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VOORWOORD
Het doel van deze uitgave ligt in het verlengde van de doelstellingen van
de in 1977 in het leven geroepen Stichting Jacob Cam po Weyerman.
Deze stichting ziet als haar voornaamste taken "het bevorderen van de
kennis van leven en werk van Jacob Campo Weyerman (1677-1747), en
de uitgave van zijn toneelstukken, tijdschriften, enz."l.
Weliswaar zal kennis van leven en werk van deze 18e-eeuwse vrijbuiter de
uitgave en studie van zijn werk positief beïnvloeden, anderzijds vragen de
veeleisende studies een beschikbaarheid van teksten die ten opzichte van
dit oudere materiaal maar al te vaak ontbreekt. Deze overweging heeft bij
de Stichting geleid tot de tendens snelle, liefst foto-mechanische, uitgaven
van Weyerman-teksten te bevorderen ten einde verdere bestudering door
een groter publiek mogelijk te maken. De uitgave van De Rotterdamsche
Herrnes is dan ook mede tot stand gekomen door de steun van de Stichting
Jacob Campo Weyerman.
Uit de vele mogelijkheden voor uitgave is deze keer 2 gekozen voor het
vroegste werk uit een met de scherpe pen van Weyerman vlijtig beoefend
genre: het satirische tijdschrift. 3

De Rotterdamsche Herrnes verscheen van 13 september 1720 tot 4
september 1721 in 59 afleveringen en in totaal 416 pagina's. De eerste 14
nrs. verschenen tweemaal per week met 4 pagina's per aflevering, en de
nrs. 15 tot en met 59 éénmaal per week met 8 pagina's per aflevering. Het
werk vormde een reactie op de Amsterdamsche Argus (van Hermanus
van den Burg), zoals onder andere blijkt uit de titelprent en de verklaring
daarop4, en werd onmiddellijk opgevolgd door de Amsterdamsche
I. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, nr. I (1978), p. I.
2. Eerder verschenen: Den Heer is betoovert. en De Juffer is behext [ ... ], door
Jakob Campo Weyerman. Naar het handschrift uitgegeven door A.J. Hanou. "Huis
aan de drie Grachten", Amsterdam, 1979; Jacob Campo Weyerman. Den Vro~vke
Tuchtheer (1729). Uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam, 1978. 2 din. Amsterdamse smaldelen 7.
3. Zie hiervoor de inleiding op dl. 2: kommentaar van: JacobCampoWeyerman.
Den Vroü'ke Tuchtheer. Uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam, 1978. Amsterdamse smaldelen 7.
4. Zie H.M. de Blauw. Illustraties bij de werken van Weyerman. In: Mededelingen

Hermes, eveneens van Weyerman 5•
Het voor deze uitgave gebruikte exemplaar is dat van de bibliotheek van
het archief der gemeente Rotterdam, sign. P 75 x (4°.11' 2, A-02, P-3L4).
De tekst wordt voorafgegaan door titelprent en titelpagina, samen op een
half blad gedrukt.
Er is voor dit exemplaar gekozen om redenen van beschikbaarheid.
Helaas ontbreken hierin de "VERKLARING / DER NEVENSST AENDE / TITELPRENT" en "DE / TITEL EN TITELPRENT / TOT DEN
/ HERMESLEZER". Deze tekstdelen zijn echter toch in de reprint
opgenomen. Ze zijn afkomstig uit exemplaar P 75, eveneens berustend in
het archief der gemeente Rotterdam. De volgorde van het voorwerk is die
van exemplaar P 75.
Het in exemplaar P 75 x aanwezige nawerk is niet opgenomen. In de lijst
van in diverse exemplaren aangetroffen nawerk aan het eind van dit
voorwoord zijn de betreffende stukjes echter wel verantwoord.
We kennen op dit moment negen exemplaren. Hoewel deze niet alle van
pagina tot pagina met elkaar zijn vergeleken. kan toch één en ander
gezegd worden omtrent onderlinge verschillen.
Twee exemplaren (UB Amsterdam, sign. Y 1331 en UB Leiden, sign. 1207
B 17) hebben geen voorwerk en behoren tot wat men zou kunnen noemen
"het oudste type". Waarschijnlijk vormen zij een eenvoudige bundeling
van eerste edities van afzonderlijke afleveringen. Het impressum aan het
eind van de afleveringen verandert geleidelijk, dat wil zeggen: van de vele
genoemde boekverkopers valt eens iemand af of er komt iemand bij, .
maar altijd in een plausibele volgorde.
Afgezien van mogelijke correcties op de pers of ingeslopen zetfouten (ex.
Gemeentelijke Bibliotheek Rotterdam, sign. 26 D 29 heeft de paginering
van 177 tot en met 184 als: 177-182-183-180-181-178-179-184) zijn de
exemplaren van de Gemeentelijke Bibliotheek Rotterdam (sign. 26 D 29
en 1189 E 18; dit laatste, onvolledige, exemplaar bevat slechts de nrs. 1
tot en met 32 (p. 1-200», Bibliotheek Gemeente-archief Rotterdam (sign.
P 75 x), UB Gent (sign. A 1453) en KB Brussel (sign. 4°.11 2874/ A) gelijk
aan de exemplaren UB Amsterdam en UB Leiden, met dien verstande dat
van de Stichting lacob Campo Weyerman, nr. I (1978), p. 6. Verdere opmerkingen
van Weyerman zelf in dl. 4 van Levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders. Dordrecht, 1769, p. 466-7, tevens in: Mededelingen van de Stichting leW,
nr. 6 (1978), p. 52.
5. Zie hierover de suggestie van H.M. de Blauw omtrent de ondertekening van de
verklaring van de titelprent, in: Mededelingen van de Stichting leW, nr. I (197.8), p. 6.

zij wel een toegevoegd voorwerk hebben; het voorwerk van het 2e ex. GA
Rotterdam (P 75 x) bestaat echter slechts uit titelprent en titelpagina.
De exemplaren van GA Rotterdam (sign. P 75) en KB Den Haag (sign.
1350 D 18) verschillen hiervan aanzienlijk in zetsel. De foutieve paginering van de "eerdere" exx. in nr. 36: 225-230-231-228-229-226-227-232, en
de onterechte aanduiding van nr. 29 als nr. 26 zijn hersteld. Daarnaast
zijn enkele nieuwe fouten ingeslopen: het eerste nr. is ten onrechte
gedateerd 13 september 1721 in plaats van 1720 en pagina 214 is nu
aangeduid als 814. Bovendien hebben deze exx. een toegevoegde paginering in de nrs. 2, 7 en 13, waar elders de paginering pas begint bij nr. 16.
Ook het impressum wijkt af. Sommige afleveringen lopen gelijk met die
van de eerder vermelde exemplaren, andere hebben een impressum dat in
de volgorde der nrs. nogal uit de lucht komt vallen. Het ex. KB Den
Haag, sign. 1350 D 18 wijkt het meest af. Dit ex. heeft alle veranderingen
die het ex. GA Rotterdam P 75 vertoont, maar daarenboven nog 7
andere. Bovendien mist dit ex. op p. 64 ten opzichte van de overige exx.
14 regels tekst. Het laat zich raden dat grondig tekst onderzoek frappante
verschillen aan het licht kan brengen 6 .
Wellicht is men al tijdens de produktie van de Herrnes, nog vóór de
algehele overname door Arnold Willis, met herdrukken begonnen. De
nrs. 38, 40 en 42 van het "eerdere" type hebben bijvoorbeeld een
impressum dat overeenkomt met dat van de nrs. 2, 7 en 25 van de "latere"
exx.: GA Rotterdam, P 75 en KB Den Haag, 1350 D 18. Het ziet ernaar
uit dat de afzonderlijke afleveringen minstens twee, misschien wel meer
drukken gekend hebben. Vermoedelijk fungeerde de firma Willis in
Rotterdam als een soort centraal boekhuis, dat per bestelling, of per
groep bestellingen nieuwe pakketten Rotterdamsche Herrnes uit de nog
resterende losse afleveringen samenstelde en waar nodig voor enkele
afleveringen een nieuwe editie produceerde. Er is een groter aantal
afleveringen (7) met het impressum Rotterdam, Arnold Willis in het ex.
KB Den Haag, 1350 D 18 dan in het ex. GA Rotterdam, P 75, terwijl dit
impressum in de overige exx. in het geheel niet voorkomt.
Concluderend kan men zeggen dat op dit moment 3 typen exemplaren
bekend zijn:
A UB Leiden (1207 B 17) en UB Amsterdam (Y 1331);
Al GB Rotterdam (26 D 29); GB Rotterdam (1189 E 18); GA Rotterdam

6. Zie ook A.J. Hanou in: Jacob Campo Weyerman. Den Vrolyke Tuchtheer.
Uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam, 1978. Amsterdamse smaldelen 7. DI. 2
kommentaar, p. 196 en 197.

B
C

(P 75 x); UB Gent (A 1453) en KB Brussel (4°. 11 2874/ A), alle met
toegevoegd voorwerk;
GA Rotterdam (P 75);
KB Den Haag (1350 D 18).

Afgezien van deze typering hebben enkele exemplaren bijgebonden
nawerk: UB Leiden (1207 B 17); GA Rotterdam (P 75 x); UB Gent (A
1453); KB Brussel (4°. 11 2874/ A).
Dit nawerk omvat:
AENMERKINGEN / OVER DEN OPGEWORPEN / HER MES /
EN ZYNEN / TEGENSTREVER. / Aan den Hr. ***. 172t. 8 pg.
(UB Leiden, 1207 B 17; GA Rotterdam, P 75 x)
ANTICYR / VOOR / HER MES / FURIBUNDUS / [met:] TOEGIFTJE / Op de Afbeelding van den LANGEN JAPlK, laatst /
geteekent door den Schilder B***. z.j. Samen 8 pg. (UB Leiden, 1207
B 17)
BESCHOUWING / VAN DEN NIEUWEN / HERMES, / Aan den
Heere ***. 1720. 8 pg. (GA Rotter-!am, P 75 x)
BRIEFGESPREK / aan A z.j. 8 pg. (UB Leiden, 1207 B 17)
BRIEFGESPREK / OF / SAMENKOUTING / DOOR / LETTEREN. z.j. 8 pg. (UB Leiden, 1207 B 17)
BRIEFGESPREK / OF / SAMENKOUTING DOOR LETTEREN /
Aan V***. z.j. 8 pg. (UB Leiden, 1207 B 17)
BRIEFGESPREK / OF / SAMENKOUTING door LETTREN /
V. aan M. z.j. 12 pg. (UB Leiden, 1207 B 17)
MISVERST ANT / [gevolgd door:] DE GEEST / VAN DEN /
GESTOORDEN HERMES / AAN DE MAAZ. z.j. Samen 8 pg.
(UB Leiden, 1207 B 17; GA Rotterdam, P 75 x; KB Brussel, 4°. 11
2874/ A)
ONTLEEDING / VAN EEN / EERLOOS ZANGERTJE, / VERSCHEIDEN DEN XXIV. DER / LOUMAANT MDCCXXI. 8 pg.
(UB Leiden, 1207 B 17; GA Rotterdam, P 75 x; UB Gent, A 1453)
PROJECT / VAN EENE / WINT-ASSURANTIE- / COMPAGNIE, / ENZ. / TOT BEHOUDT VAN DE VERLOOPENDE /
COMMERCIE EN UITTEERENDE NAVI- / GA TIE IN DIT
HOLLENDE JAAR / VAN 1720. JO pg. (UB Gent, A 1453)
Het nawerk is voor de keuze van het uit te geven exemplaar niet in
beschouwing genomen, maar biedt ongetwijfeld mogelijkheden tot nadere rapportage omtrent De Rotterdamsche Hermes.
Amsterdam, mei 1980
AN.

VERKLARING
DER NEVENSSTAENDE
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aen{claouwer, die als opgetogen
D'Ons"fchynt
te vragen met zyne oogen )
Door al den omOagh dien hy hier
Ziet afgefchaduwt op 't. papier,
Wat 't cene en andere wil zoggen j
Wat toef, men zal tt hem uk lam leggen •
Vooreerft, de Knaap, die overend
Zich opdoet in dees titelprent,
Met Muts en Slangenftaf naer'tleven,
Wort ons voor Hermes opgegeven:
Geplaetft met zeer veel oordeel by
Zyn Zusje, d' aertige Thaly,
Die hy vaft aentoont wat gebreken
Doorgaens in kap en keuvel fteken :
Als Schra~zuCht, Traegheit,Hovaerdy,
Nydt, Wrok en geeftlyke apery,
En andre menfchlyltc euveldaden,
Waerme& deTydt hier Cchynt beladen,
En die hy, zonder veel beflagh,
Van lieverle! brengt :t~ den aagh,
Gewoonlyk uit den vollen horen
Des dertien Overvloets geboren.
Thalie , die hier ziet terneer,
Is me! niet weinigb in de weer
(Uit d'Oonlft kent men huen yver)
Als een getrou hiftoryfchryver
( lrfen zie met welke oplettenh~it
Zy ga Daer wat haer Hermes zelf )
Om alles voor den wrok der jaren
Op zuivre bladen te bewaren;
."Wiens vrye fchryffiyl , die ons ftreelt ,
Juift door den Kater wort verbeelt •.
Het Quantje, dat, niet buiten reden.
Hier Kerm.. zy komt te ~ekleeden,
En wel een Sater Iykt van leeft,
Is DlIIII1on·, zyn getrOuwe geeft,
Een Snaekje dat uit alle hoeken
De tydincjes wift ~te zoeken,
En, als een deéJlyk afgezant,

Die J)'DCIt

ID.

bra&c eer kane.

PRE

T.

N

De Kintjes die den voorgront fleren

By cene menigtc papieren

Van Borftcn , door hun harlf'envrucht
Her woeden van [ydt ontvlucht,
Hier door de ~ryns te kennen geven
D' onllooslc kmtfcheit van ons leven;
Hoe wY, aen d' ydle vrees gepaert t
En Yoor eco· bullebak vervaert,
Steeds domlings zoeken als de blinden
Naer iets dat nergens is te vinden.
Dat dees Gedenkn.1elt tot een prae!
Pronkt met het beelt van Juvenael
En Zang- en SpeeJtui~ dat voor dezen
Plagt ryklyk in gebruik te wezen,
Slechts toont, wat ftoKe, fty 1en zwier,
Ons Hermes (chaft in zyn pap'ier.
Wen hy met boert en geeftigheden
Komt d' Ondeugt op haer zeer te treden J
En d· ecdle Deugt ten top van eer
Te "oeren op zyn fenixve!r.
De Hemelteekenkring, hieronder
Gefchaduwt, toont ons 't byzonder
Hoe Hermes, waer hy leeft en zweeft J
Zich aen den tydtverbonden heeft J
Om met Nouvelles by dozynen
Voor zynen lezer te verfchynen:
Terwyl men verder in 't verfchiec
Het fabeltje van Jö ziet,
Een Nimf, de mCIl[chlykheit onttogen ;
Waer Argus met zyn hondert oogen
Vaft op zyn doodlyk kerkhof ruft J
Door Hermes in den Oaep geruft.
Wat hem nu' verder onder'cdroomea
Door Majaes Zoon zal overkomen
. Zal niet veel goets zyn, DaCf ik ,is ~
Want na 'tons dUldlyk coe(chyncia
Zyn levensuurtje aen 'e:
Daer hy naerd' eeuwigheie: hem tbec ri

in
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_

Ie J)ttt1e komt ko,»t ook; zegt zeker fpreekwoort:

en 't geen zich eenmaal zien laat toont dat het 'er
_ is: zoo is 't mede met ons gelegen, die eindelyk, na
verzoek en aanzoek van dezen en genen, uit de gevangkenis, waarin wy dus lange gezucht hebben, als een Klaas
Klomp en FitippyfJ by de Quakzalvers, of Har/equi1J en
'Po/itioneJJe by de Goochelaars en KoordedaniTers voor den
dag komen, om 't volk hy den anderen te lokken" en bekent te maken wat waren daar te vinden zyn en ge veilt
worden: en fin wy rept'ezenteet'f1t tegenwoordig Ct geen
noch wel 'tbefte zal klinken) een uithangbort van den
ROTTERDAMSCHEN HERMES. Het flont
byna gezien dat men ons ten eenemale der eeuwige vergetenheit zoude hebben te bewaren gegeven, had het medogende gemeen zich onzer niet aangetrokken, alzoo wy geen
kleetje voor onze naakrheit (of, om duidelyker te {preken,
Keen letter fchrifts tot 0115 geleide) van on7.en Meefier kon-

den

den o~ti"eer",; 'tzy dat hy:ons *:ttedbF'n van zyn' {lam
aangemerkt, of'dat,#fÏn&'emedêly'denaiet waerdig geoordeelt heeft. NU' is. een ieaer:t~ over békel\t. wat een affchuwelyk gedrocht de Armoede is. 'ü is ~s een fchip met
enkel buskruit bevracht ; .niemant wil 'er graag mede te
doen hebben, en waar ze 'zich wend befmet ze de lucht,
'too dat 'er ieder een afgryzen van heeft. Dus werden we
genoonaakt, wilden we niet naakt, gezegt fchaamteloos.
in ~ waerelt herom dolen, de goede luiden laftig te vallen;
door we1kers milddadigheit men ons dus opgetralyt ziet verfchynen. Die 't goede met den onderdruktetf voor heeft
is lof waerdig, en de geredde behoeftige wotteen fchulde..
naar~van de Dankbaarheit . Nu zouden we ons terllauwer
Dc;>Odt, zonder veel opfpraaks te vreezen., mede· op.c:en· boe-re kermis konnen laten vinden. Komen we riiet ZOl:> rykeIyk uitgedofcht te voorfchyn als onze Ybuurman ,Men 'neme· in :aanmerking, darRoome ?t hooft verre 'boven ~t'gerin-.
ge Mantua verhèft,.en jupyns .gewyde:eik bo.\Ten'de lage~,"
terwi~'uitaeekt: d~~h deverheverille da~en...hébben we..
deroni de zwaarfte bUljen af te kaanen. Dle .Zl~ met 7.Y!l't
ftaat 'weet te 'vrOOen te houden zal den Nydt 'het mirifie
in ~t 'ooge loopen. Altoos 'wy achten ons nu dermate toegeruft dat-we een 8egèlykmenfch mogen onder tt gezich~
komen,. en durven ons vleien dat we 'van velen 'noch al
met eenige .toegenegenheit 'lullenontfmgen worden. ,
Dit meenden we met onze intrede in de 'waerelt aen 'Hermeslezer te moeten :berichten, zonder echter te weten of
we te veel of te weinig gezegt hebben, dewyl bet onweer
gewoon'is dennmpI~ligen op ·'tlbooftteil~ll. Hy~
intuffchen wel en gunne, indien 't hem belieft,-ons"ft We.

Rot-

HERMES.

Ruttercllm·
Jêbe

'3 S eptem'h~
J7'1.0.

Semper ego auditor tantum? ,numquamne reponam·'
rexatus toties rauci ThefeideCodri?
lmpune ergo mihi redtaverit ille tog6ftIH,
Hic elegos!
J. Ju v. Satyra t .

-}eufchierigheît, verlokkend ooft van Temptatie, waaraan de.
N
_ ·a.angename Sexe zlg noch dagelyks overgaapt , dwong my
h~

on~.

langs een vriendely k oog, te flaan .op een blad papiers, 't geen tot een
Surtout verftrèkté aan een PQnd Confituren., en in 't front met een
prentje waS g~fierd, een keerel verbeeldende die een Koe met de
reghter hal)d byeen' hoorn had. gevat, en in den linker poot een
hart liet zien, 'apparent een Egypnfch zinnebeeld, dat, zoo ymand
roekeloos genoeg durfde zyn hen'l.of zyne fchriften te critizerm ,.
;hy aan -dezulke .het hart in de b~nt zoude geven. De Tytcl zelfs
was AR G U s. Het eerftc dat ZIch aan myne gedaghten opdeed
wao een.aardig uitheemfch Vaersje, ten naaften by van dezen inhoud:
't Geen Nazo eertyts heeft gedigt
Be'j)jnd ik aan m)'n lieve Night;
IVant dat door God Priaap zyn flandert,
Niet reghts ',Jog lhzks, maar binl1ens beens,
étariJIè is in een koe verandert
En" melk geeft, is Iziet ongemeens.

A

Met

iVIet een ongemeene nieufdlierigheiJ 'i.:ijiteerde ik den inhoud of l1et
ingewand van Argus, dog ik bevond, tot myn leedwezen, dat het
met die Pirallûdale r'ytelsgelegen ,was als met de opperHc apparte·
1neJ1~,·rt in Paleizen'of Heerehuizen ,welke do:)!" de bank het Heg.
ik gemeubi~eerd zyn , want alle de dakvenfrers van dien Koehoeder
waren met een doodelyke f1aapzugt bekroopen, en vertoontfe zig
hier of daar een Hikkerligtje en ihlkaarsje, benevens eenigc- wei·
nige Amerfoordfche Diamanten ,. op den toctsgeprobcerd, yeranderden die aanf1:onds in vergalde en corroji'fic lVixtulfÎ'e!t of ylendc koorts
/!erioden; nu het zoude ook een wonderwerk inde natuur zvn, in:dien 'zoo veele differerencf:e Hart~toghten ,- onder een zelve ZotsJmp
broeyende, malkanderen niet verteerden.
Verder kon ik niet be[pcuren uit wat oirZà:-tk hy Argus voor zyn
Uithangbord, patroon of model ncemd. Is het om deszdfs hondért
oogen, waarom die. niet, 'aIs. een w:d{ker ~cneraal, "'yd en zydge-detacbeerd om kondichap te bekomen? \V 11 hy ze als een gebraade
\Vi~tçJpe~r voor den befi1ceuden oudetdom bewaren, waarom dan de
Trompet geftoken? Want de tot nog toe gefchilderde oogen hebben zig niet 'lnders vertoond op het panneel van zyn weekelyks papier,dan de gemetamorphozeerde uit de Paallwei~aart van Juno; een
(urprenante vertooning voor kinderen of zotten. Als ik my aan een
oogenkeui wou vergaapen , verkoos ik veclliev~r Polyfemus dan Argus. Hoe geringer ophef ho~ heerlyker llitl1ag.

Maro verhefte zyn' Heldentoon zoo [chielyk niet in het· begin
loyt). Vergood Gezang als de Blaasbalk , die dus aanv.mgt:

van

Fortunam Priami cantabo, (3 nobile belltmJ;
'k Zal Priaams noodlot en den eedlen oorlog zingen.
Màar zyn ophef is eenvoudig: Die mibi Mufa 'i-'irum . ... en ruikt
geenzins naar het Sub/ime van Je Garonne,
Je tbartte Ic Vainqueur, des Vûinqueurs d.J la terre.
(»f naer de Franfche-Geitemelk van den febatr)' ken St. Amant, aan
,vi~ de. Hemel tot een erfdGel had gegeven de Poëtifche ader, een
Ruftbed , benevens "yf proceffen.
Sur Ie lut cda/afttdl la noble Uremie.
'k verwek, Hçcr iJzgenieuf met honderd ooscn, {la- eens een vantic hlikken op de Inleiding ",111 den grooten Papa aller Dighteren,
en blinden Homeer : fï(!fj$ I,:(lll~ DM . . . . jk zal tegenwoordig de
laat ...

l,a..atfic Latynrch€ en Franf,he Vaerzen tot uw gemak niet vertoII{en",
dewyl ik een gnnvzame idea van uwe Taalkunde heb.
Dog voornamelyk .(upreneerd my dit volgende, dat, d<mr gy altoos zoo een voornaam Liefhebber van Tuinen en bloemperken zyt.ge~
weeft, zelFs die' geene niet uïtgezondcl'd die twaalft:naal in een jaa;
bloeien, dat " ,zeg ik, gy nice hebt geobfèr'l.:eerd hoe Natuur harè
uitfpal1ning neemt in de P'arièteit van ProdtJfJien. Zy brengd immers
iedcr maand geen Comcommcrs, Perzikken of Hculhloenlen voort.
Neen, Argus; 't paft altoos niet,. een' vrolykcn Lezér in naap te {iIf~
fen door Opiaatel1 of vcrkoe;endc g~waffi~n "an een w~terzughtige
veder:- zy lchenKt altoos g~eB Ancmiàs of \Vindóloemen, fchielyk
oevat, eerder vergeten;: ..altoosgeen_Aco1J)'t, Thora, of donkerblauwe Munnikskapjes, îdloonin 't oog " maar inwendig dood~l}'k.
Neen; 'nogmaals neen, Argps; zy vereerd ons mede Roozen, W!lar
van Anakrcon zoo lieffèlyIc ordeund;
Rofa honos dëcu/que Florum.
De Roos, fieraad en eer dáóloemen.
zy geeft Violen en Lelytjes van den Dale, waaruit men hartLter-kende f)'ropen en bl'einverfriHcnde geneesmiddelen trekt. Reptiçeer my niet dat gy desgelyks u 1'(1,u!m'd naar de verdeeling. van het

jaar, dat uw Argus mede in veier Sai,z,oencn verdeeld is: deLente Vaal!
de Vrouwen; de Zomer voor de AEtioniit'en ; de 'Herffi voor den
Godsdientt; en de \Vinter om de Konr:mt met een maskerade kleed
te ontucren; de toemaat vall. blauwe klugtjes, magere en nitgeteer;..
de loopjes, 1\ 1011:S- en gl:aveelvenvekkendc Poëzy zulje mogelyk op
den hoop toc~even. Ik zal zien of ik in 't toekomende die loffcly-kc vcrdeeling km uitcyfl-èren, en ondertufTehen den Lezer een fehets,
van myn voornemen geven.
Tweemaal 's \Veeks zal ~ich Hermes in't openbaar dben zien, zullende zyn voornaamfle welmeenende inteniie zyn den verdwaaldeJi
Argus op de verlate loopbaan van dc' Reden te brengen. 'Vant h-v
pre!ume-ert., zoo 'er nog eenige geiniters van Ambitie refiJeren, d.it
zulks hem tot een fpoor in de zy van traagheit zal yerilrekken om
zig behoorlyk van zyn pligt te acq!titcren.
Ik heb eens hooren vertellen, dat voor de Refcrmatit de Onwetenheit onder de Geeftelykcn 'Zoo diep W~\S ingewonelt, en alle beo
fchavende Gcleertheit (dat 1vn de St!!dia b!!?lIp;:·/.t;:rfi~ ~ . ?t'(l't Piett"
f<I

•

•

i..J

Bur-

~tlm1an)

in zoo ecne doodelyke Ldtargie verzonken lag, datdé

'Grieldèhe Tilal, in een Pootuy 1 v~randert, op een ,houte kruk zat,
Waar langs de gekap,te Mu{fen en Sp;l'èCUWen, fnon:,endc heen fchorèrr;
en het . L~tynCche hghaam z00dalllg 'was Ultgcteert, dat 'er naatlw":'
lyks' zó'o veel van Romulus Taal ovérfchoot als. de OuterUnapen
noodighadden. om de Miffc te zingen. Maat hoq die Talen, t'ze . .
dert de gecombineerde oorlogsdeclaratie .van die twee wakkere man,,:
nc~, !'1aatten Lutl~er en Jan Kalvyn, ontlookcn zyn, is thans voor
een ledcrzonncklaar. Tegenfpraak, .fcherpt den geeft, want
ieder ftsrvéli9g tragt altoos zyne1l:eUingen (als zynde'quanswys een
point d'ho1tmur) op het ferieufte te verdedigen. Men klaagt wel dat
mèn 'gezontheid mankeert, geen goederen bezit, enz. maar zeer ze1~
den; of nimmermeer dathet~an't verftand hapert. Sa, fll~X dan
in den zadel ,: Argus! Woi,t ryker in gedaghten door het ,befnoeieri
van overtollige woorden: Rebus ditiores eJ!èmus , fl verba contemneremus, zegt Plato. En ofTroye het ongeluk heeft gehad van door
~en houte paer,d verovert te worden, draag voor het minft zorg dat
gy die vermaarde Koop(l:ad, Heer Gysprechts Burgt, niet door den
ftuggen Ezel uwer onkunde en verwaandheid verraad,
Zyn tweede oogmerk zal zyn, na een geCuikerde Cl'itique van
net Babelfchrift , dat is, de Papiere Argus" niet van Confucius,
maar vanconfuzie, te traghten allerleifoort van zaken, en op het
vermakelykftecll op het t1udl:e-te trakteren, liy zal ttaghten, zeg.
ik, en hiet mede bepaalt hy zyne beloften.

'Te Rotterda1ll, byJoAN

HOFHOUT enARNoLD \VILLIS;
Boekverkoopers , en vorder te bekomen in alle de voornaamfte
Hollantfche Steden.
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Frange miJer calamos , 'I.:igilataque pr,elia dele,
facis in par'z:a fublimia carmina celhl,
Ut dignus 'Vmias htederis, & imagine maera.
J. Ju v. Satyra~ui

H

Et is eene onbegrypelyke l'ezolutie (zei gifteren een Heer tcgen\
Hermes , die een jaarlyks inkomen van tienduizend guldens,
benevens vier Offirim bezit) dat een onbekende uit den draaikolk
van een imaginair beterweten komt opborrelen, om de Hollant[che
Republyk met wcke1yHche Prod"flim te dreigen, en de jammerfc:hriften van een' gcftabileerden Commentaleu,. van de Kourant geleerde:
en mindere Zotten durft aantoonen : ~nt ,bulderde hy VOOlt, {Pectditien van die natuur zyn gehaat of gevreeil:; gehaat van de ree t,s gequetften, en gevrceft van die geene die zyne Y zervcrkens[chichtcn op
het ligchaam hunner gebreken t'iidderende zien aan[norren. V order~
fiep hy, dat het vcdhnt geprofaneert wierd door het at1aqueïetl van
diergelyke zwakke Fortifieatjen ; dat men dagelyks als uit den top
van een' Libanons Ceder moeit neerwaarts klimmen om een mager
graspyltje of verzengd heibloemtje tc vertrappen; dat 'er rects ZOo
vcele inftrzeflive pajjàgien tegens dat misbruik door ver[chrikke1vkc
Geleerden en montlers in zedelelfen waren geallegeerd, dat . . .
dat het nutter was, die inbeelding als de [neeu van Benzoïn te bren
B
ure
J.

•

oUitwa<1!Temen, dan een Eerzuil t te flJndeere'!. op de puinhoopen van
windblazen en GrojJiei;sin Chimeerzalf. Ik heb, vervolgde hy".
een Franfch geduld; en ,zonder de Lyftrauwánten van vier Offiçien, benevens dé Zwitzetfche Saû't'egarde van tien duizend guldens"
zoode ik u voor de vuiH: iemonflráen, dat de ouderdom een groote
~vantágie in conve~(atie bezit: want dc\vyl de 1V1an met de gryze manen, anders dh Tyd genaafnt, door de onbarmhartige trektangen
van jaren alle tnyne Reliquien van St. Apollonia heeft uitgerukt, is
het 1praaklid dnbel6nmerd: en hoe minder dagen een gryzaard verwagt; hoe meerder hy van de prenfente oogenblikken tragt re profi:'
teren:. dog boven alle verwagting, patiZBerde de vei-gulde Orateur.
\Vaarop Hermcs\r.~xmoedig 1'epliceerde, dat zyne argumenten waar{chynclvk, dog geèn~waal"htden war('n: dat'èr 'wel een ~~ngen;lme
fch)rnbloos op de ièhil·v-.m ~Y? 1\viih:ppeltj'e lag, dog dat het inwendig wormitcekig was; d;lt nyonlangs te BruiTel iets had geremarkeerd 't geen zyne frelling krachtig .{tl'VOri:ZC'ffde, namc1y k, dat,
hoe wde w;1agnalz'cll van dèn hezeeptcn [priet, die de waterprys
verbeel'dd~, .in de V<l;1rt tuim,elden, zulks nogtans de andere CompetitettfJ niet affchrikte, maar tér contrari vleugels byzette om die beloorül)g te merite'reir; het geen de Lukgodin , als' een vrou die het
met de jcugt houd, ~h jong boril: liet töckomen .. DatdieTuime:.
laars hem voorkwamen àls de Auteuren van den Rotterdam{chen S Air URN us, den rvlenfch ontmaskerd,. F.tbrikeur in B'rievèn,. Schuitpraatje , Reizenden Momus,. en dicrgclyke; ~aar dat Hermes zig
aan het kwaad fi'cces van zyne voorzaten geenzll1s il:oorde; \lat hy zig
verbeeldde dat de Titel zelfs hem wel eenig.zins zoude reconciliëren·
met de beide Sexen van het eedee filtflen, wier eerelyk wonden ,.
meefr 'van voren, hy door de Chymicale EleEluarien van zynen Arka~ifchcnJongc1ing, gelyk hem Palingemus in zynen Sodiakdes Levens doopt, had weten te foulageren. En belangende netattacqueren
van een z'\vakke Fort~ficatie, dat zulks geenzins applicabel was op·den
ontfaggclyken en tot de tanden toe doorgeleerden Argus, vermits
die onverfaagde Sc:hryver, in fpyt van dien zilten plas ru{T"chen den
Amfiel en Groot Brittanje, dage1yks die {;{rie Koningryken durfde
t!:ffronteïeJJ: dat hy meer dan eens over de befneeude Alpen en freile
Pireneën, als een andctre Ikarus.,door behulp van vreemdepennert
had ·gevlogen; ia d~tt de: Barriere tuffchen den Leen ende Lelyen,
dic·

[che~

die Fr:tnfche bloemen, dewelke dMr een !J.le.l/i/ippifche Aurora

nen te ontluiken, voor den beet v\th zync Rufpen of het zuigen van
~yne Spinnekoppen niet konde bewaren; dat die verfchrikkeIykc
R.egtbank,. de ol1vergeeffclyke Inquijit!e, hem nooit had .afgefehrikt
de groffre zeeren Van ~cszelfs Godsdlenft met een !oefbge Pllardekam open te krabben, Jà dat hy, als een gewonde K~Jgsolyfant, de
(nuit en tanden "ah de vyanden afgewènd, en zyne elge aanvoerders
met ilompe voetel1 had vertnoriTcld; en, als een gelubde Balkhaas ,
Kàtèrs en Katten v~t"heet, ja dat ..... in 't kort (viel'cr onze Offiriant op in) Zoo ik. in uw plaats ,,,as ..... en ik in d'üwe (hrulflueerde Hermes ) ik zOl!de, geplaat{t op de hooge duinen van viel'
O.fliçien, eh op de Iv1emhièhe ii1 its van ti~n duizend guldens
j~larlvks, als van een oIlgenaakbare hoogte, den Ytimon met de
'Ko,Ül: zien l{:athalzél1. \Vant niet ..... en om dat hy niet is (zei
~e- Podagreuze goudc Tor) is hy aUes.
De' /chaduwe 'was altoos de oudjh' Brofr ~'an N I E 'I' .
NI B T was in "wezen etr de 'wtereld zelfi 1.V(!S I F. T,
En hoefd nooit 'voor z:'Yn eind te duchten.
Do~".

nimmer bafl1'd het N I l!. Teen' 'Zvaf'en rVrsgm' p)'n ,.
'V.Jd om 't minfle deel 'i.:an N IET tr mogen ::::'pt
Ziet nim gtdotmrle vedtJds zuc.hteJi.

