte door wien
gefcheurd 8

Klein- zerigfte zyn de gelukki-
ge. 41

Knaaging van het gewifTe. 1 5

1

Komen , en gaan niet Je ryk-

dommen, enz. is 't recht van
de fortuin. 33

Konigaftus. 12

Koning der Perficn gevangen
van Paulus Enulius. 34

ï, oiüng te Vciunen. 1$

koningvan Lydien , Krezus,
en zyn wedervaaren. 34

Konings lof uirjefprooken door
Bocihius. 37

Koningen ellendig geworden.

77
Koningen gunftelingen. 78
Koningen, waarom uitF.omen

verjaagd. 5*
Koninglykc heerfchappye. .78
Koningryks angftcn afgebeeld.

7S

Konft, wanneer te vergeefs

werkt. 175
Konft-gcpoog der natuur. 103

Konftenaar vergeleeken. 144
Konft-ftuk Gods kan niet be-

greepen worden 152
Kon-bcgtyp der gelukzaalig-

heid. ïy,9ï
Koftelyken huis-raad. 47
Kracht, x.ict Gewoonte, en

krachtder ziel-ontltcltenifie.

tnx,.

Kracht Gods maakt kwaad ,

goed 15

r

Kracht der hcmcllingcn. r64
Kracht der natuure. 69
Kracht dei Staat -bedieningen.

74
Kracht van het goed. n»
Krachten der Vroomen. 122
Kraditen zyn by de-boofv.ich-

ten niet. 123

Krachtige beftieiing,cnliefiyke

inge. ie>

Krachtige genees-middelen 22

Kianken by de Gences- meefters

.

Ui
Krankheid der zinnen door de

Voorzienigheid geneeztn.150

Krankheid gekend ontdekt de
hcrftelling. » 25

Krezus , Koning van Lydien.

34
Krezus op een brand- ftapcl ver-

lolt. J4
Krygsheld vergeleeken. 1 $

«

kroon tor belooning. 1^7

krop zweer. 74
Kruiden , en boonacn fpruitcn

voort na hunnen aart. 102

Kwaad doen dbed den meu-
lchcn-aart verliezen. 129

Kwaad d«en konncn de men-
fchen.
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fchra. 1:4

' i, en goe^ i$ tegen ilry-

dig nv
Kua.uiin een vat aan de drem-

pel van de Kerk van Jupitcr. ?4
Kwaad is b> God niet. 110

Kv aad is niets no
kuaad lydcn is ftrarVe lydcn.

tal

Kwaad ongsftraft. n<
Kwaad op kwaad. 13 +

kuaa.i werd by de (iodloozcn

Kwaad werd goed gemaakt, en
«aar door.

Kiaad te konnen doen is'tcl-

lendigfle. uz
Kwaad te uillcn is ellendig.

11a

Kwaad te uiücn, waar van daan
komd. 15

Kwaad « e. d nergens gevonden.

Ij z.

K'^aaddoenders moeten haar

Rechters pryzen. i}l

Kuaaddoenders, hoe zy haat

ongeluk konnen ontgaan.

131

Kwaadcn krygen ("«.handen door
eer ainpten. 7$

Kwaadc menfehen wanneer niet

konncu Kwaad zyn. 120

Kwyning , een ziekte des lich-

chaaius. 13*, 139

T Aatfte dag des leevens, war
*— te wcge bren 37
Lafhentgheid beitraft. <\o

Landen verlchillen in ecdjn ,

en grond-wetten, <6

Landgenootea i.\n genoeg om
iemands zoem uit te galmen.

s<s

Langdiiarigheid der menichly-
ke taakeawaax van afhango.
l©4

Langduurigheid werd in geen

roem gevonden. $<

Laftei klap fchend de Wy (geer-

te inde zaaken van Boéthius.

100

Leden van de grlukzaligheiJ

verworpen. 97
Leden verband. 45
Leden vcrkaillen van malkan-

deren. 57
Leed gaad de lyders in 't herte.

35

LeeraarreiTe aller deugden. 7

Leerleden, en zc.len. 17

Leeven afgelegd- 43

Lceren der menfehenin de Tyd.
18 +

Leeven, cnbedryfvan Boéthius.

36

Leevenlooze dingen vereifchen

iederhet zyne. toj

Leevens behoutfcnis is de voor-.

naamltc zo;g der menfehen
39

Lecvens-perk , wathctlangduu-
rigfie heeft. 132

Leevens tooneel. 37
Leevens warmte. zS
Leeu v.cu -hert, in wien bevon-

den. nj>

Lente-bloemen. 45
LelVc van Plato. ur
Lichchaam aangefchouwd. $0

Lichchaam, en ziel gelchciden.

101

Lichchaam, en ziel vcreenigd.

IOI

Lichchaamelyke wclluilen , « at

.ben. 8:

Lichchaamen der Vroomm
werden door de deugd be-

-id. 149
aimcn, en haar ontdek-

king. 1S0

Lichaamen konnen beter gc-

ooukcld werden, «lsdczie-

len. 147

O i Lun-
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Lichchaams goederen,waar in te

fielten. 67
Lichchaams laft. io5

Lichchaams ziekte is een kwy-
ning. 138.159

Licht , ziet Glans van waaihcids

lichr.

Licht der waarheid hoe verdui-

fterd. u6
Lichtvaardighdd is in *t ge-

bied der Voorzienigheid niet.

»sr

Lyden, en doen van ongelyk.

J37

Lydende menfehen , wat haar

gefchicd. 5 5

Lyder vergenoegd. 137

Lydien , x.m krezus. Koning
van Lydien. 34

Liefde tot gerechtigheid. 1

}

Liefde tot het kwaad is zelfs

niet by de Godloozen. 1+6

Liefkoozen van de Lukgodin-
ne is verleiden. 19

Lyf-togt-bezorger. 76
Lyk, vergeleeken. 123

Links. 84
Locht. ro4

Lof, hoe afgemeetenmoet wer-
den. $0

Loftuitingen des naams, hoe te

bevorderen. 50

Loon, hoe kan verkreegen wer-

den. I3<

Loon kan deVroomen nictge-

geeven werden zonder Vrye

Wille. 170

Loon na w eiken. 10 +

Lonn voor de Vroomen. 1 + 2

ïan vergeleeken. u6
Looze yofieü, welke die zyn.

1:9

Lofle giflïnge. iS)

Loi in t ongelyk den Vroomen,
en Godloozcntoegevoegd 140

Lor is iviiff 1 vallig. 16

Lot gevallen moeten ondergaan

werden. 157
Lukanus, de Dichter. i+j

Luk-godin , en Fortuin is de
zelve. 29

Luk-godin, enhaareigenfehap-
pen bechreeven. 29

Luk-godin geeft geen loon na
verdienden. 21

Luk-godin is blind , en vlcid.

Luk-godin ontleend wifpreuken
gehaald uit de gcheimeniffen

derWysheid. 2»
Luk-godin ontmomd. 6»
Luk-godin fchaamd zich ner-

gens over. 1$

Lutc -godin toond haare ftand-

valtigheid in het veranderen.

30

Luk-godin vleidcndc is een on-
feilbaar teken van toekomen-
de rampen. 31

Luk godinne, wanneer zy den
menfche goed doed. 60

Luk-godin was nietmeer, zo
zy vaft ltond. 30

Luk-godin wegvliedendc baard

fmerten. 30

Luk-godin woed wreedelyk.

10

Luk-gódins aanfpraak aan Bo-

ëthius. 32,33,34
Luit, jy'« Zucht , en lult tot

den eerltcn voorlpoed, «*.

11

VI Tullius, en zyn ontlee-
***• duig der vodrzegginge.

17?

Maagfchap , en haar waardigite

zoorte 36

Maan, x.itt Zon, en maan.
Majte geltcld aan alle dingen.

M^gt
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Magt derGodloozcu, «aar van

dj.in. 1:4

Magt , en genoegzaamheid is

ren
, en 't relfde 17
n Wil zyn twe mij.ie-

len oib Iets uit te voeren.

119

Ma<;t, grllcld onder wenfehlyke
11 12$

niet van nooden yoor
dien incis ontbreekt. 86

Magt is wenfehlyk. k<
Magt kan niet beletten, datcen

ander iemand doed, 't geen hy
. ndeten doed. $i

Magt om goeden re oenenen.
1 1

Magt om kwaad te doen, van
wat aatt 1:2

Magt om kwaaden te plaagen.

1 1

Ma<;t om te ttrartcn. i$i

er berooid een onmagti-

B«; 7 3

Majcftcitpekweift. J4

Man moedige v.oorden. i\>

Mat] ii'. Tul

luiheid, hoe tcver-

ftaan 95
Mcdcdogenheid aangeprezen.
\w

M seenhcid der Richters ,

c zyn. i;g

Meefterflè van Boërhius. 1+

I : V dieft iets

\ksdoor dcLukgodin-
nc. 29

't Mennen van een fiet-gefpan.

haangemei 177

en. 68

1 , en zyn befchryying

1 , en zyn z«a' heid.