Afaar

'\V:lot ~yn maagfchap met de fchadmv aangaat (hervatte Henncs
dien test) zulks word abuzively k gerr///!'gurd; want in derlicate werkr.en, 't zy pro,za of vaerzen" moet altoos eene aangename en barme ..
tiÏmze {('b.kcering zyn "an bevallige en injlruffi<;"'e voorwerpen, wa:u'
van ik tot dato uezes geen fcfiaduw in Argus heb befpeurd. l'k zie
wel (zei de Ezel van Pot~fi) dat men geen' Tyd geeft aan Hcel'en
van Digniteiten, dog (bl'omde hy "orders) dit zal ik u voor't laat~
ite zeggen, om uwe Critiqttes tegens myn' vriend te vertrotzen ,dat
Argus begaafd is met een Franfch parool,. Nederlandtêhe Fivtlcitr:it,
Y riè he geleerd heit , Schotte belecftheit" ltaliaanfche openhartig.
heit, Engetfehen eerbied voor vreemden, Deenfèh veribnt, Gcl~
derfche Taalkunde, Spaanfehe uit\'oerigheit, Braband{che welfpre.>
kenheit , in 't kort een comp/eete potpourj of Spaanfche Oi/io var
;lUC die ingez.ulte deugden. Hierop ontfing Hermes een gr.forcca.fc_ (~.
f !,.!.! • .;
1

luad~, en myn Heer frak af, tcrwyl Hermes in een diepe verwonerin g belPec ut cer;de, hoe die man, overladen met vier Offiçien, waar
mede men vier eerlyke ofoneerlyke ,per[oonen had konnen voorzien,
.
nog zoo lugtig marcheerde.
Onlangs waren alhier twee V orfrelyke petfonagien, de Prins II!6Cad~go en de Princdre 'l'~{chea Stog,z, volgens haar qualiteit in den
Stads Doele gelogeerd. De Princeffe was over 't lyf gepiqueert als point
de MarzeilIe. En als men hare Hoogheid met een groote fobmiffie
adverteerde., dat die r'apiJIery uitnemend heerlyk, dog niet genoegzaam verheven was, heert de Prins belooft die meteen Floridafche
t1aald tuffchen vel en vlees op te vuHçn.
Een jonge Dame, welke onlangs aa\l een' bejaarden Zondaar door
den GordiaêlAfchen Echtknoop was vaftgehecht, heeft., uit een tcêrheit van con(l:ientie, het huwelykskoning11'k tegens eene vryeRepublyk verwi1Teld. Zy was uit Room[che ouders ge[prooten, en [u-.
frineerde uit dien hoofde dat zy altoos Catholyk, dat is, Algemeen
1l1oeft blyven.
.
Toekomenden V rydag za'l Hermes de eer hebben van zyneo Lezer
eenige remarques over verfcheide civile perioden van den Argus te communiceren, benevens eene (chets van zyne verdeeling.

'k Zal tragten om dien man iets naar den mont te kookm.
Die vrientfchap komt beel on'verwacht.
't Is zoo: doch had die Knaap 'Van elk l!,een k'Waat l,eJProken)

Geen Hermes bad qm hem gedacbt.

.De Hermes wort uitgegeven, te Rotterdam by yuan H~rbout en
Arnold wtllis; Amil:erdam Oofterwyk, Ratelbant en Róenk; Haarlem van Lee ; Leiden Langerak en Haak; H~ag Wed: Bouquet en
-vander Burg; Delf Bo,ytet; Dort Outman ; Gouda vander Kloes;
Utrecht Charlois; Middelburg van Hoeke; Vliffingen IVillegaartJ;
Goes Bakker; Z: Zee de Vaogt; en Bergen op Zoom O'l.'erftraten.
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Ut nemo in fefe tmtat defcendere n~mo?
Sed pr..:ecedenti fpeélatur mantica fergo.
A. PER S I I Satyr. 3.
verwondert zich ten uiter1te dat de welbefpraakte Koe ..
H Ermes
hoeder, de fcherpzinnige Argus, altoos continueert zyn' evennaaften aan te baffen, gelyk hy nog karts zyn zwadder heeft uitge..
fpogen op een verdienftig Aéieur van den Amfterdamfchen Schouburg. Kan hy met de oogen van Zy11' Paauweftaart geen ander fuiet vinden om zyn zwarte gal mê te voeden? Moet hy dagclyks er·
ger en bitterder taal voeren , e~1 dat zoo ",rclluidcnd en met zulke
vloeiende exprejJien,als of hy het alles uit een V\T eftfaalfch Manufcript,
ten overftaan van de Herren Scholms, Pharhér und Koftcr, had getranslateert? 'tis waaragtig' iets raars, als een Lunatique voor Achitophel t'[cheep komt, of een keerel,op een haute ftelt of twee krukken rydende, zich uitgeeft voor een' Dans- of Schcrmmcefter, en
in alles een Lucifer nabootfr, behalven in geel1: en uitvinding; want
nu fchrapt hy weer met h~t ftompe Cra.'yon van kwaat~Jl'ekenheit
een gebrekkige, en nie.t naar. het Origineel zweemende , Schets op
zyn' weekelykrchen paplere vlIeger naar een' Man, aan wien de vcrlichtfte Kenners, ja onkundigcn zel[~, het verdiende plaudite van een
uitmuntend Aéieur op het Theater, en het karaéler van een aange-

C

naam

l;laam pcr{()ol1 in (OWilcl/atie hebben gege,'en. Argus nochtanS'.
transmutart de welverdicnde lauweren in een' firoowis, gelyk de'
verloore Zoon zyn yaderly k erfdeel in verkensdraf , en, als of hy
l1'lê iets van de A1eterttpfJcbojis van Pithagoras had gehoort, een genereufe en fchoone ziel in een' mageren geeft. Doch men zou Argus konnen vragen, uit wat oorzaak die ?pityging van booze dam-'
pen fpruit. Hermes prefumeert uit geene andere, dan als die van
een' Jager zonder pri'i.'ilegie, anders een Hegfpringer gedoopt, die
op ban en boet een [ChOOll Hart in een' Diergaarde uitkipt, het zoo
lang vcrvolgt tot het buiten adem neêrilort , dan zyn moortm~s
uittrekt, dellonnozclen keelt, het vel aHl:roopt, en, als een tweede Nimrod of rouhairige Ezau, met bloedige tanden verfiint. Verdienfre is altoos een onverdraagly ke kleur a:m de leepe oogen V.lU de
N yd gewccft; en indien zedall met de Sint Nikolaasgift van de Fortuin vergezclfchapt gaat, vcr[mclt de Leepoog als eene met zout be...

lhooide Hcrfftflck.
IJr.:idus alterius, macreJcit r~bus opimis.
Ge~)'k het ongcdiert 'Van padde ~f flek
Der Scbuimgodinne krans met een' bek'U1)'lc!en bek
Bezewrt, docb geen' /lam ~r.(cbf)rjJè ka~ 'lJerb)'tm,
Zoo is 't ook met bet fiomp gebit
J7an Argus, die altoos op 's Mans 'z.:erdienfien 'Vit.
Docb nimmer zal de deugt door A.(~unjls tanden jlytm.

Ach.' kon ik Nine",'è als Jonas in de,ze Eeuw
Eens chuingen tot berou en zynen waan "v'erpletteren!
Kon ik dien kouden berg 'Van hagel, wint en fneeuw,.
Eens doen 'Verfme/ten; en al á' ongeZulte letteren
i'Veérom doen kruipen in die Bilarmoêr 'Van met gal
Doormengden IrJkpot, die, als een Dekoktieketel,
. Staàg bromt en pruift, en te r;;ametel
Z)'ne eb niet eens lp.:oelt en andre drágt ten 'Val.
Il/ant prikt die Apofrcun maar eenmaal met de liel
J7an reén, Z.Y flort baar gij, 'Voort flinkt baar bol gezwel.
Do.eb, Argus, 't is 'Vergeefs in al dit 'Vuil te dabberen.
Neen; He;mes '1.1)i/ :::.Îeb niet rmt oud'Zvy.fs pap bejlabberen.
TVan! jdJOOiJ b] 'Z'an dm put WiJ.'S geefls geen einde ziet,
'I h

't Is modder, Argus, en in 't min) de diepte niet:
Des moet der 'Joodewu/oek het dier den nek verkrachten,.
Dat eertyts u beJchonk met inkt, papier en Jchachten.
Alen geeft geen' zottebol dees wapens, vol gevaar;
Ge~yk een Minne 't kin! bewaart voor mes of fchaar.
Docb heeft d' onwetenlieit 't onkundig Big geworpen,
En kunt gy 't penne,g~r niet 'lveder binnen. j/orpen,
Smo.or in 't toekomende die roekelooze wulp
In zyn geboorteJcbulp j,
Dan zal Mana.f!è door berougetraan zJn fei!M
Eer) zuivren, en bet diep- van mede/yden pei Icrt.
Ongeëisfle Ad"Jizcn worden zelden met dankbaarheit gcacapteert:..
dies, zoo Hermes het ongeluk heeft Argus te disobligeren , zal hy
zieh door verachting wreken.

Nam lauf'eata NUrJlce" font~(cflte habitamus eoJdem'
Et comite Egeria ridmlUs inania ccepta.

Satyr.
De Godinne Thcmis heeft onlangs ecn verzilverde fiar J. V.Doélo·SUL P.

1'is, zoo men zegt, door de maligne influentie van een Ottomans
Heulfapie zien vcrfchieten : men /ttflineert dat de liefde daar van de caufo
movens is geweefi:. \V einig fujet is 'er om zich over de diforders van
die hartstogt te verwonderen: want wat kan. men anders van een
Juffer, die uit zee geboren is , dan i1:.ormen en onweer verwachten~
van een Smitsvrou,. vonken en gloeiende kolen! v~n een Byzit des
Oorlogsgodts krakkeelen en <ioodfhgen? van KUPldos Moeder eene
onverzadelyke Concupifcentie? Want alle Juffers zyn niet als dePool[che Dames, waar van zeker Ambafi"ädeur zeide, dat ze blanker waren dan hare fneeubergen, doch ook vry koelder ; en dat hare cono:
'Ve~(atie hem meer dan eens eene langdurige verkoutheit had mede w
gedeelt. lvlt!li~res majore adeuntur pericufo quam fruétu , zegt Fran~
CÎfClIS Xaverius , dat is, Daar is altoos meer gevaar dan 'Vrucht van
Vrouwen te wachten. Doch Hermes verzoekt dat Argus, die ó1.pparent diep in het Latyn verzonken is , dit niet vertaalt , Vruchten
die gcmeenlyk negen maanden groeien eer zy ryp zyn', enby Mama
Eng. . . . . te Amfterd~m meer op de bedden dan tegen den muur
gC'plant wierden.
On~

Onlangs had Herrnes de eer van een confoltatie van twee A-fidicin,t
Doé!ores, hy te woonen, waar van de oudfte 'uit het Dekkenhuisje
van den Apotbeek in de parlcmoere fchulp van de geneeskunfi was
gekroopen: maar, helaas! hunne ordonnantien en fentimenten difcordeerdm meer dan de [naren van eene ongefi:e1de luit, waar van men
zegt, dat men dikmaals dat Inflru11ztnt ziet ftellen, doch zelden daar
op tpeclen.
De oudile condemneerde de Lydfter, dewelke zoo
zwak was dat zy geen once zyde kon optillen, tot den kelk des doots,
lpecacuanba het lethale Conditum van den Cortex Perwvial1us, en een ziel·
Doch als de Jongfie, die meer medelyden
uitdryvend purgans.
voor de fexe betuigde, dat dootvonnis weigerde te onderteikenen,
verliet de oude Rechter [chiclyk den zetclftoel van Radamantus,
greep ~ do ot het toeknippen van Atrops fcheer, cenigc zilverc Rui·
t~rpenningen (jE,Iianus zegt, dat ren Gans in ftervensnoot altoos de
pooten contraéteert) en verdween 'wo [chiely k als de Prins * * * ~
die 's nachts zonder trommelf1ag d' Armée liet opbreken.
Hoe
waarachtig is het Puntdichtje van ~Ouwenus: de Docroren levenby
onze ziekten en de Advokaten by onze zotheden;
Ulceribus, Galene vales tantum modo noflfis,
Stultitia noflra, ]ufliniaJlC Sapis.

Herrnes blyft by gebrek van papier gebrekkig omtrent de Aritmeti"
Ij'tfe

van de vier. faizoenen van Argus, doch in de naaile verhoopthy

een gedeelte van zyne belofte te voldoen.

De Hermcs ,vort uitgegcven, te Rotterdam by ']o.1n H~fh(}ut en
Arno/d "Villis ; Amfrcrdam Oofler'lvJk, Ratelbtlllt en Rank; Haarlem ""cm Lee; Leiden Langerak en Knottcr; Haag vander Burg;
DdfBoytet; Dort Outm(ln; Gouda r,;allc!Ct' KloeJ; Utrecht Char10is;.'Middclburg 'van Hocke; VlifTingcn ft z/l~~tla1't.\; Goes Bakk.~'F; Z: Zee de Voo'!.t;
en BCI'[Tcn Ol) Zoom O'"cvjtl'a::'/f,
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Sol'vitttr acris h)'ems grata 'Vice '"v'eris, & Frv,.'oni:
crrabuntque jiccas machinte carinas:
At neque jam ftabulis gaudet pecus, aut ara/or igni:
Nee ,rata canis albicant pruiniJ.
'J~m Cytberea cboroJ ducit Yemls, fSc. . . . . .
HORAT.

carm.Ode.f,.

aangename en jeugdige Lente, uitgefireken als ce ne Velt·
DEbruit
met hangende hairlokken, drmpende vàn Krokusdauw
en reuk- en oogbetoverende vruchtbloeffems, komt zich op het
duizentkleurig Hoftapyt prachtig vertoonen. De Ridder Guari~
ni begroet haar in zyn' Paftor fido met den lieffdykcn naam van Bloemen Kruidenmoeder , en Voortteelfrer van nieuwe Liefdevlammen.
Deze gematigde hitte, of liever natuurlyke warmte, verwakkert.
onze iluimerende hartstogten, en wy gevoelen door onze bloet- en
andere vaten eene tintelende of prikkelende kitteling. Met het openen van de faffraanknopjes ontluiken alle onze vrolykheden. Want
die doordringende geurgeeft purifieert de door de Winterkoude of Me~
lancolie geobftrueerde herffenen (namentlyk aan de zulke die'er hebben,)
van alle kwaataardige vochten en overtollige humeuren. Doch Argus,
die, zonder confequentie, maar weinige favorite paJlietjes bezit, en als
~en oud Kaftiliaan zyn graviteit bewaart, neemt geen exempel aan die

D

'1)(1."

'Variatu; m:1:1\' ycrtoont zync wekely kf(:he p:1pierc Komeet :11005 in den
2:elve draai kring , en vereert in her bits of laf a~n den gepynigden
Lezer, als de pros'!zJe van zyn wintergr;t<tll opgeimul't
kaf en lege doppen.

i~,

liberal;lc

Dat 's immers brein, al trot) Jees .flcllillg elks vermoeden,
Want 1e/aarin ZQU de 1/.Jontt '1)an /chri{t zidJ anders '1)oer!cJI?
Scboon ik heb meer dan èens beJpeurt
In r~ets 'lJolwaffi bazenoten
Een' gee/en worm, in ftofbefloten,
En echter op den ba/I de kern 'tUilS goet$ckcurt :
Zoo is 't aak met.den valufchen Jtyl
Fan Argus, dtkfy .en hem zietmtl zyn ftompe byl.
rml lettren zonder zi" r"mpzattlge fpatmdren maken,
IVaar'Van een Dommekracht 'fr,&hte Jonker Kloet,
Als van een diep gcbeim, op ~f!ehoorens toet.
D~ch ecbte SCh1)''io'Cn w,-akm
't Gebou '1)an :ullk ten Mem. want die n;ets onderfcheit'
IFort wuit totgttft gejlrm'i1., maar wel tot arrebeit.
Nochtans ". Argus ,.fe hoon men u dit' al toeftaat" conJidereer evenwel;,
Hermes , dat, alhoewel gy de zomerzotjes van verminkte
ged~çhten,. benevens de NarciJlèn van eigeliefde, <loor het [makeloos
zout. van. een vaat[che CritiqU8> in den corrtljiven azyn van fiilftaallde
öefpiegelingen inzult, datdie, legt hy, echter nooit zonder beder(
of verrottiogbet retour van de andere jàizoenen konnenve.rduuren.
Vergader veel liever van tyt tot tyt. aangename produétien van de natum'; neem tot uw voorwerp een jonge [pruit mafculini generis , die
d{)or zeftien á achtien lenreftralen gekoeJtert, tot een vegetatiefmenfch
is orge""affen; p'luk die met alle hare naturdy ke agrementen, datz.yn
geajfeOéffdf!' fpl'eekwyzen, valfche Fran(che airs, nieumodi[che vloeken,; noit~èer:d.è liefdegevaUen (ten ware eene nachtrifcontre
met mamas keuk~meit of eene oveljaarde Koppe1aarfter) gedroomde
bt!ta;{le-s en leugemchtige 'bravoures ..•.. met een woort, een Calepi...
~. vol z.otheden; deaUerminfte· trek van uwe kraejeveer, ervare
Argus ,. ~al ietswaarfchynelyks van de natuur verbeelden: en of die
lt"rftelflreken zich eel,1.igfins te grof vert.oondeuaaneenkonllkundig
oog,
ver~oekt

ong, bied dat de fhgtandCn met het applicabelc vertel1ingje van den
Bifcaier, die, niets anders dan kladfchilders figuuren k~i1llel1de af..;
malen, aan die geen, die hem zull-cs verweet, met eene doodelyke
fierheit antwoordde, dat het f)orieuzer was te 7.yn primcro en aque/la
<-~I'o./lèria, que [ecundo en la delicadeza "de voornaamilc in het grof dan
de tweede in het fyn.
Onderdaags was Henne~ in de fJaapkamer van den H~er "" :I« :I«
die door de ys[pooren ,'an een koude koorts bereden wierd , en jJra
forma een confitltatie van verfcheide Gcneesheeren als een Krygsraat
belegt had, om de uidpraak van 7.yn vonnis te verzoeken. Of nu de
koorts of de variermdedootsarticrden V<ln de voorvechters van Hippo.'
&raat enGalem \"an dit volgendeoirzaak waren, is hem onbewuft;; altoos
de Lyder raakte in een maling of verbeelding dat hy een [oldaat, en
gmmdemneert was om gtharquebuleertte worden" en addreflèerde zich
immediaat aan een van de el'\':lrenfie en vermaarfie Doktoren, by wielt
liy ge/ageert was, in deze termen: Myn Heer, wy zyl'J een' langen tye
'Untkameraats gewee), dies bid ik u, fchenk my den ecrftm. kogel. De tyt
zalleeren of'èr fiat op zyn Reqlleft verleent is.
Gifteren had Hermes de eer een' lieven vrind te ontmoeten, . die Zoo
doodelyk op eene R~lfette,. die meer een zonnebloem dan een eglantier
geleek, verlieft was, dat hy geen kans 1.ag om hem te cureren dan met
een duifiere kamer en vertch fuoo. Het is een wonderlyke zaak dat
die paJlie zoo volmaakt voor dobbelman op den fchouburgh van de
wereJt ageert, en zoo wel, als zeker Directeur van twee Crnncdien, de
aanfchouwers op klompen als Sophok.lefche Laerzen voldoet. De
liefde wort dikmaals verbeelt door een kin~, mogely k om dat die zelden tot jaren van difcretie komt,. of wel om dat een kint dikmaals het
eynde daar van is. Z y doet haar 'intrê door de gIaze venfters van on..
ze oogen, maar den uitgangk door een valdeurtje , dat vry lager en
wel tienmaal zoo duifter is. Jeugt, gereed gelt en [choon linnen
mainteneren voor een' tyt" hare tiranny,. doch dat hippellend ftalli:aarsje verdwynt allensks , en laat: mis in den duii1:eren nacht van
naberou ftee!(en. Dan komt d'Enrarenheiden Ouderdom hant aan
Hant ons naar 't graf fleuren, terwyl wy in die Iaatfte periode b~!Peculerm
en experimenteren, dat, hoe dieper iemant in alle de eigenfchappen
van die klevende hartstogt doorleert is) hoe minder gclukzaligheit
hy daar in bezit.
.

Een,

Een man die, als Hermes ,cDuragïeu.c, oflicvcr dol genoeg i" on1 Lm;::,;
de Drukpers zync gedachten aan 't gemeen te gelen, waagt meer d;ia
hy zich in 't begin wel verbeelt: want voor de depence van een kopje
Koffy, ecnpyp Tabak, een glaasje Luiks bier, of ten uiterfte eeil'
ftuiver, ontfangt cider Lulleman een Oélroi om hem als een ji:bjeél
van .dnatomie te ontleeden. Hier van heeft Hermes over eenige dagen
een voorval gehad met een' koàpman van ccnc gelukkige en aan vallige
phyjionomy; want zyne oogen vertoonden zeer natuurly k in haren omtrek twee brilglazen van een' Spaanfchen Inquijiteur, en zyn neus behoeft in kleur en taille voor geen' britfchen voffeftaart te wyken; de
mont is van te groote gapaciteit om 'er weinig over te zeggen, ende
c",rnAtie (vleeskleur) van die lieve trony, vry hooger geilluminurt dan
de margenftar van Miltons verlooren P aradys, zal ik overllaan. Deeze
bevallig Endymion gromde in 't ajfirmative, dat Argus (het is ook
waar) een beter fryl en meezgceH: had dan Hermes; dat ide laatil:e
onver!l:aanbaar was :en hy dreigde hem ('t fchynt ongeloofelyk.)
Boit meer te lezen'; en z. v. Hermesheeft zich meer dan eens in fyroop van koozen zien diffolveren: doch nimmer in zuur. Des wa.ren
zyne eer!l:e gedachten die krachtige argumenten te combatteren ; maar
hy erinnerende zich dat een diamant wort verzacht door bokkebloet,
derhalven zal hy maar eene eenige zaak aan ,dien goeden Heea zeggen, dat is, dat, als Hermes tweemaal bankeroet gefpeelt zal zyn in
getH: en inventie, als een zeker man in zyn' koopmansftaat., Eer en
Crediet, hy mogelyk (want het ongeluk fcherpt den geeft, en wort
op het !l:roo gerypt àls de Mifpelen ) de eer zal hebben van hem"
als Mederidder van het kopere Mombakkes, beter te .bevallen.

Sapienti fat diélum.
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Hoftis ft quis erit nO;is, amat ipfe pudlas.
PRO PER T. lib. z..
Ermes zal voor zyn Z0?'le.rfl.izoen
zeilienjarige rvIaagt, als
H een
versontloke roos mtlnppen , dIe de veelkleurige bloeffem~en

poeder van onrype bevattingen uit de golvende tuiten van hare blonde paruik [chud, en, dagelyks hoorende dat fchoonheit onbeftendig is, met een bléék verlang~n naar eenfteeltje duikt , om hare
zwak heit te onderfchragen, Wlens lonken Zonnefl:ralen, en wiens
tranen men paerlen noemt, volgens Lopo de Vega, welke zegt, dat
de zee van eene fchreijende Herderinne, zittende aan haren oever,
de tranen vergaderende, in eene fchulp beiloot, en in paerlen veran~
derdé:

r el mar como

imbidiofo

.A tierra por las lagrimas falia,

r alegre de cogerlas
Las guarda m conchas y convÎerte en perlas.
H Y zal, zeg ik, eene Deerne uit~iezen, welke eenen adem heeft
als Sephyrus, een voor hooft als Mmerva , oogen als Thetys, mont
als Pfyche , en kniën als Venus, een' boezem als twee onbemorfte
Sneeuheuvelen, vaftgehecht door twee kleine granaatknopjes op

E

een

-een ligchaam, Ielyblank als dat van de l'vlingocie:;, toen zymoedernaakt uit Zee in de wieg van een roosverwige parlemoere [chulp
kwam opborrelen. Maar hoebedrieglyk is het buitenfte van die
pekelvrucht ! \VantJchoon hare oppervlakte gladder is dan het gefi:~lde kriftalyn van een' verzilverden Visvyver , en dat men niets
hoort dan zuchtjes van Weftewinden; verborge rotzen , vol gevaar, leggen 'er onder dat [neeuwater. Die groote ftilte, groote
Argus, is een 'lémpe~fl,' derhalven verflinger u niet aan de toetakeling van dat Moffclfcheepje : eXaJiûneer liever en den ballaft en proviand. 0 wat een Roman, vol Luchtkafteelen, hoe veele geaffecteerde verftoortheden ,klevende afwyzingen , me!ancolieke minuitjes,
rollende hal'tstogtjes, beftudeerde lonkjes , onverwachte traanorkancn, en noch onverwachter lachlichtjes zult gy vinden! hoe dikmaals zullen uwe ooren niet vangen het betoverend geluit van die
logenachtige beloften!
Nee», 11~rn Ziel, eer zal ik flervm d~n opbouden lJ, te 11lirmen.
boch wie zal zyn gelukzaligheit betrouwen aan ]ufferentranen of
aan op ftrantpapier gedrukte trouw heit? N i~mant, die flechts Wát
verder ziet dan (gelyk men zegt) zyn neus lang is, of die; weetdat
het zyn Jufl-èreedcn , ligtcr dan de Zuidcnwint, en in vollen zwier
en kracht ons dertel afgefchildert door Geor<~io de Monte -A/ajer.
En of [choon ons AriftoteIes tracht te proberen dat het Zeediep zoer;
en het bovenfre zult is, d'ervarenheit heeft Hermes altoo~ een te,,:
genftrydigewaó1.rheit doen zien: want als Myn Heer de Dolfyn aan
Madame de DOlfinc is vaf!:gekleeH: door het matrimoniecle lympotje"
is 'er noit ruf!:, zelfs niet als hy {hapt,' waarom een lt::tliaan[eh Dichter aardig zingt;
E dOi'mendo f'ipofo anccr naft

h:;'1-'f,

Zelfs in dm Daap kan hy geen ruft genieten.
Een dergel)' kc linnclapje, als dat zuiver gcwaucn, helder gefteven
en glad geH:n:ken was door de konftige hant van Argus, zou !omtyts niet kwalyk in zyn' wekc1yklèhen Kindcl'korf te pas komen.
Het [chynt of het ys n.n flermes door de natl1urlyke warmte van
die naakte waarheit ontdoit is, daarom zal hy dit tegenwoordige
Pafteitje meeft met [1J!mil1imJ hoenderwiekjes , vrou\ve1vke k;llfs~
boril'jes. en hinnepatrY1.cbomjes fi:offe~·en.
Is

Is het niet eenzwakheit , onbetame1yk aan een groote ziel, zoo
veel werks te maken van eene Cbimerique Ridder-Order, beftaande
uit een Medaille en een paar ellen zyde? het eerfte is te bekomen by
een' Gout[mÎt, en het tweede by een' Lintwever. Milord >11: >11: * ** *
nochtans, die, benevens die order, een Duc.'1Je kroon draagt, waar
voor een tweehondertjarig hart zich meer moet verootmoedigen dan
St. Hubert voor zyn' Voorzaat, is hier door zoo opgeblazen als een
gevallen Engel, en in die verbeelding, dat alle de verdienften van
den geheden aartbodem in zyn perCoon alleen verzamelt zyn. Hy
was eenmaal by de Hartoginne van :jf * * * :1:' * en ziende een' kofre1yken Diamantring aan haren vinger flikkeren, zeide hy tegens een
Vrient: Ik had veel liever d~fJ Ring dan de hant. En ik, replic~erie
de Dame, '1.:eel liever den IL1lsbant dan den Buldog.
Ieder taal heeft een particulier agrement in hare uitdrukkingen;
want Hermes kent iemant , die, zondel' den Drievoet van Apol,
wel zou weten te raden,. of eene N ederduitCche Overzetting uit het
Italiaan[ch, Spaan[ch, Enge1ièh of Gaskon[ch gehaalt was .. By
voorbeelt, remarkeer eens deze Italiaan[che gedachten van 'lÓrquato
craJfo, waar Armida haren Galant Reinout' door eene genitale belofte
tracht te bewegen ,. Saro qual piu von"ai, .. fclldiero b fcudo. Ik zal zyn
Wfl1,t gy li~ffl begeert, tnv Schiltknaap of uw Schilt. Die Princelfe floeg
waarlyk den fpyker op het hooft: want als Schiltknaap moeftzy in
alle batailjes de naafte by haren dapperen Reinout zyn en by zyne
wapenen, dewelke toen, als tegenwoordig, beftondcil in een Gagzw aart en twee hantgmnaten; doch wat het [chilt aang:lat, niet Van
oflèhuiden, ge1y k dat v.m Aj~x, maar van zacht Jufferenleer: men
heeft geen reuzekracht van nOOltcn om daar lang" iemant te quetzen,
want dat [oort van wapenen is zeer rekkclyk : altoos Herrnes heeft
'er weinig !ancien op 7ien breken zonder aanfl:onts cene opening te
bekomen.
Men vint Jlizantropen en bejaarde V rycrs, die, als oude Kate:s"
altoos [chrollen op de huwlyksrotteval. Hermeskanniet be[effenolU
wat reden. Want een V rou, in haar bruiloftshembt of in haar dootkleet zyn beide even aanlokkende voorwerpen; het eerfre opent
het klinket om de Maagdelyke FortreJ!e by verdrag over te geven 1
en de andere opent de deur van den Tempel dergOldeVryheit }kt
ecrfie contenteert ons ligchaam door c.en' ingebeelden ~~gcn en Ç:;~l
.

hî)_'\\ -t~

huwdy ksnieutje, enhet tweede voldoet onze ziel door 't prifent van
eene reële gelukzaligheit : zoo dat wy, als de BilTchop Mafius, niet
weten aan wie ons te addyejJeren.
'JÓt wie 'Van dus bept'oeJde Maagdm
Zal ik myn wenden? is't lot myn geliefde Bruit,
Wiens kante hembt het nacbtbanket bc.fluit,
tot de doot, waar langs myn 'Vryheitsglan.!Jèn daagden?

Or

Een van mynekenniiI'en heeft over zes á zeven maanden den middel.
weg van Nazo omtrent dit raadfel gevonden: want 'hy wert ont!ceetent, bedroog de do ot , en zyn' V routje ftierf civiliter , dat is
op 'Baftertnederduitfch, hy wiert van die Dame gefepareert in bed
en tafel. Hier volgt zyne belofte in ju/uris.

o Prou,

het ergfte van de Kanzelplaag, vaar wel,'

Kwaat, op het beft, maar op het allerkwaatfte een Hel.

E.en vel vol wormkrui't, bittre dous voor ons leven;
Kweekfch801 van al de zorg die 't fti~fmoêrs lot kan gevell j
GeJcheufde Diejeg, die den eerften dootskrans [pan;
De wraak des Hemels, en d'ellende van den Man.
En Jint dat oogenblik met alle zyn he!fch vermogen
Hebt gy den vloek vermeet't, en al ons goedlJ pogen
Geflremt. weeh, Kerkboei , weeh, die klemde ziel en Iy!.
Gezegentzy die magt die my ontJloeg 'Van 't Wjf.
En ofmyn 'Vryheits'Vink, dit koitje dus ontfprongen,
Noch eens gedachtig wiert daar tlt op niet/, te jongen ,
Zoo zyn myn gaften, eer ik deze 'Vreugt beflaap,
Myne allerzoetfte bruit, de D * ''if * * en de Paap.
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Nec te dicentÎS mO'l:eat rcverentia. Sed quid
Dixeri!, attendas qua ratione probet.
.
JOH.OWENI Monoil:. & Pol it.
Oor het tegenwoordige zal Hermes het vervolg van de faizoenen
uitftellen tot toekomenden V rydag, gely keen welgeintentioneerd

zondaar zyne overtredingen doet tegens een' hoogtyt ; dan is het:

Halte, myne dagelykfche tytkortingjes; ik heb iets noodzakelyks met Heeroom
te doen; doch hebt patientie; als de weerelt en de Parochiaan voldaan zJn
zullen 'w.y als trouwe vrienden malkanderen met meerder liefde dan te vooyen
embra.JJeren. Des zal hy nu , in plaats van met den Herfft, met den vrien~
delyken en ongeblankketten Argus zyne intrede doen, en, is het mogely k , de duiftere centurien van den Tnoflradamus ophelderen; doch met
een den lezer waarfchouwen ~ dat hy voornemens is om die geleerde periode, die Hermes raakt, te tracteren als een fpaanfche Alcade finorgens
vroeg de ihaten van Madrid doet; dat is, zorgvuldig het ingewant van
de nachtquispedooren te b~(peculeren; niet om die uitgeftorte [chatten op
te rapen, daar in te dabberen , veel minder die te proeven, neen, maar
om'er, indien het doenlyk is, zonder zyne [choenen te bevuilen door
te paJferen. Ondertuifchen moet Hennes aan z1'n' vrient Argus een
Hiftoritje vertellen.
Een)?raatvaar, na dat hy Arifi otiles by na verworgt had door taie en
langgerekte koorden van ongezulte Letteren (neem dat' er in dien tyt
F
ook

pok een Argus \V:1S, di~n hy (O}JlÎ;:!:1t"tric'~de) vroeg hem; Is dat niet
heerlyk, Papa, en ter; hoogbften "Jcr(wlJi1dt5Î'~j'k? Dat niet (repliceerde de
Filofoof) maar wel, dat een meiifch, die t"i./"W be(!JiCIJ beeft, bet geduld heeft
van in ww geze!fcbap te blJ'i.!en eiZ dat kakelen aan te booml. Onbe1ecttheit, Argus, is geen feil van de ziel maar ilechts de uitwerking van
verfcheide feIlen, als van ver\vaantheit, rlichtsohkunde, luiheit , een
botte traagheit , en laffen haat en nyt. Pa1ijanias verhaalt ons, Heer
Argus, dat in drakdie, waar de Harddrayers van Silicus getedt worden,
een fiilHaande water is, dat, door een' eikentak gel'Oert ~ ynde , duifiere
dampen op werpt, die aanfionts in :ll:inkcnde waterdroppel en diJl'olvereil ,. doch meerfchade aan den reuk dan aan het ligchaam toebrengen.
l-fermes, gelooft qlen, heeft de Jiwvivance van dat wonder: want om
dat hy ': f of zesmaätplct de puilt Vim zyne Roede in den fiilfiaanden
put ~ die wekelyks cCli'KQchoeder opwerpt·, heeft gefpeelt, word
die i[oCt/e Füûs, als een andere Boksvoet ofMarzias, de huit over de
oOl'çn gehaalt, en dat in Juliaans Apo.ftaats Latyn, het Gattlois vak van
de Franfche R~fug"el!s, en welfprekenheitsbloemen, geplukt van den
Arbor 'Iri/ff in k[alakkcr, ,,,,elke noit bloeit dan 's middernachts , en zync blodfems door de opgaande zon ziet nederdruipen , en diergelyke
beleefde termen meer, zoo dat'er gelooft wort, indien Argus ten eenigen tyde de kracht kreeg om een Vrou of Concubine te bezwangeren,
uit die verloRing niet dan tanden of nagelen voor den dag zouden komen. Doch het gevaar, dat uit die monflm~(è geboorte te duchtc1\
front, zou niet groot zyn, want het is.( volgens Bias) eigen aan een
zot, te willen maar niet te konnen befchadigen.
f<..uidflulti proprium? non pql1e & vellr 1Joc~r~.
Hermes zal de civile expeJlicn van Beulof Vilder, [choon ruim Zoo
applicabel op Argus als op iets anders, benevens de menigvuldige condradictien, en het dreigen van geen gelegentheit te zullen gt'Ven, datzyn papier
Dm dat "Jan een Pasquillant :,elezen ~iJJort, ovedlaan. \Vant belangende dit
laatfie, het is nict w<1arfchynelyk dat een Vader des huisgezins zyn
kint za.l forccren om de hi/lorte van Robbert de duivel of Doktor Faujlus,
in plaats van Telemachus te lezen: niet dat'er gefGhreven Haat, dat uw
papier niet di'VertijJànt genoeg is, neen Standert-drager van den PauweÜaart, het is om wat anders; want rakende uw manier van diverterm,.
een Comediant, die zeer natuurlyk te Delfshaven een Boer verbeeldde, heeft Hermes beter voldaan dan het Opperhooft , die de Rol van

.

Dok ..·

Doktor Fil~hout door eige houffónneries ont{ierde. Men zal u, alzoo
onze kennis noch jongfc en onryp is, niet verder laflig vallen. Enkel
en alleen glorieert Herrnes hier in, dat, offchoon de dagelykfche miraculen zoo menigvuldig niet meer zyn als in de primitive tyden, hyevenwel
door zyn Toverroede eenen N ederduitfchen Klerk drie regels Latyn en
drie woorden Franfch, welke hy by deze ofgeene okkazie in 'r lyf zal gekregen hebben, heeft doen uitbraken. Daar word gelooft, dát de
Goden, om Orfeus te {haffen van dat hy door zyn Lier de zweepflagen
der verdoemden had g~foulageert, hem zyne V rouw wedergaven, en
ter contrarie, om hem voor zyn Muzyk te bdoonen" toefionden dat hy
ze aanflonts weder verloor. De I-leer *l
die zoo gelukkig
door de zeiffcn eener quaataardige koorts van zyne Huisfhng was
g~/epare~rt, refolveerde echter om in de gepajjèerde Lentemaant een
nieu we kermis te-koopen; des hem Hermes (hoewel wat laat) met
zyne ge)dachten zal vereeren,. en den Huiftboom van 1,yn tweede
huwelyk met een' krans van Herfftbloernen fiereren.
Hi~r fpeelt de m. an voor Loots, het wyf voor Oceaan;

***,

Zy In beweging, hy in prykel van vergaan.
Want die in Hymnus lot tot tweemeel toe lyn krachteA
Ten prooi werpt iiJ. den muil van't klevende verrnaak t
Is tweemaal in gevaar van in dien firop te fmachten ~
En dat is, op myn woort ~ een vreezelyke zaak.
Het is ons eigen Lans waar meê dele AmalOnell
Ons grieven. en de doo[,
Van alle vreugde ontbloot,
Zal met een' krans van firoo ons droeve ruft eerft kronen,
Die Heidenfche otferblok en doodelyke klllifter
Is als een !lalkaars, die eerfr licht, en dan in 't duiftec
Ons op een dorre hei en onbekende baan
Wanhoopende laat Haan.
Het [tremt d'Orakelbeek en Levies Outerkraeien.
Want wie kan op den zelven {tont
Den Kanrel enzyn ROlemont
Voldoen? 't is HerkIes werk een tweegefpan te paeien.
Ja Rykaart, op zyn zwanekoets
Geftrekt, kan delen l waren toets
Van vraag- en geeforkaall , niet doorfraan dan met klagen_
Zyn Gaike eifcht meer voor een en lonk
Dan Mark aan Kleopatra fchonk.
Een beeft, gelyk men weet, kan zelden dobbelt dragen,
En of men lucht en fteem dat on7.efonás verermt:
Gella en zaligheên
.
Verleiden fteets die geell,

(SGhr~~:~

. (Schreeut Tempelbulblk) die met d'outerpa{[cn fcherrm.
Maar 't erg!le is, dat altoos door beurtverwiilèlingen
Een jonge Mars of blonde Adoon,
Liefhebbers van de hartekroon ,
ln't middelpuntje van uw huwlyksveltiug dringen.
Want dit 's een zeker cordiaal,
Dat ieder drinkt uit Hymnus Schaal,
En ieder vrome man naukeurig mag omhouwen.
Eet, goede hals, en wees niet vies,
Schoon Pieter, Klaas en Koos en Dries,
Ja duizent ongenoemt, Haàg in uw' pappot [pouwen,
.
Ben~int gy dan de vrcên
Do'orkracht of door gebeên,
Slaaft dan den hals aan fiuk door angl1 en repetitio",
En fieek en hou, leg aan, geef vier,
Hou moet én longen go et. vraag nimmer om kwartia:
Schoon kruit en loot is op, men eifi meer ammunitie.
En of dan Kaprikorn geell eCIl ei in de pan
Kan l1aan,
Hy moet'er aan
Want Sakias Gardiaan verbeelt voor't min!le een man.
Vier, vloet en Vrou, begint met d'eige letcertallen,
Dat altoos tot uw voordeel uit zal vallen.
Want wie wacht voordeel Matant
Die gul7.ige Quadrant?
.
U w vier en vloet verdroogt, uw min vergaat in alren:
Want wie kan altoos in het vier of 't water plaifen?
Wie kan het Molentje met alle kittelvaan
Een ogenblik doen ltille !laan?
Ja 7.elfs een lnvcflteltr van fpuit en waterpompen
Is zoo onmachtig om de vlam
Te bluffen ·van dat Dier, als of men ondernam,
Om met zyn' duim alleen den lEtna uit te dompen.
Geloof het 'ZOo je wilt, 't is waarheit tot een tittel.
'k Heb dl1Î1.ent zaken meer.
Maar voor deez' eenen keer
Zal dit het laatfie zyn van H~rmes llachtkapittel.
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Ut

de vruchtbare Herm op het t0011eel; bckranil:, als
H Ierde komt
Tuingot of vader S)'h'aan, met gloeiende Druiven'olTen,
duurzame Winterpeeren en Fefioencn van blozend~ Appelen. Hy
is gedo[cht in een' feuillemortm tabbert, befrikt met geelc en halfgroene \Vyngaartbladeren (Hermes hoopt in 't kort den vrolykcl~
Argus met een' dierge1yken Japon te zien pronken) en hy \'el'l,amelt, als een eerlyk Tuinman, met vereelde handen den noodigcll
voorraat voor zynen Lantheer, den geitrengen \Vinter ; een \'oor·,
raat, die hy, als een tweede Sampfon, heeit ge haalt uit den fl:crkcn
muil der klaiachtige aarde en de klauwen van groenbcmoJte of witberypte vruchtdragende takken. Hy is ruim zoo voorziende als arbeitzaam , want hy bewaart, als een ervare CoiljitJtrieï, door de
7.outmynen van St, Httbes, zyne opgeleide gewaffen , welke anderzins als wittebrootskindertjes te vroeg zouden rotten, D,lt onze
lieve vrient, de Heer Hondertoog, aan die \'oorzorg een \'oorbeelt
geliefde te nemen, het is zeer waarfchyne1yk, dat hy zyne Lezers
niet altoos op zure fleepruimen, bevroze zotsappelrjes ofuitgeflagenc
rabauwen zou trakteren. Maar om ons niet van d'en Herfft te ver-

G

wydc.

wydercn. Of welz} n:: fruiten veelt)'t,:; met [tuurt buien,. zware {lagregenen en buldcrende il:ormwinden geaccompagneert zyn', die eet...
bare prezenten nochtans participemJ niets van die onguurhedcn, maar
zyn vry van meerder waarde dan die "au 'I'betys, dewelke, als eene
karige AbdijJe., hare bUUlTll met groot gedruis een klooilerkraam van
gefchilderde fchulpjes en kromgcdracide horentjes vereerd, terwyl
zy een' oneindigen fehat van rykdommen in haren gierigen boezem
bewaart. Dit laatfte doet Hermes gedenkenaan zeker liberaal Heer,
den Rentme~/fer van * * *. die zoo overtollig, als een fuccejjèur
"an St. Egbert, de eierfchalen aan den armen vereerde, terwyl hy
zelfs. van qe doiers lekkere appclfrruifjes bakte. Het eerfre brengt
hem in geheugen eenc volgcefrige gcàachten van zeker Italiaanfch
Dichter, welke gelooft, dat Natuur badinerende haar vermaak neemt
om die perfoon ( dat is de konil:) naar te bQotfen die .tIle zync glorie
Helt om haar n.lar te oootren:

**

Di natura a/te par, ehe per diletto
L'imitatrice [ua Scherzando imi!i.

'.V

De
ynmaant, Moeder der Dronka.arts, en Koppelaarfrer van de
JagtlIefhebbers (want zy Hoot het wIlt op, hoc wel van een ander
foort dan daar Argus een Duif van heeft gefchoten) fte1t Hermes voor
oogen de accufaien van zynen vrient, dewelke meent, dat h.y met geel1~
nuchtere zinnen tot die dwaas heit van IclJyyflûfl is gebragt ; en dus gedenkt
hy met een aan die wetc periode van 'JagtJchen j}laftdog, dolle Lidde."p~ft, .fI.ydra, en zoo voorts. Hoedanig moet de man met zyne flangeroede hier in zich gedragen? moet hy de welverdiende loftuitinge
niet geven aan die jèrieilze en hie1'og~Yfilche benamingen? of moet hy
met een meprifante iblzwygenheit die L/1:gj·vifche dootfprongen be[chouwen, te meer daar ons OviJiUJ leert, dat de Vogel van 'Juno, geprezen v,cordende, zyn' waaier uidpart, maar indien'er gezwegen wort,
7yne gerchilderde féhattcn ycrbcrgt.

l.audatas open/at a""is 'Junonia pennas;
Si t at:Îtm jj;ec7es, ilkt. recondit opes.
Neen, Argus; of wel d'Italiaanen de wraak voorfirllen als het
wetHe dat een frerveling bezit; en dat, gewc1t met gewdt te keeren,

ren, eene oude fententie is, nochtans zal zulks

teg~nw cordig

niet;

g~[chieden :

Want zou áees fcherp~ zwane'Vter
't Onwaardig Voorwerp bits dOelt fcheldm of doen lief/ft;
./Jlsdan was Hermes wis die Keizer ,d;c wtlecr
AI z.y/J 'Vermaak nam in 'f doorfteken 'Valt c,le 'tiltegen.
Maar vergaar u.evenwel niet te veel aan 'tc.\'L!;npel van den goeden
moordenaar, die onverwacht gepardonneeJ"t wiert; want moderatie ii
als een ver[che Kraamvrou , zeer filjet aan het inil:ortèn.-Hcrm~
oordeelt dat het· heilzamer is voor Argus in het toekomende cen
Rouwfloe'rs over ZYIl kermestrommel te trek kcn, of de ganzen te imiteren, als zy den. berg raurus, de hoofttfat der Arenden, met logge
lIilspennen moeten overvliegen; als wanlieerze een' Heen in d~n bek
nemen, om door't gel uit niet bekent tew01;den; en altoQs' by nacht
palièrende, worden zy zelden van die SOWl'Ci"iti1lCil gehoort ofgezien.
Gifreren verhaalde een Dame aan Hermes , dat 7,y te Am11:erdam
de eer had genoten van den Prins Itta CdL','l,o, benevens de princeffc
'I'ofchea Hoga te faluemm. Om den anderen dag droeg de vmil: (vol,·
gens haar relaas) een keten of veeren door den neus; geene onaal''''
dige' vábBeldirig vàn lucht en aarde. Zoo nu de vorlbnne noen
eenig vuur in haar waterkruikje dnlagt, konnen zy compleet de vier
EJemente uit maken.
Onderdaags viel het oog van Hermes op eene paJ/à:;)! ,':111 '1h)'cfiCj',
een, Treurfpcl van Seneka, waar in het hotleycn gewraakt wort.
en een geruft le,:en is. afgefcherfr. Die .paJlàgje deed hem. cenige
refleélien maken op die rampzalige verkiezing \'all Hoyeling te willen
zyn; dat is, altoos ten eencmaal afhangkely It te wezen van eens anders wil; noit te durven betuigen wat 'er op long of lever legt i
Gunfrelingen te vleien zonder die te beminnen; inde!' daat in goct
te verarmen en in hoop te verry ken; alles wat men ziet te pry zen,
maar niets te achten; de grooten te onderhouden met difcot!rJlèn die
men in de ziel vervloekt; geen vrient te hebben ièhoon men genadig een ieder zoent; om een' honr te bgc hen, en cene kat, die de
fultane f'l'Vorite is, te care(Jèren; noit de fortuin te cl\'.' ingen dan m<:t
zyo' Evennaafren een beentje te zetten .. ' . , in 't kort.

't Hof is een Pryflat, 1.vaar de laflren triomfere.,
Waar Zedentiranny zich openhartig melt,
Poor fchelmfche pogi'ngen een altoos open velt
Daar Schyndeugt ware Deugt altoos tracht te overheerm.
Een fchool, waarin de ziel al d' archlift komt te leet'en;
Een zee , waarin 'tgemoet Iy! fchipbreuk door gewelt;
't Bedrieglyk m~mgezicht, waarin een fchelm 'Zich fielt,
En 't prachtig Schoutooneel waar Onrecht zal braveren.
Een bofch, waarin de Deugt wort dolende omgeleit.
Een plaats, waar dag nocb nacht de waarheit wort gezeit.
In 't kort, waar al het fchelms en laftren zamen leven.
De wyze Salomon veracht hier 's Heers gebot.
De groote Peter zal ons't grootfte voorbeelt geven,
Die kwam maar eenmaal daar, en hy verzaakte Godt.
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C!m;entia ~fi temperantia animi, in poteftate ulciJcmdi: vel,
lc;'litas fi:perioris advcrJus inferiorem in conftituendis p(J!nis.
SEN E CAL 2.. de Clem.
om dat de roede van Hermes weerzyts met twee flangen , geI slykhettwee
tenanten van een wapen, bezet is ; d:tt onze ProfeJ!or

Literarius, de ontzagchelyke Argus, hem Hydra noemt? ofis het
om genereuzeil:ent voor zyn m:sJag in het mannelyke, en vrouwelyke (hoewel Hermes verftaan heeftdat hy redelyk achter dat laatfte
is) als een Auteur zonder authoriteit, op een blad grau papier, en
de geboeide vuift gewapent met een pen uit zwavelftokjes verfileén,
honorabele amende te doen, zeggende; Heeren, nooit heeft Argll~
.IElianus , A1clrovandus of Plinius gelezen, anders zou hy hebben opgemerkt, dat'erzoowellfydrusftaat als1/ydra ; dat het eerileAlafcu.
/in is; en /pecialyk dat Plinius fchryft in zyn 2.9 Kapittel, dat die
Slangen, die Hydri worden genoemt, het allerfchoonftc foort van
alle Waternangen is, en zoo voorts. In orbe terrarum pulclJerrimwf/!,
anguium genus eft: quod in aqua vivit: Hydri vocantur. . b:n ./Elianus
zegt in zyn 9 Boek, dat' er in CorcyrarJ.ydri gevonden worden,waarvan
het fpreekwoort komt: veranderlyk als Hydra. Desgelyh Hydra
aan ftll kken te houwen, 't welk zoo veel is,als zig ~n noit gedaan werk
op den hals halen, enz. Welaan, Argus, uw ontzag ontwapent Hermes,

H

d::s

des zal hy u een denkbeelt geven van lf;'dra , en dat uit een medeJydz~umhcit die een ieder diende te gevoelen voor zyn amptgenoot,
ja dat noch meer is zonder roe of plak: want dwalen is Arguslyk.
lVlevrou * * >1:: * * zeide eens zeer geeftigop het fujet van Poljeukte,
dat men meer gefiicht wierd door de waarheit van denGodsdienfi uit
den mont van een' Leemar te hooren, dan uit dien van een Haagfch
COllJediant ; ook is het nutter uit de levende b:-on der Gerchicht.
fchryvers de Hiirorien te putten dan uit de geblankette Hengftcbron
der PoëtC:l: want het laatfte klatei"gout is altoos met ruim zoo
veel aardachtige flof befmuit als het wekelyks nieus van den houffO;?fl('rendcn Ykourantier Argus. Nu tot de explicatie van Hydra. De
Potten, waar van de fommigen in voorgaande eeuwen alzoo zot en
hf waren als verfcheide noch levende, 'hebben verzonnen, dat het
Serpent van Lerna een .digyptifch zinnebeelt was van een vereenigt
Parlementzonder Jrigs of Torrys, en dat, als'er een bolletje afgeblazen
wiel d , 'er fluks e~n ander opfprong. Servim is klaarder in d'uitleg•.
ging van deze verziering dan'Palephatus, en zegt, dat Lerna een a1(··
ker was, waaruit weekdyks rui1rchende watergolven vloeiden die
de' omleggende weiden en beemden onder water dom pelden, en dat,.
zoo haait d'cene opening gdlopt was, differente andere uitgudsden, en
vorder, dat Herkules dat ongemak remedièerde door alle die waterinondc.l1 te doen opdroogen:
l){ale verttm examinat omnis
Corruptlts 'Judex.
HORA.T. t 2. Sat. ~:

Een omgekocht Ree hter onderzoekt altoos niet naar een waar befcheit.
Ziet Argus kans om Hermes bron, die hemelhoog
Den Argus heft, en nooit zyn 'waterpomp weerhouden
Zal tloor zJn killen inkt te flremmen, te verkouden,
Of door een kintsge.dacht, die als een [pongie droog
En meer doorgaat is dan een puimfleen, toe te floppen.:
Fiat; begin '"v'l)',groote .man,
Sla J-Iermes in den ban,
En houw van Efydrt1as nek die jlange- en drakekoppen:
fi1aar ach! hyducht
Dat al uw. boert is et'nft ,. en al U7.t' ernfl maar klttcht;.

En:

En zoo ge een 'Van de daán 'Van l-!erkles uit wilt 'Voeren;
Het eer zal zyn Augeüs ftal
r'e kui.ffèhen 'Van zyn' drek en meft, dan Hydr:aas 'Val
t'Uitwerken. 't paft geeJ~ Haas de 'Valken te leloeren.
jonker *** *, die, twee maanden geleden, de laadk gunft van
lvLJdemoifelle Pbillis genoot, die altoos kuifTcher langs het gehoor
dan het gevoel was gewcefr, woonde 's anderendaags eene converzatie
hy van jonge Heeren en Juffers, waarin de minfl:e Candidaat een
duiiter fchriftuurplaatsje van de konft der Minne wifr uit te leggen:
maar de vroly ke en openhartige Pil/ir lachte met alle die quotatïenj
waar op de onlangs begunfrigde Minnaar haar elpenbeene memorie·
boekje verzocht, en daar in deze vi!:r navolgende regeltjes fchrcef;

'k Lacb met Kttpidoos toorts: 7.vie zag ooit Filli-s blaken?
Riep Fillis, zuiver als de zufter "Jan de zon .
./leh Fillis! zoo je P . .. maar een 'UioortJPreken kon"
Zy zou dien rooden mont baaft leugenacbtig maken.
Het is eene loffèlyke zaak, bakens op te rechten, zoo voor den Zeeman die zyn [chip in 't holle pekel, als voor den Minpiloot die Zyll
vaartuig in binnenlantfche revieren en met riet enmos bewafTe kreek·
jes waagt; want of wel vuur en water tegenfrrydige elementen zyn,
echter heeft men meer dan eens gezien dat een Brander by water
wiert aangetafr, doch by vier verlaten. Hermes verzoekt den .Lezer, en voornamentlyk die aan 't Y woont, dit klinkdicht te exa·
mineren en te toetzen of'er geène van die muzikale toonen onder loo~
pen, waar door dagely ks de muuren van Mama Eng *:1(' * * 's Caravanfera wedergalmden.

Ma! 'k heb hem Joodljk lief (»lZ z)'n be'Valligheài11.
O! 't is een eerlyk man, ftilzw.ygende als de nacht;
'k Moet fterven, zoo' k. altoos niet naar zyn byzyn trach).
Om al zyne aardigheêlZ en lieffelyke reden.
Maar Kobe, dat' s een Z9t, die heeft my láng gebedm
Om 't zoet, w.aar naar zyn neef veel maanden heeft gewt!,hi.
Foei, 't is een groote gek, daar alle man mê lacht"
Zwart als een D ** * *, en mismaakt in gerl! en leden,
man mê
in gerl!

](om, kom: zoo "'Jry niet eens: nu zoetjes Wipt, m,'i't He,}r :
Jf'éch, handm van de bank: je doet my waal~J'k zeer;
Foei, foei: dat is '1Jerraat. Heer, Jenker, is dat tieren?
'k Zal/chrcien zoo je gaat. adieu mon Cher. Amant,
'Ic Bemin ft als mjn ziel . .... dit "-vas altoos dm Irl:,t:t,
Heer .Argus, van M.,1m,1 haar fyf/fte k.1711enierm.
Hermes moet zyn' boezemvrient Argus noch een klein comparati(fpreukje vertellen: .voor eer fr , om d,at hem aangebragt is dat Argus een vogel was dIe geen vaak heett, en dat hy, als die van Pallas, wakker was als andere fhepen: ten tweeden, dat dezelve
Argus, als een lleilige Vader, op de· [choften van zyne lieve
vrienden, of als het beelt van!jis op de pakzadels van langgeool'de
Die16n, wiert gedragen, en by gevolg altyt. in ftaat was om met een
Hermes vyf a zes te leven, gely kP ol)femus met de metgezellen van
Uly(fes, dat is, met huit en hair O. P. op.
Een lVIi lord .Argus wert door twec keerels in een draagfroel, lui
en makkelyk Duimerende , voortgctorH:, en door een Vleeshouwer
ontmoet, die t\vee kalveren, met de pooten aan een gebonden, om
den hals droeg, het welk van verre niet kwaly k naar een omverWet[che Delf[che PalatÎne zweemde. Haal uit, riepen de dragers
(want MilO1'd protefteerde dat hy niet een enkd wo ort wilde fpreken) of by den akrement en dit en dat ..... Haal zelfs uit, [chrceude de kalverbeul, die nevens 7,Y11 linker zy een klein bulhontje droeg,
wat D * * * * *! gy, lompe vlegels, draagt'cr maar een mct u beiden,
en ik tl,lleen draag 'er twee.

A1utato llomine de Ie
Fabula narratUi"

HOR.

Ser. I. I. Sat.

I.
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At quum tonantis annus hybernus Jovis
Jmbres nivesque comparat:
Aut trudit. • . . • .
HORAT. erod.I. I. erod. z..

D

E Tieran van de viel' Jaargetyden, de [cherpe \Vintervorft, komt;
op het ·laatfl: zyne gryze kruin vertoonen
c.J'ot d'ooren toe in 't bont gedoft,
Als een Jt,lagnaat of Poolfch Staroft:
en verfmult, als een prodigaal Hoveling, in minder dan drie maan":
nen het inkomen van de drie voorgaande faizoenen. Hy draait de
Httllàre beerehuit van zyne religie naar weer en wint, buigende met
meer devotie zyne ftramme. kniën voor het altaar van versontftoken
eikenhout en glimmende turfkolen , dan een Perzirtan de zyne voor
de ryzendezon. Eene geftadige inwendige hitte veroorzaakt hem
een' hontshonger, en zyn magere Winterkoe verfIint in drie beten
al de boter en' kaas van de voorgaande negen vette beeften. Konden
de ontheupte koejen van Argus, gemefl: met fchrale en uitgeteerde
gedachten, dat ei~n wonderwerk in zyn papiere Klapmuts brengen, en de Hokkelingen van Hermes met huit en hoorns binne{chieten, 0 met wat een vergenoeging zouden die Mec.:enaten dat dorre
knekelhuisje , zyn weke1ykfcheMeftkaf, hiet bezoeken, op hoop
I
van

van hickOf dal!' een' [chonk

or uitgezopen mel'gpyp van SatJt of Sa-ntin·-

n~ op te loopen! maar helaas! Hermes vreeft,

En al z;yn vrees is dat hun pogen
Onnut is, als gebout op Argus onvermogen.
W($nt al zoo min als 'Jttffers nat,.
Dat uit lieve oogen [pat,
Betrout wort, wyl die bron kan eeuwig tranen geven;
Zoo min als Kloris koorts, fchoon al baar leden beven,
Gelooft wort, als zy galmt: Hûlé&.'1s! myn Ziel vertrekt.'
ren zy z:e op ftroo legt uitgerekt jo
Zoo min kan Hermes 't woort Valt Ar/!,uJ rifpeé!eren,
Daaf: I~y den Lezer dreigt door geeft te diverteren.
Maar die armoede van onzen Argus daar gelaten. De bittere V orit
Gedurig is 'cr geen fi1eeu en hagel in het
winterkwartier te zien; altoos geenc vlagen, gecne onguure noo1'tfche buien te gevoelen, noch bulderende zuchten van den felIen BoreaJ te hooren .... " neen, daar zyn ook Antipodes van gebrek en,
ongemak; daar zyn Con/er'~'m van A1uzJk , Baelen , enz. men benaat het ys door Schaatsryders en N arrefieden (vergeef my, 0 Argus , die laade e.\pl:ejj;"e, dewyl gy het gehecle jaar door met dien
bolderwagen rydt) men heeft 'er adelyke en burgerlyke byeenkomften, waar die aanlokkelykc Sexe, op het {1vantagieufle uitgefrreken "
de andere helft beheerit, en, als moderne Medeaas ,Circes of Armidaas-,
de mannelyke zwakheden betovert. Men maJkeert 'ey zoo wel de
hartstochten al_s de ligchamen; en het is [omtyts geene onmogclykc
znak in die vermomming de vrou af maitr~(Jè van zyn' evennaafren
als zyne eigen te omhelzen. Een dier, voortgeteelt uit een fprinkhaan, en een vlindertje dat de loffelyke kooit doceert van geen val~
fche pa[en te maken, voldoet het gezicht door curieufl maatCprongen en welgefi1ede kabriolen (doch geene zotskabriolen , gelyk een
mercenaire veder wekelyks haspelt op de dansvloer van een wit papier,
en dan door de brutale order van een vergalde inbeelding .... in 't kort
de \Vinter is met zoo veele agrementen vermengt, dat 'cr Hermes
voor het tegenwoordige zyn pen by neerlegt, te meer daar hy ziet
dat Argus zoo- ongeneezelyk met de ongevoelige kwaal van me1aatsbeit behebt is, dat, zoo hy daar in continueert, Hermes byna van voor!;lemen zou worden daar jegens te prot~!l3m?) en den Bubulms niet meer

predomineert niet altoos.

t..:

te toucheren, berispen, of zyne zeCl'en open te krabbelt,. en zulks
voor. . . .. voor altoos ? neen, tot toekomenden DYllsdag den IJ
Oétober I 7 z. o.
.
Hennes is onbe\:\"uft of het Balthaztlr Gratiatm of iemant. anders is,
dewelke [chryft dat 'er twee zaken zyn die [chiclyker groeien dan
duivelsbroot (cbampignoJlS) het eerfte is een proces, tuffchen de han·
den van Prokureurs en Ad",'okaten; en het tweede iets, ongenoemt 011geb/ameert, tu11èhen de handen van eene jonge Juffer. Voorlede Rotterdamfche Kennis \varcn'er t\vce l-Iecl'cn in een. Tent daar men Comedien verkoft: waarvan d'een in den Bak zat en de andere in de
tweede plaats; roepende d'eerIk t.ynen vrient toe ~ He~r Jmt, 'lvaar
zien we jlltS ma/km/ieren? Deze (die een' ouden Boer beloerde, wellce, om zync vingers te ontcloien, dezelve onder de rokjes van een
jong Boerinnetje had verborgen) antwoordde hem: Irt de herb~1g 'vtm
de bant onder den 'z.!oGr(cboot. De Boer, naar 't [cheen} hieraf VCl'~
fchrikkende , ,vilde zyn' poot te rug trekken;, waarop de bewufl:e
\Tient hem toeriep: Neen, neen, dat gaat zoo niet, beftemaat ; 'tuant

als gy bet Uith.mgbort
weér vindm.

'Z~'eCh1:Cefllt

kannen 'lilY onT./ogelyk de IlerbeJf.
-

Men acht het eene zotte en lfÎnderac1'ltige 1utflit, in difpuit te
trekken, welk van deze twee hft befte is, gelt of ver11:ant. Indien
men Hermes deze' vraag kwame te doen, 2'.OU hy repliceren dat hy
liever ryk dan anTI wilde zyn, want de Juffers, de wynhuizen, bar(et faraonkramers, en diergelyke adclyke exercitien, zouden meer
vrucht uit zyne liberalitût ontfmgen, dan de tegenwooTdige Wyzell
fbchting trekken' van zyn gedult.
Drie dagen geleden ·cnthng Herrnes in een' brief, met VCl'gutt
Lak gecacbetteert, dit vûlgenàe vaersic, met verzoek den uitleg daar
van aan het adres te CJ<.'pJI'jf1eren. Om dewaal'heit geen gewclt aan
te doen vint hy het te mUlerÎertJ endiepzinnig voor zyn hooge jaren,
dies zal hy het lie\'er aan de deciJie van beide de Sexen verblyven ..

R A A T Z E L.

o Leewu;e;mti/tje

cI:?t de k,,(!chtm

Fan Sampfons hwi', Df al zoo hoo!!.'!.
B~(l()ten voor dees heut m oog,
Doch I;aakt ontdekt aan myn !};cP(J(bl!!r ~

o dui/lr'e fp611goron,

7.va(!f't te roemen,
WiJms I r1iddet ~/eurt geZyk eenror;s;
Doorlu(IJtezeekor,aal, t,!rkais,
.of'! opperft van granatebloemen;
o ~14nde.,p;:uik , (neeuwitte vlokken,
41s~'de blank, als zil',,'er glat j
.) ]Je, Nfingodinne draaide 't rat;
f{upid~ ~elfs·fpon deze lokken,
Yerzilver.t vlies, blazoen der minne,
Dat ftee~s mylJ zieltJe houdt bezet"
Getyk .een vliegje hangt in 'I net
Of webbe van een herrefftJPinne,
Klein dal, waar rozeknoPJcs bloeien,
Dit 's 't laatfle dat u wort gewenft:
M,aak ,dat uw bloemtje niet verf/enft
IJy laut v.an 't-zelve te befprfJeien,

Noch een woort, en 'daar mê gedaan, Zoo als Hermes bezig was
m.rt'den·laatften regel van 't vaersje, verweet hem icmant dat zync
moderatie te groot was, gewedl: omtrent het defel'lderert van die Jatter·
lyke perirfflc van Argus, dat men by dit en by dat en by deze en
ge~ne , .'•. ,. Maàr die Heer wift noch niet dat Hermes noit meer
menfchen'aantoornige hartstogten had onderhevig gevonden dan
gryzaarti', vrouwen en kind~ren, om dat het een zwak heit in de ziel is,
en hy beichout dat gebaar maken van Argus als de droef heit van
Agamemnon, die op 't hoogft van zyn aifliélie het hair uit den kop trok,
al$ of groote zwarigheit door een kale. her{fenpan verligt wiert.
Perinde StultiJlimum Regem in /uctu capi/luns jibi eve//ere, quaji cal...
"-vi/io m.eror le'liaretur.
CIC E R O.
De Hermes wort uitgegeven, te Rotterdam hy Joan Hofhout en
Arnold 'Pil/is; Amfrerdam Oofter'lv.yk, Ratelbant en Rank; Haarlem van Leé; Leiden Knotter ; Haag vander Burg; Ddf Eoitet;
Dort Outman ; Utrecht Charlois; Middelburg ~'an Hoekkc; Viiifm.gen Willegaarts; Goes Bakker; 'en Bergen op Zoom Overftrate1l.
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Imm~rtales!

Aurum quid valet.

PL. Au!, S. I. a. I.
had Hermes een viJite van een bejaard Filozoof, dewelO keNlangs
onder andere zaken van middelmatig belang zeide, dat' er drie

differerende foorten van menfchen waren die hem zeer comicq voorkwamen; voor eerfr Monnikken en Priefrers, vermits die altoos
vrolyk zyn, en zelfs zingen terwyl ze een' dooden naar zyn duifiere
Jcelderkeuken con'Voijeren : ten tweeden, de Geneesheeren, aan dewelke men permitteert de Lyders ongefiraft naar het altoosgapende
valdeurtje van Scoronconcolo, of de uitgeteerde doot, te zenden: en
ten derden, de Heeren en Meefiers Advol<aten, dewelke dage1yks,
gelyk Konink Richard de derde, een hantbreet van hunne Confcie1Z~
tie affnyden, tn daarop , als @p de uitgave van gereede penningen
teeren . Het is zeer apparent ditt die goede man, toen hy d'eeri1emaal die remarques maakte, d' Aktioniflen noch niet zal gekent hebben, anders kon'er bygevoegt worden, eene zekere zonde, [choon
ons die vry wat vreemç voorkomt, namelyk die van verlochening,
dewelke thans ruim zoo abondant onder verfcheide Kooplieden in
zwang gaat als onder de Turkfche flaven: want Hermes zou zynen
Lezer durven verzekeren, dat men in deze waereltfireek de fuaten
paulyks een oogenblik kan gebruiken zonder verfcheide Renegadós te
K
ont-

ontmoeten, die den echten ftyl ,"an koophandel verzaakt, en de ge..
blankette ..dktiekraam hebben geëmbra/Jeert, om alzoo eene wezent..
Iy ke zaak van de uitteri1:e aangelegentheit tegens den yèeIen-en onbe..
zonnen Alkoran van Nlahomet te\'erruilen. Dit foort van men ..
[ehen komt Hermes voor als de Lantpalingen, Vipers genoemt, dewelke den buik en het ingewant van hare vruchtbare Moeder door..
knagen: en 't fchynt hem toe als of het oude Kapitool, die eer..
waarde Beurs, door moderne Gaulen en wispelturige Britten verra..
den en overgegeven was, die de Ganzen, dewelke dat bewaakten,
omgekocht hebbende, het zelve nu met een talryk garnizoen
van AktieGotten en Wandalen houden bezet en 'befloten. Her..
mes is voornemens om allen aanHoot, aan wie het ook zyn mag,
te myden, voor als noch geen~ particulariteiten, aan te halen.: alleen
~enièht hy dit in faveur van de !ktioniften, dat zy in d'eerire zes weken
UIt die gulde droomen noch met mogen gewekt worden.: en ten an..
deren feliciturt hy ver[cheide AiTural1tieHeeren met hunnen nieuwen
Adel, dewyl het zekerlyk eene menigte van zyne lezers, zoo wel
als aan hem zelve zal bekent wezen, hoe'er vele door dezen handel
zyn verade1t of tot S{)U';.:erainen geworden; verade1t, dewyl zy vergeten hunne [chulden te bet:;tlen, en SoU'verainen, om dat zy dage1v lts
hun woort, eertyts zoo heilig en ongetèhonden by den koopmän ,_
breeken, als zulks maar contribueert tot uitbreiding van de grenspalen,
van het Koningkryk der Aktien,

RAATZEL.
'k Spring van de laa~~fte bank op d'elpenbeene troonen
Van vorJlen , en b~(fuur den doodelyken flaf
Des Dwint,lants, die de bloem van't recbt 'l.:erflrooit als kaf.
'ie Heb meer vermogel1 dan die't groot beelal be~vonen.
'k Ben dat gezocht metaal;
De vrucht der lie've Vrê, en van Bel/ona 't flaal.
Ik fluit de helfpelonk, 'k 'Win 't flarpaleis door waerde.
Ik fchryf bevelen voor aan ieder flerveling,
Ik fchaak de Lukgodes die aan den zontrans bing,
En echter ben ik maar gedroogde klei en aarde "
~t Gewelt der reuzen moet voor myne krachten wyken.
Geen zaak, hoe moeilyk, die; Ie niet aanftonts ovcr"J. .in.

'k .Be~

'k Bedwing het nootlot. 'k trots de weerelt naar myn' zin.
De Liefde, Deugt en Eer, moet voor myn magt bezwyken.
Gelyk een donderjlag ,
Doch meer geweldig, ka me ik dreigend voor den iag,
Maar door geen Jlecht geluit 'Zvaar door 't gehóor vervaarde.
Dm fierft door myn bevel, gem leeft door myn' gebot.
Door do ot of levensgift bm ik een aartJche God,
En echter ben ik maar gedroogde klei en aarde.
'k Ben onbeweeglyk. ' k heb gun ziel om op te roemen .7
frIJn ziel nochtans ontleent haar leven uit myn bloet.
Doch gy, 0 fchoone Sex die pfl.'lak en oog voldoet,
.LIanloklyk ooft en blos 'llJ..tJ C.ypris lentebloemen,
Die alles door ww vlam
ln afchverteert, rnisacht mJn' flempe! niet. neen, Lam,
Het was voor my dat gy U1.V kuisbeitsknopje '!paarde.
Geen maagt, die m)' niet in haar' blanken boezem bergt,;
Geen <7Jrou, die om 'ih)'n' lonk haar' Bedtieran niet tergt;
En echter ben ik maar gedroogde klei en aarde.
Onder de focieteit der zotte!l. zyn deze drie niet van de aUenninfte.;
een getrou Minnaar; een barmhartig Soldaat en een oprecht Sped-

der. De Heer * * * * *, geboren. te Delf, een plaats vermaart
door de wieg van den grootell Huig de Groot, verfpeelde te Parys
a la BajJètte, in min dan drie uren tyts, een wiffel van zes maanden;
zoo dat hy gedwongen werd de fucculente ordinariJ!en en leldeere
wynhuizen te verlaten, en de betoverde foletten van bejaarde Corj1,tet
tes en [eIu'ale Burgerjuffertjes te bezoeken. Hoe min iemant verteert, echter moet hy iets verteren; des moefr hy, om dien onverbiddely ken crediteur de Maag te voldoen, nu en dan een pak kleederen tegens andere nootzakelykheden verruilen. Kortom in 't hartje
van den Winter, geldeet in een luchtig zomerkleetje, woondehy
een converzatie by, waarin de zielsverhuizing vanPythagoras gedebatteert wiert. Onze Delvenaar, om de Dames te vermaken, zeide: Mejuffers, elaar is niets zekerder dan die flelling, want het heugt my.
noch, dat ik over eenige eeuwen het gulde Kalf was. Dan ben je zeer
zuinig geweeft (repliceerde eene Dame) ,,;ant t'ze.dert at dien tJt is '"el'
niet meey afgejleten dan·'t verguItfel.
4

eht..