, hoc huo» verhereu

weid door de deu*d. 11»

Mcnfch, hoe laag ncdergeftoo-

tcn werd dooi de ondeugd.
129

Mcnfch is niet buiten Gods
zotg 2 +

Mcnteh , wat hv is. 25

i dooi dwaaling
rot het valfche goed gebragt.

66
Menfch weid verward door de
onkunde van zich zelfs. 2$

Mem.hen-a.irr. 47
Menfchen-airt veerd verlooren

doot kwaad doen. 129

hen betr.vhtingefpoedtot

de gelukzaligheid. 1:0

en , en der zielen vry-

hcid aangeweezen. r64

Menkhen.en haar onderhande-
ling mer God. 1^1

Menlchen, en haar voornaam-
fte zorg. 5

1?

Menlchen hebben geen onfeil-

baar oore. 147

Menlchen , hoe leeven in de
Tyd. 1I4

Menlchen hoord niers veran-

deilyks toe. 45

Menlchen kunnen kwaad doen.

Menlchen onverzaadclyke heb-

luft. 33

Menlchen verecniging met het

r vezen. it
Menlchen vernuft, en des zelfs

onvermogen. i~3

Menlchen vcpft.ind kan Gods
koiill-lt.uk niet uitfpreeken.

Menfelien - ziel • beweegingen
hoe Bedwongen.

Menlchen zielen is een lufttot

het waarc goed ingefchapen;
66

Menfelien zielen zyn onfterflyk;

4:-

O $ Men-
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Menfchen zyn niet almagtig. Mifverftand. 41

124 Mogendheid, en waardigheden.
Menfchlyk begryp moet zich 50

de Godlyke Wyshcid onder- Mogendheid geefd een ongcruft
werpen 1S2 keven. 71

Menfchlyk gelaat, xvt Mogendheid in verderf geftord.

Mcnlchlyk gcflacht boven alle» isr

verheven. 47
Menfchlyk geflacht , hoe haart:

ten einde Kan komen. 171

Menlchlyke dwaalingc fcheid

het Ecnvouwdigc. enhetOn-
deelbaarc. 86

Menfchlvkc gelukzaligheid af-

gefchetft.
'

CS

Menlchlyke giflïnge. J69

Menlchlyke reden, omtrent de

Voorzienigheid. 182

Menlchlyke verdorvenheid- SS

Menlchlyke zaaken , en haar

langduurighcid, van waar af-

hangd. 104

Menfchlykheid verkoren. 129

Middel om tot her hoogllegoed
te geraaken. 121

Middel van herftelling word
ontdekt dooi de aart der

krankheid. 2s

Middelen om iets uitte voeren.

119

Middel -punts bcweeging. 145

Middel-weg, waarom in te liaan.

157
Mildaadigheid maakt vermaard.

44
Mildaadigheids zegepraal. 37

Min volmaakt is laatcr , als 't

Volmaakte. 94
Misbruik der tonge. 129

Mildaad dei mentenen. 4S

Mildaad , en haar ziekte ver-

d reeven. 138

Mildaadigen te haaten. 138

Mildaadcn blyven nooit ongc-
ftiaft. 117

Mifhoeggn as ook bydc gcluk-

kigfte. 4»

Mogendheid maakt niemand
zich zelfs magtig. 51

Magendheid verKooren voor
het hoogftc goed. 66

Mogendheid word niet verkree-

gcndoorhcerfchappyc. t6
Muizen in een gclykenis. 5»

N Aa
N

Aakt in de waereld. 32
laam, x.it* Goede naam.

Naam, die valfch is, aan din-

• gengegeeven. 5 3

Naam , en roem te verbreide»,

hoe verre gaat. 55

Naam van adel. 8r

Naam van de dcujjd, 157
Naam wegens verdienden. 54
Naamcn van de gelukzaligheid

zyn vericheiden , maar haar

wezen een $s

Naams loftuitingen hoc te be-

vorderen. $6

Naams verbreiding , wat vct-

ciiYht. ïo
Naarltigheid der natuur , in 't

vermenigvuldigen der teel-

zaaden. roj

Nader befchtyving van het Ge-
val. 162

Nabootzing van het verander-

l'yke keven. 1S6

Natuur, z:tt God , ecnevan n.\-

tuur.

Natuur, z.
:
et Einde, en doelwit

der natuur.

Natuur der gedaantens by de
Ouden. i6r

Natuur, en a.irr der Luk-godm
wydloupig befclireevcn. 3»

Na-
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Natuur, en weetrnfchap Godi

onnlc' t.

Natuur geheimen, n
Natuur -geheimen ontzwachre-

len. ' i4z

Natuur heeft zeer licht genoeg.

74
isgenergcu tot dcYOOtt-

teeüngc. 104
Natuur is voortreedende. nz
Namur-kundc van Ariüotelcs.

161

Natuur-ichikkinge door uien
beftierdwerd. 107

Natuur lchrikt voor de dood.
104

Natuur verzorgd ieder tfnen
eillh. 102

Natuur, Maar mede te vreden.

46
Natunrlyk gebruik is raagtiger,

dan der zclvcr ontbcenng.
111

Natuurijk middel der deugden.

131

Natuurlykc neiging , wa.ir na
traint. 109

Natuurlykc reden heeft oordeel.

163

Natuu'lrke "er».ingcn. 104
iykezaaken bydeVoor-

atenigheid /eri eleeken. róy
Natuurs genoegen. 45
Natuuis konft gepoog. ioj

Natunu naarftigheid 111 't ver-

menigvuldigon der Teel zaa-
den. 103

'. uien , z.ie; Opklimmen,
en nederda

te aangebooren is.

7*
Netelen van diocthcid verdrec-

vcn. 7
n van or.tftclreniiTen ver-

,yp. ;6

Nienui I .iet oppciüt

9',

Niemand met zyn ftaat te rre-

40
-.d wetd door mogend-

heid zich zelfs magtig ge-

maakt sz
Niemand zo gelukkig, dat hy

nooit miinoegd zy. 40
Niets heeft een menfeh , waar
• over hy de fortuin behoefd te

vcrklnagcn. 31
Niets is onmogelykroordeAl-

magti^e. 110

Niet? onbedachts kan 'er ge-

160

te behoeven is Goed te

verkiezen tothet hoogfte. 66

Niets te ontbeeren , heeft geen

majt van nooden 26*

Niets vermag tegen God. 109

Niets uit niet. 161

Niets wedciftreefd God. 109

Nictszolief, alsicder zich zelfs.

4;
Nonius, de Rechter , van Ka-

tallus gehoond. '4

Nood-dw.ing der menfehen-
ziel-bewcej;iiik,cn. röj

Nood lot', en Voorzienigheid
hangen aaneen. 14+

Nood-lothangdaf van de Voor-
zienigheid. 14$

Nood lot , hoe zich heeft tot

de Voorzienigheid. 145 ,146

Nood -lot is oorfpronklyk uit

de Voorzienigheid 144
Noo.l-lot nai.-i bcfchrecvcn.

14+
lot, waar in beftaad. 143

Nood-fehikkingc , die zamen-
hakeld is- i&3

Nood-lchiklyke ordening. 148,

1 i

Noodzuklyk, cnvry van nood

-

dwang. 190

Noodzaaklyk , wat is. i8ï

Noadzaaklykhcid, dcvclke cen-

Ü 4 »ou -
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vouwdigis. 189

Noodzaa Jykheid is twedetly.

IS s

Noodzaaklvkheid onder voor-
waarden. 1J9

Noodzaaklvkheid van het ge-

fchieden der dingen. 168

Noodzaak lykheid werd niet

veroorzaakt door de Voor-
zienigheid. • 1-4

N'it der menfehen. 138

Kut is goed , en goed is nut.

US

O

f\ Effening der goeden. xjt
-^ Oeffeningdervrooaien. 155

Qlyfant te overtreffen. 84

Omloop van 't uilerite is de

grootlte HS
Omzwaayvanhet draaijend rad

kan niet gemuit werden. 31

Onbedachte beweging. 160

v lus kan 'er niets ge-

1 1 ede 11. 160

Onbelaadea reiziger. 48
Onbeweeglykheid van 't mid-

del-runt. 145

Onbillykheid- 135

Ondeelbaare, %.
:et 't Eenvouw-

cïige, en 't ondeelbaare.

Onderdeden. 96
Ondei handeling der menfehen

met God. 1 7r

Onderfcheid tuffehen tydlyk , en

eeuwig. 185

Ondeifciukking , en haar re-

den. 140

Orid; tfte boven. 34
Ondeugd , hoe laag den menfeh

nedctltoot- 1:9

Onedel g (lacht. 40
Oneindig , en eindig vergclee-

ken s?

pneindigegedourzaamheid K.an

by geen geul vai) jaatcn yei-

gcleeken werden. 56,57
Onfeilbaaroordeelisby de men-

fehen nier 147
©nfeilbaaren bron-ader. 169

Ongebondenheid, enmafloos-
heid. 136

Ongedwongen uitkomft. 17S
Ougelyk, «.(«Geleeden onge-

lyk.