Cb~rill:tls was zooo.anig ecn Poëet in den" ouden tyt als Argas een
fchryver is in den tegepW"oÇlrqigen. Die Poëet ging eens een akleoort aan met een Room[cnRidder, ,,,elke twee handen had als twee
theetafeltjes, en" een: weinig harde( dan een ambeclt, en zulks op
àeeze conditie; dat hy vopr- elk goet vaers een dukaat, en voor elk
kwaat e~n fufflet zoudeonrfangen. eDoch hy werd voor de Iaatfte
zoo genereus betaalt, dat hy onder de pooren van zyncn Crediteur
dootbleef. Argus heeft meer verfia1)ts dan zoo eene gevarelyke weddenCchap aan t.e gaan; en zoohy'er al iets onder wilde zetten zouàen het zekerlyk zyne vleezige part yen zyn, gelyk hy ze in zyne
rommelpaftei van ongezoutè letteren, Nom. 16, zynlezer voordiCcht.
Maer zou de Bloetbe'nling. wel weten, dat die zoo [ujet zyn aan de
correEtie van de voeten, als de lwonen aan de handen ?_

Loop, bloodaart Argus. zoo je ooit in het ruime velt
Uw nootlot ~int, laat dan vry aan je makkers weten,
Dat het door krygsgeweer of Martiaalfeh ge'l.velt
Niet is, maar dat je hebt te veel nat gras gegeten .

* **

Hermes was eenmaal verzocht door den Heer Kapitein
welke
verCcheide vriç:nden op zyn eerfte wacht trakteerde, en onder andere
ftichtelyke diJcourjfen zich liet ontvallen: ik weet niet wat'er aan

fcheelt, als ik op de wacbt ben bevind ik myn altoos geincommodeert door
iets dat den kop opfteekt, ~an gramfchap zwelt, en in dat poftuur verfcheide uuren zyn c~ntenantie hONdt; maar als ik t' huis by Madame kom,
is hy zoo zedig, zoo mak, Z{)(j •••• Die Priaap is'maar een hondsvot
(viel'er Majoor * *:11: op in) die den gebraden haan JPeelt daar geen

*

'Uyant by of omtrent is, en, meaft aan de battery gecampeert, geen cou'Yagie beeft om 't g;efchut eens los te branden.
Stryk u eens met dien {langenoly, Cchreeuleelyk Argus, en ontfang deze vermaning als een paerel, gevonden op eens vyants meftboop . Een Spanjaart Cchreef eens aan zyne huisvrou: Ik ben de

minfte van uwe mannen. Elmenor marido de vu~(Jà mereed.
En Hermes roept, in JP)'t van Argus dommen y'Ver,
Dat hy in keus en geeft isd'allerminfte fchryver.

------------------------------------------.----De Hermes wort uitgegeven, te Rotterdam by J~an Ilo/hout en
ArnoJd Willis; Amfterdam Oofterwyk, Ratelbant en Rank; Haarlem van Lee; Leiden Knotter ; Haag vander Burg; Delf Boitet;
Dort Outman ; Utrecht Charlois; Middelburg van Hoekke; Vliflingen Willegaarts; Goes BakJ.er; en Bergen op Zoom Overftraten, .
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'verf) ingeniivitium eft, quum 'luis igmrat fjuid
facere debeat, aut dicere .
<llrINT. 1. 7. c. Zo.

d'Atheenfche Filozoof, was gewoon te zeggen, dat hy
SditOkrates,
zeker '/Vijl, dat h.y niets wift: Se hoc unum fcire, Je nihil fcire:
waaruit blykt dat Stilzwygenheit de fauvegarde is van Onwetenheit.
Een Italiaan zegt zeer a'lrdig ; Die iets weet weet genoeg, maar die

Weet te zwygen weet meer.
A./!a fa ebi Jà, ma piu Jà ehi tacer Jà .
Dit brengt Hermes in gedachten de fizmeuze Redenvoering van den
Heer Pieter Burman tegens de Studia httmanitatis, door den l1l1oopel'
van St. Rochus, Dirk Smout (wat heerlyker naam is Smout!) overgezet, De Befchavende Ge/eertheit, en zulks met approbatie van den
Auteur. Hermes is niet van voornemen t'onderzoeken of het een'
getabberden Geleerden betaamt zoodanige frichtelyke SatJrás in de
werelt te voeren, of aan de Latynfche of Duitièhe dmkpers over te
leveren, om als draaiborden alle markten en kermiifen af te loopen;
maar wilde dit alleen den bewuften Heer Redenvoerder met groote
(itbmiJlie wel ge vraagt hebben , of die overzetting, van Befchavende
Geleertheit ~ nader aan!de kracht of energie van die twee Latynfchc
L
woor..

l
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00 f't en andere, die zoo bep};'1,~fi en met zoo "ele moderatie veroordeelt '.vorden. Het woort Hummufs is (volgens een Schryver van c'!ediet)
fluor! habeatcirca homines amorem [3 m~rèratjonis ajleElum. Unde humanitas diüa, qua nos iwuicem tuemur, Hier wort wel gezegt , "ht
'er liefde en medelydzaamhcit vcrei1èht wort om malkander te be[ehermen, en zoo voorts , maar niet een woort dat naar Befi:baaftbeit
riekt. Het vaersje van Ovidius, 't geen als ecn C(lmpioClt of V 001'vechter van zyn Ed: wort geallegeert om de Befthaaftbeit te mainteneren, kent gcene befi:haaftbcit, maar wel humaniteit:

- - - - Ingenuas didiri(jè fidditer artes
ElÎ1o!lit mores, lier; jiliit eJJi feros .
De 'lvctcnfi:b:?p van goede konften maakt menfchen gedwée en tam, en 011derfcIJeit I.:eil van " wilt gedierte; ma:1.r befehaaft ze niet; want :lIs
maken ged\vee te zyn lcm-ant befehaaft, kon' de Heer Profej]èr een'
.Beer, die, om zyne gaven te vertooncn, door zyne Heeren en l\1eefters omgevoert wort, of een' L)'bifchen rl/out koning , benevens een ricran van Hirkanien, desgely ks beji:/J"aft noemen, of den Florida[chen
Prins lila Cadego , die zich in den Dode gan[ch fatz.oenl)'k met le~

pel en vork wiii te behelpen.
Zyne ProRlforale Eerwaerdigbeit conJiderere eens of 'er tuffchen Geleertheit en Befi:haaftheit geen groot onder[cheit is ,dewyl zeker Vod!:
een' Geletterden ofGerabberden, die op vcr na (k l'Cjèbaaftjfe niet was,
met dit zeggen reproebeerde , d:lt een man, welke toeneemt in geleertheit , en afneemt in levensmanieren , meer verheil dan wint.

!tui profieit inftttdiis, & deficit in moribt.s ,plus deficit q,ua.m proficit.
De Grieken vCI'[chi11en niets van d~ Latynen omtrent het woort Humanitas: zy [chryven rpû,o:,,'tg6J7rUt, (/ieftig '".;oor den menfrl)) ürnengcfielt uit I{JI>"." (liefde) en ;,;),~~.,,,,,<r, (een menfch .) De Italiaan fchryft,
/:Jumano, benigno; de Spanjaart zet een a voor een 0, C~/a hmi:an3
y bcnigna; de Fran[chman Z,umain, w'aar van Zes humanités, doux, en
zoo voorts; de Engcl[chman gracious, enz. Zou een N ederl2.ndcr niet
lage hen als hy aan een Engelsman, die Nederduits verftont , vroeg:
/fiat

beduiden die waorde;:, OCJR GRACIOUS SOUI/BRElGN?
en

~n de ander

repliceerde: Onzen befchaafi!en Konink? Het waart 6e(chaaft, dat de Fran[chen poli of polit~(Jè noemen, is flechrs applicabel
op Hovelingen, of per[oonen die door een grondige werelt- en
men[chkunde zich zoo ge[chikt in den omgang met telder Sexen weten te gedragen, dat zy niets ter hant nemen 't geen iemant aan eer
of fatzoen kan beledigen of kwetzGn, en by gevolg altoos aangenaam
zyn en b1yven. Hoe ver[chillig nu de praktyk van de :theorie van
Befchavende Gelsertbeit in den Auteur van die Redenvoering is, zal.Hermes overlaten aan de ferieufe refleClien van de onpartydlge Lezers,
welke de Yoorredm en Reden·voering van den I-Ieer Burman hebben
doorbladert. Dit alleen 7,a1 hy 'er byvoegen, dat het ten hoogften
onbefchaaft aan. een vermaart Pr~fejjoor is, een' geveimden ]amu Bifrons (dag en nicht) of de kl'uik met twee oore,n uit te hangel), om,
na hem uit het vergulde Farizeeuièhe honigpotje vol achting wat 0111
den mont ge[meert te hebben, het blaadje om te wenden, en dien
grooten Hooft, dien N ederduit[chen Tacitus, als een andere Saul,
in zyne dootbus te willen ftoren , onkunde der tare aanwryven, en
zyne weerga100ze Overzetting met ongewyde handen verfCheuren;
en zulks juiH: in eene ReJenyoering , welke zelve zoo lam en gebrekkig is, dat men zich in duizent bochten dient te wrmgen om
de echte kracht van twee Latynfche \Yoo~'den te vinden, op wier
('omdament nochtans het gan[che literûlc Gcbou van zyne Waerdigheit
geiticht is. Doch nu een praatje van de Schoonheit .
.
Deze is, volgens het gevoelen \'an Hermes, de allergevaarlykfte [naar,
om , zonder den fhyldlok van ongemeene loftuitingen, te worden
aangeroert . \Vaarachtig de D(uiJes hebben het recht aan hare zyde of
waar je \vilt, want de geb'1arde Tirannen, de Mans, veranderen
alle in gebore Engcl[chen, dat is, door het recht \':1n eerftgeboorte
zitten zy [chrylings over de zwakheden van die fuipe Lammeren
heen. De V rouwen is immers het minfte bewint niet gegeven in
eenige Regeering; geen \vaerdigheden in het Kerke1yke; geen ad··
minifiratie 111 Amptcn; geen deelgenoot[chap in geheime handelin~
gen, noch geene applicatie tot de vVeten[chappen. De Filo:z.oJeil
\'erbieden baar de \Vysbegeerte; d'Ad,'okate11 (Je Rechtbank, en de
.JvIahometanen Duiten haar ui~ het Paradys . Die \a11 Ath~nen (dewelke mê weinig wezen van de m.tkte \Vaarheit hdden) verbod""n
11;\a1' den ir:k00P van eenige koopm:mk 11;"7 boven de Vi:J.erde van e~~
t:?aar.~~

m:tatje Haver, (van wat natuur die geweeft is·, ~ou men hy den
Kr~mer met de hondert, brillen konnen ver~emen? dewelke eertyts
luJbg op de Beurs van d algerncene HaverkIft heeft genegotieert) en
de zachtzinnigfie van het (Jmus Mafculinum kakelen, dat de ondeugt
des .mans beter is dan eene vrouwe1yke weldaat:
Van Adams eeu en SampJöns kracht,
En Davids zilte tranm,
Van Salomon (fchoon 't gOi!t van Ophir Sava bragt)
EtJ 'Job, die' t booze [pook z)'n 's 'wyfs niet uit kon manen j
Een Peter, die zyn' Heer ('t is jammer dat men 't ze;t)
Zoo laf verzaakte om cene meit;
Vall He/e.ntl/IS, Pandoors, vatJ A/irraas, Dianiren,
Vergaart de man het groen om 't 10Jf~ftQm te fieren
Der 'Juffers. Bartolus fchrem'wt Icelyk, wyl hy kraakt
Dus regtsgeleerde noten :

Voor goede Vrouwen is 'er nooit geen Wet gemaakt;
Want d'uitgebrande deugt is lang daar afgefnoten.
En Cadrus voegt' er by 1 fchoon bem die zaak niet let,
Dat geen gewelf met zoo veel flarren is bez:.et, .
GUIJ zee met vjJlèn, of met Imgediert de bergen,
Als ti' aard met 'Juffers, die en aard~ en hemel tergen.
Dat 't. 'VI'oulyk kalfsvlees ruim zoo taai is als de doot,
Waaraan em gulzig man by 'wylq" ook kan flikken ;
En'dllt.. • •. ma,lr zien zy maar H~'ee bruiNe of blaau'we blikken)
Dan is 't: ohotJ,f;ersnoot;
peccavi Mater! 'k heb gezondigt: 'k zal met tranen
De hen1'!enr.alûen, Jpy~ lil d'ou'tverwetJche hanen.
Ik Z4 , 0 Filida! . . . . 'k zal voortaarJ door IJtrou
Geen' wierook bratJden, dan op 't outaar van de Vrou.

Het is Herrnes leet dat 'er plaats ontbreekt om eenige woorden
te wiJTelen met zyn' boezemvrient Argus, ;.die als een eerlyk 4ktio1Jift
go et gelt voor flecht fchrift neemt; want het klein Slangemannetje
verzoekt den grooten Brilleman te gelooven, dat, al was het Hollantsdiep geplaveit met ArguJTen , hy 'er geen waerder zou willen
:opviJTen dan zyn perfoon : derhalven blyft hy met zoo veel achting
voor zyn Ed. als de geweze Pere ..<t * * * * voor de Bulle Unigenilus tot het uiterfte heeft betuigt,'
HER MES.
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lmo fEdepol una litera plus .rum, quam JVedicus .
C. mme tu A1cndieus es? L. tetigtfli aeu.
P

L A UT.

in Rud.

zag gifieren een Medecina: Doktor wandelen met een
H Ermes
man die niet zien kon; dat is, die van de wieg af blint geweeft en blint gebleven was. Soort zoekt [oort, want hem dunkt
dat'er geen grooter overeenkom fr is dan tulTchen een' Blinden en een'
Geneesheer, en zulks om de volgende reden: de Blinde ryd, als St.
Niko/aas, op het houte paart van zJn vVigchelroê, beibert door
den toom van een van de vyf zinnen, het Gevoel, door ihaten en !legen;
en hoe onkundig hy ook is in het begrip van de lengte en breette der zel·
ve, echter komt hy, zonder zelfs te weten hoe of op wat een manier,
in dezelve te recht. De Doktor gaat desgely ks te werk in cl' Arebiteéluur van het menfchelyk ligchaam, gewapent met de pr~reffil'rt/~
lefièn van d' Akademie, en eenige m,mipc/s Grieks, leunende op de
[chouderen van d'Ontleedkunde (Anator;ûa) kennis dCl' Kruiden
(ars Botanica) en een manier om een receptie (met/~odltS prefi"ribmdi)
voor te fchryven . Hy Jlaat vuur, ontil:eekt eenige nacht kaariTen, en
.doorloopt met een duifrer raizollnement de duiil:ere Cafematten waar
in zich de koortfen en kwalen verfchuilen, en de loopgraven waar
J.angs die vyanden onze zwakke en ellendige Fortificatie attaeqlteren .

.lYl

By

Ey geval vOlgt d,l:W op wcl degenezing , ma:11; hoedanig die ge[chiet;
is den Geneesheer, en die gcene dewelke zich met geene klatergoude argumenten en praatjes van 7.ilvere lovertjes laten ophouden, onbewuft. .f\·har dit is echter by Hermes eene waarheir , dat die konll:,
om d'overtollige lnvalen uit te roeien, zeer na verknocht is aan ckn
vochtigen Hyl van de mededogende Juffertjes, welke d'pvertollige humeuïett door een palfiati'Ve genezing aftappen;. d.tt is, of betaling
voor's hants, of in ipJo afJlt genieten i want ondankbaarheit is eene
Ejlidm'Jica!e ziekte:
Exige, dum dolet, poft euram medicus olef.

en het tweede is mede geen leugen; te weten, dat, zoo lang

~er

vaftgeftelt blyft dat mentèhen moeten frerven, en zy graag zout.i::-l1 bJvven leven, de Doktor in de gezonthcit gerailleert en in de
zie he . wel betaalt zal worden .
;tfr;.rtiaal zegt, dat hy, die naar eene profitaliele konfl: tracht, op
fluit of andere inftrumettten moet leeren fpelen. En P la/dus, de,yclke
ook niet onkundig was omtrent de eigenfchappen van die profefJie,
zegt erguls tegens fommige Likkebro2rs en Op{ilappers : IVaarachtig,
lIf'tïCn, .ie le~ft als Jltfuzikanten. Daar is een LatYl1s fpreekwoort,
waarin niet onaardig zyn afgefchetft de zangwyzen van de volgende
Natien;.
.

Hifpanus jlet, datet !talus , Germanus boat, Flallde:r uhtlat, Jo/us
Gallus eantat.
De 'Vrome Spanjaart /cEreit ; de kuijJche lta/laan
Klaagt zingende zyn lot ge~yk jl,1eantlers zwaan:
De wakkre Duit/cher loeit; de f7aamfche toonen fpringen.
Gelyk een ui/seoncert . d~ Frans al/een kan. zingm .
Maar apropo van de Muziclt . Hermes is verhaalt dat eene welbefcende Dame te Dort eenmaal eene aangename definitie gaf van de masculine )l.llJziekiJ~flrttmenteJ1. Zy vergeleek eenJongman tot zyn 2) jaar
hy een Fluit, dat is, altoos gcHelt, en waarop men zoo veel airtjes
kan fpeden als men wil, mits dat het aln geen' adem hapert. Tot
fO tl. fr, by een Fiool, daar men wel een 'weinig krik krak mê heeft

eer

~erze gefl:e1t

is, doch dan tamdyk welfpee1t'; maar, belas.! tot
de 70 a 8 jaren zyn zy als een' Luit: men heeft "twee a drie uuren·
werk om die te accorderen, en zoO als 't Concert zal aangaan,. klink!.
daar fpringt de fnaar aan nukken,. en wech is de Muziek.
Men vint menfchen die l10it hun' mont openen d:l.11 tot fchade
van hun' evennaafien; dat is , . zyn eeten en drinken altoos op eens
anders beurs,. of zy beledigen iedereen door hunne tong; Hermes verzoekt zyneti vrÏnt Argus eens in tten fpiegeI te zien, en te examineeren of hem dit portrait niet ge1ykt, die onkundige en inlolente
Schryver,. dewelke dagelyks den bedroefden meerder droefheit toe~rengt, met een koper mombakkes in een get.treepte zotskap Lich geftadig vertoont op het doodelykc Pentoonee1 van het rampzalige Marfcille, enurt dat fidderend voorwerp ftotfe haalt om zyn' papieren
brootwinkel met bittere rejleflien op den ellendigen fiam V<1.11 die Lydcrs te jfofferm,. of met moedernaakte bordec1kluchtjes op te vullen,
als hlykt uit zyne\Vckclykfche Brillemars No~ 18, pag, 137, 14°
en 143. Maar het is natuurlyk dat alles verzuurt 't g~en in een onrein vat wort geHort; en het bette voetfel verandert in eene zieke
maag in taeije flym en vuiligheit . \Vaarom, onnozele Hals,. niet
liever uit uw eigen binnenfte ftoffegek.ozen, om, als de Spinnekop, daar
uit een net te: weven, waarin gy de vliegen en vlindertjes van uw
halfbakke lezers en aankomende Latynfche fchoolj01ilgens kunt vel~
{!rikken. Neen, Lamgat, verwerpt nooit in het toekomende uw
gewoone klllkken ,. want dan dient ge te kruipen, daar ge anders ter
pauwernoot noch kondt buppelen .

°

Foei, Offenweider, die geen- vinding, keus noch oordeel
Bezit,. 'll!aar eigen voordeel
Beoogt, en :tit den Nif!ltsapfeek Ge'lvaJlèn pikt
IVaar mé gy 't Kruitboek 'van uw' dooden Argli'S flikt j.
Ge7.l.,'a.fftn, tJooit ger)'jJt door Drie7,,'oets gllide jlralm,
Maar die, als Oevcräas, "Joor f7~(pers fchaduw dalen,
En,. als een Beer, uw [nuit met zlIlk een' fi:hat •..:ervult,
Die min de goutfmit dan nachtwerker beeft verguIt ;
Die, als een Lucifer, die 't belpaleis deed daveren,
1"racht langs uw vliegertou den jfartrans te bekla'f.,'eren.
Hoe" 't:reejf men dat der Reuzen '/:al
J)oor At-gus bons ~'ermeerdren za! .'
1!-:n'f

Want ti' Tgot, Argus 1Jrint, :;s al te dun 'Van Men,
Om langer 't [eb or ge/uit te hooren
J7an uw trompet, die zonder Iclanlc
Altoos febeit mèt een' flank,
En of gy traclJt uw fn()8 manieren
Door gryze zedigheittê fierèn,
't Is vrees (want zedigheit wert u nooit toevertrout)
En geen berou, wanneer de Wolf vlucht in het wout:
Zoo zien we een' Olifant met ftompe en plompe voeten
In d'opge.flage tent de kermisgaflen g1'oeten,
't Pij/ooi affeNeten, dat met onverwacht gefchal
Het kintletoor verbazen zal;Maar fyne kykers zien door 't masker van die zwieren
Dat deze 'Vrint 'Van * Lips is 't groffte van de dieren:
En of hy Arguslyk JPeelt VOO1' een hooffeh ga/ant;
Hy is en blyft een Olifant.
En om dat ge u niet zoudt misrekenen
Zal Hermes 't 'Vonnis ondertekenen:
Pergeefs tracht A1'gus naar de gonft
ran lezers, daar Natuur is fliefmoêr van zyn konft.
HERMES •.

Lipfius heeft een klein Traktaatje
van den Olifant gefchreven.

Adieu, Argus, -lach 'er eens mê; want gelyk de donderflagen in
<Ie locht meer {chrik dan [chade toebrengen, zoo zal u deze kaftyding meer vrees' voor het tegenwoordige dan fchaoe in het toekomende veroorzaken. Doch Hermes ial zien dat hy voortaan zyne
pen met Kanarifuiker opvult, om, is het mogelyk, aan u gekonfytc
en gecande/heerde letteren te fèhenken .
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Et penitus tot() di'Vifls
,

V

Oorleden 'Zaturdag was Hermes in het Koffihuis van d'Engel·
[che ~incampojx, alwaar een. Engel[ch Aktionifl meer dan vyr.
tigmalen met .de gewoone faus van G :11<:11< damme repeteerde: Sir.i am
a true-born EnglislJman, dat is : Ik ben een oprecht Engelfchman geboren: een Titel vry hooger by hen gc[chat dan eertyts hydeRomcinen die van Burger van Rome. Het zal den Man:mct Kampedoos
wenfchhoetje (Hermes met het gevlerkte mutsje) alt~ans luften een
onderzoek te doen op wat hoekfteen d' ArcbitcEltmr v'an die glorie
l,efondeert is, en aanftonts zonder groote Inleiding een begin maken.
De hovaerdige Luci~er, de Voorzitter in de ..'!t,.lagijl1'atttur van
Acheron, onding op dIen tyt, toen zy eene verdeelmg van 't Heelal maakte, de groote Provintie van Spanje voore zyn partagie, en
(chook aanftonts aan die nederige Natie voor een Nieujaarsgift de goude
Mynen van Jl1exiko 'Cn de zilvere bergen V3!l Peru.
En ~f wel 'tdierbaar gout,
In WysJJeits hant 'betrout,
IJ mattig om 't gebou 'Van Atlas ti onderfchragen;
. De Spanjaart 'echter doot' zyn' m()ef
~terJt

als eon 7UnJalus in 't m,idckn'lJan zyn go'Ct'J
N
.

man mê
in gerl!

·En komt in 't fla:ie~li!et em

bedclaalrJ1oe~

vragen :
Een Natie, op zich zelf alle andere ongel]lc,
Zoo ft:ll= * * *:11= arm ,. zoo vrecso'k ryk.
Onkuisheit koos de Zona ".torrida van Italie, wiens illborelillgen bloet
in Sod * ** * en verfOeilyke luilen fermerlf-eert.' en wier gezwollc
aderen overvloeien vän aeile neigingen, gelyk de vuurfpouwende
Vezuvius van geele foltèl%eken; en wier bovennatuul'ly ke hitte door
de blaaspyp van de onderaart[che vlammen wort aangeblazen.
Dl:onken[chap, de gunfteling ván de hel, kreeg het behecrfchen
Y;1ll Duitf1ant : en niemant is beter vergenoegt dan die Onderdamm
met hun' VoriL De laatHe geeft hun vryhelt van Crmfcientie, om
l.uthcr, Kalvyn of Roome te kiezen; en het is hem onverfchillig by
wat Compas zy hun, vaartuig van toekomende hoop beftuuren.
Een noitvernocgde zuclJt tot zingen, danffen en duëlleren bouJe haren zetel in Vrankryk, eene Natie altoos ligtvaerdig en onbeftendig, die, eer.ft zich zelve geruïl1eert hebbende, als door een loopend
vuurtje Je half gedoofde kool'en van nabuurige zonden heeft aange{loken.
Door een' blinden en brutalen Godsdienl1 gouverneert hy vorder de
Heidenen, en dOOl~ eene arbitr.aire. l110gentheit is zyn pel{oon, de
Vorit en het voorwerp van hunne aanbiddingen; de' reit wort ~e.
ilid~ doorzyne f/icerais. en Lann'oogdcll in vcr[cheide Provintlen
en volkp!antingen ,. dewelke [chrylings mier de zwakheden ViU1 de
navolgende Natien heenzitten ') en dezelve· door eene re.eks van adieu..ze. hartstogten ringelooren, als:
Den
door yt'er, en den Rus dOOf dommtkracht;
Doar razerny den Deen; dm Zweed door dro.ef gedag! i.
Door beeJleo1Jwet~nXJeit de harde MuskovJten ,.
En den Cbineer dool' bet <vernuft in tween te '/plyten •.
lIet gelt fJ1ztzenuwt en <verw;It den Perziaan j
E,t d;armoed zet tot fchelms de.n armen :rarter aan.
/lä bock "o.:an l'.fahomet .zal ".turk en MfJor 'I;eyheeren ;..
En kop'pigbeit' zqJ den 'Verflakten Jood fege.eren,'
Ontzin/heit Portttgaal; bedrog e.n lifl.Jen Scbot,
De wraak den Pool;. en hier is l.l1ammon N8érlants lot.
Hcnncs zal (de\vyl hy zelf ruim een hai'le Engelsman is). in zyne·
kittelende SatJra de ondeugden van Engelant. (zoo he.~. eenigzins.
rloenelyk is) met een ga ze ip~i be[éhadu,,;eri, om met meerder lui-
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fier

frer zyne Erfdeugden te doen affteeken; .de- eerfle te- menigvuldig, heIds! en de laatfte: te 'lv6'inig. Toekomenden' Dynsdag zal 't Portrait
van Albion gedootverft worden. Nu iets van Seneka.
. Het voornaamfte en onwaar'deerbaarfte geluk dat een frervetîng
kan. begeeren ,. en het allernaafte. aan de onfterffe1ykheit vermaag~
[chapt is, volgens het gevot'len van den bewuften Filozoof, is.in ramp
en tegenfpoeden onverfcl'l1'ikt en altoos zich zelf te zyn . Demokriet
(chynt in zyn .nut en ftichtelyk 'l'raktaat van de geruftheit des Gemoets te gelooven ,. dat de grootfie opmerking van de ziel in haren
eigen omtrek is befloten, en dat zy nimmer naar den wllchttooren
van de oogen zou loopen, al was het dat alle-de kloUéen van het geheel Al alarm luidden, ten ware het was· uit eendomcjliek medclyden
over hare ingezetenen, gely k wanneer'er een inlants krakkeel ontfiflat
tuiT'chen V reeze en Begeerte, tllifchen Gierigheiten Onkui5heit, of
als de Wraak d'oppermagt: van 't G~richt overheert, en de wilyan
Rcdelykheit door de domineerende Cabale" van Heerfc~zucht wo~t ;gedwarsboomr,.en'zoo voorts. Want wat baarde ihlzwygenhelt van
alle fchepzelen en nietgeänimeerde gdèhapenhedèn, als ons de innerlykfZ
denkbeelden verfchrikken? des is dit vacrsvan JTarro gebrekkig :

Qmnia noétis erant, placida compojla quiete .

.

Geen ruft is·'er, die duurzaam en aangenaam kan zyn dan die door. de
Rede wort geformeert: des zeit een Filozoof zeer,. aardig:

Ons hoogjle Luk en Zalighedfi1
Zyn alle 'afhangklyk 'Van de Reden.
Een ieder mmfch heeft ttit'zich zdf zyn' voorfpoet hier.
De rykfte man, 'Vcrzaat 'Van weeldm,
Geniet veel min dan ik plaizier.
Zoo ik het my maar /con verbeelden.
Ik bm geen ror) nochmagtig Koning"
I/c heb geen' ft~t" geen hof noch woning ,.
GCCIJ fiere Fillis. noch geen blon.de Rozelyn; .
N-och zal iJ. my geluklcig; achten,:
Want ben ik niet het geen zy zyn,
'k Ben dat nochtans waar naar zy trachten.
Die zonder u,. 0 Rede, loopen,
Om Perults flhatten op te hoopen
Z)'n in het. ~()tlental dal 4an de fchorffi kleeft.

man mê
in gerl!

:Ven moet, in fpj't

Vtm

domme menfchen,

Naar niets meer tràchten ddnmen heeft,
Om dat te hebben 'tgeen iy 'Zvenfcben.
Dde fcorten van men[chen verftaan het liegen meefterl.yk: de Reit.igers, de Jagers en de Milit(ûren . . Een Reizigèr liegt boomen uit
d':1arde.
Een Jager fchiet fomtyts op een' dag zoo veel fileppen
en eendvogels als het \:Vèes - en Rafphl1is van Amfterdam in veer..
tien dagen konnen verorberm: en een Militair fiagt in eene battailje
meer vyanden, dan een vermaart Doktor Lyders ineen geheel jaa.r naar
d'andre waereltdepècheert, en zulks zonder de minfte alteratie; en ondertu{fchenis I-termesverhaalt van een zelcer Kapitein, dewelke in de
Batqille van Rammelies ~ulkeMart;ale hartkloppingen onderhevig was,
da.t de goude knoopen . vanzyn' geborduurden rok [prongen; en wederomvari een ander, die zoo onbeweeglyk op zyn kooten front als
de naalt van 't Compas in een' v}iegendenftorm; en van een' derden
wiens tanden door couragie klaterden alsdrooge Laurier die vel'brant
wort, terwyl de oogen van zyn' Luitenant blonken als de {tippelen
'\Tan uitgefiete dobbelfteenen. Maar a prDpO, hier moeft Ariojfe niet
overgeDagen worden, dewelke [preekt van _een voornaam Cavalier,
d_ie nic:t 'eens remarqueerde dat hy verflagen was, maar deJPer.aat in
hetvoclnen 'Voortging, fchoon hy hartfkken d.oot was.
1/ t0'Vér huomo che non'feu era accof'to,
Andava combattmdo & era morto.
Die Krygsman verweerde zich heter dan die Amfloenëter ,die de
lwe by de horens lteeft gevat, de doodelyke Argus, Ridder van de
[choone Iö, die zoo gemakkdykhet proces aan Hermes opgeeft. Maar
is 't niet mogdyk, heer Argus, dat men tegens nieujaareenige nieuwe
Heiligen lllet roode letters geteikent zal zien inuw' weeklykfchen Almanak (dat .is) wat be1l:endigs tegens een Eeu van vrerentwintiguuren,
ofiet 't geen tweemaal, ,zonder zich aan een' hartvang bloot te geven,
l!;elezen kan worden. HIerop zal hy uwantwoort te gemoct..zien, en
intuflèhcn roet zeer .veel achting om te lage hen verblyven,
HERMES.

De Herrnes wort u~tgegevcn, te Rotterdam by Joan Hof hout en
Arnold lJ7illis; Amfterdam Oojlcf7.vyk, Ratelbant en Rank; Haarlem Valt Lèe; Leiden K.f1.otter; Haag 'zJtinder Eltrg; Ddf Eoitet;
Dort Outman ; Utrecht CharloiJ; Middelburo van Hoekke; Vli1Tmgen WiilegaartJj Goes Bakkfjr Bergen op Zogm Ovcrjrafen.
.

N-O.14
Ruttacllm-

HERMES

{be
!J,y:zs dag, dell

Lt tamen lIt .longe repetas , longeq!Je re·volvas
.NOilte1Z: ab infami gentem deducis afylo.

Juv.

Sat.8.

zal (om zvn woort als eeneerlyk Nieus- of Outs[chry""
H Ermes
vcr, 't is hem evénvccl hoe 't zyn Lezer noemen wil , te houden) de herkomn van zyn halve Mama, het preutfche Aibion, thans
een weinig van rerzyden aanroeren, alzoo hymet een halfbIaatje we-'
kelyks in zoodanig een engen perk bekrompen zit, dat het hem niet
toegelateIol is veel kromme fprongen van praat.,s over wytluftigc
ftoffe aan te vangen. Echter zal h)' ~er voor een gedeelte van zeg.·
gen 't geen hy weet, zonderdathy gedachten maakt dat zync halve
Broeders of Zufters zich zyner praatjes veel zullen bekreunen.
Dit plekje op d' Aardglobe,namelyk Engelant, was middelmatig
bevolkt., en genoegzaam onbekent (gelukkig\vas het ware 't zoo
gebleven) wanneer het eer ft ontdekt en afgeloopen wien van een
troep vagèbonderende en heromzwaTmende Zeeroovers, dewelke by
geval daarop verlieft wierden door de maagdelyke groente van zyne
Zaai- en vVeilanden en bekwame Havens (hoe fi-aaier Meisjes hoe
meerder aanftoot .) Deze werden wederom door magtiger daar uitgebonft ~ en de laatfte weder door andere, tot dat de Romeinen zich
vertoonden onder het commando van Julius C~zar, benevens de hulp·0
benden

oenden 'der Gaulm, GriekefJ' en Longobarden. Met Hengijius I(wamen de Saxen; met Suëno de Deenen, min aangelokt door eer dan
door plunder en een' vetten hu: t. De Scbotten ,Pikten en rren, kwamoo 'el: als uitgehongerde wolven op amuiven; en Willem, Hertog
van Normandyeii, conquejleerde door een eenige battaille dat [choone
Koningl-yk .
.
De.ze allen lieten na Barbari[che Aterlingen,
(Want On.ucht was de rujle en' s Krygers zoet gemak)
EIJ uit de moer'fn gift 'Van 'tflinkend !egerpak
.•
Komt 'Vaan, gelyk een Hengfl 'Van adel, br'ieJlèhend fpringm.
Een .eerwaarde DOl'ppatl:ool' ,. die .meer ólic en arbeit heeft beil:ect
in de mturelyke rcckerche dffPropagando hotJ'fine dan in de Propaganda jide
(meel' om den men[chdan om het geloof voort te planten) zegt, dat'er
zdden een Regiment [ölda,ten in zyn Dorp vernachtte, of liet het
's anderendaags drie nieug~wol've 13attaillons achter, een van Koekkoekken , een van Hoeren, en eel1 van Ba!hal'den. Wat nu hier van
'Ly hat Hermes a~U1 de duijie van d'ervarenheit en be[chuldigde Hee··
ren Alilitail'en .
Uit de vermenging van de aanftonts genoemde· Nàtien is d'Enge!sJ}l,m'gefpr~en~ en voortgcteclt; en de proef. op die [om is ,. dat'ereell
Sk;bbo!eth op die tong verzege~t is en blyft j. want met de minfie opmerking kan Ïemant het amnt' der tale van Romeins, Saxifch ,. Deens.
en Noor.mans-Enge((ch ondcl;[cheiden.
Die lJ7illem 'Va,J NW1/J.and)le, de eerfle (die min c()njideratie bezat dan
een andere" Willen~de derde) vereerde aanitonts, nadat hy.den vog_·
tel had opgeitoken en 't ryk Îl"\ ruft was, die Landen, dewelke hy
door het zwaart had gf:ërft, aan zyne Schutters: want het onweer over'
zynde, wert hy niet ge.dwongen zyneGarde tepacrt weer overZee
tc· zenden" maar ter contnwie,. hyincolporeerde zyne Normannenmet
de Dcen[che Ladiés" wiet" goutgeele lokken men noch hedensdaags
doOl" 'de blonde paruiken van de;n()derne Britten. ziet heen [chynen •
Doch dat nu lût die compOjitie een rrue b()m EnglisbmalJ kan opborrekn,.. kOlUt llirmes vry wat duifier en onwaarkhynly.k voor.
. Onder de regering v.an de ebaritabele Koninginne Elizabctharri"veerden aldaar d;: Du:tfchen, Walen ,Vlamingen, Yren, ,Schotten, .Walden~en, ValtolilieJZ çn Ilttgerroten, over de driemaal hondertduizent in
gera!.; . het mintl:e partytje. tot behoudt van hunne religie, maaJ.~ het
lu.ene tot behoudt van hun ligchaam . Zoo decamperm de Arabiers
en

en bewoonders van de Alpiîche Piramiden, En zoo iemant HCtme1
mogt vragen uit wat oorzaak hy zulks prefumeert, zoude hy den vrager konnen toevoegen: uit eenc flomacbale oorzaak; dat is, om nieu
hooi en haver te zoeken wanneer het vorige "is afgevourá,gel!rt.
Voor 't laa~fJ 'Vertoont zich 't Hooft der ·wytberoemdePiktm,
Op ·wiens geruft en vreedJtlaYIJ ryk
De Drinkers van de Tày en Tweed gczamentlylt.
Ruim zeven jaren !Jiktm
Met kint en pak
En bede hak ,.
Compleet verhongert ,_ en heJtÎs ! nDch munt noch kruijfm.;
.Met du~ftre tr<Ju en inlnnt(èhe eer;
.l~let Lucifers talent en bet krawaz.iezeer
Spront, elk. den berg af om Brittanje jèh,on te kuiffin.
Eiz die op 't achterfl van een knets
Slont met e.en p.aj[ement vanfuJp" galon ofgaren ,_
Sprong 'van ~~en troon daarin. V?' moets.
Maar 't Doedeh'ISJc kon M jèhulp met evenaren.
Irant oJ men 't Z'W):g-t of dat men 't zegt,.,
Sieraat of Staat her'iJormt geen' imborfl van een knecht.

In het t'Ûekomende papier is Hermes voornemens zynet1 I:ezer'
cene kleine en onvolmaakte fchets van een '.trtte born Englirh humeur
en levensmanier te geven: eene fchets, zegt hy ;. want om zuTks vot~
maakt te fchilderen was'er een A.ffurantie-Contraél van eenige hoodert:
jaren levens noodig,. of ce ne van de uitterfte. nootzakelykheden, een
crviel Contraéf met dIen Man aan te ga;!n', dIe (volgens het [chryve~
van fommigen) Paus Silvetl:er op den ftoel hielp.
Wa'I'Jt Truc' barn Eng/isb is niets dan een contradil1ie;
In taal ItorJijèh, in de zaak. een looze fictie:
l1y toont, wie op dees jle"Jte Ärc/'iven zegefraalt ,.
Dat hy de Spotpro; is, en 't fchimpmaal noch betaalt,
't Is lIfetaphoriJt;b, en bezit deu avantagie, .
Dat die perfoon 't heel~ beftaat· inparentagie ,

't Latyn[ch fpreekwoort is: '.toont my een' Logenaa1', ik zat· u em'
Dief toonen.
Ojlende mihi mendacem,. & oftendam tibi furem.
Had nu iemant op een' Molenaar gedacht, dan was 'er altoGS een
derde geweeft' om den lantaren te dragen, Dit brengt Hermes het
volgende te binnen, De Abt van **,** * vermaart door eene uit~
~kipte Bibliotheek, befraande in den Ferftandigen Confiturier, een
rraél:a-atje van den WyngÇlart, en éen van allerlei Gel~!pecim, bene...

venl;

yens vyf manufl;riptm ,'groot fölio ,in Turkslcer gebonden en op :fnê
verguit , behelzende de variërende campementm van [chotelen, ajJiëtten en tafelborden in Ecclejiaftique Maaltyden, bdèhreven door Robbert
Vino, Montkok van zyn Voerzaat ,. vroeg eenmaal aan een Graanknyper, of hy niet een' Molenaar wiit die eerlyk en oprecht was, en
waarop zich iemant kon betrouwen, en zoo VOOl'tS. Ja, repliceerde
hy, gifteravant is min .vroû ver/oft van een' jongen zoon, dieem geboren
Molenaar is, en die durf ik UE. "Eerwaarde op trou toezèggen , en anders geenen.
Men zegt dat eel'S een vermaärd 1'heologant op eendiergelyke~wy
ze den Prins ** ** (die he~ fchimpgewys vroeg, of ook Princen
en V orften in het lqminkryk der Hemelen konde komen ) dus a.ntwoordde: Ja, :z.yn' Hooghéit, indien zy iJl (Ie wieg fter'ven .
N och een oogenbm;patiemie.., vriendely kc Argus, en d~U1 naar bed.
Hermes verzoekt onderricht te zyn wegens de duifterheit van u\ve perioden. Het fchynt dat gy de Lezers dootfreekt met een' degen daar de
Cchè noch om is., ofdatje het fabeltje van Luilekkeriant zoekt op te helderen" dat is, eenieder een bryberg van onvedh1l1t, lamme conftrllélien,
doode.lyke gezangen, en onvergeeR.yke inleidingen voor te houden, op
hoop van eenmaal, na het doorIban van die pynbank, tot iets toegang
tek. rygen dat de gelede ongemakken en tytverlies zal vergoeden ..... "
~el wat is 'er gaande? klap eens, Ybdtje. Is '.er ook een ftek.ade in dien
plompen rotting verborgen, om op het onvoorzienft uw talent in die
fèhermflagen te toonen? of he1i>je in Ferdinand Meniez Pinto gelezen,dat
in het oollen de Vrouwen in Gezantfchappengeëmploieert worden, als
wanneer het haar vryfraat zonder ~ffenzie eenefceminine Oratie te doen,
en, dat zoo zynde, ,het aan ugepermitteert is weke1ykseenige jongens7'CJnarfjlles te laten drukken? of heeft u iemant vertelt dat D"efpreaux
zing~ :
.
Daar' s geen g~'l,'aar .te vreezen ;
.Een Boekworm went het., men vint zotten die .het lezen?
Onderricht Hermes toch eens wat'ervanis, enlaatdedeftomheitaan
die dieren en onverftandige fchepfelen die noch minder weten ('t is
ll.cël.gezcgt) dan Argus.
enz~o'1Jmvolgens alle Donderdtfgen, zal de Hermes maareenmillaJ ter 'w.eek op een geheel blad 'w.orden uitgegeven.

NB. "'Aanjhlanden Donderdag,

De Hermes wort uitgegeven ~ te Rotterdam hyJoan Hofhouten
Llrnold Wil/is; Amf1erdam Oofterwyk, Ratelbant en Rank; Haar'. lcm van Lee; Leiden Knotter; Haag vander Bltrg; Delf Boitet;
Dert Outman ; Utrecht Charlois; Middelburg ",'an Hoekke; V1ifIin~
~gen Willegaartsj Goes Bakker Bergen op Zoom O'1lerftraten.
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Ergo ut miremur te, non tua, primum aliquid da,
~od poJlim titulis incidere prteter honores.
~Nod da1'lius illis, & dedimlls., quibus iomnia debes.
J. Juv. Sat. 8.

heeft in ' zyn laadl:e papier de Monft:errol van Brittanje
H Ermes
opgelezen; nu zullen de reJPeélive Officieren en Soldaten, ieder
'laar zynen name gelieven te luift:eren.

Het Stamhuis is genoernt. nu, Satyra, op ban
En boet 't humeur geJchetft (de handel maakt den man
:trots als de Britten, ruim zoo dapper als ze fchynen, .
Die 't jok ver'ZJIoektenen daaronder moeften kWJ11en,
Zyn Edgards zonen; doch 't voorzichtig .Wysgeers ent
Was nimmer hun bekent.
Gem zwg van't buisgezin ',)6m vrou ofzoete kindenm
KrJnooit der Britten vreugdt1 hinderen.
De Pikt maakt hem ont:ZÎnt, de Deen ganfcb wrang en bot,
)Je Norman pleiter en .door~va(fch devalfche Schot.
De fchr~le trouen eer, door Saxenbloet gegeven,
ScI~ynt, nu hyout wort, hem maar (weinig aan te klc'Ven.
J7erfchriklyk door 't klimaat, tndo~r opvoeding flout:
Door 't blouligvlees is 'tdat·hy zyn couragiehout .
Als dat zich met de fles en Fillis lonken paarde ,
En dM zyn buik vol is, ontbreekt hem nièts op IIlIr" •
p
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Hy is zwak in geheimeiJttrfguó, wanthy ldapt meer dan hy weet;
en contra mineert dikmaals zyne eigen onderneming. Dit is voor het
groodle gedeelte de bewegende oorzaak gewed!: waardoor de doodelyke/ljJàjjinatie-complotten) geformeert tegens den levensdraat van Koning 'VIllcm de derde, eer zy. tot rypheit konde g~bragt worden,
mislukten. Een ~ngelkhman zou een fièchtTrompetter zyn, want
hy- '-OlJ, in plaats van ,R.tlnketanterre, altoos zyn' eigen lof blazell.
Zyn caraéler brengt mê, dat hy in confcientie verplicht is tpt illuflratie van zyn' particulieren goeden. naam, dien van zyne Nabuuren te
d~fJameren. Maar onder vele andere bezit hy deze goede eigenfchar,
dat zync kwaataàrdigheit zelden verder .dan het tipje van de tong
pajJeert, en dat hy niet lang op een voorwerp blyft ,. doordien eene
iugebore genereusbeit, als een familiaire geeft" hemgeftadigerrinnert,
dat hy de glorie van Oud-Engelant moet bazuinen; en äIs de windpyp dan p('gin~ te veri)appen is zyne batile befchuldig1ng , dat hy
vrylyk vergeet en 'vergeeft alle injurien; en. hiervan is de helft w'lurachtig,.
lf7ant hy vergeet het gaet,genoten deuch! en eer,
frfaar 't k'waat dat hem gcjèbiet vergeeft hy nimmermeer.
Dronkenfchap en ongeregeltheit; is de lantziekte van den EngelsmalT"
want dat hy by de dagtoorts wint wort by de kaars opgefilapt. Hy
verdrink(zyn jeugt, en met bei de h-anden te gelyk p~lmt hy den
gryzen: ouderdom met alle deszelfs zwakhedenell kwalen in ;. zyn ziel
en gedachten circuleren inden omtrek van een·vat Strong Ale (i1:erk bier)
een oxhooft Syder of een kelder vol Chtrr)' Sek (JfII Canary. De Brit-f(;he Doktoren abandonneren de koeldranken van Galeen ,. en in plaats
,'an 't Urin::tal, nemen zy infpektie van Clairet ,. Montain. Portugal en
diergelyk water: ook Zyl1 mecft de· moderne Engdfche- ordonnantien
n\ct Clairct, Selö en .fpicifique \Vynen geborduurt; ja een jonggeboren
kint wort op zyn intrede. van de werclt met een. glas Vin de Gra'va
verwelkomt. \Vitte wyn is het uchtent- en roode wyn het avontgebet , la, tot ,de brakken van Ambrojius Paré en Barbette( de ehi~urgyns') dewell.. e ("'!~lt konnen voorbeelden niet al uitwerken L) de
wonden, \'an hunne·patienten,_ in plaats van Balfem. van. Gilead, door
den Druifè>lie V<1!3 Madame Pontak confolideren. .
De Rechters duiken langs den trechter van een voêr Clairet tot
den bodem van. de dlfbicuze ell. diepe geheimen der overtredingen:.
doch

doch 's anderendaags daar uit opborrelende, bekennen '/.] 0pC'nhartig,
dat de memoriekonft een ongemëen talent is, doch niet al te na aan
den wyn vennaag[chapt. De Soldaat vyzelt door behulp van wyn
zyn couragie tot boven 't geihrnt. En Stc. Crtcilia plfr~jieert door
een gorgel water van zuiveren N antes de vcrrocftc amntm en fchor~
re fremmen van 'Vei1:munfler- en St. Paulus-Choralen.
De Poëten hebbcn P~rnas verlochent, en A.pol is met de Noor,,:,
derlamp van Helikon gelyt een beroit Aktionift gedecampeert, om
aan B.tcchus zynen vakanten zetel te cederen, dewelke thans door
zyn" ,dron1~en ryksflaf de confuzc denkb.,ec1den van den Chaos der Zan.
gers rafineert , de ondeelbare fto~ies in klinkende Jj11abcn verzamelt,
en de onzinnige woorden door het lympotje van den \Vyn en Bran~
dewyn aaneen hecht. Ook is het 'er niet te Dimmer om, want
de Druif bezit meer vlugge deelen dan het finakeloos Spawater van
de Hengftebron. 0 hoe gei11umineert is de gloeiende cm"natie van God
Bromius Theedrinkers! hoe vierig flikkeren die oogen! hoe d~rtel
fpartden hunne gedachten, en hoe ryk zyn die vindingen! 't i$ een
andere C1US dan van die laborieuft halzen, die het uithangbort van hunne
werken door een gelauweriert conter/eitjel ?let ingevalle kaken ont.
lieren, en ...... maar neen, 0 veder ,maal liever hunne gloriez~n
van toekomende gelukzaligheit , . wanneer de wafi"e toorts van de
Dichtkunde uitgebrant , en de voorlooper des Doots door armoede
is uitgeblu[cht , want na die ontbinding wort het koffer, waaruit
Apol zoo veele jaren ,als uit den Drievoet, .zyne Godfprakcn heeft
gelevert, met eene ongemeene ./lacie, of uit een kelder-logement
gehaalt, of van een derde verdieping, door behulp nll1 aaneenge..
knoopte koorden, neêrgelaten. Dan begint de marfch van de batl:aarden der Zanggodinnen, elk op 't onzienelykft gedoft in geleende
roukleederen : zy vermoorden den ongelukkigen lioratius door onbarmhertige gezangen, en [chokken de deuren van zyne Tombe ~
duurzamer dan koper, door een verfchrikkelyk gebalk uit de harren
ep hangen. d'Een reciteert huilende een ftuk of brok van Oviclius
Balling[chap, d.'anper de do ot van Patroklus , uitd'Ilias van Homerus,
en de derde verge1y kt de doot by de pooten van /Eneas, toen hy rltr..
nus de laatfte benediélie gaf: in 't kort het maàtgezang is ruim zoo
melodieus als een kindermaal , 9aa1' Mopfus de g~tl:en met de jolo van
.een yzere tang vermaakt. Het ligchaam gezonken zynde i loop en
P 2.
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zy alle als losgebroke {lieren met toege:Ootene oogen, uit vrees van
diverterende voorwerpen t'ontmoetën, naar lllihne refpeéjiv6 reJidentieplaatfen , dees daalt, door behulp van een helmepe l;otfnoer, langs
een puinhoop van geruïneerde keldertrappen, in een pafeis , ruim ZOG
duifter als de laatfte ruftplaats van zyn begrave Collega; geene klimt
langs een' gemakkelyken wenteltrap van verfcheide aaneengebonde
ladders op den troon.van een wankelbareyliering, terwyl zynKonftgenoot de ftudeerkamer van een· kleiIl' k.roegje uitki pt, daar hy in 't
hoekje van den rookenden h-aart zyne eerH:e gedachten, door behulp
van een' uitgedoofden zwavel.ftok, tegens de gemarmerde wanden van
het háitrtje [chetft, en de tegellfporre1ende verftoppingen·in de poëtifche ader door gereitoreerde (b·oppelcn van Schiedamfche Hyppokrene
zuivert. Hy wort met een diepe verwondering in die occupatie befchout door een menigte geleerde' Kruiers, mifterieufe Slepers, nederige Schoenlappers en hoogdravende Schoorfieenvegers. De onwetenfie ,groet hem voor een verrezen Berónicius, en zy trachten
alle door de liberale offerhande van een kelkje fnorwater hunne rvencratie voor zyne rare verdicntten te betuigen: Einde1yk rolt het wanfchepfel in de luiren val) een half blat grau papier, en .het Virgiliaans
mmcopus exegi opgepolyft zyndc) loopt men naar· een~· befcheiden
drukker, .welke het met eene ongemeene applicatie examineert, en
na rype'critique aan de pynbank van de dt:ukpers overlevert, dewelke·men dan hoort fieenen onder de' verdrukkingen van. Eerezuilen, Grafnaalden, Lykcipreffen, enz.en'z. en dan fiert men met
die noit verdorrende kranffen den overleden Zanger, welke daar mê
prykt als een Paaskalf met verzilverden laurier, of een ton nieuwe pekelharing met goutsbloemen en dubbele ftokrozen. vVie zou niet
trachten om hier beneden in kommer en gebrek te willen leven, 'szomers linnen. en 's winters een' mantel te'derven, om naar zyn do ot ,
als een martelaar van den honger, in het Calendal'ium van gebeatijiceerde Lierhelden voor eeuwig te pfOnken? 0 hoe gefondeert is het zeggen' val'! Muretus in Catul/um ! Dat, IclJoon het waarachtig is dat een
ieder in zJn eigen 'v.:erk bcbagen fchept, zulks ecbter nooit waarachtiger is
dan. onder. Je· Dicbters.
Cunt- omnibus in rebus I'z:erum illud eJl, flmm cltÏqtle opus p!aare,
t,um tlilsqtmm i'er/us). fjuam in xatiofte.!crilendorum ctlt:minum.

cn.

en Cicero zegt, n. de Ora. Dat een echt Dichter altoos ontfiekm is·;
en nooitbevvnden wort zonder een alJnblazing die wstnaar razerny riekt.
dat is (volgens Hermes ) half gek.
Bonus Poëta nemo fine injlammatione· animorum exiflere POlejl: &
fine quodam aiftatu furoris .
Toekomenden Donderdag zal Hermes de refterende qualiteiten van
Alt)ion z,ynen lezers gemeen mal~en .
.F~n Advokaat· is -een prof~(!ie, dewelke niet aUeen ten noogften
illuflre, maar ook van de uitcrite aangclegel~theit is; w~arom oekdie.
I-keren per excellentiam Heeren én Meefiers zyn geiloemt. Hermes
durft beweren dat geen digniteit nader verkl\och.t is aan dd,paanfèhè
Grand'es dan die van Voorii?raak, ,vam een Advo1<:aat dekt lid,. met
:l.OO veel fierheit in de tegenwoordigheit van zyne Rechters als dit!
genoemde Grooten in 't by?,ynval1 hun' Koning .. Of nu deze di~
ftinélie ha<1f begin trekt van een Advokaat die dus zyn pleidoi- begon.;
De Koningen, onzevo~1'zaten, enz. en door den P1'eZident geflu! t
wierd met te zéggen : lFées gedekt, Advokaat, gy zyt van t~ groat=
familie: of da~ heç is uit eene erkentmis voor hunnen· ongeme~ncll
ftyl van oreren en [chryven, durft Hernies niet decideren. Dit nocht,U1S is zeker, dat'er iets ongemeens onder deze drie navolgende we';
ten!'chappen verholen is-, te weten, die van Advokaat, Medici.n:e
Doktor en Schoolmeef1:er. Drie ondel{cheide perfonagien komen
met difJererende offerhanden.den Advokaat op het plegtig!l:e begroeten. d' Adel met weinig gout, maar met abondante hoogdravende
beloften; de Burger met tamclyk zilver;· maar d'anne Boer met· op~
gevulde korven vol wiltbraat, ~azen en patryzen, hoenderen en
eieren, ook is de laatfte geen kleintje ontftelt door 't, gezicht van zyne grove artillerie van folianten, en door het gehuor van de bat'monieuze accenten van Regtsgeleert lLatyn. Een Zieke beftudeertmet
twyffe1ende hartstogten alle de com'ulfi'1:e (Teften , ftemverheffingen
en oogvernraeijingen van zynen Boktor ,dewelke. aan den kranken
Lyder, als of hy een menfchenëter was "i11umia'(gcbalfemt Heidensvlees) ordonneert, of, als aan de verdoemden, il1orfusDiaboli (duivels beet) voorfchryft, en, als waal' de zieke, als Apu/eins, in·een Ezel
verandert, hem c012demneet:t tot Card1eus Benedictus (gez.egende dil1e1)
~f Manas melkdiftel. En een Jongen gelooft d~lt een Schoolmcene~
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eenPat'adox of\Vonderdier is, 't geen in den omtrek van een' gry'"
nen ouwerwetfchen ftoel alle de koniten en wetenCchappcn van d'oude en nieuwe waerelt op zyn duimpje heeft, en daar over f1:uksgewys
of in 't gros kan difponeren. Maar laat ons niet afwyken van de Heeren· en Meefters . Onder de regering van Franci[cus den eerften, Konink van Vrankryk, was het een admirabel talent, opgepropte korven en :manden vol Latyn onder .de Regtsgedingen te mengen, of
voor 't minft die met kleine Latynfche Diamantgruisjes en Romein..
fche Zaaçpaereltjes te borduren; als blykt uit d'inleiding van dit

pleiduJ ,.
Deze Dochter, Achtbare Heeren, is myne echte Dochter (dat

was, <:~~ ilout gezegvan den Advokaat) gelukkig en ongelukkig te
geJ.yk~;. gelukkig

fluidem, dat zy is getrout met de Heer La Hun-

l1adie~~, een van de gequalificeerfle Edelluiden van deze Provintie ;
ong~tlkk.ig, ",utcm ,dat haar man een van de pleitzuchtigfte van ge..

heel Vrankryk i:;, die zich heeft geruïneert door verfcheide ongefondeel'je:P~cejfen, die de Latynen Lites poemen , waardoor deze arme Dame
gedwoflgen is van deurt<>t deur' haar broot te bedelen, dat de Griekken. fpellenton arton.
~ N oçh een Hiil:orietjevan een Advokaat, en danbafta. Een vermaart Regtsgeleerde , 'bewogen door he~ wekkertje, Confcientie gedoopt Ct is al iets'rèmarkabels dat een Advokaat daar naar luiil:ert)
verruilde, het .CorPU3 Juris voor het Mijfale ROfnanum, en trachtte door
het· aantrekken van' St. Noorbertus witte. kap, zyn ziel, die van een
~ontrarie kleur was, te bleeken . Om kort te gaan, hy vereerde den
geroofden büit,· op zyn' ltvenaaften gehaiilt, aan den Hemel, cn
werue Antwerpen in de Abdy van den Aartsengel St. Michiels-Heer.
De Pl'elaatdie altoos een paar dOllzyn ProceJlèn voor zyn tli'l./crtijJèment onderhielt , gebruikte den verloochenden ftyl van onzen Muzulman, doch ;met zoo veel geluk, dat hy'er alle vyf of zes maanden cen
Huk twee of drie cum cxpenjis verloor. De Kerkherder , die veel
menfchelykheit bezat op het kapittel van Intreft, vroeg cönmaal aan
die V oorfpraak, hoe het bykwam, dat, daar hy voormaals alle Proceffen, . van wat natu,ur die ook waren, won, nu ter. contrarie, zoo
goede als kwade, dage1yks verloor. Hierop replicterde hy: Eerwaerde Heer, om dat ik zoo grof niet liegen mag als eertyts, zoo loopt my 'i
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De Heer Wood *. . "" *, Dohor en lit vin dë:Koningklyke SiJciei~il'
in Londen, heeft, drie jaren geleden, een geleert en aangenaam Trak.·
taatje uitgegeven, wegens den aanwas van verlcheide ziekten, en hy.
ftelt onder de voornaamile oorzaakeil den aangroei van dePail:eibakkers.
Het heugt Hermes iets diergelyks in Seneka gelezen te hebben, die zegt:
Weeft niet verwondert z~o veele ziekten te zien, maar telt de k~ks. eens.'
Inl1umerle~ilej mfJybos non miraberis, Coquos numera.
De. Pafteibakkers en :Bmders, dewelke op d'uitgave van dit boek
beefden als gulde loveren,. werden op het aangenaamft gefurpreneert "
wanneer zy hunne winkels zagen afloopen door duizende jonge Meisjes en aankomende Wulpen,. voortgezweeptdooreene brandende bc-·
geerte' om die- delikat~([en,. waaruit" als uit de verbode vrucht of
!'andoras does,. alle kwalen fproten,. eens me~ opmerking te proevca.
Di~ be\Y09g de' Pail:ciba~(kers den ~oktor 1;1, co~ps te gaan bedanken,:
en hem te verzoeken om alle zes week en. tegem die temptefende lekRerheden en welfmakende overtredingen een BaA te blixemen~.
Een onder hen" die eens had hooren lezen dat men by d'Ooil:ertche
Voril:èn nooit geen audientie mag verzoeken' zonder een groot getal,
prezenten , was Inventeur van de' volgende- Machine.. Een wager:) '"
rontom tJeftoken met vaendeltjes vanldatergout, feftoenen van klim
en huIft, en waiers V'olfl verzilvert papier,. was op de pbati van eer
gemeubileert met een mot'iflreuze kalkoen-paflei, die vyf voet en zeven
duim in zyn diameter begreep, . en overvloeide van·Morilles,. Truffes ,.
Champignons, hanekammen, zwezerikken ,. Artichokl(en-fl:ûelen~
piftaches, enz. van voren gede.fendeert door een verguit wild zwyns-:
nopft, als een kampiryen met lauweren gefiert, en in de ronte bewaakt door magnifike kapuinen, malCche Jioenderen en onnozele duiven,. die, als Haven van Angola op hunne geb rade knien en armen
voor dien afgod nederbogen ... De menigvuldige blikke pannetjcs',.geran.
geert in form van een Amphitheater vol kruisbeien- aalbeffen- pruimen- kerffen-· abrikoozen- en 1\lkkade-taartjes,. Denevens de' Iüiftalle
glaasjes, tot den Doert opgevult met lillenae geleyen van,. citroenen,
orange-appelen, queen, me1cotonnen en liartshoorn, noch de veelkleuri!!c
ronde en vierk'Jntebottteilles vol roffolis, eau de mortel ,.[ramboi[e, p';;-fiCO,. fenouillette' en qiergelyke cordiale vochten, zal Hermes thans overila~n. DezeArke triomfaal hield halte voor het Paleis van Gresbams EJxu/aap, die Sy geval uit een venil:er lag, om te progn~fliaren uit de
tollende blikken vá'n de zachtzinnige Groenwyven , of het ook wel
een vruchtbaar faizoen voor knollen en fuikerpeen zou wezen;- hv ver.
èleekte,doch ademde echter met verwondering in de gebrade e'n gezode

zode harangè 'van den welfpre1<cnden Pa'fteibakker; die door 'een jn;
gezulte'en geconfyte welfprekenrheit op het Doktoraal gemoet zoo
veel vermogen had, dat hy dieheerendoor eene heerlyke Latynfcl:e
redenvoering bedaNkte (welke .re<1envoering hUil zeer voordeelig ge...
weeft is omtrent h.et verbeteren van de Taartkorften en patefeueilkttê)
bet preztnt ,aannam, ieder in 't hyzonder met een' kop garftewat~
trakteerde, en 'immediaatnunaffcheit vereetde. N aderhant heeft'
lry" aan Hermes in confidentie verhaalt, dat, of wel een geleerde in een
doorkneederedenvoering voorgee~t, rine!afo~ ctedere (zyn wyngaard
om ver te hakken) zulks fi~chts gefchle~ om do~: die opgeilele fiagkooi de
onnozele Herft- en W mtermeezen met eemg verltrooit kennipzaat
aan te lokken, door ~e toevallende knip te verIrrikken, en hen
k wanswys, nu van de vryheit berooft, mak en tam, of liever befchaaft
te makefl,.
Een voorn~am Liefhebber van het Tooneel, en een wonderbaarIyk
Dichter, die vtiorlede kermis te Delfshaven met zoo veele hantklappingen van dichtkundigeOoJrindiesvaarders, frichteJy ke Nachtloopers
en dwalende Maanprincdfen is gereguleert geweeft, genoodzaakfzynde
buiten de gebruil\:elyke ceremonien vanaffcheit, met eenbeurs zonder ingewant, en een ligchaam zonder, ziel te vertrekken (het eedle gecónfigneert zynde in de barmhartige handen van den hospes Ga/aktos, en het
tweede in de aanlokkende blikken van La Senora Purezavilla ) zoo ift
dat de Waard, om zich te imdemnizer.en, toekomenden maandag den
4 November zal verkoopen de navolgende 4feElen;
I N VEN T A RIS.
EeB groote party Sneeuvlokken, in wit frans papier bewaart.
Een nieuwe Maan en gefchilderde Regenboog, de eerfie zonder goutverf en de hgeede zonder kleuren.
't'Gevefl: van een grooten Spaanfchen Degen. waar mê hy voor Cofmu5 heeft gefpeelt, zeer bekwaam om loot in te finelten .
Een Slang v~n koperdraat. met kalfsleer overtrokken, van groot gebruik in het
Treurfpel van Kleopatra .
Tweepaerdsh:1ire Knevels. om natuurelykecn Turkfche' Balfa te reprez.mterrn •
Een groote M.ofiaartmo1en. om verwonderlyk ,den Donoer na,ar te bootCen ..
Het Complexif- masker van een Moordenaar" cuneus gemaakt UIt een langwerpIg flll~
gebrandekork en een koolzwarte pr?lk.
, ,
Een nieuwe Pluim • màar tweemaal gebruikt, de eerlle felS 'IJl den gellraften Vrygeeft, en noch eens in Cosmus .
Een rykelyk geflikt Goutbeursje, d~t des nOo.t5 zynde '. om deszelfs melligvuldi~e
ploien. voor een kwakkeJbeentje kan worden gebnllkt,
•
Item Zalfpot jes , een papiere Wieg. een Altaar. een Helmet • twee Bellen, een
onpare Caflaanet ,een portativ,e Inktkoker mt een groorliuk marmerl1een, eeD
,
Herdersfraf e>een Punchinello, van hinnen vol kwihih'er, en verfcheide cu rioliteiten, be~evens 7,even rillm Manufcripten ove~ de duIJi,u7.lljueflie , of Helikon
2nBa:otien of op den Muiderberg gelegen is.
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IngCitio ftimlllos fobdere Fámc1 jo/et.
OVID.Eleg.
Ermes was gezint (volgens zyne beloften) de laatfte pencecH1:reck
aan zyne Lantsluiden, de Britten, te geven, maar is daar van
gcdi'Vcrteert door een' ongcmeenen Droom, een droom of nachtgezicht, zeer na aan de waarfchyne1ykheit wrknocht, en gd11roten
uit de lezing van die pajJàgie van Firgilius, daar hy zyn' Helt Eneas
de verrukkende gezichten van de altoos groene Elizeefche "dden
doet befchouwen, en met opmerking de gcfreltenis van de gelukzalige zielen, afgefcheiden van het a::rtfche, aan de llJkomelingen afmaalt. Weban dan, Lezer of Lezerinne, vtie gy zyt, gun Hermes de vryheit, zonder cene verdrietige' ic- of afleiding (, want
die fruiten heIn, ook is het onmogely k een' Droom zoo lang te bewaren) een begin van die verfchyning te maken.
Hermes droomde dan, dat hy, als een Dame van qu,ûiteit, wert
aan de hant geleit in een ruim en onbepaalt ,'elt, bezaait, als een
veelkleurig v locrtapyt, met allerlei aangename' groente, lekkere
vruchten en lieftèlvkc bloemen. In het midden V:211 dit velt 1tont
een fteile Rots, w'iens onzichtbaar punt onze oogen ontweek door
de (prei van ecn azure lucht, en met hemelsblauwe kleur gemarmerde wolken. De kanten waren uit'ermatcn Heil, en van zulk cene
tarJiculiere ftichting, dat het, aaneen ieder, die met geen menfc he-
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l'yke figuur omgort was, onmogelyk fcheen die te beklimmen. Op'
net onvoorzienfte wert van het punt der Rots een geluit gehoort als
van een trompet, maar zoo uitmuntend zacht en zoet .uidend, dat
het de ziel-.::n van een groote menigte, die- benevens Hermes dit won.. ·
der deelachtig waren, met zulke in:wendige v~rrukking ,_ kitteling
en genoeg:n vervulde, dat de allermmfte m~t lets, ?ove~~atuurlyks
fcheen beZIelt te worden. Maar hy wert met "re!mg geergert door
het befpeuren ,_ dat'er zoo weinige uit die vergadering dun genoeg:
van gehoor waren om dit Muzy k te ontfangen en Gnaken. Ook
verminderde zyn genoegen, 'Nanneer l1y, ront ziende, drie moedernaakte Sireen014 ontdekte " gehult als Godinnen, en door de na~
men van Onacbtzaamheit, On·wetenheit en Vermaak, onderfcheiden.
Zy waren gezeten op hoogten, gefiert met zeefchulpen, paerlemoer, root en ,vit koraal, en dertc1e figuurtjes', zeer konftig uit
amber gefileden, eh in niffen, met m05 en lisgroen behangen, geplaatfr. Rontom zag men onderaart[che groeven, zilvere beekjes
en duiftere eike- en beukeöoffen, de onkui[che Cytherea toegewyt .
Terwyl delaagbezieldefchare naar deze bedriegelykeGodheden lui-,
Herde, fepareerde andere" van een verhevener geeft, zich van die
welluftige vergadering, en marcheerde met raife [chreden naar de
Rots, van waar die verrukkende melody nederdaalde , en aan de ge-,
ne , dewelke daar naar luifterden , hoe langer hoe zoeter werd.,
Schielyk [prong die laatfte menigte voorwaarts, t'eenemaal gerezol'veert zynde, om die fteilte te beklimmen, en van naby dat hemelfche Muzyk by te wonen, Sommigen trokken hunne degens, andere hadden opgerolde papieren in de handen, eenige Compaffen,
Vierhoeken, Tbelefcopen,. Pencee1en en Beitels, Sommigen waren
gelauriert, en andere pronkten met Sofoklefcbe laerzen ,. in 't kort daar
waren geen Inj/r'um~nten van ,Mecbanifche of vrye konften , die elk niet
in deze gelegenthelt gebrUIkte om de hoogte te beklauteren. De
DtRmon of goede geeft, dewelke benevens Hermes front, en zag dat
hy- gçn~gen [cheen dit heerlyk g~zelrchap te volgen, fprak hem;
dusaamg aan :
Ik prys den Y'll" 'i/tin u·w' hoogverbeven geeft';.
Want Pindus fteile toppen,
lI"allr natlr die helden tr9pptn,
Zyn ~ltoos 'Voor de Dmgt toegangkèlyk ge·weeft.,
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"lIaar dek uw blikken met een masker; 'wam htt licht
.
Is 'Voor de tede" oogen
Te [chittrend 'Van die 'Vroeg naar het onflerflyk pogen.
Het blinkend zonnevuur be[chadigt het geziclJt.
DatH zyn 'Verftheide wegen,
,JI;[aélr akelit, waar langs 't onflerjJyk 'word verkregen.
Des wacht u 'Van die paan
Die't zach~fle [chynen om naar 't opperpunt te ga4n,
En tiie u'w 'weeke 'Voeten
Met rozebladen groeten.