Ongelyk gedaan aan de Schep-
per. 47

Ongelyk ontfangen. 137
Ongelyk te doen is ongelukki-

ger, dan te lyden. 137
Ongeluk, x.itt Gelukkig onge-

luk.

Ongeluk door goed verlicht.

13 +
Ongeluk , hoe van cje kwaad-

doenders ontgaan woid 132

Ongeluk konid uit onmagc.
78

Ongeluk maakt vyand, dien het

geluk vriend hadde gemaakt.

79
Ongeluk moet niet beklaagd
werden , als men het a.ier-

beite geniet. 39
Ongeluk wedervaard den God-

loózen 117

Ongeluk , welke het grootlte

is. 38
Ongelukken, en ellendigheden

wedervaaren den Godloozcn
in menigte. 132.

Ongelukkig zyn de ftialVaar-

dig.n. 137

OcgeluKkigen , h

1J4-

Ongelukkigen verliezen allerr

eerlt haar goede naam 18

Ongeluk! iguen , wanneex de

booze mentenen syo 131

uft leeven omd vooit

uyt de mogendheid. 7S

Ongeftraït kwaad. i\*>

Ongeval komd den beften met
over
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146 Onvolmaakt, ï.'"" 't Valfche.enOCT.
-

:i zichz.elfsvenvaid

den nxnkh. -^

Onmagt der Godloozen , hoc

lotd. 11*

t maakt ongeluk. 7*

1

ring. 1+8

OnordcntlyklH-id is'er in Ga
huishoudinge met 116

Onrechtvaardige vergiffenis 1 +

Onrcrhtvaaidige.

140
Onreine flyfc is de wenuling
der Godloosheid. 1:6

Onlterrlvke ziel. I}2

i vkheü des i'üins , hoe

icdcl.' 5*

Onibeeren , tjtt Niets te ont-

beeten.

Ontbecnn» van 'tnatUHllyk gc-

'tOiudcKKcn dei lichchaamen.

ISO

Ontdekking van de Goddcly-

ituax, en weetenkhap.
11+

Ontlrding dei Voorzeggingen.

Onfteli nis x.iet Ziekte deron-

Itckcnis.

sniften, tiirNevelen van

onftelteniflen.

Omzwachtelen der natuur-ge-

ien l-t:

. - it-c kennifl

190
< , kheid der c

< rmydclyke ordening 1 -

Onvermogen der G . koozen.

u:
Onverm j^en van '1

veiH ..; 173

Onvci
Dnvci ...

Di.üt 1 33

onvolmaakte goed.

naakt kan 'thoogft niet

/vn. «<

Onvolmaakte gelukzaligheid

ie kennen, dat 'er een

volmaakte is. 93

Onvolmaaktheid beftaad in

mangel van volmaaktheid o j

Onvolmaaktheid moet eigens

vandaan komen. 93

11 w eetenheid. 4*

Ou '.vcctenheiil, f."' Blinde on-

u eetenheid.

On 1 ril baat* gronden. 155

Onteki 1_<s

Oog bekoord. 45

( >ogcn der Wvsecertc. *

Oo 5< n vanBoëthiüs afgedroogd

11 cieWysgeetre <>

ik by tien duizend jaa-

ren vergele s*

Oordeel, dat onfeilbaar is.wcrd

by de menleken niet gevon-

den. '47

Oordeel der menfehen. 135

genieene mans.i 5*

ken Wil der hcmcllir.gen

164

Oordeel, hoc dedingenbegrypt.

116

Oordcel, hoe gcichied. 17»

Oordeel is by'dcnatuurlyke re-

den. i«ï

Oordcel van Kato. is +

Oordeel, wat voor een werk is.

:-

Ootde len der menfthen vcr-

ong aller dingen is 't

gftefgocd van zich zelvca

( nfprong der dingen waar van

ovenretr •>-,

Ooizaak buiten verwacht ing 16

«
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©orzaak , die werkzaam is. 161

Oorzaak van droetheid baard
oorzaak van geruftheid. 30

Oorziak van 't gewenfehte ,

welke is. 98
Oorzaaïcen , z.iet Gedaante , en

ootzaaken van de gewaande
gelukzaligheid.

Oorzaakcnin haarzamemloei-
jing, van waar die afhangen.

lil
Oorzaakcn van duiflcrheid. 173
Oorzaaken van ziekte, en dood

zelfs. 25

Opgang van de Zon , en een
wandelaar. 18S

Ophelderen der redenen. 141

Opheldering der verwondering.

142

Opilio, een van de bcichuldi-

gers van Boërhius. 13

Opklimmen , en nederdaakn
is 't fpel van de fortuin. 34

Oploffinge niet voor' goed ge-

keurd. 166
Opperbewind der Vroomen.

149

Oppcr-geluk, en des zelfs grond.

41

Opper-Heer, en Koning ,é
ecnig

in getal , behccrlcht het rechte

vaderland. zi

Opper-magt-fchendig den Raad
van Romen valfchelykaange-
wreevcn. r s

Opperfte goed is de zaligheid.

97
Opw«fre goed van alles is God.

93
Oppetfte goed werd van niemand

gelochend. ?j
Opperfte Waarheid. 164

Oppcrfte Wysheid , en des zelfs

Ecnvouudigheid. 1S3

Oppev-wezen , en des zelfs ver-

'ceni<;ing naet den menfeh.

171

Opperwezen , en wie daar naaft
aangehecht zyn. 145

Optelhnge van Zin - twiften.

Ordening, z,itt Hcmelordening.
Ordening der Voorzienigheid,

die onvcrmydclyk is. i6z
Ordening, dienoodfehiklykis.

14X. 152
Ordening, die zeker is. 151

Ouden , en haar gevoelen om-
trent de naiuut der gedaau-
tens. 161

Overdaad, wat baard. 46
Overgang Van de gewaaMide.tet

de waare gelukzaligheid. 89
Overgecving

r

aan de Rechters.

133

Overheerdc Landzaaten verde-

digd. i2

Overredenende , z.ict Zoet-o-
verredenende. 29

Overtuigde moeten verwcezen
werden, en geen andere. 16

Overvloedige rykdoinmen ,

waarom gezocht werden. 66

P. en T, wat betekenen. 3

Paard te beryden omdegezond-
iieid 9»

Paden zyn verfcheiden om tot

de gelukzaligheid te komen.
67

Papinianus werd omgebra«t
door Antoninus. 79

Parmenides aangetrokken. 111

Fanhen, jj
Paulinus gerukt uit de kaaken

der H'or-honden. <

Paulus Emil.ius befchreid het

ongeluk van de Koning dei

Pexten. 34.

Pafen :. oning «vangen. 34
Pyniging déf Manen. :?x

Py-
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Tyniginpen «ot een deugd ge-

in- $[

PythaRoiai , eu /yn Gcdenk-
'7

Plaa^ , t»rt Hardite p]

PIjj;^
, udkeJck..

PliagenvoordeGodloiv/.cn. 191
Plaagen weiden den Go Ü

een toe^i
Plaats, en tydis verbonden aan

de Voorzienigh 1 ix

Plato, s.r<r AniiouiCi, en 1'u-

4
:i zyn gevoelen. 104

Plato
, en zyii gevoelen om-

trent Je kiel. 171
Plato, en / 15»
Plato, hoe de u acid d begreep.

ISv

Plato leerd ons God te bidden-
po

Platons gevoelen omtrent de
ziel na Je dood. 15;

P^atoos gevoelen omtrent het
vermogen. 115

TUtoos lecunceftet is geweeft
tates. g

Tlaioos lelie, ut
Platoos Wis-fpreak. ir

Pleil bedingers, hoe handelen-
1?*

T ichl deredel-lieden. ïr

ene. r+i
1 derd. 1 1

i doorryten. 16

80
Piolomeas b klein-

des m icicïds. $+

T> Aal van Romen !

Ra- 1 van i'

-

Ra.iils heden zyn de 7.oonen

van Boethius geweeft. 37
Rad van detortuin, hoc is. u
Rampen in de dwaal -wegen

.1. n^etoond. Si

Ramffpoeds gtootitc ongelijk»

SI

Ravennen, een Sta 1. ij

't Recht belet van 'swaerclds

bettier geeft krachten twthcr-

ttCllkl 2 5

'tRcchtwerd gehandhaafd door
de Vrv Ik i«l van 't gCWCCten. 11

Rechter, -1 Mchter.

Recht maauggcfclucd alles. 140,

141

aaatigheid te gehoorzaa-

men , wat is. 11

Rechtj-g .iingcn. 73
Rechi , arfc. ü4
Rechtvaardigheid. 155

Rechtvaardigheid is een goed.