Al te voorbarig was Hermes om het vervolg van die oprechte zede..
leffen te hooren, maar met eeri floers over zyn aangezicht, begon hy
mê te klimmen, en zag van tydt tot tydt (hoewel niet onderfchei..
delyk) hoe fommige, die zydpaatjes waren ingegaan, ftuitten, en
andere zich in belemmerende draaiwegen verToren, terwyl hunne
makkers, hoe veel vlyt die ook aanwendden, echter niets of weinig
vorderden. Deze waren, volg~ns bericht van den Dtemon, [ubtHe
~mperamenten, onverteerde Poliiiken en laffe Poëten, wier vindingen
nietfolide waren, maar de Tapytfery van hunne gezangen uit rufpen..
zyde en fpinnekopsdraden famenweefden .
. Deze vergadering was tamely k ver .,gekomen, wanneer Hermes
befpeurde dat alle de voorgaande differente paden uitkwamen op
twee groote wegen, waarop het leger in twee kolommen wert ver.
deelt. Op eene kkine tu{[chel'lwytte van die wegen vertoonden zich
twee vreefelyke Spoken, dewelke onzen voortgank beletten. Een
van dezelve was gewapent met duizende pylen, waar mê het d'aan..
kamers dreigd~, die hierop' met groote hoopen aarzelden en uitgilden: Het is de Doot. Het ander Spook was de Nyd, dewelke juiil wel
geen doodelyke lnftrurmmten voerde als haar makker, maar echter vergezclfchapt was van vervaarlyke fchuiffe1ingen, verwytingen, geraas en
bittere befchempingen, dewelke haar zelfs verfchrikkelykerdan de
.do ot maakte, zoo dat'er wederom 'een groot gedeelte disbandeerde ,
ja fommige werden be[chaamt dalzy zoo trer waren geklommen,
maar tot ons geluk hoorden wy wederom die lieffelyke trompet,
waarop de gene , die met ontbloote degtns wandelden, vol vuurs
(doch met eenig miftrouwen) naar den poft des doots marcheerden,
.dewyl de [chare , waaronder Hermes zich bevont, met eene rype
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e("n'g{'matîgdentret den w.eg, door de Nyt bezet"
? Ft",;:..',; De Spoken i,epaJlèert zynde, wen de baan glad en effen"
ja zoo vermake1yk, .dat d.~ Reizigers' met plaizler wandelden, en in
'c kort den top van de Rots bereikten. Hier we~ een welluaige
lucht ingeädemt, de velden waren overfpreit met een' purperen en
roosklcurigen dauw, en ieder 1"efleéleerde met vermaak op de voorby
zynde ongemaI~ken. 111 het middelpunt van die altoos groene beemden front een heereJyk Paleis, aan de vier hoeken met. vier kopere
portalen gcGcrt, uitkomçnde op de vier gedeelten derwerelt, ende
gC\Tl praalde met de Godinn.c van 't gebergt, gezeten op een' elpcnbccnen troon; hare robyne lippen.den begunftigdçp aanbiedende',
dewelke gefiadig boven dat geluk het verrukkend Muzyk van de'
7,ilverc Trom pet hoorden. Op 't laatft koos elk zyn befcheide portaal om in het Paleis te gaan , waarvan Hermes , die met waggelen(.1c fchrcdcn de Dichters en Zedenberlfpersvolgde,. door behulp van
zyn' D:emon naby die poort mede itiloop.·
.
. Schdyk bloes de Trompet, die noch niets anders dàn een marjcb'
l1ad geftoken, een' toon van vreugde, juichingen en'triomf. Het geheele gebou fchuddé en beefde, en de poorten vlogen open. De
éerfte die binnen trat was een kort, we1gezet Man, met kleine 00gen; zyn kin pronkte met een bosje gryzc hairen, by de voorouders
granl(cbap genoemt, Een zacht gedruis zeide tegens Herrnes, dathet
J7onde! was. Hy wert verwelkomt door Virgilius, die hem in een
prachtige zaal bragten aan het opperend'van een goude tafel plaatfte .
De naaftedie hem opvorgde was een per[oon van middelmatige jat:cn, ge1deet met een' zecgroenentabbert met goude irarren beftikt ;hy wert door den Ygod', wiens lof hy zoo gelukkig gebazuint had,
i!1gelcit en naaft d.en ,ouden Vader geplaat fr . Een deftige Zanger,
die een verheve geboorte met een' verheven geeft paarde, en wiens
gewyde hairen mer een' blaaugeamaillieerden Diadeem van Korebloemen waren verheerlykt,. frapte- hem met wiife [chreden kort na;
terwyl een [choon en zedig]ongeling-dezen weder kort op de hielen volgde, geleit door den wecrgaloozen HoratÏus; hy droeg een'
Lier onder iyn lïnkerarm, en zyne rechterhant- pronkte met een
fefroen van Lauweren, doorweven met Mirtus, en die bloemen,
dewelke Anakr-eon. de Koninginnevan Paphos heeft' toegewydt " My,
bral....
b,.f°rhouwing
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braläe met Lauweren, om dat hy zeegbaftig, als een tweede
Hcrkuks, \Volfaart de ruige vacht over de oeren had geltroopt; en,
met Mirtus, wegens den eerbied die hy tot den laatften [nik de
Schuimgodinne heeft betuigt, of [choon hy in een ber~acht1ge {heek
geboren was. Hy wert gevolgt door een klein getal Juffers, wier
Aanvoeriter .iuifr wel geen ongcmcene Schoonheit was, maar vanwien
men evenwel iets ongemeel1suit hare doordringende oogen zag door..
frraien . Marie Schuurmans werd gei12troduceert door de beroemde
Sappho, Poëterl1è van Lesbos, die om Phaons mi n van de Leukadi··
fehe rots in zee îprong, werden de gevolgt doorKatbarina Lc.,kailje; de
Juffrouwen RecHzen, Kath: fj(1!cfliers, f(Orl't: 'vandef Peer, Kalh: 'job:
de IFith, en andere.
Vorder zag Hermes noch een ganfche reeks van Dichtbazen 'binnen flappen, namclyk eenige Brcmdcn, Vollenhc'(,.'en, Moo11[n, Rot,~aJ!S, /lnslo, H: Dullaart , en'l;. waartu1Tchen de Vos me ...
de kwam ingedrongen, maar zoodanig onder de menigte verward
dat mel1 hem naulyks gewaar wcrt. Hoe zeer Hermes zich omtrenb
zyn verhaal tracht te bekorten, zoo moet lw echter drie voorname
DIchthelden , welke hy diflinkt door h~ll1ile geiten en manieren
konde ontdekken, juftitie doen.
De eerH:e daar hem 't oog op viel, wa5 een klein Mallnetje , 't geen
hem in't begin voorkwam als een COrJcordiares par'7J(f creji:unt (Eendragt
maakt magt) want het was van 't hooft tot de voeten als een Y zel'''
verken met pylen geborduurt; zyn na:1.111 Degon met een Zeelamp,
en eindigde met een Heerly kheit . Hy deed oneindige pogingcIl' om
binnen te geraken, maar de 'llitftekende [chichren beletten hem het
inkomen. Dtemon onderrichtte Hennos , dat dieirl/lrtiJ'itClJten, waar
L1c,le hy , als de Sodiakman in den Alma,nak , bct1:oken ,,,as, Sa~y~
ds-pylen waren, dewelke hy eertyts ongefondeert tegens zyne vrien-'
den had uitgefchoten, maar die altoos door den weerfruit van hunne
deugdelyke wapenen in zyn eigen ligchaam waren te rug gdilOrt.
Maar vry aangenamer was het gezicht vm een bejaard [cheel
Keereltje, 't geen zoo vol gal was, dat Hermes het zelve op 't eerite gezicht voor de groote Papa van de Nyt groette; want die ziet,
volgens den volgeeftigen ltaliaan[chen Dichter j1-1o/::a, ook vry

fcheel;

man mê
in gerl!

man mê
in gerl!

{ 70 )
Pa{citi cl'biclre, mira bieCte, e f()fi:o.
Die Slangenvreeter [cheef van bek en {cheel van oogen.
Dit Scheelaartje was (gc1yk een Pelgrim van St. Jakob met [chulpen
is behangen) op d' eige wys met een gedeelte vrou"rel ykc Coltterfeit.
(elfjes opge[chikt, waarvan het voornaamfte door een' Gordiaan[chen
Knoop aan zyn hart [cheen vaftgeftrikt, maar zulks van naby beziende, kon men het [chandaleus litteeken be[peuren, dat het door 't
mes van Over[pel, om een fiecht Be[piedersplaatsje te bezitten, over·
midden was gekorven, zynde de andere freminine tronytjes de Copyen,
waar van hy de Origineele aan de brutale careJ!es van groote Heeren,
om hooger gevyzelt te worden, had opgeoffert. Het Aas trachtte
door een zydeurtje, waar langs de onzuiverheden van Pin dus gelooft
worden, binnen te fluipen, maar de Wachters , die 't voor het
Schrikdier van Molfa aanzagen, joegen 't Kreng met ftokflagen
wech, en grendelden het poortje vaft toe.
Doch de derde vertooning was wat ongemeener , namelyk die van
een langachtig Keerel die een koehuit., aan riemen ge{i1eden, om
zyn ligchaam had gefiingert, en de horens op den kam van zyn' helm
geplaatfr, waar door hy niet oneigen de Architekt van de Karthaagfche Koninginne Dido geleek. Hy front benevens dat gementioneert
[cheel Dichtel1:je, 't geen hem vroeg, hoe hy zoo hoog geavanceert
was, en zoo voorts. \Vaarop hy repliceerde, dat de zotheit van deze eeu (die zonder tegen[praak gevleugclt is) twee ftrikken in zyn
lederen riem had gelegt , en zy met het eene ent was naar boven gevlogen, en hem daarby, als een modernen Virgilius, in de mande van
een ~vekelyks papier, in de hoog~e h~d opgezeult; maar da~ hy
vree:lde. . . . . . . . . . . Het b,lldel end ge[chut van een oOllog[chip, dat de Maas inliep, deed Hefmes ontwaken, fchoon hy noch
eenc lengte Dichters omtrent hun handel en wandel meende waar te neme,,; doch hy hoopt door eene tweede lezing in Jo.1aro den afgebroken
draat van zynen waar[chynelyken droom noch wel eens te zullen
weervinden. Ondertuifchen durft hy niet denken dat' er eenige critiquen
op zynen droom zullen vallen, anders zoude hy de zulke wyzen naar
het remarkabel vaersje van den Hertog van B * * ** * waarin hy zegt:

Iets op te heldrclt dat verhandelt is geweeft .
D'uitvinding werkt het min), maar 't oordeel a/lermeeft.

Hermes
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Hermes heeft in de kourant (waarover hy voornemens is voortaan
zyne remarques ook te laten gaan) gezien hoe een voornaam Edelman
te Bruff'el ,eenig different óver het fpel gekregen hebbende, zulks door
den degen heeftgedecideert, en hy langs het wapen,dat menig eerlyk man
doet leven ,.zyn doot heeft gevonden. Krakkeelen en vechten zyn gevaarlyke bezigheden: en het is te verwonderen, dat oude of jonge
lieden tot een Duit konnen rezolveren; want een oud man behoorde
al te wel de waerde van het leven te kennen,. om zulks voor een ligtvaerdia woort te wagen; en een jongk man rizikecrt als een roekelooze
ie~,waarvan Ey den uiterften prys noit heeft gekent . Herku1cs ·was
een groot liefhebber van die exercitie, maar hy haspcIde zyne voornaamfte uitdagingen gemeenelyk af met een' houten vochtel, gelvk
de Britten met den quarterftaf, waarom hy C/a'))Ïgerof Knotsdra~cr
wort genoemt. Zyn betle maat Thf:(eus, die noit geen {hoo breet V~Oi"
den vermaarden BOtttevilfe heeft geweken, gingk eens voor zyn vermaak naar de hel;. en het is appare/lt dat hy, zoo \'oor als na, de
eenigfte Duëllift. is ge,veefl die van die Pro'::in!ie weerom kwam. Daar is
een groot difpUJt onder de geleerden, wat ioort van wapens de groote
Alexander tegens de Koninginne Tbalejlris heeft gebruikt. Hermes
is van gedachten dat het een fl:ootdegen is gewecit, hoewel die niet
al te beilendig tegens het betovcrde [chilt van die Amazone is bevonden: want f<3iJltus Curtü!s zegt, dat hy meer dan eens als een loode
kling op de minfi:e parade van die Heldinne gebogen wiert .
Het Roomièh nielJs zegt dat de natumlyke Dochter van wylen
den Marquies P allar;:icino, dcwelke haar blocmtje a111 een N onl1enkloofier had opgeoffert, tegens allerheiligen het maagdekapje aan
den [pyker van het huwelyk zal hangen, 0:11 door die ontzegeling
hare re~'ertu van Waffepopjes tegens kleine Kaboutertjes en fûtrimonieele penningen te verruilen. Het is opmerking w:lerdig, dat die
naturelyke Spruiten, zelfs zonder vcel bOll\ving, altoos, als wceligc
gewaff'en, krachtiger uitbotten dan die in de ?ilatïimollicde Hoof uitgebroeit worden. Men verhaalt van een voornaam V oril: omtrent
het jaar van I 672, dat die zoo vele welvarende mannelyke planten
uit Britfche, FnU1fche en Italiaanfche fteekfalade had overgewonnen, dat, indien het in zyn ryk de manier was geweeft van een
Parlement op te rechten, hy gemakkelyk met Hertogen en Graven
van zyn eigen arbeit het Hoogerlm:':> had konncnJI~tfáfJi,
IJlt
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Dit volgende RaatzeI heeft Hermes als een andere Sfinx

ol1g~fte1t,

om een dertel SaL~tjonl{ertje teverfrrikken, 't welk dageiyks, als
hy bezig was met MedicinaleObfervatien, in iyn iludeerkamer kwam
fpringen, de Kanarivogeltjesdoor di{co1'dante airtjes verwilderde, wekely ks twee dozynen fyne kopjes en' fchot el tjes , benevens een half
gros Goud[che pypcn aan fruk danfte, ja fomtyts, als hy iets met den
bril op den neus nazocht, zulke kapriolen deed, dat daar door eens dat
irijfrU11!ent van zyn' neus zoo .geweldig tegens den balk van zyn bovenite verdieping [prong ,dat d'inktpotdaarvan vol [plinters raakte; in't
kort 't was onverdraagly k; en Hermes probeerde voor 't laadt het expeJient van voor hem een Raadfcl ~e maken, op die conditie, dat, zoo
hy binnen vierentwintig uren .de Eeltpus niet, was om het zelve op te
loffen (Hermes wel verzekert zynde dat die Borfren min bezorgt zyn
voor geeft of verftant, dan Mevroll iJle/coton voor hare Nicht, of
een zeker Aktionift om zyne [chulden te betalen) hy ftaat moeil maken
van voor altoos uit de kamer van den Ouden Man gebannen te zyn, enz.
De zaak is naar wenfch gelukt, alzoo die verihndige Jonker het appikeerde op de verovering van 's· Hertogenbofch, en de rencontre op
de Vuchtfche Heide, tuffchen Breatitê en Lekkerbeetje. Zie hier
't zelve: Hermes Lezer mag'er zyne gedachten ook op [cherren indien hy wil, .zoo niet, 't is hem om 't even.
R A A T

S E L.

Ik ben in vryheit en in Tralien gan[ch koen.
'Ik durf me in "Razerrty en in Fortuin bet rou weu.
En altoos in ge~laar of zekerheden bou wen.
In 't I~ger ben ik en gdl:aag in garnizom.
Ik ben verbittert, 'k heb geen deel in Medelyden,
Maar dubbel weer in het VerrIJat •
'k Ben 't laatfl:e ineen kwa maar, de derde in het 'ZJcrblyderJ,
In Ry" de Prcz.ident ,in vrees de tweede Maat.
De Groote Willem vond my nimmer in z.yn Hof,
In rail/erie nochtans ma eH hy myn hulp gebruiken.
Ik.was in RyS'wyk, en ik gaf het Loo dèll bof
Om Oeflers, Cavejaar, Garnaat en AlikrNike1J.

N II raat my eens, want zwart bemin ik meer dan wit,
En blyf iu HOlls/aarsdyk wat VorLt het ook bezit.
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At 'Vos Trojugen~ 'l:obis ignofritis, & qute
:Lurpia cerdoni , Fol~ros, BlutofJue decebunt .
Juv. Sat.8.
z.al, om het oude fpreekwoolt,
te
H. Ermes
voldoen, noch eenige gemeene particulariteiten van Albions
Belofte maakt fchult,

C~

rakter afhaspelen, en dan iets van meer nut en vermaak trachten te

trakteren.
De Brit is 'zuur en ftraf tegens vreemdelingen ~ en boven gemeert
lieftallig tegens zync lantsluiden en vrienden.. Indien hy door Koopman[chap of Ak-tien tot ·decadentie geraakt, en de uiterf1:e noot hem
dwingt om hulp te verzoeken, dan heeft de Gever altoos den hartnen 1'oft, want goetdoen en aJliflentie wort by hem ondanks geno·
ten :hy geeft:1iever dan hy ontfangt, en aan iemant vell'li.gting te
11èbben is zyn grootftc chagryn. Hy is zoo ongevoelig in allerlei
[OO1't van ongelukken, dat hy liever tot het Herven refllveert dan zyn
defaftres aan vrient of maag te communiceren. Door de tl'agique per/a:'es die men wekelyks in lVi". jl1~(ls en AppebJS Journalen leeft, en
meeft op halter en pi !looI uitdra.aien, wort deze !leHing beveiligt.
SCh0011
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Schoon hy nu en dan oln een bagatel

.u

eens kwaat bloet tegens>
zyn' Evennaaften zet ~ echter is het geen zwaar werk om hem zulks
uit net hooft te pr~ten, want de oni{antvaftheit ;an zyne gefteltenis
bevryt u voor zyn wraak; zyn hartstogt hrant zelden, doordien
zyne herffenen te koel zyn. Alles wort door rook verftikt eerde
vlam uitbarft ,. en de materie is zoo vloeibaar dat zyne razerny aanftonts in water verandèrt ,. zoo dat hy byftuipen ligt voldaan, en
zelden lang tObrriig is.
Hy is zoo eon krachtig Beminnaar van zyn vtYhcit, dat hy zelfs vredE
zyt1C Overheden' te geh~or1.am('n; en hy is zoodanig ver[clu'ikt voor
eerwolf van Slaycrny" dat hy zich naaulyks aan zyn, eigen,
den
vryhelt durft onderwerpen.

vy

Een JTrou'u;e Diadeem bemint hj meer dan 's Mans.
Jin 'Vraagt ge: Is.'t om door hulp haar zwakheit te onderfchl'agen?
Neen, maar dan ziet 'h,Y kans
Om 'Ww dên *outften,roim het uiterfle te wagm"
Dat is de 'Vryheit "van den G ~~ *tlienft en het',Lant ;',
Waa.rnaar by zoekt, en heeft ze beide in zyne hant.
Den beften- Prins t~acht· hy het meefteote; o'Verheeren .
D.e kwade' wort mct macht d~or 'Vreemde hulp betemt;~.
Een goede wort begrimt, boe'Vaft zyn ryksjlaf klemt.. ,
Al 'Wai 't.cenVreM'iJ9rji de Brit zou. rnurmurere;: .
., Vedla Oud Engelant;
Hermes, zal tHans niet repeteren hoe de Britten h1-mne gcbedén ,_
,*ranneer Koning WiUem 111. de drie Koningkryken had bewaart, als
Hebreeu[che texten van achteren opzeiden;. noch hoe zy de hal pen
van loftuitingen ,. waarmê zy den he'mel tot hun behout , en. de
Uitlanders tot hanthaving van de 'Vetten hadden geroepen ,. naderhant aan de willigçn ophongen; noch hoc de Mannen Gods in mannen, des Oorlogs veranderden;, hoe zy die wakke~e Garde du Corps.
weer over zee [chikten; noch hoe ondaI1kbaar zy dIen grooten PortJant, den eenigften Huffaï om de duifterc geheimen van de .. At'hito-

phe/s
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phels uit te rooien, den volmaaktften Minifter ell ~apperftet1 Gene-raai, met laffe en lnvaataardige railleries hebben vervolg:. Ook zal
Hermes niets zeggen van den ~ vermaarden Schomberg, ":lens perfoon
een geheele Ärmé tot EngeJoants hulp gerekent wert; WIens _~adel1 en
overwinningen van Villa Vitioza tot aan den Ryn hebben ge1don"
ken; wiens Faam Vrankryk, Duitslant en Vlaanderen hebben ge':'
'bazuint; dan alleenig dit, dat die ftoute Mannén naderhant van de
y'rt/e born Engelfchen met de fcbouderen werden begroet, en zoo aan..
genaam in hunne oogén waren,als een Zog in een Joodfche Synagoge, of een fociete,it Maartfche Katers ondereen frel Japans Porcelein. Voor 't laad! zal hy zyne Lezers eenjge remarques tot lof
van de Britfche Ladies mededeclen, en daàr mê naar bed toe.
De Engelfche Dames zyn zonder tegenfpraak by alle Natielt gere[pefleert; ze zyn fchoon, gee:H:ig, gefpraakzaam, en bezitten, als
erfdeugden, kuisheit en zedigheit ; en zoo het by geval eens gebeurt dat hare zwakheden in 't onderfpit geraken, men gelooft dat
die val, meer door een natuurlyk medelyden voorde,mannelykeSex,
dan uit genegentheit voor die zondeeveroorzaakt wort. Wie zag
ooit dat de Londcnfche J uifers hare onderfre rokjes met touwe hoepels als klokken uitfparden, om daar door aan nieusgierige oogen ok,,:,
kazie te geven van hare. welgemaakte beenèn te befchouwen? Wie
heeft ooit beleeft dat zy hare fchouders of boezem hebben ontbloot,
om door die natuurlyke waaijers de vlam vanonkuifche driften ;lan
te blazen ? Waar zag men ooit dat Juffers van geboorte, zonder de
algemeene frraat van het huwelyk te paJlèren, zich, om een flaa.ffch
,onderhout, in de gloeiende armen van dertele Lords en Edelluiden
hebben geworpen , en het gulde kalf yan zuiverheit (waarom alle
Minnaars danffen) door het verterend vuur van Kupidoos toorts hebben verbrant en de a~chcn in de lucht gefrrooit? 'Vie kan heugen dàt
gctroude Dames OOIt het t'efpeél, 't geen zy. den ,m.annen verfchuldigt.
zyn, hebben gebroken; of met Vreemdelmgen 111 karotTen-, [chui-.
ten of wagens gerinkint; of immer in wynhuizell meer quantiteit dan
drie vingerhoetjes.Sek of Clairet hebben genuttigt ? Wie heeft ooit
bygewoont, dat Adelyke of Burger Juffers hare kuifche lippen den
vl'.Cèmdeling, <>m die te laten 'kuffchen, hebben a.mgeboden"? of dat
R Zo
ze,
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als was het een Par/emU/laire Akte, aan lliemant "die genade heb..
ben gerefuzeert. ?\Vie zag, ooit dat een Koopmal1s ofW inkeliers Buisvrou het Huwelyks-pakhuis langs het 2,y:deurtje van Over[pel ont~
{loop, en dat om een Officier of Kadet O'K:r zee te volgen? Wie zag
ooit dat ......... maar halte! Hermes zou: zoo doende (wilde hy
nllc de rare en verdienftige qua/iteiten van de EngclCche Dames ophalen) de Hollant[che Juftèrs wel op zyn dak krygen; des zal hy'('1'
maar byvoeg~n (om te toonen dat zy niet t'eencIuaal zonder gcbre~
ken zyn. bevonden; dat men
.

Di't'S Dames, pboofJ begaaft met zedige 'manierm"
Hoo1't dikwils 'i./Jat te veel .:n te /uitruchtig tieren .
~Hoo'iJa('rdjg Zpt 'Ze, en mee) genegm tot den uJn •
Dus J leïmes zegt, in lp)'t va,t Britji;he to:verlonken;
Het fchynt de hemel beeft die Sex geen ziel.gefchonken ,
Dan om voor kuif en lint en. kl~t bezorgt te z)'n .

Men fchryft uIt Londen , d~t de KfJ111pag!Zie dér klingen ,veKclyks
tcn wo van hm'e [chulden betaalt, en dat zy binnen 10 weken al~
les zal voldoen. Hermes is niet bekent met de Klingen-compagnie,
maar met die van de gech'ambreerdeKlingkramers is de betaling 1om~
tyts .ll1itfclyk , en hy heeft meer dan eens hunne Creditc.urengereet
geIt of froldlagen zien om['1l1gen ; ook heeft hy met verwondering
(,crcmarqueert, hoe zy om een haveril:ro die vuifren, die aan de doot
yerpacht [chynen, aan de glommende kolen van bbkende.. Dorpen
en brandende Kaileelen verwarmen. Zy leven op de lucht van buspoeder als een Oievaar op Kikvors. en Paling; en fommige zyn 7,00
vol vuur en vlam, dat Hermes gezien heeft, dat hunne neusdoeken
onder het,{imitcn van den neus aanfronts in tonder veranderden; ook
heeft hy een Kapitein gd{ent, die, als hy ecn'rauwen [chapenbout
inflikte, h y die biImeI1 een halfuur ,. door en door, gebraden, kon
'\veerleveren,' want in zyn maág was altoos een,doorg~ande hitte als
iiJ een gh\sblazery. . Maat 'tis een ongemeen vermaak die jonge Mav,orfièn. onder de Juffers te zien haze1eren; want zy b/ocquerèn de
Maagdc1ykc veiling zoo flffifant, dat het een onmogelykhcit yoot
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de Deugt is om'erhet niinfte fecoursin te werpen; èn

zy flmmer~IJ

de kuisheit van de Dames zoo onbarn!hertig als of het een uitgehon.
gerde Citadelle waS ~ Zy leven op hunne groote degens als de Kie·
-zetrekkers op het uithangbort van poltcrnoJlcrs van ollt\vortelde tan-den ~ op dat een ieder zou konnen zien waarmê zy hun broot win·
nen; met een woort (\vam Hermes is vreedzaam, en onbeluft om
horzelen te tergen) zy leven als hun p~.troon Mars, wiens gewoonte was ,. altoos te krakkeelen, of and('~\~ mans vrouwen af te wenen.
Uit Parys wort gefchreven' dat dc·C,JcvaJier 'van St. 'Joris een' jongen zoon heeft gekregen, altoos zyne goede vrinden wenfc1lell mallmndercn daar geluk mê. Het is der moei~e waerJjg om het toeka·
mend geluk ofongeluk van ongcbore kinderen-te befpeculcre~. De·
ze onnozele Jongen (zoo dat nieus waar is) komt· it~ de wCl~elt te
voorfchyn als de eedrgebore van een' Normanrchcn Pleiter"dat is',
in een' verwarden boel ,. en een kantoor vol ProceJIen ,- die hy" zoo
lly wil leven als een fatzoenlyk man, moet befolliciterenen- uitvoe..
.ren. Rodrigo zegt in de Cid:. De eer van myn huis niet 'Verdedigt te
.hebben moet m'l nimmer worden '7:erwetcm.·. En het zal zelden een
-Vörft gercpr.och~ert woi:den" dat hy omtrent het invorderen van zy~
ne p1'et~nzien nalatig is geweefi. Hoc g~r(lndecrt de pretenzie van den
P1'etcndent is, laat Hermes over aan d~ politiq[{e Bedillers van geflagr..
rekeningen, die, zonder diergelvke diJcourJlèn, in de- Koftyhuizcn
zouden moeten haffen. Alleen 'vreefi: hy ,;dat, zoo die !>oolfchc
,vru<;:btbaarlleit continueert" en dat die jonge Ridders vermen.igyul'digen , 2.ulks een pyndyke dOO1:n jiJ den voer van een magtige Natie
zal zyn, want of'er al c,en afgefcheurt wort, daar zal geen tweede
ontbreken.

Uno' 11/1':111[0 non· deficit Alrer.
De P:rins Regent heeft aan de Cordeli€rs en Franciskancr-11onnik ..
ken, dewelke klaagden dat ze te talryk waren om te konnen .~even,
dit gurep/iceert: Eerwaerde Paters, [chiet hondert uit van de JongJlt

Brgeders om à/s flldaten de wapen'en te voeren, dan zullen de rep'erend~
den loftgeraken. Die verftandige V orft fcbynt

'Vyftigg~m.tIklcetyk' aan

Ft
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die Broeders inden gront te kennen, én hun y'ver om Ammunhie..:
broot te eeten moet hem niet onbewuft zyn. Want of wel een
Hoogduitfche Monnik rn het jaar I 38 0 of daar omtrent In'lJenteur
van het Buskruit is geweeft, echter hebben de Ecclejiaftique Naneven t'zedert op die compojitie zeer weinig geäaft, want zy beflicThten door de 'bank hunne duëllen op dezelve manier als de Muskovi[che Kneezen en Bojaren, dat is, met houte fiagzwaarden; of aIs
de J7ïsamazr;nen, door eene bataiffe van tanden en nagels. Een Gondelier veFroert noit de tong dan om de kakebeenen in beweging te
houden. Noit ftrekthy zyn' arm uit dan om daar langs zyn recmterhant op te vullen ; en nooit trekt hy het klokzeel dan am het
offerbeld:en te doen· klinken; en tot behout van dien harmoniew.zen .klank affigeert hy aan de ;Tempeldeuren de woekerplakkaten
van aHlag en toegevenheit . Zy vergulden. en verzilveren de Auta....
ren, om daar langs in de beurs verzilvert te zyn; en om hunne
winft wint den zondaar zyn' aflaat. In 't 1\:01't zy zingen nooit.:
Ad laudem & gloriam nominis tui: ~ot lof en ee?' flJan uwen naam: of
zy voegen'er by : Et ad utilitatem n.oftram. En tot ons eigen ntlt .•
Buchanaan zingt'er van: ((choon Hermes thans zoo ver in de La..
tyn[che- taal niet gekomen is om die regeltjes over te zetten)

Et tunicallt jluram nodofa cannabe cingis
fJ.um me/ius fàuces jlringeret illn, tuas.

Tn het jaar 1/572, toen Herrnes zoo vlug 'Yas als een huismosje va?
zes weken, en zoo doodelyk op Korinna verlieft, dat hy nacht$
boven de tien of twaàlf uuren niet ruften kon, ten zy hy een dou~
zyn kapittelen las in de Reisbefchryving van Bourgogne en Ghqm:"
pagne, vereerde hy op een Haag[che Kermis aan zynç Maitre.f!e een
papiertje vol zwarte A/oucbes, benevens dit nevensgaande Vaersje:

:8

Zoo ge immermeer de gonft geniet,
om op't blos '1)an d'inkarnate wangen.
En 't '1)oorbo~rt, wit en glat als elpenbeen, te bangen,
Pan :ri'J)it Korinna, die zoo .los '1)tl11 Hermes '1)liet;

o Mouches,

man mê
in gerl!
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Z(10 gJ àièl1 lie'Vln Ro~mont,
Gelukldg ·Git, ooit mei uw Kusjes komt t,~uigen, .
Zoo moeten al haar Minnaars tuige11,
Dat men de flhoonfle zon nooit zonder vlcHm. 'liont ,
d'Oude Hermes is thans rymziek (en thans zal zynLezer zulks in;
de befte vou gelieven te fchikken) derhalven hier nevens noch iets op
dezelve Korinna ,. in 't hartje van zyn lyden,. want zonder lyden is de
li~fde fmakeloos ; en, dit volgende is altoos, zyn gror~tregel gewee~"
dat geruftheit eene onaangename kalmte· m de Mm IS, want een
eçnvoudig geluk- verveelt ons j daar moet in diehartstogt klimmen,
cp dalen zyn, anders reiff'dt zy uit als kanefas dat niet ge waslicht is.

De Mingocl is een Hnt, zot! oud als d'eeu"WC11

z~If,

Dc lucht blaakt door zyn toorts en d' aarde door %.'ffI 'Umleen..
Hy 'Jo klein,. Hochtam zyn ho~ft reikt bO'L'en 't flargtwtlf.
Korinna niettemin 'Verbergt hem in haar I01'Jken ,
Zyn Czaarfche Majefieit heeft te'Pêtersburg een'met diamanten:
Bezetten Degen '" ter waerde van 30000 guldens, aan den Generaal~
Prins Gallizin vereert, Volgens 'I'ibulfus ozyn de Degens uitgevonden om den weg desdoots' te verkorten;: maar die ftelling is niet
altoos wis ;. want Hetmes kent een. jong Koopma~ , die fömtyts'
met een' fchooncn zilveren degen op" 'Ly loopt: of ryd, en het ge
veft expres van zilver uitgekipt heeft, om dat hy voornçmens is,
niets anders daar van te laten' ::ûen of gebruiken; daar wort geprejitmeert dat hy eens van ecn oude Baker heeft hooren rertellen, hoe
'I'heDphraftus Paracelfus in den knop van zyn' Degen een' familiarm
geeft had verborgen; en t'ièdert: dien tyt heeft hy ccne verbeelding
gehad, of 'er niet wel een booze geeft in den zynen mogt zitten, die'
niet ·in gebreke zou blyven om 'cr op de minfie qucftie. uit te fprin
gen, en zyn eigen. Mèefter te byten ,
ToekoD)enden. Bonderdag (want het is nu te laat) zal Hermes
de eer hebben omeen'-Amfterdamfchen brief, opgeftelt door een'
Heer "dewelke naar alle t1pparentie..dullen kervel in plaats van [eldry zal
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Ook zal hydien'gunLl:eling

~getenhebben, te beantwoorden.

van de Zanggodinnen, nevenS ,het witte Niespoeder der 'Obden
ie.ts ordonneren (want. Hermes .is een Medicinte Candidaat) om in het
toekomende ·de zwaarfte toevallen' van die.kwaaI.te fruiten, alzoo
die uiç te rooien, hc:;m voqrkomt ah rene onderneming die onU1O~
ge1yk is.

De H~rmes wort ui;g~~Y'en, . te Rotte:rdamby 'loan Hofhout en
Arnold WilJis) AllH1:erda~ 'OojJerivyk, Rale/bant en Ra1'lk; Haar..
lcm 'Van L~e jLeiden 1t1?tter; .. Haag. wnder BlIrg ; Delf Boitcl,
Dort Outman ; Utrecht Charlois; .Miade1burg 'Van Hoekke l Vliffin..
gen Willegaartsj GO.es Bakker.i Bergen op Zoom Ovcrjlratcn•.

J
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Difcite juftitiam moniti & non temnere Dîvos •
V I R G. iEneid.
Ermes heeft wel gedroomt of gelezen dat Beeften voortyts niet
alleen gearticuleerde woorden hèbben gefproken, maar zelfs geredenkavelt ; ook is het de proef op de fom als Exters of Bonte·
kraaien roepen: Heruit Koekkoek . Dat Vogels konnen klappen, ja
fteene Beelden, zonder long of wintpyp , zoo diftinél hebben ge{proken als velfcheide menfchen kannen doen, is hem t'over bekent.
y'i!us Livius verhaalt een vreemde hifrorie van een Os, die, op het
altaar leggende, om als eeI\ Britfche Verrader gequartiert te worden,
net ingewant 'er al uitgenomen zynde, evenwel loeide of hy dol
was: ja de Stier van den Tieran Pha/aris brulde [omtyts als een onzinnige wanneer zyn buik met een Misdadiger was bezwangert.
BroederBakon was Inventeurvan-een hooft, gegoten uit Prins Robberts
metaal , dat nu en dan een zeet praatje met zyn' meefter hielt: en
te Rome en Delfos hebben Goden en Godinnen , uit hout en Bentemer fteen gehouwen ,zoo diflinéle~rk gepapegaait, dat het thans
aan de Nakomelingen ongelooftèlyk fchynt. Als dat voor·
viel geloofde een ieder dat die kiilen met iets bovennatuurlyks waren bezielt. Nu welaan dan, zoo Heidenfche en Roomfche overS
leve-
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leveringen ons willen doen gelooven, dat Meniehen en Beeften in
effigie hebben gefproken, wie durft dan twyffelen àan het verhaal
van Hermes , omtrenteene Samen[praak, onlang~ voorgevallen tuf.
[chen Erasmus en het rootgeverft houte Leeqtje boven zyn tuin.
poortje a<1-n den Oudendyk, Dh echter is eene ware hifiorie, en de
Lezer mag ze vry op her woort van Hennes aannemen,
ErasmUf , vermoeit van dag en nacht onder den blooten hemelte
pronken, kreeg onlangs een' vreemden hIfi (note~r, Lezer, dat de
Geleerden veeltyts extra'Vagatite luften onderhevig zyn) om de Veil:
ftns o",~r te zwemmen, en een. wandeling te d'Jcn langs den Ollden ..
dyk, begevende zich aan den Ovcrha~l tuffchcn de SchiedamCcheen
Binnewegfche poort te waler (zekerlyk zal hy zorge hebben gedra.
gen 'rOOI' het drooghlyvcn van zyn boek) en lnüerde dus de CingeIs
langs, den Goutfchen- weg; op ~n de Waaffellaan door, om dus met
den dag langs den Oudendy k de Oofipoort te konnen binnen ge.
raken, en by tydrs weder op zyn poi~ te zyn, 'Vant Hermes geeft
den Lezer eens in hedenken , of het niet een' grQoten allarm in de Stadt
zou veroorzaakt hebGen , dezen Metalen Stava{~ des morgens van zyne
gewoonc plaats te mitTen , Wie lQU men voor den dief hebben flan"
gezien? denkt hy , Doch lfl.at uns, vertellen wat'er van de zaak is.
1iet was een aangename nacht" fiil t en de lucht bezçt met een on
noemelyk getal Harren" als Hermes (die uit een da,Içven!h:r keek,
gelyk een tweede C, Sulpitius, en een Horo/èQop opfidde, om uit t~
vinden de epidemieale ziekte van het grC91:,te g~dee1te Y'ln Europ<\
omtrent de A./!urailtie-kamers, en van wat duur die kanker ~Oll zyn)
grootclyks weft ontzet door de verfcbyning VqU eçne ongemeene
figuur ,_ dewelke zoo luchtig marclJeerde. als die ontwi~kt~ Molen
buiten d'Ooftpoort, die over eenigen tydt verCçheide treden langs
den Dyk deed, De 1,Üt Brons gegoten Geleerde echeen zyn' adem,
te halen recht tegens over het Kaitee! V<l,n Hermes ; Cl) een klein
Leeutje met een' vermil1kten poot ziçnde (Wysgeeren rem(Jt'quereN
~lles ) begon hy met het zelve de navolgende $<llnGnfpra.ak:
4

~

RAS M U ::i.

OnnozelLeeutje, dat Zoo trots prykt al~ vacler Syl'Va.tlf), eq Illçer
gçlykt na.a,r den Godt van L'l,mpfako pan na,rü' een' Moli~,
Myn bron'l.e kHt lal fpreken:
Nu myn Geboorteplaats, die eertyts guitcfl:reken
Den voer lctte op den nek, thans deerlyk weent en zucht,
Daar zy de Koopgodin in deze vrye luçht
Doo!'
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Door· eellen Tuimelgcefl:, tellkerker uitgebroken,
Bedroeft ziet kwynell en de hartaar afgeftoken,
Tèrwyl haar trorfcheBeurs het opperfte onder raakt}
En Hermes vlucht, nu hier zyn echte zetel kraakt.
LEE U T J E.
het is hoognoodig om benevens u deze mis..
drukken te corrigeren, :tI zou mèn 't arme dier de !00de vacht
. over de ooren halen:
Rampzaalge tyden , daar de Goden onbezorgt
Met drooge blikken zien Emperosouden Borgt
Verteeren door een vlam. . . .. ecn vlam, heUs! die freigert
Tot boven 't UargeweJf. uw hu.lp .•..
ERA S M lJ S.
Die 's ongeweigert .
Let op myn woorden, Dier. noit trof het dreigend zwaart
Den menfch: of Meteoors geftaart,
Voorboden van de zweep, d'onfielde ziel en oogen;
Maar 't gout alleen braveert't hooftfioffelyk vermogen: .
Want Ihs! 't gehairde VraI.1kryk weent,
En 't trots Brittanje fieent.
Dat overfpelig ('t pafi een vrou) uit geile lullen
Het huwly!<sbed bevlekt, om rl'onbekende kullen
Van 't Z;uid te Hreelen, dat haar' fchat en eer berooft,
En 't reukelooze hooft
Siert met dien gulden krans; doch nu, aan 't fuizebollen,
De buren helpt aan 't hollen,
En onder dees den fieren Lecu.
Die. trot ze Gryzaart tlaat aan 't kwynenin deze ecu.
Die vrygevochten en uit Koopmans bloet herbóren
Zyn fchrikba'luin laat hooren
Van daar het geurig Ooft hem met zyn'Jchat begiet,
T ot daar de koude Beer door vorn zyu kleur verfchiet.

o groote Dezideer,

LEE U T

J E,

.

Of ik het zeg of zwyge, (, groote Man, een Leeutje is een fteeht
Poëet, des zal ik de vryheit nemen om u in proza te zeggen,
<.lat de bron van verontwaerdiging in alle redely ke fchepfelen moet
overleeken , als men deze abuizen befchout. En al wierden de Aanleggers van diergelyke Projeélen een weinig met de Tarantelfteken
van eene 'lvelgeirttentioneerde veder gekittelt , en deze dollemans hedryven door Pllrgatien, of de granaten van eene eloquente tong gerepouJ!eert, het zou'er, volgens Leeutjes gevoelen, niet te erger om
z.y~.

S z.
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Ma:lr , neen, het" kan niet zyn, al was het Stentors ftem.
Des geeft misachting nu myne flauwe vaerzen klem:
Daar ik zie Schot en Brit, gelyk twee dobbcHleenen
ln'e valfche Horentje van 't Wintprojeét vereenen •.
Twee doiers heeft het Ey
Vall d' Aifurallticmaat[chappy ,

'twelk alle di.e gene die daaraan geroken hebben ,. om te. toetCen ot
bet vuil of [choon was, [eden in eene maling heelt gehouden, waar
van zy tot noch toe g.eene gezonde reden hebben kannen gev.en.
ERA SM US,

Ha, prime Oaober, noH zal my 't gez.icht verg~ten.
Van d' Aaichelden, die op rook hun tand.en fleten
In, Quincampoix, . de lucht, door buizen onbekent ,.
J3rag~ hoog: en lagen prys van· 'e een tot 't ander ent.
Men zag, als op een' fiaciewagen,
De Màkelaars deur in deur uit malkander dragen ..
Tot d'Aétiebron, als door Urgandàs Toverrys"
Geraakt,. firaks wen geHolt tot ys..
Ach. hemel! wat VCTIl(lderingen.!
Die met een gladde hant
Een priJe du Tabac nam met een air galant,
En duizent airtjes van Moniicur Quin:mlt kon zingen;
Ja, trots een Kokles , met zyn' rug
Bewaarde d' .Aéliebrug ,
Wert flux door vrees in fleen ver.andert.
Geen' was de trany gekalandert
Door duizellt driften; en een derde wervelziek, .
Dook als' een koekkoek,. die een fchoot krygt door zyn wiek;
Wyl Frans de Nachtraaf, door een loome en lanune Hori
ZYll' zwager, trooltee met 't, Cartuis memento mori,
Wiens hairen ruim zoo fiyt.
Verrezen als een pyl •
'k Zag Pieters zwarte blikken gloeien.
't Scheen wel devotie., '. maar 'k moeit lagchen om het loeien
Van Jonker Roelof, die [taag loosde zucht op zucht,
Dat twee drie kaariièndoor den weêrfluit van die lucht
Als hooffche Juffers e.erH vol complaifance negen,
En toen uit eerbiet nederzegen •
De dappedte onder hen wert meer verbleekt en wit
Dan een Verraar die op den hals gevangen zit:
En waarlyk 't is geen wonder,

'tWas om Fortuin Deuxaas; de zctfen vielen onder.

len

Een eenge droeg
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fors: hy tát, al$ ziende kans ..
tn 't Koffikapit~ol als vader Fulminans,
Om a:tn een ieder met 'lyne Engelfche Hatuitel)
Den Neus en glorie van de Rebelly t~ filUiten·.
Maar ach! ••••

Hiel" waren ze, wanneer Hermes zag, dll.t Erasmus (ran onder zyn'
bonten nachtrok een zakhorologie van daan haalde, hem eertyts J
.in Engelant zynde, door den Canfelier 'l': Morus tot een prezent ge.geven (hootende te gelyk het huisklokje van een naburig School!.
medler 11aan) en ziende dat het zes minuten voor vyf \:luren was,
-nam hy affcheitv:at:l. ·het Leeutj~, doch met belofte van het eedl:~
daags meteene tweede vifite te vereeren" Zoo dl: groote De.zidetr
zyn woort preftoert , zal Hermes het vervolg van de afgebroke con'licrzatie zynell Lezer mededeel en "
De dagely kfche N ieumare, alia5 de Kourant, zegt, dat de Heer
Aldobrandini, Nuntius- van den Pausaaa't Hof van Madrid, zy.ne reis
naar Spanje met een Franfcli fchip heeft voortgezet, en dat hy on~
der andere door Spaanfche en Engelfche Miniflers treflyk is gerlgtlleert" 't Onderfcheit het geen'er is tuff'chen de fobcrheitvan.de ou~
de en hedendaagfche Helden is aanmerkens waerdig. By Amadü
van Garden, ./Jmadis 'Van Grieken, Efplandian, en andere Ridders, wert
altoos meer van vechten dan van eten- gepraat; en als zy op bet ui ...
terne iets peuzeldenwas het een fpekllruif van wilde appelen, eenhant
vol eikelen en een. bouteille Champagnewyn, waarmê de kikvor1fen
Dat eeuwigdu...
en ftekelbaarzen hunne ,. bruiloften houden"
rend vech'en en krakkeelen fproot voor. een groot gedeelte uit
die matighelt ; dewyl een hongerige buik ni~t vcel. praatjes kan velen; ook hadden zy weinig appetyt- om- te [mullen, want jaar in
jaar uit waren ze onderhevig aan lamme armen en beenen ; fomtyts
was 't ligchaam zoo vol Invet zuren dat'er een kom bouillon of eeh
J"ranfche flupe door heen zou hebben geil:raalt als regenwater door
een' tuingieter ; en de minfte moeit om de vyf of zes minuten
eens voelen of zyne tanden noch valt. ftonden. Dit laatfte doet Her...
mr:s gedenken ruin den Baron van 'X< '*' '*' die, wanneer zyn Stalmee...
frer door een hant vol vermaning (op bafraart duits foflet genoemt)
het kakebeen uit het lit geilagen was, en prrtendeerde, dat l1et affra»t

*
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van dien nag den Baron raakte, hem aanllorits replicecrde.' Heer Stal'Il1eefter, als wy ftraks eens een vyfentwintig noten kraken, zal men zien
'luie gejlagen is, g.r of ik .
. Vit BruiTe! melt men ons dat niemant van~.1e Burgers 's avonts na
.7 uuren zonder licht zal vermogen uit te gaan, waaruit wel eenige
zwarigheit mogt onti~aan omtrent de betaling van het Lantaarnrgelt.- Hermes heeft na eene langdurige ftttdie uitgevonden, dat (volgens Euzebius) de Egiptenaars de eerfte uitvinders van de Lantaarns
~yn gewed!. Pltttarcbtts geeft eene heerlyke befchryving van Kleopatras Lantaarn, toen zy in Cilicie die fameuze maaltyt aati1l1ark dntonius gaf: en Sozomenus verhaalt van een Lantaarn die zich zelve
met olie voorzag; doch dit laatfte foort is zeer gemeen onder de [0tieteit van den Steenbok (Capricofnus) en zal na alle waarfchvnelv kheit noit ~uigen onder de tierannige reformatie van de Jaloèrfch'en.
De Romeinen hadden zoo veel zucht voor dat inflrument, dat zv het
mê naar 't graf namen, om altoos te koqnen zien wat'er tegens de doot
te zeggen viel. Maar hadden zy zoo gelukkig geweeil als de hedendaagfche J7irtuoji, die dat nutte konftftuk, een Kaerffenprofytenje,
hebben uitgevonden, dan waar hun roem onfterffelyk gebleven,
en de groote Dezideer had noit zoo vcr in wysheit geavanceert, want
dan zouden de Viswyven haar eigen entjes hebben gebruikt, èn de
Geleerden in het duifter gewandelt.
Maar Lezer, maak eens eene oprechte vergelyking tu1fchen de
eude en hedendaagfche Schryvers. Hoe gebrekkig is Homerus in
de befchryving van de groene Thee gewceft, en hoe volmaakt is
dat Kruit van den grooten Bontekoe befchrevcn! Hoe laf en onfmakeIyk is J7irgijius Jy/aro omtrent de Theetafel van Dido, wanneer hy,
de gnlde randen en gekleurde bloemtjes van hare ]apanfche kopjes
en fchoteltjes optelt! hy durft zich niet eens uitdrukken of het Trekpotje Oofrindies of Delfs is geweeir. 'Vat verfchillen de Treurfpelen van Smeka, onpartydig opgewogen, tegens die doorkneede
toonedfiukken Soloné, of Ver'Zvo~ft 'jeruzalem; Jflferodach en de Gcwrde B!octfchande! En of wel florathts zich beroemt van binnen
drie ,,,eken de Napelfche tantpyn zonder behulp van kwik in den
gront t.c I~unnen genc~en, echt~r zou H~r~e~, voor ~oo vel' zyne
ondervmdmg en kenms hem daarm onderncnt neefr, met graag zyn
zegel daaraan hangen.
On-

( 87 )
Onderricht aan een Reiziger wegens de
een Zoutpilaar verandert .

HIJ;s'lJ"Otl 'Va" Lotb, in

o 'wat een Ichoone zuil,

wiens [neeu als 'NlHr dOl!t hranden.
(;1 door geen Muftm hande" .
't S eh)'nt cm g(jgote bEelt, ,waarop rIoit beitel klim'" I .
En, 't gun verwondring bam't, dat eer/yu at en d,.l)n~ •
111 't kort, bet {c'h)Jnt een Vrlm (wie km dit Huwe/ll krygclI? )
Ee,! Vrou" en [prake/oos! een Vrou, (n ftil tr ~;w)'j;W !
Zag ze Immer GorgMs houft drzt elk verand'ren /ion?
Ofheeft z)' 't vocht j;e{mallkt der Cltoneë'r Imn?
Neen, Reiziger, gy dWIUllt, zy kon dat feh)'nbeelt telMi •
/Je .lIra! volgt die misacht Gods beilige bevelcn.
Irant wyt het niell(chier /Jog lonkt naar het '&aderlal1t.
En 't wis bederf befchreit raakt zelfs het 1Fr! 'van k,mt.
Ma(lt" 'k feil. het is een V."Olt. de 7.'orm is ongefchondell;
Irmlt wat bezit un Vrou? niets dan 7.'erzierde vonden.
Die 't liegen 'was gewoon liegt z.elfs altoos ;n ,»lJot.
poot fchynt zy levmd, en was eertyts /e7.'Uld doof •
Em Vrou-wegeeft ziet noit een zaak dan 'l'an ter :tyJ~fI •.
Pluçht, R~i~igeP,. dil Z~Ht t eN 'wil het Icve1ld myden .

Zy fchynt gefticht doar konft

Da1l' is geen zaak met meer ge,'aar vermengt dan uit~er, en ..oor~
namelyk in liefdebelooning: want de Juffers t.yn zoo f1:antvaf1:ig
als de evenaar v.1l1 een goutbalans, de weerhaan \'an een kerktoren"
l\hart[che zonnefchyn, dankbaarheit der Graoten, beloften van
So!rJereinen, eeden van Courtizanen, het ja van een Kwaker, en het
woort vall eel1 Hoveling. De Grieken "'aren overtuigt omtl'Cnt de
wi~heit van dezen grontrege1 in dit fpreekwoort,
n.ÀÀ~ fti7~~ci
,

'lrfÀfl lt.\lÀIY..CÇ ,,;} xflÀus

~lt.e!).
'

Vele zakm ge;curen tuffihen den b,ker en de lip ..

Dionijius de Tracier zegt, dat die :ûnfpreuk is genomen uit de Odylfea
van HfJmerus, daar Antino!! s, de gezontheit van Pene/ope uit een gou.
de kroes drinkende, van U~yjjès wort doorCchoten. Het 'Ly ook
herkomftig van waar het wil, federt eenige maanden hebben ver[cheide Aktionij!en een gedeelte van die oude waarhclt ondervonden.
Het is de ondervinding die ons heeft doen gelooven dat de W yil
~en God is (namelyk als men 'er te veel van gepoit heeft) want hy
verhoogt den nedrigen cn vernedert den hovaerdigen. De W yn IS
ecn

·
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,ten behendig Worftelaar, zegt Plautus, want hy attaqueert de bee..
nen:

Pedes primum captat, 101ofus luélator efl.
Hy vermeeftert tot een kwaat gebruikziel en ligchaam; hy ontdekt
de geheimen van het hart; hy verbyftert de reden ,en brengt kraleden voort. ' Hy ondl:eekt het vuur van onzuiverheit , verzwakt
de krachten van ligchaam en verfl:ant, uit oorzaak dat hy de
maag met raauheden vervult; ontileekt de le,rer, .verhit de long,
veroorzaakt fuizdingen des hoofts, en,hr~ngt het flerecyn voort; verdooft het gezicht, bederft.den adèm, doet het tantvlees rotten, en
vereert onze tronie met een ganfch regimentpuiften. Met een woort,

Geen menfch is Jorden thans, ,maar flut het flus te 'l.uordén .
.dIs JordeT}s jlaap uit is wort Jorden Jleets eetft Jorden.
Het fchynt dat Homerus geen dootvyant van een fappige peer is ge..
weeft, want hy befchryft ruim zoo zorgvuldig den Beker van Neftor
als h"t Schilt van Achil/es.
Lamas, een foort van Priefters in het koningkryk van '1îbet,
dronken den wyn als de karpers water, en dat om dat zy vaerdiger
~an, .t(~)l1g zouden zyn om hunne gebeden te lezen. Doch van hoedanige ~erdienften diergelyke gebeden zyn zal Hermes thans in 't
vDorbygaan even aanraken.
Een gezonde Broeder van der Bogaarden Order had zyn perfoon
een weinig te diep in de Tenten der goddeloozen, daar vrome wyn
uithong, gewaagt: des hy, Om wederom tot den Trap der Jeugt,
(gaan enJlaan) te geraken, voornemens wert een uiltje op zyn CeJbed
te knappen. Neetgevallen zynde nam hy zyn toevlucht tot het Getydeboek' (maar hoe ongefondeert zynde pogingen der ftervelingen!)
want zyne zweetgaten te [ubtiel zynde om het ingenome vocht uit
te waa{femen, wert hy genootzaakt het vat langs eenige hikken,
die met het fpouwen veel overeenkom ft hadden, lucht te geven,
terwyl hyvan achteren een zucht loosde dat de ruiten daverden . De'
Duivel,die by geval in zyn Cel kwam gevlogen om hem eenige onreine gedachten in te fiorten, begon te lagchen of hy gek wiert, en
~ei met een' Lakonifchen fiyI: Zoo 't Gebet is, zoo is .de Wierook.

De

~Jalis

eJl Oratio, tale etiam eJl '1'hus.
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Scribendi reéle, fapere efl principium & fons.
HOR A T. Art. Poët.
Errnes heeft, zes maanden geleden, een Manufcript gevonden,
waarover veele !iterale oneenigheden ontfraan zyn. Het is fommîge W ysgeeren zoo duifrer voorgekomen als een Apoftil van onze
Moeder de Aarde, de onrype ordonnantie van een jong Geneesheer,
of het eerfre pleidoi van den Heer B * * * * Kura{T'ous Regtsgeleerde ;
echter nam Hermes (die meer lampoly in zyne ftudien gebruikt dan
een Marktdoktoor Terbintynoly om boeren en burgers te vergeven
verkoopt) eene [chie1yke refllutie, eerfr om te keren [chryven, toen
om te lezen: en in minder tyt dan de Fortuin van een Aktionill den
hals breekt, kon hy dat duiil:ere Schrift zoo volmaakt fpellen, dat
hy rifolveerde om~er denOutheitkundigen eene kleine fchetsvan me:de te. deelen. Dit wonder- Manufcript is gefchreven in d'Ooftergot~
fche taal met groote roode Alexandrynfche letteren, door den eernen Geheimfchryver van den grooten Hannibal, zeven jaar en zes
minuten voorde verwoeil:ing van Karthago, en behelft in fubftantie
dit navolgende:
Daar is een onbekent moerallig Lant, waar het water vry hooger
:Raat dan de gedreigde Steden en Dorpen, welk Lant federt eenige
ecu wen van de Zee ontvreemt is, en door hooge FlJrtificatietJ tegens
T
de
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de wettige eiCellen van dol;t 111agtig Eleme.nt wort be[chermt. Dè
Princes van dit heerlyI{ Eihnt is .lang<:: jaren door twee dolende Rid4
ders, waarvande ..eene wiite'Lelicn,:en de ander roode en witte ro..
zen in zyn' Schilt voerdG, aangezogt gewee1l: ;döchzy heeft noft"
n.\ d.1t zy den betoverden toorn van eten Ridder met de Vygen ont';'
[napt was, naar eenige Minnaars geluifiert,· m;;;ar àltQOS hare kuis;..
heit, door behulp van'een'LybifchPrins en gruwzame WatermonHers, die met hennepe'vleógCls den ganfchen A~lrt1~loöt omvliegen,.
betchermt. In dit lant zyn de oude luiden in de g~zel[chappen van
dc Juffers galant, d~(crect, beleeft en befchaaft; en de jonge ter con·
trarie koppig, wilt, en zOl1der· veel wellevenheit . Hun drift voor
de Sex is vcr1l:ompt, en iy zyn in hunne levenslel'lte of ongevoelig
of verOeten . Zy beminnen groote Dieren, \vaar zy, door behulp
van een leere ladder, wiens onder1l:e fport vnn yzer is, opklimmen,
dewelke dan voort aan 't loopen tyen of zy dol en mzent waren, en
dikmaals hunne berydcrs verpletteren. Somtyts fpannen zy die Dieren voor. houte bakken, die keurig vergult, be[childelt, en met
heeldwerk gefiert zyn; en naar matc dat die hee1l:en frerk loo.pen
of fpringen, hebben derzelver Mee1l:ers min of meer verdien1l:en.
'Ly drinken een [oort van water, uit bezien geper1l:, waarvan zy als
'Inent worden;, en die alle zeven dagen niet vyf of zes malen dol en
gek is,. wort een zober man ge noemt . Somtyts gebruiken zy een
liqueur, door vuur gedijlileert, om hunnen. bedorven [maak op te
fcherpen; en hun mankeert niets dan fterkwater om de debaucbes te
c.ompleteren . Harde ScheJpviffen, geharna1l:e Zeemonfters, ,die al~
Mee1l:el s Kleermaker~, groote [chaten voeren, Duivelsbroot, Vorf7
fchen, enz. zyn hunne delicatejjèn, dewelke Fran[che Doktoren,.
€lIiJiniêrs genoemt , op het finakelykfte toebereiden, en hun ten
dier1l:e verkoopen. De V rouwen hebben eene- kon1l: uitgevonden
om van den trap des ouderdoms, numero ra, te fpringen op 20 j;l.~
l'en, en ~at door een Hexenzalf, paerhvit gcnoemt; een Toverwa~ertje van }talfsfchinkels en citroenfap,. en een Eunjer ,. rapi~rtje'~1
Spaallsroot geheeten.
't Klimaat is kuis en, zonder gloet;Nochtans ontbloot de Sex baar fcbvuders, boezem, armen;Op welk gezicbl de mans als bopeloozen kaf'men,'
.
E,t ~t is baar leet dat z)' de reft 'Uerbergcn moet.
'tTs

~ Is Hennes desge1yks
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leetdat hy de reit

V,i!1

de vertaling moet uit-

iellen tot toekomendetl Domierdag , .dewyl· hy, om den kiefchen
fmaak zyner, Lezers te voldoen,gel100tzaakt is altoos eenige remar'lues over dagelykfche Nieuwigheden te geven. Men'fchryft uit Napels, dat in het Kloofter van St. Andrics een A1irakel is gefchiet,
hierin beftaande, dat het Afbee1tfel van St. Andrea d' Ave/lino, op
doek ge[childert, met een' Rozenkrans op de zyde hangende, men
dien Rozenkrans in de handen van dien Heilig gevonden heeft, als
of hy dezelve las, en voor het behoudt v,an de Stade wilde bidden.
Onder alle de Broederfchappen (gelyk dIe van' den Gordel van St.
Prancifcus, de ,Scapulier van St. Franço~s de PaUla, die van de geloovige Zieltjes, de Broederfchap" van onze Lieve Vrouwe, van het
V:i.gevuur, en zoo voorts) is geen eenige, waaraan de Pauzen meer
Indulgent jen en rookende zegeningen hebben verleent, dan aan de
Confrerie van den Rozenkrans. Het [chynt dat zy alle de [chatten
van St. Pieter hebben verzamelt, dezelve ge[molten, in een' vorm
gegoten, en d.tar uit geformeert het ontzagchelyk Rózarium, of St.
Dontinicus Rozenkrans. ' Maar heUs! eer Troje verging vergingen
de Goden; want het is een kwaat voor[pook als een Sant naar zyn
gebedeboek taft; het is byna als of een krygsmall de hant op zyn~
Elegen flo~g, of een vergramdeI?uitfcher zyr: toevlucht nam tot een
koppel PI Holen . Is hetge[chlet om' te bIdden, zoo fchynt het
ongelooflyk, dat een man van die jaren zoo veel geheugen niet Zöu
hebben om een gebedt van buiten te koi1l1en, zonder de ajJiflentic
van den Rozenkrans: en het is voor St. Ándrca een roek-elooze oncaer;1(~ming, VOOi' een Stadtte gaan b~dden waarvan de Heilige 'Ja'Huarius met goet en bloet Schutsheer IS. Ja al was het dat de laat.fle hem met een zware fakkel een arm of been uit het lit zette,
(want zyn bloet is dikmaal zeer vlug) niemant zou voor .dndries, die zoo veel caraten minder weegt dan ]anuarius, durven
!preken .•Maar neen, het iswaarfchynelyker dat Avelli1Jo, door het:
verplaadèn van het Kransje , de Napolitanen aanwyzing tot het bid<ten geeft, gelyk een houte hant op een woefte heide den rechten
weg aantoont, zonder den P ajjàgier te verzenen. Doch het waarfchynely kfte is, dat de arme Sant moet uitvoeren het geen de Monnikken verzinnen, dewelke mogely k hebben be[peurt, dat de yver
T z.
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voor dien Krans veri1apte; het zy dat de Napolitanm meer eerbief
voor zeftienjarige, dan voor verflenfte Rozen betuigen; 't zy dat
het Pauffclyk vonnis, in faveur van de Minnebroeders , wegens de
onbevlekte ontfangkenis, het Kransje .gefchonden heeft;. 't zy dat
de Juffers de Rozen overgefiagen, en hare gebeedjes by de fteeltjes
hebben geprevelt; 't zy ook wat het zyn mag, de Religieuzen zyn
ombarmhartige muildryvers , want zy leggen de geduldige Heiligen,
ezelspakken op, terwyl ze dezelve met Driekoningskaarsjes en een
hantvol hennipzaat voeden, daar nochtans de Santen bornputten zyn,
waaruit, als uit we1geftoflècrde fpyskamers en wynke1ders, de eenvoudige Monnikken de le\'cnmoodzakelykheden met volle emmeren
opfcheppen.
De Abt Cofciale, Kapellaan van den Roomfchen Senaat, om dat
hy gezontsbrieven in blanco, en nict behoorelyk opgevult, heeft
verkoft, is gecondenmeert om de \Varerkafteelen van * Aminokles met
zyn pcrfoon te meubileren. Deze nouvelle zal den Geneesheeren wonderlyk in d'ooren klinken, dewyl die doorgaans ook Gezontheitsbrieven verkoopen die niet behoorelyk zyn ingevult, en waarin
menig bedroge kooper, door behulp van een' bekwamen Apotheker, dagelyks zyn dootvonnis leeft. Maar het fchynt dat een gemeen gebruik vele misbruiken autborizeert. Had Cofciale over eenige maanden gezonrheitsbr3even aan de Aktionijle.n verkocht, de
meefl:e zouden met de gezonde herffenen en gezonde. beurzen de
witte byen van den gen:~engen winter geruft konnen afwac~ten,.
daar ze nu, helaas! van 't een en 't ander ontbloot zyn. Maar om
ons niet van den ongelukkigen Abt te verwyderen, Hermes is Val}
gevoelen, indien hy Vergiffenisbrieven van gepajJèerde en toekomende overtredingen had verzocht't dat het Roomfche Hof niet zoo
hart met hem zou gehandclt hebben; maar gezontheitsbrieven te
debiteren aan een Natie die in nare Religie is en moet ziek zyn, was
onvergeeffelyk. OndertulTchen heeft de Abt gelegentheit.om een
door geleert Man te worden, want hy zit in 't midden van Riemen
en Penn.et~, en kan nu, zoo hy wil, mf't een pen van twintig voeten commentalien op het Confilie' van Trenten, of zyn Amourettes

me.t

:!. Amirlokles van Ko;;mhen is d'çerfte Uitvinder der Galeien geweeft.
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met de Roomfcne Cortifa11es, op den buift van de Adriatilcne Zee
fchryven, of, als een Hoveling, de ,Muggen van Thetys groenen
boezem met een diergelyken waeier afkeeren.
Uit Parys wort gefchreven dat Monjieur de Perneflhre, een van
d'eerfte Commyzen der Ind: Comp. uit vreezc van niet als een· Aletio:'
nift getaxeert, maar· als een fpons doot de barmhartige handen van
de Gelt-Inquijiteurs te zullen worden uitgeparft, zich met zyn fu;.
milie, vrou en kinderen, heeft geretireert. Die Man is voorzichtig,
want, gelyk Karel de vyfde zyn dootkift overat mê voerde, voert
deze zyne geannekteerde Dame of wettige huwelyksplaag mê,· zoo
dat hy, als een tweede Belzazar, .altoos in vreugdemalen zyn Me ..
ne rekel kan befchouwen, en in weelde eeuwig het kruis voor 00"
gen heeft. HX reift met twee Schatkiften , een van overvloet en
een van verftervmg j want komt hy fomtyts door een menfcl1elyke
zwakheit de wyze, waardoor hy zyne fchatten verzamelt heeft, te
vergeten, Mevrou zal hem zulks over 't geringfte verfchil doen gedenken. Zyn befte benaming op het minfte r~fu-s van een Garnituur
Megchelfche of Bruffelfche kanten, zyde ftoffen, Cf'ijfuls, linten J
en diergdyke vrouwelyke afgoden,. zal zyn, 'lJrywillige Balling,
Mineedige, Uitzuiger 'Van " gemeen, en dicrgelyke welfprekenbeits"':
bloemen, dewdke altyt abondant, 'szomers en 's winters , in<lef~.;
minine Tuintjes groeien. Vel"draagt hy dat (gelyk het betamelyk
is) met een manhafte fubmiJlie, dan ziet Hermes kans dat hy hier beneden als een gelukkig Commys zal konnen leven, en zat van· dagen,
maar noch zatter van zyn wyf, Qnder het. kruis van mortificatie ftel'~
ven.
Londen zegt ons dat de Heer Lowther, Gouverneur van de Bar..
bados " geconvinceert was, dat hy prezmten had omfangen, en zoo
voorts:

l'rfunera crede mihi, placant hominefque Deofque·
P lacatuf'· donis Jupiter ipfe [uis.

o VID. art. amandi.

't Is wis dat gaven en gefchenken
En Goan en fter'/,'eling altoos behaaglyk zyn.
T 3
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. jupyn, de Dondergod, zal noit den blixem t;prmken;
P.lengt men z.yn Outer flechts met Stierenb/oet en wyn.
Een Gouverneur is een Slang onder de V orffchen; en na.1.l' mate dat
zyne onderdanen uitteeren , naar mate wint hy fmeer. Indien hy ge"ereus is als de Hartog van B ~ *, zoo is' er eeuwig .gelt gebrek;
fIl is hy gierig gelykde Marquies de G * *. *, zoo is hy noit ver";
;zaat .. Zy ar-riveeren gemeenelyk in Bohee~fche equipages, en vertrekken als T'lrkfche Ba{fàs, met overdekte wagens en zwaargelape Muilezels. Muzikanten, Sc:hilders, Dansmee~ers, Chimiftçn,
Dokt.Qf,en ,. BOe,r.en ep Koppelaars, zyn de Mozalfche ftukken, en
bl,'ok.ken, waaruit) de aanzienc1yke figuur van een Gouverneur wort
geb~itelt;: ·ntaar die l11p,zen ~n wormen, die /lIs ftalkaar{f~n hem van
~ndere doen af[chynen, verteren en ondermynen á1lengskens hungem.Bel.; ·In.'t kort" als 4~ glorie zon van zyn' beftemden tydt heeft
uitgefGhenet) ,. vertrekt. hy gely keen overwinnent ,Leger, dat is,
rykçlykgeladen ,l;l1.et buit, fll<lar noch rykelyker met velyloekingen.
l;{erm€s had onlé}ngs .he,t g~luk van een jonge Juffrou, dewelke
pare zy~ muiltjes op een ci~roenfchil trat, en in de armen ~van
een~ ..bejaarden·zondaar.. zou hebben neêrgevallen, 'l.yn' kruk toe te
:!leken, zoo dat het Lam voor dien tyd dat gene bewaarde dat. maar
eMS kan verloren worden. 'Zy, Oq1 voor dien onwaardeerbren
c;1ienft eeue oprechte erkentenis te hetoonen, .vereerde den oude
lIeqnes, twe;e betoverde brillen ,een om by den, d"g , en een ander om by nacht te zien; wier virtutten hiel~ in beftonden, dat ,hy ,
een modern Dichter doorbladerende, aanftonts de geftolc pa(lqgien
yit A1Jtonides, Hooft, Fluigens, Vondel en andere, van de laffe produélien van wootdenrymers kon [chiften, gclyk hy reets verfcheide
van die V rybuiters heeft uitgevonden, welke hy voornemens is zyne Lezers fucceJ!ir-Jelyk te communiceren. Ondertulfchen adverteert
hy een iegelyk, dat hy ~ene cortJfJ!iJlie heef~ verkregen om alle
onordentelyke fpreekwyzen te interdiceren , waàronder geen van de
minily. zyn: Ouden hier en Ouden dRar; Slaje geen Meisjes; geen Oefters; gee~ Engeljèhe achtentwintigen , en diergely ke; want het is
walgelyk een' pluggenftyl uit den mont van faq:oenelyke luiden te
hooren,

*
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hooren, en het geeft dikmaals aanleiding aan jonge MeJlieurs om
die onwaerdige gewoonte te embra.f!eren. Desgelyks interdiceert hy,
wie het ook mag zyn, in het toekomende eenige van Menno Simolls
Zonen of Dochters voor Wrakke & cetmts uit te ièhe1den, uit vreeze van de zedigheit dier Borfl:en en Deerns op al te harden toets te
zetten: en wil vorder zynen Lezer tot aanftaanden Donderdag den
vrede bevelen met het volgende

RAADSEL:
De JHoeder "Zvoont op 't lan!, de Zoon. bewoonJ de fleden.
Ze is nooit be'Vrucht ,of ftaat met fidderende leden ..
Zy ruft haar'zwangren buik op ftokken of den gron' .
Ze is 's 'Winters moedernaakt en kan ziCh nergens kecren:
En fiJeeu en hagel is haar bont.
Jl1..1ar als de Lent genaakt'Verfchynt ze in 'ZomerkleeretJ ..

Als Moeder is zy 'Vrank; een ,kerker houdt den ZOON
Geboei! als een Verraár in haute of yzre beugelen,
En echter boeit hy Jl.lenfch en Goón
Door !erachtm die tot noch geen fter'VelitJg kon teugelen.
/ly 'Voedt de Gryzaarts, [ehoon hy zelf zyn 'Voeder is),
En 'luort 'Verwoet en dol do()r 't rypen zyner jarrm.
Hy 's zoet, en zal 't heelal 'Ver'Varen.
Ei zeg aan liermes eerl! 'luie Zoon en Moeder is.

Detege quani cernis tabulam '1:elamine moto,
Comperies 'Vitem, comperiesque merum ,

De Hermes wort ,uitgegeven, .te 'Rotterdam 'hy 1IAIt Hof hONt en
Arnold Willis ; Amfterdam Oofterwyk, Ratclb""t en Rank; Haarlem 1)4n 14e; Leiden Knotter ; Haag vander Burg; Delf Boitet,
Dort Otttman; Utrecht Charlois; Miadelburg van Hoekke; Vlitlingen IYillegaarts; Goes Bakker j Bergen op Zoom Overpraten.
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Rotterdamfche
Jett ; De".

,Donderdag

171.0.

~

- - - Meeum eerta/Je Jeretur.