1

Recht-zaaken vcreifchen be-

kenteniilè van de aanklaage-

tcn. 14

Redelykbefner. ij

Rede! yk. dier,wanncergenaamd.
101

k Ichepfel heeft een oor-
deel. 16}

der mcnlrhen dikwyls
dooiende. "4

Redcn der mc;if:lien 01

de o beid. Ka
Reden der on ng 011-

nd. no
, die doorflud. 1

, en haar aanmei

«77

Reden gaad hoven inbeelding,
en zinnen. 1 ia

Reden heeft het mceftc

in isa

110

Reden uitro 2
•

Reden > waarom boot- .

niet
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nietbehoevcn gevrecfd te wer-

den. 9

Reden , waarom de waan der

menfehen vallch is. S6

Reden, waarom Voor-, en Te-
gen-fpoed altyd goed is. 157

Reden, wieneigen. 181

Redenen opgehelderd. 14-1

Redenen , waarom geen vcr-

ganklyk goe*d te achten zy.

44,45.4<5-
Redcryk-konft. 51

Rederyk-konlt is zoet orerrc-

dnicndc. 29

Redeiyk-konft volgd op de

grond (tellingen vandeWyl-
gcerre. 29

Regulus in ketenen. 51

Regulus .vcrwind de Kartaginen-

zcis. 5

1

Reiziger onbelaaden. 48
Reuzen beftormen den hemel.

110

Richter , die al-ziende is. 191

Richter, wanneer niet van noo-
den. 136

Richters mededogenheid ge-

plaatlt. 138

Ryden te paard om degezond
heid. 98

Ryk, waar in ieder een led'd.

34
Ryks-magt is geen oorlprong

van gelukzaligheid. 77
Ryks-teugel van 't waare va-

derland-, welke die is. zi

Rykdom, hoc te achten. 44
Rykdotn kan geen behoefte

wegneemen. 72,

Rykdom vuld geen heb -lult.

Si
Rykdommcn, xiet Overvloe-

dige rykdommen.
Rykdommcn , eer ampten, t nz.

komen, en gaan met de for-

tuin. 33

A.yKdommcn , hunnen bezit-

ter nadcelig. 41
RykJummen mifpreezen. 44
Ryken ontbreekt altyd iets 71
Roem , beichreeven door de

Treur-dichter 80
Roem, by wien gezocht. 54
Roem , door Landgenooren al-

leen uitgegalmd. 56
Roem gantrch niers by de eeu-

wigheid. 5

Roem kan geen langdtmrigheid

maaken. . $<?

Roem maakt geen vermaard-
heid. s<$

Roem van vernuft , en weifpree-
kendheid gegceven aan Boë-
fhius. 57

Roemruchtigheid , bedriechlyk,
en lalterlyK. 80

Roem ruchtighcidkomdran zich
zelve. 87

Roemtuchtighcid verkooren
voor 't hoogftc goed. 6j

Roemwaardige is by dé meeite
menfehen onberoemd". 81

Roer der waereld. 107

Roer van de belticringederuae-

reld, welke. 24
Romeinen, en haar naam. 55

Romen , en haar Durgerniee-

iteren. 50

Romen , en haar Koningen.

Romens Vryheid gehoopt. r+

l\oo in fche Raad beticht, en be-

bouw den. 14

CChaadclyke plaag. 79
'-'.Schatten. 40
Schatten , die de Jieibaarfte zyn.

Schatten gaan niet over zonder
behoeftig ie maaken. 44.

Schatten geevcn geen genoeg-
zaamheid, ss

Schat
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Schat-voogd van kanipamen.

i i

Scheuicn van ziel, en Lidldwin.
101

Scheiding yjn 'tEcnvoudigc.en

Kflbajic. 86

Schellen toon. 115

Sch.-nd-d.udcn , hoe veriedeld

den. ui
Schend- daaden komen met tot

cie geluksaligheid. 1 :>

Schepper,, ougclyk aangedaan.

47
Schepiel, ckt icdclyk is, heeft

oordcel. 16}

Scbepfèi na Gods gelykemilc.

Schepiel, verkeerd opgevat i$$

Schielyke vcrandeung van zaa-

ken, hoegdchicd- 19

Schigrig oogen-blik ruit den
menie, 1 «Lelt» ue,;. 37

Sehikkinge , en haaa- behcer-

lciiing 146

Sehikkinge van de ziel tot de

der. 136

Sehikkinge, wat beweend. 143

Sehikkinge, watverweKc. 146

Sciioon in lchyn zyn de woor-
den van de Luk-godinnc.

3S

Schoonheid, die ucntchlyk is.

4*
Schoonheid, en haat glans. X4
Schoonlicid in iic eeraniptcn

hoc te uaaidecren. 77
Schoonvade.s van Eoethius,

hocdanigemami n jó

Schortte, en keelt dei-gcwallui.

Schout-ampt , hoc veunderd.

7<S.

Schryven , en haar gebrek

Schiiftcn,cn fchryvers vergaan.

' Y Z E R.
Schrik yoor de rtraftcn. ijj

Schrik-diei Hydra. 142.

Schiik-dicrcn. 151

Schuim der boeven. iS, 51
Schuld • loozc hnis - geheimen.

'7

Scneka. j

Seneka werd gedood van Nero.

7*
Scneka u ildc zyn goed aan Ne-

ro maaken. 7»
Sieraad der akkerlanden 45

ontvallen. 40
: .an een vroom gemoed.

Sierlykc klcederen. +5
Symmachua, Schoonvader van
Boethms , bclchrcevcn. 17,

3y

SicKcnen , «iet verderf-zocte

Siercenen.

Slaap -zucht is de gemeene
.e der niilleidc zielen.

6

Slaaverny, wanneerzyde uitcr-

ÜC IS. \:,4f

Slag-regen b-houud Ktezus, op
de biandiiapel. 34

Slec^ Tan dient't booden. 4C
Slot-rcdcn,hocgeücld moet zyn

131

Smelten over geleeden on-
gelyk baaren vcrgccunge.
ii»

Smerten zyn vruch'cn van
de wcgvlirdcudc Lu^ godin -

nc. jo
Smetten der zonde. i-«

Snelle, en zyn tHclheidvergclcc-

i^en

Snoodlte vald de overvloed
meelt toe. 5 *,

So^ratcs , en zyn gevoelen.

14

So.vra:cs,lcc: mccitcrvan rlato.

I
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Sokrates vcrgccvcn. 8

Sokratcs zonder fchuld gedood,

8

Soranus. 8

Spel van defortuin , waar in

£>cftaad.
'

3 4
Spyze te verteeren. 104

Spreuk , z.ier Gedenk fpreuk.

Spreuk , die samnerklyk is is

Spot toegebragt aan een ge-

waande Wylgeer. 5 7

Spring ader van alle goederen.

91
Spring ader der Voorzienigheid.

i6;

Spring-vloed der gemoederen,

wanneer- gelchied. 19

Staat-bedieningen, wat klacht,

die hebben. 74
Staat -bewind , aan wicn be-

hoorde aan bev ooien te wer-

den, ir

Staat der menleken in haar ge-

boorte. 31,

Staatvan Boethius, heerlyk. 34,

37
Staat van Boethius, nazyn von-

nis, belchrceven. iS

Staat van 't Godlyk wezen. 184

Stait, wanneer gelukkig. 11

Stad der Wysheid, haar wetten,

en zeden. ;i

Standvastigheid deiLuk godinnc

belüad 111 het veranderen.

3°

Steencn, en haare befchryving.

103

Stcenen trekken den menkhtot
vetwondering. 4$

Steencn, wat in hebben- 45

Stem vervuld veeier ooren re

gelyk. 4+
Stericc , en zyn Sterkte verge-

leeken. 51

Sterren, hemel , zon, en maan.

45
Stervelingen kunnen het waar-

achtige , en het volmaakte
goed niet ontfangen. 90

Stervelingen trachten allctotde
gelukzaligheid te geraaken.
66

Stier te boven gaan. 84
Stilte der zee. 4$
Stil-z.tvgcn , x.Ut Zedig ftil-

zwygen , tnx.-

Stofte , die vcele vettwyfrclin-

gen baard. 14a
Stoften , dewelke vloeibaar zyn.

r«4

Stoy.'Lcn. $

Storm beloopt den mentch. 40
Storm der reuzen op den he-

mel. 110

Strafte der boofwichten , wat
mede brengd. 133

Stï.ifte der Godloozen. 11S
Strafte der Godloozen, hoe ver-

minderd konde werden. 13 r

Straffe , en belooning loopt
rechtdraads tegen een. 118

Strafte , hoe die den Godloo-
zen niet overkomd. n<s

Strafte is hetgoed der boofwich-
ten 134

Straffe komd den Godloozen
niet over zonder Vrye Wil.

170

Strafte lyden , is kwaad lydcn.

izl

Strafte voor weldaaden ontfan-

gen. is

Straften den goeden overgeko-
men. 140

Straffen der Godloozen,wat uit-

werken. Is»

Straften na de dood. ijo

Strsft'en voor de ziel. 13$

Straftoosheid der boofwichten.

Straftoosheid, en ongebonden-
heid. i;<S

Straftoosheid is de hardfte plaag

det Godloozen. 135

Straf-
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Strafwaatdigen zyn ongelukkig. Tyd.cn plaats is door de Voor

Stremming der Wil in 't voort-

teelen. >o+

Sttyd ic.:f!i de lotgevallen. i<7

...ilchcndc V'oorzie-

-iuLhcKi.en Je VryeWil, i<5>

T.

Tz. er P. en T. uat b
• dm. 3

duld moer men oeffc-

iicn in 't voorhofdei fonuin.

31

Tcel-zaaden.cn haar vermenig-

vuldigingvan denatuuznaai-

^k bezorgd. 103

'tTcgciideei openbaard de ge-

lukzaligheid. 6<

Tegen-, en roor-fpocd alnd
goed. 1 j

>

Tegen-, en voor-f
t
ocd, waar toe

ltrekkcn. i-s

Tc^cn Ipocd beter, dan voor-

lpocd. 60

-Ipoedi en des zelfs on-
diaaglyklte laft. iS

Tegcn-lpocd, hoe van aart. 60

Tegen-lpocd ondcrv.yld, en
1 voor-lpocdnüileid. 60
Tegen ipocd , vat uitwerken

kan. M-9
Tegcrtlpuedigen, hoe zyn. 63

(tijdig lot Vrootnen, en
UoJloo/en toegevoegd. 140

Tegenllrydige dingen. <i

Bxydigheden woeden niet

vermengd. 1

Tegcnucrpingc beantwoord.
1 SS.

Tegenwoordigheid in recht- zaa-

ken. 16

Teken van rampen , wat is

31.

Tvi, en dei mentenen lecven.

i»4

bcitcnid- i<sz

ïckend
weiden. 114

n eeuwig,ondeiichei-

ifj
.e gocdercn.cn haar bc-

40
't Tydelyi c vergciceken by de

;hêid. is+
dia gcduurzaam is.

lts

. oorby te (treeven. 84
Tyran een vry-g 'ooorne pyni-

le, wat hem wedervoer.
< 1.

Tiiclias. en zyn befpottclyke

voorfpeliinge. 169
Toegift gegeeven. 96

• '•Hgcttcld. tio
. wedeiom opgehelderd.

'*7

TocKomende dingen, en haar
uiti a

|
176

..ier.de dingen, alle van
. voor/.icn. 16*

Toeval, z.-tt Hachlyk Toeval.
Toevallig, wat is. 161

Toevallige dingen. 37
Toevalligheid op een omge-,

fpaaidi n 1 ...a. i6t

Tong a(gcbeeren , ent.. 51

Tong, en haat misbruik. Il

9

Toomclooze dwaasheid ge-

naakt de waarburgt det'vVrs-

hcid niet. 9
Tooncel-hoeien worden de

/.aiig-godmncn bygenaamd.
3

Toornigheid, vin wat vruchten.

119

Top-punt dei Opperfte Wys-
hcid. ïii

Toppunt des geluks van Boé-
tiiius 37

Trcai-diclitcr bcfchryldderocm
%•

Treur-
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Treüt-klagte fehiiftelyk ont-

worpen. 2

Tre.u Ipelen befchreijen deori-

bcfcheiden Luk-godinuc, en
haar rampen. 5 +

Triguilla, een geweldenaar. 2

Trotsheid der Burgermeclteren

van Romen beteugeld . <o

Trouwloosheid der Luk-godin-
ne. 30

Tullius, x.ict M.Tullius.
Twee hooglte goederen kun-
nen niet tarnen zyn. ss

Twe Vaten leggende aan de
drempel Van Jupitcrs kerk.

3 +
Twyflclachtigheid weggenoo-

nien. 173

Twilt over de Voorzienigheid
is zeer oud. 173

Ü. V.

VAder aller dingen aange-

roepen. 90
Vader aller dingen, hoe die het

hooglte goed bezit. 94
Vader- beul Kan een zoon niet

zyn. 83

Vaderland. 10S

Vaderland. 117

Vaderland der wyzen , hoe gc-

vteld. 21

Vaderland, 't welk het rechte

is, blyrd altyd. 20, 21

Vadet-Iooze Boerhius dooi de

voorrrefllyKite opgevoed. ;s

Vaersjesvan Farmenides. rir

t' Vallche, en onvolmaakte
goed. 66

Vallche goed kend de men ie

h

door dwaaling. 66
Vallchenaam aan de dingen ge

-

gceven. SJ

Vallche w.-an. 38

Valfthheid, ziet Eerlykheid,of-
tevailchhcid, #«*.

Valfchheid kan in 'de wfeten-
ichap njfet zyn. 15$

Valt te ftaan beneemd het we-
zen van dé Luk-godin, n

Vaile zielen rtaar. 2*
Vat met gued opgevuld 34.

Vat met kwaaa opgevuld. 34
Veelvoudig; ui wonderbaar be-

drogder Lu^-godinne. 19
't Veranderen is de lbndvaftig-

heid der Lukgodiniie. 30
Verandering in een wild dier,

hoe gefchied. »**
Vcranaenng is niet in de voor-

zienigheid. 187
Verandering van voorfpoed, wat

in heeft. 29
Verandering van de zedea. rso
Veianderlyü gelu.-,. 49
Vferand tlyk leeven , en des

zelfs naa-bootiing. iï<i

Verbeeldinge , *,;« Zaak. ver-
beelding.

VerbeteiingderGodloozen. 15$

Verbreiding des naams , wat
daar in vercifcht werd . So

Verderf voor de mogendheid.

Verderf-zoete Siieenen, 4
Verdichte brieven. r4

Verdicht fel der reuzen. no
Veidiemt van ftraf komd dert

Godloozen niet over zonder
Vrye Wille. 170

Vcrdienfte word niet gewikt ,

maar de uitkomlte der zaa-

ken. r?

Verdienfte der Vroomen , en
Godloozen aangeweczen u»

Verdienften aan 't Gemeene-
beft. 2t

Verdorvenheiddesmenfche. 82

Verdryven der ziekte der mif-

daad. 138

Vereeniging der menfehen met
- het Opper-wezen. 171

Vereeniging van alles gdchicd

dooi
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door F.FN, 107

Vereeniging van zie! a
en lich

-

chaam. >oi

VerfoellykheiJ van cen zogge.

119
' goed moer niet ge-

icntwerd 44.45-4<s

•en, \iar men i ;, maakt
r doolin£. 25

£ang-godinnen< 4
dewelke onrecht-

vaardig is. verklaard 1 .4

a gevoelen omtrent liet

fchepfel. 1 as

Vcrktcrd oordcel der menfehen.
i4«

Verkeerde gedaJitcn. 26

Verkeerde inbeelding. 148

Verkeerde oorzaak van goed

doen. 57
Vcrkic/ingdcr wille. 104
Verkiezing van 't volk isfehan-

de'yk " »o

Verkrygingvan degenadcGods.
i7'

Verlaating van 't einde baard

entbeeringvan te zv» . 1:3

Verliesvan dedcugd,«at voort-

brengd. 119

Verlies" van menfeheu- aart, ver-

oorzaakt door kwaad doen.

1X9

Verlokkingen der uitmuntende
verftanden 5 +

Verma;k vermoeid niet. 160

Vermaardheid u ord van de men-
lchrn niet vtrkrcegen door
roem. 86

Vermengde wyze om 't hoogde
goed te bei. 47

Vermenging van geluk, en on-
geluk. 14V

Vermenging van tegen -ftrydig-

iieden , hoe niet Kan gclchie-

den. $1

Vermenigvuldiging der Teel-

aaaden doei de r.aruui ver-

\\
r Y Z E R.
orgd. io|

Vtimoogen befch reeven doof
Tlato. i 2$

Vermoogen der Codloozen op
de deugdzaameii , hoeverre
R^d '

, 5

Vermoogen der Godloozen ,

M'ederlegd. ijj

is onkrachtig. 79
Vernietiging der fchend-daadea.

131

Vernuft der menfehen, en des
zclis onvermogen. 173

Veronen.een Stad inltalien.is
Vcn'-zicnighcid. 187
Verf heiden begeerlykheden.

til

Verlchciden goed is 't waare
goed niet. roo

Verfcheidene hulp -middelen.

«47

Verfcheidene voorvallen den
menfehen voorgelegd. 149

Verfcheidene Zin-twiÜen. 14a
Verfcheidenhcid van oordcelcn.

96

Vcrfchillende gedachten om-
trent het zoeken van 't hoog

-

fte goed. 69
Verfcniilende Godloosheden.
KI

Verfchillende goed, engoed.ss
Verleliillcnde werkingen. rot

Verlmaadelyke geeften. 17
Verftand der menfehen kan
Gods konft ftuk niet uit-

Ipreeken. is»

Verftand, en des zelfs aanmer-
Ictngc. 177

Vesftand , en des zelfs ziel-op-

ftag. 171
Verftand, uien eigen. 18

1

Verftanden , die uirmunten,
u aar door verlokt. S4

Verreenng van tpyze. »o+

Vertegenwoordiging. 187

VertivvtKliogcnine?nftorTe.i4a

? ' Vel-
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Vertoog , en optelling van de

weldaadender Luk-godinne.
33

Veitoog-pcrk. 37
Vervallen tot verkeerde ge-

dachten, waar uit fpruit. 26
Verwaandheid van een Wysgcer

aartig bdchimpt. 57
Verwarringe, die onrechtvaardig

is. 149
Verwe der Wysgeerte. 2.

Verwekking der fchikkinge.

Verwilderen door vooripoed.

149
Verwyzen van iemand, hoe toe-

gaan moet. 16

Verwondering. 140
Verwondering der menfehen o-

ver fteenen. 45
Verwondering over vecle din-

gen, wat in heeft. 4s
Verwondering over de verwon-

dering der menfehen. 45

Verwondcrings opheldering ge-

daan. 141
Vyand in vrienden fchyn is de

fchaadelykfte plaag. 79
Vyanden werden verwekt door

oen. ia
Vier-gelpan in 't mennen, ver-

geleeken. 175
't Uiterfte yan alles doed de

groorfte omloop. 745
Uiierftc flavemy , welke die is.

164
Uitkomftdcrzaaken werd by de

mceften gewikt, maarnierde
vcrdienfteii. 17

Uitkomft, die ongedwongen is.

176
Uirlegging van de eeuwigheid.

ISS

Uitmuntendeverftandcn, waar
door veilokt. $4

Uitflag dertoekomendedingen.
17*

Uitilag der roorgeweetene din-

gen , hoe noodzaaklyk is.

1S7
Uitfteekendheid der menfeheo
boven allefchepfelen, aange-
weezea. 4$

Uitwerking van de Wil is een
teken van vermogen. n»

Uitwerking van *r geval, uitge-

legd. 14»
Uitwerkingen van Gods Voor-

zienigheid verklaard. 141

Uitwerkingen van het nood- lot,

welke die zyn. 14$
Vlamme, en haar aart. ioj

Vloeibaare ftoffen. 104
Vlucht van Anakfagoras. *

Vluchten zonder oorzaak. X29

Votdfel der kruiden , en hoo-
rnen, waar van daan. ioj

Voedfter aller deugden. 31

Vocdfter vanBoërhius. 7
Voer-tuig der Wysgeerte, 117

Voeten. nr
Vogel, wie die is. " 129

Vol bezit van een eind -looslee-

ven. r s 5

Volkcreu konnen niet alle.

dooreenenbehecrlcht werden

7*
Volks gunft. £7
Volks gunft, zonder oordeel.

Si

Volks verkiezing is fchandelyk
voorde veri„oorcnc -80

Volks zegeen, en praaten. iss
Volmaaktilezeden, hoe konne.i

beproefd werden. 14S
Vol maakt, * »'«

't Waarc, en vol-
maakte goed.

Volmaakte gelukzaligheid werd
aangeweezen uit de onvol-
maakte. 91

't Volmaakte is eerder, als 't

min-volmaakte. 94
Volmaakrheid der weetenfehap.

Volmaaktheid is by de onvol-

maakt-
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maakthcid. si

Vol-zekere beweningen. 13

Vol iflè ui
Vonnis (C;.'Ci) Boeihius afwe-

. : IJ. 56

Voogdefle, ^i't wie men voor
Jcfle aanncemd. 11

Voorbeeld om een zaak te ken-
nen. 1-7

Voorbeeld voor anderen 133

Voorbeeld voor de menlchen.
150

Voorbeeld voor alle flaaten.

I<0

Voor.cn tegen-fpoed alrydgocd.

IJl

Voor-, entegen-fpocd, waartoe
;en. r«s

Voorgangftcr tot het vaare licht

wie

.

116

Voorhofder fortuin,wat daar te

doen ftaat. 31
Voorhoofd gebrandmerkt, ij

Voornccmcn Gods. 190
Voorncemen Gods in beften-

aigneid. 143

Voornccmcn Gods iseenvouv-
dig. 143

VooroogendhcidGods .dieeeu-

wigis. ïs-

Vooroordeelender ziel beletten

de bcvroeding der waaie ge-
lukzaligheid." 64

Voorfchnftvan de eeuwige wet.
136

Vooripcllinge , die bcfpottclyk

is. 169
Voorfpocd der Godloozcn. 150

Voorlpocd, hoe van aart. 60
Voorlpocd niiflcid, en regen-

fpoed ondcr-'A y«d. 60
Voorlpocd niet zogoed, alstc-

gcnl'poed. 6e
Vooilpocdigcn, hoc zyn. 60
\ oo:ipraakcn,hoc behoorden te

handelen. 13

Veor-trecdcndc natuur. n:

VoottrcfTelyke mannen fterven.

5*

VoortrcfFelvke mannen worden
vefgeeten. sg

Voorttecliiigc is de genegenheid
der natuur. 1 04

Voorwaard; tl. 1S9

Voorwcetcnheid , en Vrycwille

ftryden niet. 1 +

Voorwcctenheid Gods u>6

Voorwectenhcid Gods befchree-

vcn 187

Voorweetenfchap Gods nietje-

vat. i"j

Voorzeggingen ontleed. 171

Voorzienigheid aanfehomvd al-

les. 186,-87
Voorzienigheid bewaard de

beften. :49
Voorzienigheid bewcezen uit

natuurlyke zaaken. 167

Voorzienigheid , en nood-lot
hangen aan cen. 144

Voorzienigheid geneesd de
krankheid der zinnen, iso

Voorzienigheid, geltc'd niet te

zyn. 174
Voorzienigheid, gefteldtczyn.

174
Voorzienigheid Gods, en de
menfohelyke reden omtrent
de zelve. ut

Voorzienigheid Gods oordecld
zeker. 1,59

Voorzienigheid Gods fchvnd
te ftryden tegen de Vryc u il.

165

VOORZIENIGHEID Gods,
waar in beftaad. 14 {

Voorzienigheid heeft hetnood-
lot tot een afhanglel. 145

Voorzienighcid.hoe booswich-
ten deugdzaam maakt.

Voorzienigheid isgeen oorzaak
van nookzaaklvkhcid. 174

Voorzienigheid lyd niets licht-

vaardig. 15

1

T. a Voor-
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Voorzienigheid maakt het

Nood-lor. 14+
Voorzienigheid nader befchree-

ven. 14+
Voorzienigheid van ouds be-

twift. 171
Voorzienigheid veranderd den

aarr der dingen nier. TS7

Voorzienigheid verbind alles

aan plaats, en tyd. 162

Voorzienigheid, v/at drift den
dingen heeft ingefchapen ro4

Voorzienighcids dienliboden.

14 +

Voorzigtighcid bevroed hetein-

de der zaaken, 3t

Voorzigtigheid maakt, datmen
de weder-zydfehc verande-

ringen niet behoefd te duch-

ten. 31

Voorzorg det natuur omtrent
ieder ding. 101

Vofien, z.tet Loozc voflen.

Vreede op aarde. 2»

't Vreemde deronkundigemen-
fchen, 14S

Vreugd van vrouw.en kinderen.

S2
Vreugd-geheim van 't gewee-

ten. rö

Vreugde komd niet voort uit

welluöen. $6

Vrienden det menfehen wor-
den van de fortuin medege-
nomen, als zy vlied. 61

Vrienden door het geluk ge-

maakt. 79
Vrienden zyu de befte goede-

ren, en waai die aanhooren.

Vry van nood-dwang, ennood-
zaaklyk. 190

Vryc willebaard deugd, en zon-

de. 170

Vrye wille doed den Godloo-
sten itrafïe hebben. /70

Vrye wille, en de Voorzienig-
heid fchyncn te ftryden. 105

Vrye wille, en Voorweeten-
hcid flryden niet. 174.

Vrye wille maakt loon voor de
Vroomen. 170

Vrye ziel. 51

Vrygeboorne man gepynigd. si

Vryheid, t.'tet Grootfte Vryheid.
Vryheid der wille is'er. 16}

Vryheid meerder, en minder. 154
Vryheid niet eren groot in al-

len, rói
Vryheid om te willen, enniette

willen, by wien. 163

Vryheid van de Wille. 174
Vryheid van de zielen der men-

fehen aangeweczen. 164
Vryheid van 't gewecten hand-

haafd het recht. ir

Vryheid van Romen gehoopt. 14
Vryplaatfen der kerken. xj

Vrywilligebeftiering. 109

Vrywillige gefchichten.hoe ge-
noodzaakt werden. 174

Vrywillige flaaven , waai van
daan. 164

Vroom gemoed , en des zelf»

ficraad. 127
Vroom , ofte Godloos te zyn,
kan by de menfehen niet 011-

derfcheiden worden. 147
Vroomen altydmagtig. nj
Vroomen altyd magtig.bewce-

zen. 119

Vroomen en Godloozen ttgen-

ftrydig lot toegevoegd. 140

Vroomei.. -n Godloozen trach-

ten beide na het goede. 120

Vroomen, en Godloozen, haar

verdienden. 139

Vroomen, en Godloozen zyn
geen hondgenooten. i$

r

Vroomen, en haar behouwder.
148

Viooinen,cnhaarkrachten. 121

Vroo-
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Vroomen , en haare lichcbaa-

men werden van de deugd be-

140

Vroomen , en haai o .

15$

Vroomen 1 hoe hit hoogde gord
1 11

V toornen in het Opper-bewind.

149

len konnen ^ecn loon

tngen zond r Vi

Ie 170

Vroomen ms u-
II loon. 191

en tot ccr-ami te

heven. 5°

Vroomen verderf. 1 3

1

V n liunnc be-

geerte, i-?

en werden gehaat van

dwaazen. i;8

Vroomheid heeft de b.loo-

ning in zich . 117

igheid is 'er van noo-
om niet te hukhchelen.

iyi

re.

Een vrouwe verbeeld de Wyf-
gcerte. 2

Vrouw , en kinderen zyn ge-

nnehten. 67
Vruchtbaare, en envruchtbaare

jaaren. 31

: n der Godlooshcid. Si

Vrucluloozc uitvoering
,

van daan. 119

Vuui.

Vuui van FIcgeton. 135

\V.

wTT Aan, die valleh is. I*

Waaa van de onltcrflyk-

heid des naams. 5*

Waan in tcgcjilpoed. -9

geluk- H7
,cn des zelfs cllcn-

41

't Waarachtige , en volmaakte
goed kan by de Vervelingen

n. 90
Waar burgt dor Wyzcn , hoc

bebolwei 9

Waardigheid aan boof
si

7S
• ;heden , en moogend-

lighede'n maaken den

Godloozen niet eerwaardig.

«a

>orte van maag-
3*

gelukzaligheid aangewc-
Só

Waare gelukzaligheid isin God.

«>*

Waa * gelukzaligheid werd niet

bevroed door de vooroordce-

lcn der ziele. 6 +

ire, en volmaakte goed.

ire goed afgemaaid. 66

't Waare 'gord ,

~ hoc het zyn

moet. 100

•t Waare goed is in de wacrcld

niet. 9i

Waarheid , x.iet

Glans van waarheids licht.

Waarbeidj de-, elke de opdofte

is. 'on-

waarheid in ziaken bewee-

zen. i ö 7

Waarheid werd bedekt van dui-

fterc 1 13^

Waarheid te wraa ~-6

d, by Ariitotcles. iSo

Waefcld, hoc by I'lato bcgrec-

pen. ' * S

p j
Wa©»
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Waereld heeft het waarc goed Wcldaaden der Luk-godinne

niet. 9X
Waereld, hoe bewoogen werd

Waereld isgeduurig, maarGod
ecinüiT 1S6

WaerU van. God beilicrd wcr-

107
gekofr

54
io5

dende.

Waert-lcl naam , hoe
werd.

W^cicldfche eer-zucht.

Waerelds roer.

Wagenaar, en zyn vier gcf
t
<an.

175
Wandelaar, en het opgaan van
deZon. iSX

Wandelen. izr

Wandelen opdevoeren, ineen
gelykenis. 12 r

edrag des Raads in dezaa-
ken van Boëthius. 22

Wanneer k.. aad-doenders haar
ongeluk konncn ontgaan.

ui
Wanichapenhcid, waar in. is

Wjt het is , te Zyn. 123, 124
Wat te doen is om gelukkig te

wezen. 157

Wat wezen ontfangen heeft

tracht ahyd te zyn. 100
Water- 100
't Wcctcn , hoe gericht moet

zyn. 177
Weetenthap , en haar vol-

maaktheid. 176

Weetenlchap , en natuur Gods
onrde t. 180

Wectenfchap is ahyd zonder
•-.cid. :68

Weetenlchap kan niet bedrie-

g "• 1(9

[edendeLuk-Godin baaid

(metten. 30
W.ithlend geval. 2<j

\ van doen te hebben ,

waar in bcitaad. 47

de menfehen, welke die

zrr. }j

Wcldaaden met ftraf beloond.
is

Wddaaden niet breed uit te

meeten by zich zelfs. 16

Weld-en verwekt ryanden. t2

ïlcn. r29

Welluften deslichchaams, wat
in htbbcn. 82

Welluften einde is ahyd be-

klaachlyk 82
Welluften geeven geen vreug-

de. 85

Welluften verkooren voor 't

hoogfte goed. 67
Welluften veroorzaaken den val

der menfehen. 1:3

Welwezen,werd van ieder dier

betracht. 101

Wenlch van Boëthius. 22
Wenfch van een wys man. 139
Wenfchen na iets "meer, kan

niet zyn in 't hoogfte goed.

66

Wenlchlyk, of\rezendlykgoed
is niet in de fortuin. 53

't Wenlchlyke , wat is. <j t

Wenlchlyke dingen behelzen
onder zieh een rnaatigheid.

Wenfchlyke fchoonheid, waar
in beftaad. 44

Wenlchlyke ftaat, welke die is.

41.

't Wenfchlyke word nagejaagd.

eer:e. 3

Werkeni en haar loon. i<>4

Werkende oorzaa k. 161

Werkingen, die natuuilvk zyn.
109

Werkzaam na zyn aart. 102
ioor wkn. 140

Wet:cu konnen vy onze vcr-

koo-
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koorcn VoogJcfTc nictvoor-

frhi 31

Wette» van de Stad der Wys-
heid. :i

Wezen Gods in vat lhat be-

vonden Wttd. 1S4

*t Wezen Gods, waarin befloo-

tjü. 99
Wezen van de Wysgeerte

door een Viouw verbeeld,

Wien men voor Voogdefle aan-

n men geen wetten
VOOIIchryven. 31

n aan de ziel hechten.

ziet Ellendige wil.

en haar vei

Wil ,

1)2.

Wil ,

ro*.

Wil, en mast zyn twe middelen
om iets uit te konnen voeten.

119-

Wil, en oordeel derHemellin-

gen, hoeverre zich uitftrekt.

Wil heeft haar volkomen Vry-

heid. >"3

Wil ftremdzomwylen de voort -

to 'inge. 104

Wil vernielt dikwyls de dood.

10+

Wild Jiei, wie daar in veranderd

tl9

Wilde diëten onder de men-
fchen zyn de booswichten.

131

Willen, en niet te willen, by
163

Willen, en niet willen in de die-

ren. 101

Willen het kwaad is zeer cllen-

163

Winden dryven een fcl.ip.waar

31

ruan , en zyn wcnlch.

Wyi man met de fortuin wor-
ftelendc. 156

Wyygeer befpot om zyn hoog-
anocdigheid. 57

Wysgeeite beklad, en metlafter-

Klap geichonden. 17

Wysgeerte bclchrccvcn van
haar.

Gedaante,

Wezen

,

Oogen,

Verwe,

Gi. (talie,

Klcederen. 3

Wysgccrtc bevorderd het nut der

Vroomen. ijr

Wysgeerre docd de Redcryk-
konll haare opftcllingcn op-
volgen. 29

Wysgeeite droogd deoogenvan
Boethius af met haar kleed.

6

Wysgeerte heeft dcZang konft
tot een dienftinaaad in haar

huis. 30
Wysgeerfcindc gedaante van een

Vrouw- z

Wysgeerte in gevaar by deGod-
loüzcn. s

Wysgeerte is de Voedfter van

Boethius. 7

Wysgeerte is de Voorgang -

tot het waare licht.

116

Wysgeeite korad tot Bocthios.

;cn Staat ge-

lukkig
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lukkii?. ir

Wysgeertc raakt altyd in de

haat by de Godloozen.
8

Wysgecrte fcheld de Zang-go-
dinnen. 5,4

Wysgeertefpreekd Boërhiusaan,

om by liem bekend te zyn.
6

Wysgeertc trekt zich de klag-

ten van Bocrhius niet aan.

zo

Wysgeertc werd van Eocthius
i nd. 7

Wysgeeite,

Werkdaadig, ofte

Befpicgdig, en waar door
afgemaaid, j

Wysgeertes plicht. 141
Wysheid bediend. 140
Wysheid G' ds gaad bo-

ven 't menfchelyk begtyp.

lSi

Wysheid, in 'rhoogfte. 14$

Wiskonftenaars trekken ge-

volgen uit de yoorflellingcn.

96
Wiflel vallig lot. 16

Wiilel-vallighcden van 't lot

dobberen niet op , en neder,

zonder bettierder. 15
Wis ("preuk van l'lato. rr

eui en werden door de
Luk godinne ontleend uit de
wysheid 29

Wys mans gemoed meet den
Jol at na zyn gewceten.
80

Wyze om 't hoogftc goed te

zoeken 6<V
Wyze dra metGodte Ipreeken.

'7i

n befciümpen de pfonde-

nngen

ringen der oproerige doldrif-

tigheid. 9
Wyzen draagen geen haat.

138

Wyzen hebben eene Vader-
land, daar uit zy niet kon-
nen verbannen werden, of-

te zy willen. Hebben eene
O per-Heer , en Koning,
welkers luft befchreeven

werd. ir

Wyzen ontfangen van God de
Wysgeerte. ir

Woede van toorn. n?
Woefte zee des leeVens.' 9

Wolf, wie die is. 129

Woonftede van cenc rnenfeh.

55-

Woorden , die manmoedig zyn.

-9

Woorden-flag. iro

Woorden van de Luk godin,
il hoon in fchyn. is

Worltelcn met vecle- rampen.
149

Wraaken de waarheid. iS
Wraaking van 't btiliait ij]

.nd; gerechtigheid. M3
Wreekcr dciGudioo«.ciiisGod.

14»

•TAad in den akker geworpen.
*- 31

Zaak , die bezwaarlyk is.

141

hoe g -'-:-. :;d

HS
Zaaken te weeren. 177

Zachte , en aangename ge-

nees-middelenbaaneu
tot krachtiger gcnees-d<an-

J.cn.
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ken. i»

Zachte geneesmiddelen. i<

ibcfla.id malle heror»-

prtrte. 97
Zaligheid , en des zelfs deel-

lieid. i»8

id , ofre gelul

heid. is het oppeifte goed.

V7-
. 1 u cr«.t niet beko-

men
,

gelyk de menfehen.

wannen. 7t

Zamcn qefchakelde nood -

fchikkingen da dingen.

ISJ.

Zamcn -vloei] ing der oorzaa-
ken , waai van die afhangd.

i i

ZUng- godinnen , gcfcholden

voor Toonecl-iioeien. j

jodinnen , haar on-
magt om de Kielen wel te

handelen. 4
Zang-konlt. jz

Zang-konlt , dienftmaagd van
't huis det wysgecire. 30

Zang-rcy vciiaat B6cthiu$.

4
Zeden , %itt Booze zeden.
Zeden , en grond wetten

der landen zyn verfchillcn-

dc. <<j

Zeden leflen geleerd te hebben
baard lyden. 9

Zeden , op 't volmaaktfte.

, veranderen. 150
(UI ? \ ^vn kom i

voort uit aandacht:

al

Zee in • 4;
Zee . ;aq. 33

. .üiedde mil-
daad 37

.

Zeggen van Flito. iti
Zekere ordening. i$i

Zekerheid kan geweeten eer-
den. 17*

Zeno gepynigd. g

Zich zelven kennen- 47
Zich zelven te bezitten.

41
Zieken , en haare geneezinge,

t47-

Ziekte der misdaad.hoe te ver-

dryven 138
Ziekte der mifleide zielen,

welke- s
Ziekte der onrftdtenis. 2+
Ziekte dei zielen is de zonde.

148

Ziekte des lichchaams is een
kwyning U8,IJ#

Ziektens der lichchamen van
de Vroomen werden afge-
weerd. 149

Ziel der booswichten. 131

Zit i der menfehen onftcrlyk.

4i
Ziel, door zonden aangerafr,

hoe te handelen. 139
Ziel, en des zelfs huisvefting,

gcwcnlcht. 21

Ziel , en haar {haften. 13

j

Ziel, en lieheluam gefcheiden.
101

Ziel, en iichchaam vercenigJ.

101

Ziel in de hemel. 5S

Ziel in 't ontdekken der lich-

chaamen, wat doed. iS«
Ziel is vry. < t

Ziel kan de waare geluk-
zaligheid niet bevroeden ,

door haare vooroordeelcn.
64

Ziel ontbonden van het aard-
khe. <»

Zij 1 tot de deugd gefchl' t. 13*
Ziel \utA.cn aaniicvluen. 117
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Ziel-bewêeging. 45
Ziel-gefteldheid. 147

Ziel» *./>* Afgefloofde zielen.

Zielen dei menfehen , en der

zeiver vryheid.a angcweez.cn.

164
Zielen der menfehen is een lult

tot het waars goed ingefcha-

pen. 66

Zielen konncn zo wel niet ge-

1 oordecld werden , als de lich-

chaamen. 147

Zielen
Mifleide zielen hebben de

flaapzucht tot een gemeene
ziekte. 6

Zielen werden vandeZang-go-
dinne niet wel gehandeld. 4

Zielen-kracht, die blaakt. 141

Zielen-Haat aangemerkt 149

Zielen-flaat onderzocht door

vraagen. 23

Zjclen-flaat , ziet Vaftezielen-

ftaat. 29

Zielen-ftaat, waar in Eo'ëthius

van de Wyfgeeite word ge-

vonden. X*

Zielen -ftand. «4
Ziel-loozen huifraad. 47
Ziel-ontfteltenis. 4
Ziel?ontitclteninen, zift

Gewoonte, en kracht der ziel-

ontltclteniflen , enz,.

Ziel-opflag van't verftand. 17S

Ziels kittclingen. 6 8

Ziels ftaat by Flato. 171

Zyn,isby de„boolwichtennict.

Zyn, wat is. 123 , 124
Zinnen, alleen aan wiengegee-

ven. tSo

Zinnen, en haar aanmerking.

177
Zinnen, en inbeelding moeten
voor de reden wyken. 182

Zinnen kiankheid door de

Voorzienigheid geneeze».

15»

Zin-fpreukcn maaken de boe-
ken dierbaar. 21

Zin-twiften, aangeweezen. 142
Zitten, ineengelykenis, enver-

klaaringdaarvan. 167
Zoeken na 't gedeelte , doed

het geheel verlooren gaan.

S8

'tZoet van s' menfehen geluk.

41
Zoetigheid van de Dicht-konft.

143, Mi-
Zoct-ovcrrcdenende Redcryk-

konft. 2>

Zoetfte trooft der afgefloofde

pielen. 64

Zogge in verfoeüykheden, wie

die is. 129

Zomer-vruchten. 4J

Zon, maan, hemel, en fter-

ren. . 45

Zons opgang , en een wande-

laar. 1»*

Zonde, en haar beul. 136

Zonde , en haar fmetten.

138

Zonde is de ziekte der zielen.

148

Zonde, noch deugd buiten de

Vrvev.ille. 17*

Zonde maakt, vanhaar zelven,

ongelukkig. '57

Zonden te onrecht den Schep-

per toegelchreeven. i7*

Zoon is nooit een vader-beul,

van wicn gezegd. «3

2oor.cn van Boéthins. 39

Zoonen van Eocthius.Burger-

ineeuers. 3 7

Zoonen van Bocthius.hoe groot

van Staat. 3*

Zorg , welke de voornaamftc

is. 39

Zucht,enluft totdecerfte voor-
fpoed
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fpoed doed Jen menllh kwy-
nen. ;s»

Zucht om te blyvcn,is by alles.

i >i

Zuiverbad van Gods alwceten-
hcid. 143

Zuivering door 't vuur. ijs

Zwaard boven 't huuid. 7|

Z-: aariglieid opgeloft. i^j

Z n aa^ igtigeTuift-iedencJi op-
geteld. Ï41

Zwakheid der oogen. 84
Zwakheid van 'tkwaad. 11»

Zweem van willen , en
niet willen, in de dicicn.

JOi

N D E.



ONDERRECHTIN G

aan den

WYSGEERIGENLEEZER.

DE Liefde tot de voortreffelyke gedach-
ten van BOETHI US is oorzaak van

deze B L ADW Y Z E R, waar over indien on -

genoegen, alsmede over de miiTpellirigemin

't drukken van dit WERK ingefloopen,

wierde opgevat, zal de BESCHEIDENE
LEEZÉR denH1

- VERTAALER bui-

ten alle fchuld gelieven te ftelien , die door

zyn verre afwezenheid gantfchelyk van alle

mifftallen te verfchoohen is.

Ondertuflchen volgen hier inordrede fei-

len, die in 'therleezen zyn voorgekomen.

P. Betekend de zyde van een Blad,by de Onduit-

fchen Pagte.

L. Betekend de regel vin het Blad, byde Latyncn
Linea gemeenlyk genaamd) en beter rtrfus.

P. i. L. 7- Sy, zet Zy.

P. i. L. ii. Bec:'t, lees Becfd.

P. 7. L. 6. Rooit, ztfi, Roofd.
1». 16. L. 20. Sr >ƒ" Stccken.

P. 31. L. 1. VlieJfter, m . ./» Vleidfter.

P. 53. L. 19. Broder, ffeUBtoedet.

P. 94. L. 15. Volmaal.de, moet zyn Volmaaktftc.

P. oS. L. 1%. Selftlc, wis beter Zelfde.

P. ie 5.



P. 105. L. 15. Niets zckerders , taorallcts ze-
kerders.

P. 105. L. 15. Bcginxcl , 7/>r/ Beginfel.

P. 109. L. ii. Vermogen» /ift/rr Vcrmoogen.
P, 111. L- 14. Ontaard, verander Ontaart.

P, 113. L. 18. Int, behoorde ^ezet te zy In 't.

P. 113. L. 5. Wak're, buiten twyfel Wakk'rc.
P. 117. L. 10. Alryk, t or Ahyd.
P. 135. L. 27. Boctiu> , getneen/yl^ Boëthius.

P, 137. L. i). Gecnfins , // op andere p.'aatfenG een-
zins.

P, 166. L. II. Onbedriegelyke, by veelt» Onbedrich-
lykc.

P. 17S. L. 4. Envouwdigc, t'^r^y^. Eenvouwdige.

P. 1 8 5. L. 3,4. Den toekomenden, den voorlcdencn,

mem bet aldus : De toekomende noch niet> en de

voorlcdenc reed* niet meer geniet.
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