OVln.
Enongifondeert
Kwaattpre'ker of eer'o:ol-'= Satyrift door .een flit·
'
Ezwygende ingetogenheit tot bedaren te brengen is zeer dikwils

d~ methode van Hermes gewed!:, .en hy was voornemefts die loffely.
kegewoonte op bet [ujet van -een berucht Dichter te continuel'en i
maar een oude Vrient·, dewelke'voorgeeft in den Pcr(oofi van Hermes
-gewont te zyn, heeft voor hem in den volgenden Brief het zwaert
opgevat, en wel met deze fineere belofte, Vlm ia hetteekomende
~iet al~een de party van den mishandelden He~mes altoos te zullen
verdedlgen, maar zelfs tot den laatftendruppe1 mkts tebefchermen.
Waarly K het is voor dien vrient eene bagchelyke ondernemIng, en
het zal hem mogelyk 'meer dan eens berouwen, een Horzeltje, dat
zoo' rtdouta'bel en verfchrikkelyk aan het kriftallyne oog van de
Redelykb.eit is, getergt te hebben: ja 't is' veel te veel .gewaagt,
een .Autheur ,te tergen die onvermoeit in het fchtyven, en noit
~atgelezenis, dan in het nazien ~an de briefjes der Crediteuren; die
-eene volmaakte kennis van Talen bezit; die mçefler is van uitgekiptekoppelwoorden , van Phrajis en Phrenejis rSpreekwyze en Razemy) beide èigen aan een gèboren Dichter, die de letteren in een
yskoude harlfenfchaal zoo lange langzaam ,door malkanderen hutfelt,
tot ze tot goede en kwade NederdUltfche woorden 'zyn geVftolt;

(
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fLolt, dewelke dan weder naar \'ereifch ,-au zaken WOr..1ê:ll verdeelt:
de krachrigfte emploieert hy tot onderhout des levens, dat is, tot de
examm van een' armen Boer, vermoeiden. Voerman, en aan de gevaren
,Tan alle de Elementen blootgefte1den Schipper, om te zien of hy
hen door de toonen van achtbaarheit , als poort- InquiJiteur '} niet een
toiif~f!ietje' van fiuikeryen of contrabande koopmanfèhappen kan afperiTen . Daa"op volgen dan.de woorden om glorie te bemagtigen (1'tfitm teneatis .dm}ci ) door de Dichtkunde . Het derde foort IS voor
den Teelluit , en ftreclt eene rotfe- Leliane of gebaarde Cocquette: en
het laatfie foort,. als zynde ,Glft en Moer,. is voor een lafhartig~
wraak,. dat is, om met een ,{chuiteboefs Rhetot;ika den goeden naam
en cl'cer van zyn'evennaaften, te bekladden. De reft, of liever een
klein gedeelte 'van zyne fjualificatien zal deBrief vertellen, den welken
Hermes zyncn Lezer niC! ontoouden wil,. te meer,. dewyl hy zich
verbonden, heeft, den ze1ven wd,:.eIyks zyne aanmerkingen over
oude en, nieuwe frotté mede te deelell.

BRIEFVAN DEN HEER

****

Aan, eenen zyner- Vr'iendcn, behelzende eene naruudyke:afbeelding van een fclleel Pafquillanr.
)1YN HEElt,

van het gros der menfchen, en geconfil1eertzynde in
A. Fgezondert
eene vrywillige beremitage, is my ter ooren gekomen,. dat
een oud Befpiedertje de reukeloosheit heeft gehad van Hermes in
gefchrift te attczquercn. Myne eerfre gedachten waren, dat het een
abuis modt zyn, en Hermes moge1yk op een/iifpitie van fraude was
áangetafi,ter oorzaak dat het bewufreVentje weinig ftaatop zyne oogen
maken kan,. alS zynde een, die, noch in dewieg leggende, zyne Moeder en Baker altoos van ter zyde hekeel~ ,- en noit iemant in 't front
heeft konnen bekennen: doeli my wert bericht dat Hermes endit
genoemde Gedrocht ecrtyts Bed - en Boezemvrienden waren geweeft,
en dat die animojiteit was gefticht op een fondament dat zeer on~
derheyig is het ,1,11\ het il1Jl:ortcn, namentlyk op Conterfaitfeltjes van
yer-
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ve&heide Jonge Juffers en eene getroude Dame , dt.wtlkcdieZanger, als een moderize Iskariot, aan hooge Magnaten had overgc'!evere om doorftoken te werden, etl zulks alleen op eellc t11bberachtige hoop ,van langs die tintelende kanaaltjes de haven van een honorabeler geluk te bezeilen:' maar tot zyn leetwezen heeft hy zyn eige perfoon eene hekende waarheit ondervonden, namely k, dat ver'"
l"a4taangenaam is ,maar de Verraderafgryzen baart; zoo dat hy in
die negotie niets dan eenige oneerlyke kerkhöfblöemtjes op den fchedel des hoofts, en circulerende ysbolletjes in zyne aderen geconqu~(leert
heeft. Het is waarkbynelyk, dat Hermesdit laatfte niet zal hebben
gedebiteert dan op overtUigende memorien; doch dat zy ooit Boezemvrienden zoude geweeft zyn, zulks is al zoo waarfchynely k, als dat
'er tutTchen een' ouden Wolf en een jong Lam ooit W'oederfchap
zoude gedronken. zyn ;' ofd:.1t 'er een fblil:ant van wapens zoude
getroffen zyn ,tuffchen een Rivierwolfen een blank Vorentje; ja
al zoo ge1ooffe1yk, als of ons een Stalmeeller affirmeerde, dat 'er een
of- en defenjive Alliantie opgericht was tuffchcn een Hoveniers Ezel
en een fyn Spaanfch Manege .i Paert .
Wat heb ik, myn Heer, door de eerfte leéluur van den J!ermeshefchouwer niet eene'groc;>te'weldaät genoten! Hy was eene krachtiger
preparatie om een ttiltje' te vangen dan de befte Laudanum.' Hy
bragt my in de familiare voetpaden van op niets te denken; en eindelyk in eene eü:cumftantie van ruft ,die de gemeene man naap ti-

tuleert.
De, breinIdft vaneen Mandie jaren wint wort gemeenelyk een
magazyn van 'zotheitöfwysheit, 'en moet zich by gevolg ontlafien
in iets dat zeer inpèrtinenl of zeerleerza'.lm is : des vint men fchier
niets be1agchelyker dat een' ouden Reutelaar, die zich door Viswyve - of Voerloide- termen' vanzyne galontlaft; en ter contrarie is'er niets waerdigerdan een perfoon aiezyne ftudie en crvarentheit
tot vermaak enftichting vanz.yne Lezers emp/oieert .
.
Onlangs las ik, dat, als een Romeins' Velt heer zegepraalde, de
ltepublyk hem deed con'Voieren doorfche1e en fcheeve'Hèkeldichters
en Boksvoeten, dewelke niet karig waren om hem met vuile woorden en verwytingente kwellen; vorder dat de Magiftraat deze af~
ftonteo. toelieten door de yingerenzag , om hierdoor den VerwinV 2.
naar
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naar zoo wel de men(chelyke gebreken als de vel'dlenfien der fier·
velingen te doen erinneren . Hoedanig een pararel in diergelyke zaken noch hedendaags getolereel't wort ~ kan men zonneklaar uit
handerde Hekelvaersjes van het fcheel Koekkoekje bewyzen. Ik
bid u,. myn Heer,. loop maar eens over zyne CoccejaanJche J7enus,
of De Min onder de Kerkelingm, uitgeÎpogen op dien grooten G ... ,'
geleerden S. v. T; dat verfoeil yk Pafquil:, gebraakt tegens den voor.
namen Lyf-medicus van een V 0rft die drie Koningkryken beheerfte j
zyn L.yriszwadder,. Balfum Sulpb. en bondert diergelyke canllilleries
van Schotfchriti:en, u zoo wel als my bekent, en welke ik tegen...
woordig kqrtheitshalven niet eens wil aanraken.
De ~atu"\lrkundigen zyn van gevoelen,. dat dit onvermoeit
SchemprytUcrtje Ct geen het Le"/.'en van ,den gr()oten Paub!s heeft
getrakteerf, gelyk SCa1'r01Z zynen Reuzenftryt en Eneas van J7irgi. .
lius) door cene kwaataardigc i41uëntie, predominerende over zyne Geboorteftal' , "a deJlèin mismaakt in de werelt geftooten is,. name1yk
met onpare oogen,' eene lengte als Po/ichinelle, en eene Ziel als 'It·
?'/ton van Athene, door de wandeling de MenJcbenhater genoemt.
Van (hu oogenblik af dat het kràchten ontfing omden boog van een
blad papiers te handelen ,_ doopte het de Fylen zyner' kraeieve~
ders in een extraélje van donkergroene gal en bittere Koloquinten , en,
fchoot dezelve links en rechts overal zoo kwaataardig van zich, dat
iedereen het in't begin voor een Sttbflituit~Officier van de Doot aan2ag. Maar rhenbdl)curdc in 't kort, dat zyne SalmoneusJche blixem~
luachteloos nederdaaldcl"i; de punten, die eerfr als Damaslüns ftaal
flikkerden ,. cenc lootverfvige koleur aannamen,. en op ,'t laadt, als
l~fhartige {laven," de voetzolen van zyne tegeopartyen met ootmoe~
dlge kuuchen b~groetten.
Het kalkuleert alles op den bedriegel'y ken Mericljaan van zyne oogen;
en alles is fchcef" [checl en montl:reus in die twee ongelyke fpiegels. Het kent geene verdienftcn, dan die ontfiert zyn door feIlen
en gebreken: niets onder de Maan is zyne bcfchouwing waerdig;
een' Heldenzang is hy 't Aas een lor;. een Tooneclfruk een leur;
loffe Vaerzen zyn aperyen; een fchoon ftuk Schildery is. kladwerk';
de Boukunde is irregulier, en de NJuzyk vol valfchetoonen; in't kort
a.lles is in de oogen van dit Keffertje QnYolmaa~t.
Doch
di~

( 101 )

die onvolmaakthedenzyn niet in de voorwerpen, maar in de
aartfche ftof , waarin het weinige mineraal van eene asgrauwe Ziel
flikkert. Men leeft in den vermaarden Loke , dat ,als hy eenmaal
een' Blinden vroeg, wat hy oordeelde Scharlaken te zyn; die Blaet
hem repliceerdè, dat Scharlaken was als het geluit . 'l)an eenJf'rompet'.
De Blinde formeerde zyne bevatting op een denkbeelt dat hy bezat
(zoo wel als ons Scheelaartje) doch 't geen grootelyks van de waarheit
differeerde. Het eenigfte onder[cheit tuIrchen den -Blinden en ons.
.Scheeltje beftaat hierin,. dat de cerH:e blint geboren was r daar de
laatfte, maar fcheel' geworpen 'zynde, dat. onvolmaakte talent dOOf
eene beftudeerde blintheit volmaakt. Nu, het repareert da.t gebrek,
als een Tegenvoeter van Homeer , door eene colleBie van Uilenieren
en Ravensgezangen , Altoos is- het aangeport door eene namurlyke welfprekenheit , ja' tot zoodanig een' trap, dat het ons Poot uiltje
gemakkelyker valt te.fpreken dan te zwygen;' en 't wil liever dûizentmaal de letteren van het A B zonder zin of opmerking verplaatzen , dan -niet te· kakelen; met een woert, het wil liever kwaat
verriçhten dan lèdig zyn.
lVbar wie had ooit gedacht dàt dit vernete Reutje in zyne'ouefe
dagen noch baktanden z.~u krygen om Hermes daar mê te willen
byten? en wie zou ooit hebben vermoed, dat het een' halfbakken
Drukker zou.gedeboucbeert hebben om een blad papiers te perffell,waarin
het Hermes zoo on,,~rfaagt durft aanbaIren ? en zulks alleen, om
dat Hermes juifr een kleine fchets naar eene- groote waarheit heeft geteekent. Het zal-u, myn Heer, noch wel heugen, dat wyeenmaal op uwe Buitenplaats eene admirabele.pajJägie in den Goddelyken
-"'ti/ton 1'cmarkeerden, namely k,JlOe de Duivel, fdlOon hy een Engel
des lichts gefchapen was, echter niets in den Lufthof ontdekte dat
hem verg~noegde; ja dat hy zelfs onze eerfte Voorouders, toen
noch in den gelukzaligen ftaat van zuiverheit wandelende, met een'
Ccheevcn bek en leepe oogen begrynsde.
De Latynfche Knuppelvaersjes, alzoe die fterk naar Befpieders
Latyn ruiken, en ikthans myn Roarnfch,MiC1ofcopium heb verleit,
zal ik met achting overnaan, om die eer aan Studenten van d'eerfte
dèclinatie over te laten. In een eenige z,'lak evçnwel moet ikconfcientie-
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\Vegen den Befchouwer rechtvaerdigen, n~mely l( in die, daar Hermes de liefhebbery van de Naakte Waarheit reproebeert , en met zoo
veel moderatie hemden eerbied voor deGodinne van de Schermkun{t
verwyt. Het is ilp.mers aan de Congregatievan den Steenbuk{, die het
dom gemeen Hoorndragers noemt., altoos gepermitteert gewedl:, [chrit:
telyk, by forme van een' penneftryt, eerlyk hare revengie te ver:vorderen; want om zulks met den vochtel te wagen, daar toe is de
parentagie te na . Maar zou men Polichin:elle met de profile bJikke'l.e
wel eens mogen vrag~n, uit wat hoofde dat doodelyk krakkeel
(pruit? Zou het wel zyn uit de Orangerie van Leliane? (want
J-Iermes is nooit een eXèmplait: Beilig op de kapittelftokken van de
Juffers geweeft) of zou hy mitfçhien al te familiaar de goutgeele
blaat jes van Lelia11eS Zonnebloem hebben getelt; of zich by geval
aan (Ie ftekelige doorns van die aan Befnedene en Onbefnedene bekende Eglantier geblesfeert hebben? dewyl ons klein Steenbokje hem
zyne eerlyke wonden, alle in dien oorlog van voren bekomen, zoo
dikwUs .vefwyt., Indien nu het o~.de Krygsmannetje deze propofttie
eenmaal in Proza of Vaerzen geliefde te beantwoorden, hy zou
lil:en vrient van" Hermes merkelyk vèrplichten.' Maar
Zyn.J>egtltus loopt gee,!' galqp
Als wel wamJeer een Itgte * Pop
Hem"t 'lJ~ats beRaggaf,. iJm~yn huw!J.ksvloek te martelen.;
Of Lelta'JesJeurs " tri ttrtlfle van htfar fleur,
. Dm PoortfPion, doe haar' Pikeur,
Hetroffe zaaltje fchonk waar ieder meê liep dartelen.
Dje -Kulde tydt i! weeh: 't is 't klappen 11an de z'weep.
" .. trant o~ma$t heef! de Imeet
Van farm al te dtep m't mldàelpunt genepen .
Hy 's uitgeJtent Schriftuurs ofKupiduo1Ge;;;,ant +
Zyn oude kraak zit op het ftrant .
't Zyn magrebeesjes'pas," of Poeehinelloos grepen.
"I Zy daar de Dutvel m zyn zak
l;lem 't Bede/vaers dikteert , om 't puikje van Tabak
Lafhartig te begeerm; t
'I Zy daar hy, ais een bJdiaan,
De Goudf'he Vadren met getTaan

" Een -Juffer, geboren te Heeswyk en Dinter •
t'M.en zie het V. Deel zyner MeI!geldichten, te Rotterdam gedrukt.
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voeten leujèht; of 't .flym van PindIls komt vereeren : .
Of 'w(l op z.warte Maai, die fi!la~ met buuren Jnapt ,
EerJ Puntdicht rywt, dat vry mÏl~ dan zyn oneer Iwapt.
Docb als zy" Jchorre Gam is ItJom. en mat gezon.:[~n
Krafi hy het laa~fi Vaarwel aan zyn' bemtnden jongen;
Of denkt mee aandacht flan die ldyblafJke Z·zfJaan.
Doch ros van baart, misdoQPt: vergode LEL 1 A A N ;
Die, zunder dat hy dor.ff zi,h trJ bet minj1 'i/ertoomm,
Hem huldigde, als een hart, met dikgetakte hoornen;
ja die •.•.. r'llaar 'b i! te 'vee!: ik eindig met het ha{f.
"tVerflant 'l1an $thee/aart 'war en bleef em m4gef kalf:
J!.n ty;Je o'!tflclr/e lier
Kwam nooit in Virgoos kring, Tt}aar altoos in den Sti'(r.
Ha{f proze en harPoé'~t, Kommys en ruim halfjl!tiker ;
Half.eerlyk en half Gutt, dat 's, Hazefatts J deIulker
Is ram'er dan J' azyn . half mt'elfers, half ;:y~ bUifs;
Malf Bacchus,.. mits dOllnê, fJa/i Leliarm kotrJ .
Het eenigfl heel dat men uit ha/v.: maken, kan,
Is Jan Paf1I1YrJ geheel of heele }(odkoek ') A N.
D~

Voor het laatfte, myn,Heer,moet ik noch d'eer hebben van Uw E. te'

communiceren,' dat ik onlangs een' kleinen Brief heb onrfangen op het
[ujet van zyn Drekaltaar , of de BeJchouwing van den nieuwen Hermes,
waarin ll1yn V rient, die' zoo wel als ik de party der vromen ,defen-·
deert, my vraagt,wat reden Hertnes heeft om dit mismaal{te Schepfel';

niet met de pen of iets anders te verfl:ommen: ja befchuldigt pe on-gevoelige graviteit van Hermes niet weinig, dat hy zull\:s met zqQ
ver! veronnvaerdiging negligeert. Vorders zegt hy: Alapr het is met

het Kreng gefielt ge'weeft als .met de bevroze 'Woorden op Nova Zemhla
(volgens het relaas van Mandevil.) die men nooit hoort voor dat de Ot'ateurs derzelver vertrokken zyn: wa.nt hy voorzag zekerlyk eene Diltl'Vie van Rottingdruppelen ; en het is apparent dat hy het resfenti-·
ment van Hermes noch met de [chouderen zou lezen, indien hy hem
den Stokkendans in een' brief kon toezenden.: ... Einde1yk bid en
fmeekt hy, dat Hermes hem een' halsbant gelIeve aan te doen, en
vaft legge, op dat hy tydt mag hebben Commentarien op de kantteeleningen van zynen Kruisbelt , en voornamcly k op Abra cadabra, dat
Zoo behendig uit J70iture geknipt is, byeen te rapen, Ik heb hem
hierop, in plaats van antwoort., deze navolgende Fabel toegezonden:
Het
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'Hetiseettyts gebeurt ',als de I.>ieren fpraken (onlangs 'hee'ft'er
'noch een ge[chreven) dat, een B:oute en galante Be[chutter ,die alltoos belette dat h<;t, Wilt ge[cheurt, ,enzyn Meefter beLChadigt wiert, in de Koeftraat een,l~chtjeging rapen, eri aldaar een
'iOud Reutje .ont~oe~t~.,. 't geen leelyk :begori tegrimm~n, en'met
"Cen' ingetrokken 'ftaart te 'b~en .'Een [choone Brak,. 'dftby geval
ziende" wert geftoort,.eFi yroeg, aan den Be[çhutter, waatom hy
-dat leelyk Aas niet op deyacht viel" ,~n een' tantflàg gaf? waarop
deze zeer zachtzinnig aQ~woof(tde::O Brak ,mdien 'er g~en BDere-

ReIteItjes gwonden 'Wierdep~.wie zou de'deugt 'Vl1(n de Befchutters konnen
,rmderkennen?
.
Had ons oud LetterhèltjeSidQ;Jius flppolifJforis cin plaats van Aloijia
Sigea gelezen, 'Zekclfly:k zoude die h.et eenc gçz onderMoraalhebben gefleert, dan een ieder aan te 1?a(fen. Lees (zegt hy) de oude Schr:YflJQ1'S
.met eerbiel , en de hedemlaagfche 'zonder nvt .
Cum reverentifl antiquos, & }ine

invidia,recentes~

Doch ikvreeze, myn Heer, dat ik uwe langmoedigheit gewelt aandoe door deze mijJive zonder einde; ook is ·het portyrfteenen-koken
als men de 'reformatie wil prediken aan eene Ziel die zoo vol zeerenen
geliefde ondeugden is. Dit alleen zal ik noch voor het laatfte zeggen, dat ,de zonde aaa 'een iegelyk behaagt wanneer ze gepleegt
Wort. Echter is een Wys man bedroeft na zyne overtreding'; die
'angflvallig is ,meent onzinnig te w<?rdeg, maar' een Onbefchaamde
Jacht'er meê. Ik ben met veel achtmg-,
M 'Y N H E .E

.R~

'Uw E.hoog'Vcrpligte en onderdanip

:Dienaar
P.S. Ik zal UwE. toekomende
èenige remarques op den

w~ek noch

.k1eine~

Islt.ariot laten toekomen ~
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Fama maltliJl, qtfo non aTiud '1..~do~ius ullum ,
Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.
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El:gifteren had Hermes de eer van een vermaard Aktionift te be
. groeten, dewelke zeer na in zyn meening een milliden guldens
had gewonnen er hy be[peuren kon dat hy compleet gendneert was:
doch eindelyk had hy geobfirveert, dat kennis . zonder vrienden of
gereet gelt, is als een gezonde Maag zonder eene gereguleerde Ordjnaris, Devotie zonder go~de werken, of een fraai Ideet zonder
[choon linnen. Deze goede Heer, die nu geen okkazie meer had
om zich op het ryzen of dalen van den A.fli.trantie-Barromcter te informeren, kreeg toen juift luft om de conduite van Hermes (welke conduite als een geurige bal[em zyne gcheele buurt palfumeert) te be":
ris pen . . De Inleiding van zyne Oratie beitont hier in ; dat, oude
Bezitters in hunne poJ!ejJie te ftoren, en voornamely keen Schryver,
die een. publyke Kamerkat had geadopteert ,eene haggelyke onderneming was; (N. B. de werelt door een wekely ks papier vermaak of inflruilie te geven, wert vergeleek hy by een l10it weigerend]uffertje, dat is, min vermaak dan berouw) dat het met medeme Schryvers eveneens geftelt was als met een uitheems Baanderheer, die, geen middelen hebbende om alle zyne kinderen Baanderheeren te maken, door' er een te laten figureren, de l'efrerende byna
4

X
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(gelyk men zegt) van honger liet barften: derhalven , dat een weke';,
lyks papier overvloedig was: dat ook, dewyl de Aktioniften" thans
zoo bezet waren met hunne ,Contrakten op te eifchen enontfangen,.
het papier van Hermes in geen conjideratie zou' komen,: dat de Lezers den ftyl van Ai-gus, die d.iepzinnig , vlug, beknopt'en;
doorkneet \vas,. gewoon, e12 dien van Hermes " die loom,. tra.'l.g,en
onveril:aanbaar was ,. ongewoon, waren.: en vorder dat de were1t , , , .
Hierop vro'ég Hermes , wat de werelt met dien ouden Slangendrager, die in debataille' van Senef al ys in zyne aders" en gryze hairen
0l' den kop (of herdoor vrees of jaren bykwam is niemanr aangele~
gen) had overgèwol'll1en, meer te doen had; en of Hermes ooit over-·
tuigt was, dat hy den nootdwang- van de' werdt had ingevolgt, of
zich voor derzelvcrZedentieranny verootmoedigt; . of hy zich immer
op den leeft van de werelt liad ge[choeit: want clewerYllt, Heer Aktionijf, (prççedèerdt; hy vorder) beeft eene ongelukkige bruatting van '/,,'8-

Ie zaken, By 'uoQrbeelt, noemt de 'were!! niet een Hoveling een Bedrieger? n,oemt zy niét een Beftendig Man booghartig ? eene Vrolyke Ziel een
Ligtmis ? een· zw.aarmoedig Man een Stei/oar? een beJeeft. man ee1:J Vleier?
Een Man djç 'veel praat is een Snapper; en die ftiJ z'Zuygt is een Uil.
Een die liever heeft dat 'er iets overfchiet dan te kort komt,. is een aierigaart , en die een 'zuinig genereus leeft is een Op{tJapper. Weeb,1.veeh
met bet Tu;;htheersampt van de 'lverelt die ze?fs een nebtheer noodig
heeft, •.. , . Deze goede. harmonie 'zou noch krachtiger bloemen en
:vruchten'hebben voortgebragt, maar de klok van een uur erinnerde
hem ~ dat hy by een zyner Confraters moeft middagmalen, en dat,
indien hy zulks had verncgligeert,., het te zien fronae" dat' zyne gezonde maag hem niet weinig z.oude hebben getuchtigt,
. I?e Ei1~elfclie m'jeven zeggen" ~at'er over eenige wel~en ~en ..11-·
tionift, dIe-I fa I'6000 ponden il:erlmgs kontanten nalaat, . Ult wanhoop, .
om dat hy niet een gr~ote fomme gelts, 't geen in zyn vermogen,
was,. gewonnen had, IS geil:orven, Het komt Hermes;onbegrypeIyk voor" dat menfchen, die v~l ge1ts " en wederom andere, die
weinig bèzit~en ,.. uit wanho.op konnen fterven :··want. de eerfte dienen alles, te- ~oe~, wat in. het vermogen. van gelt is,. om het gO~l"
de leveJ;1Sdraatje lllt te rekken ;', en de tweede alles te tenteren (mItS
incn' buiten oncenigheit. of proces van injuäe met de Magiflratuur
hlyft)
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hlyft) om aan gelt te geraken . Bezitting v:\rt gelt 6f vailc goe..
deren beftaat maar alleen, volgens begrip van Hermes , in een jaat;lykfche verteering : want het is oneigcn van een' Gierigaart te zeg~
gen: Hy bezit--Zoo veel: maar het heeft eigenfchapdat men zegt:
,Over zoo veel is hy ka/fier. Koning Karel de tweede van Engelanr,
wanneer hem een zeker Hertog in St. Jamesperk den Ridder :11: :I(: :11<
aanwees, zeggende : Sire, die Man bezit een jacwlyks inkomen van
1)000 pónd "en hyverteert 'er maar '12.0, antwoorde zeer aardig:

Wel, Milo'rd, dan is zyn inkomen niet meer darJ 120 pond. _
Uit Londen wort ons bericht, dat 'er in de voorledemaant , op
een middag ten 3 uUren een Vrederechter , van Enfield komende-,
door twee rolelty! wiert aangerant, dewelke hem '610 -Guine'S afnamen. Het is voor die twee dolende Ridders een ftoute onderneming gewedl een Vrederechter van zoo vcelgouts, om welkcrs
posftJlie hy mi1I'chien hondertmaal den vrede geaffronteert heeft, te
;bcl'ooven . , Doch als men aan een' anderen karît eens overweegt, dat
die Rechters het portaal zyn, waarlangs onze Ävartturiers de allel"laatfte Karavane 'moeten doen om de Doot te recognofcèrel'l'J is 'het
m~ar reprefaille; ook waagt een Poleuraltoos een dukaat tegens ee~'
dUIt, namelyk zyn leven tegens een beurs van een twyffelachtlg
gewigt. Het is -eelle zaak die verwondering moet baren te zien,
TIoe onverzaagt !die P artizans van de groote wegen het .JaatHe nootlot vertrótfen,. Een eenig ftaaltje moet'er HermesdenLezer van
verhalen. . Het is dikmaals een gebruik dat de Chirurgyns, als 'el'
·eenige wakkere keerels gecol'Jdemneert zyn om hunne laatfte l"'Jclgrimagic
te d~n, naar·de gevangenis gaan, om van die Heeren een ligchaam,
waarover zy doch niet lang diJPoneren konnen, onder de waerdé te
koopen, om het zelve wederom .ftuksgewys aen de liefhebbers van
de OntleedkonHuit te venten, door <iaaroverpublyke leffen te doen.
"Twee Chirurgyns dan daalden, twee jaren geleden '1 in het 'verwezen
nol van Newgate, kozen een keerel uit als 'een valk, en accordeerden
met hem 'Voor een fomme van tWee guines, orn zyn ligchaam (het
geen hyin zyne vryheit vry hoogerwaardeerde) na dat het door de
-waagvan'fyburn zou gewogen zyn, te mogen bezitten. Het tikkoort getroffen" ende penningen ontfangen zynde, 'begon de Engelf.che Verkoo,pe.r .zoo gulhartig te lagche~CJ.1'BlGt zyneketenente
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rammelen, dat de Hofmeeilers der Gaudieven (hier te lande Dien..
ders genoemt) dachten dat de keel'el dol wÏcrt, en een van hen naar
de oorzaak van die ongewoone vreugt begon te vragen. G**damme (zei de vrolyke Boril) de Cbirurgyns zyn bedrogen;' ze z.yn gepiert; ze hebben h:t [pek wech; 7.vant..... hier begon hy wederom
zoo hartig te lq;gchen, dat het {chaterde,. wantikwordemorgen (zeide hy) in )'.zere ketenen opgehangen.
De M-aat van fPenfcben is de Maat van Gelukzalighût. De Luk ..
godinne'geeft alle menCchen teveel,en een ieder te weinig. Een
Gierigaart is altoos alleen, zonder paert, zonder knecht r en als hy
alleen is, is hy in het allerergfte gezclCcl~ap . Zyn- geltbeurs is 7,yn'
hoop en eenige toeverlaat, en om daar met van af te dolen, heeft'er'
hem de D* * ':1: met di,lmante ketenen aan vaft geld()nken. Johan
de
die meer dan een halve l1lil1ioen kontanten bezit, zeide
eens tegens een vricntt'Abdem: Ik ';,:erteer jaar~yks niet meer met myn

* * *,.

gehcele familie dan driebondert guldens. Indien ik in uw plaats was (fepliceerde de andere) zoude ik my zeh:m een grooter huur toeleggen.
TufTc!len het ontfangen van pi-e.zentm is groot onder{cheit, of
zulks ge[chiet voor of n~l . Een {choone blonde Kameni~r, meer
dan eens haar Tederheitje aan een vrient vertrout hebbende, had
dikmaals omtrent de prèzenten misgerckent , en meer complimenten
dan FranCche piftd m voor haar onderdanige dienften ontfangen.
MOltjieur I' Abbé * * * *, die niet ongevoelig was voor twee groote
blauwe oogen en cene Engé1etrony:, verzocht van haar de laatfte
gunft, met eCl'biet en beloften van, enz. Monfieur l' Abbé (zei ldademoizelle) wat ondérfclJeit is' er omtrent bet ontfangen van preztmten ?
0, een groot ondcr/èheit (repliceerde hy) ik heb u een douzyn piftolen
voor een zdere gunfl bel90ft ; zoo gy die ontfangt na het genot, is het eme
Erkentenis;, maar indien g.y die accepteert voor het, genot, is het eene,
Loontrekking . lVeI J110njieur (zei het lic"eLam) dan zal ik die rz.
piflolm als eene Loontrekking aannemen.
D. v. **''Ä' is een Schuimlooper" die 't nietfcheelt hoe velefmaatheden hy verzwelgen moet, mits dat hy zynbuikleer mag uitrekken als een' Perziaanfchen trommel. Deze verzogt onlangs van Hertn~S eene Zinfpreuk, om voor zyn Itali~ans fchoorfteentje te doen
~hildcrel1.. \V clk.c hem daarop aanjl:onts fiat verleende,en na een
wei....

( 1 °9

)

.

weinig bedenkens hem 'cr een toeric hte, verbeeldende een Ezel, die
zyn' ba1t vult in een velt vol diftels en doorns, met deze woorden-:
Pf.tngant, dum jaturent ,
Dat my de DiHels ,:ry van derde tongen fteken,
Als myne ontembre maag.
Altoos maar e,ven graag
't Gebraat mag flikken, en geen drllivevocht ontbreI~en ,
O'pheus, een oud Grieks- Dichter, was geboortig uit Thracie,..een groo:e Europefcl)S Provincie, tegenwoordig Romanic genaamt.
Men debiteert hem qls Auteur van 39 Gedichten, waarvan tegenwoordig .geene ovepblyHèlen gevonden worden, Het is W<lal', dat
'er fommige fpaanderen en Liederen zyn die lynen naam voeren,
maar de fynfie- kenners reflitueren die aan Onomakritus, dewelke geleeft heeft iil de 66 Olympiade, De vrolyke L1!ciaan meent dat'
OrpheuJ de eerfte is geweeft, die den Grieken de Aftrologie heeft ge~
leert, MiiTchien dat zyne Lieft daarom in den hemel onderde ftarren is geplaatft, Zelden kan men eene Erkentenis hooger opvyze!en.
Plutarcbu'S en PlàtD verzekeren ons dat Orpheus nooit :vlees proefde;
men is onkundig of het is geweeft door fcrupul&, eigen aan· [ommi-·
ge Hcidenfche Gceftc1yken; of door onthouding-, gelyk P,ythagoras
en zyne Navolgers; of door fantajie, als verfchetde hedendaagrche
Hy- wort om zyne excellente Lier en Muzyk den Zoon van Apollo·
en Kal1îope genoemt, , " zie wat'er Horatius van zingt:',
Unde 'l>'ocalem temere in(N-Ist.:e
Orpbea Sylvte ,_ -' .
Atte materna rapidos morantem
Fluminum lapfus, celereisque ventos '"
Blandum [3 auritas fidibus. canoris
o·

·Ducere quercus .
Hy was getrant met Euridii'è. Deze Dame, Bemint van Arijfeus,
Zoon van Apollo en Cyrene, voor zyne vervolging vluchtende, wert'
van een Slang gebeten, en befturf die quetfuur, Orpheus, die haar
vry meer beminde-dán een voornaam Zanger zyne Leliane, oodernam 'er een wandelingetje om naarde hel, ophoop van haarteverloffen (menig eerlyk man zou'erde zyne wel naar toe wcn[chen) en
verkreeg dat Juweel'voor omtrent zoo lang, als de Richtc'l's het ver..
maak van zyn Muyk hadden genoten.
X 3
De
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De Ouden flellen Apóllo als de oorfprorik van alle plagen ; , by
voorbeelt van de Pe4, Honge~snoot, enz. hierom addresjèerden zy
zich in ,hunne hondertjarigeLofzangen aan dien God, en baden hem,
dat 'hy .doèhzyne:fchichtcn weer op zou ikken en zich bevredigen.
Conditio,mitis pladdusquetelq.
HOmef'UI -zegt, ·dat depylen van dien God de Peft in het Leger der
Grièken 'bragten.. 'Wanneer Horatiuszingt, dat de ,boog van Apol~
10 met altoos ge(pannen is,

Netjue [tmper

llYCllm

te:ndit Ap(Jllo.

Od.

10.1 Zo.

verftaathyniet, aat Apollo de menfchen altoos geen kwaat aanhrengt.,maar het contratifJ .. De fommige makeneenebelagchelyke
uitlegging van deze woorden, wanneer zy wi~len uitdrukken, dat
de geeft niet altoos even ,ftrak wil zyQ., maar zyne uitfpanning moet
bebben'; en het is zonneklaar, dat Horatius nooit op dierge1yke uitlegging verdacht isgeweefl. Dat vele plaatfen van die of diergelyk~ natuurd~gelyks. ,als gedraaide Zuilen in onnatuurlyke bochten
gcflmgert wor3en, t!al Hermes thans overflaan" doch van lydt tot
tydt in zyn~ volgende remarques aanraken. Thans is lly voornemens
aan den deftigen.d"gttr "eens te gedenken, dewyl die dusdoende, wilde Her~es den Oceaand.er Out heit zoo 'ver inzeilen., wel in't vergeetboeK'>Zoude raken.
Hy denkt 'ofdegoede vrient Argus wel een cÎviel confraktmet dien
man mogthebben opgerech~, ,die den driedubbelenDiadeemaanden
Paus Sih)~fler vereerde; of dat hy,volgens eene Rabynfche ftelling,
een Lykbus met gedroogde Spinneko.ppen -ergens zal hebben opgedaan, dath~ zoo onverwacht met eea Fl"anfch Vaers, waarin voor
het ~llerminl1: 'maar achtien a twintig feilen zyn, komt opQoooeren.
Die goede Sk>kl{er is 'er achter. Hywil toornm dat Afrika het
voortbr~eri van Wonderdieren alleen niet is toe 'te fchryven,. gelyk men tot nu toe van. gldachten is gewed~,ma.ardatde Muiderberg •het genoemde waereltdeel ,daar jegens in't minl\ niet behoeft
te wyken 1 dewyldie dagelyl~s ef tenmin1lt: wekelyks i€t diergely,ks
.uitbraakt i· %.00 da.t de Lezers van 'het wonderf€h·J;~ft .Argus genaot..
~$
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zàakt zyn volmongig uit te galmen, dat zy wekelyka, en zulks hoe·
langer hoe erger., duizende ellendige en middelmatige hoedanighe..
den in de Muzikale noten van dien wekelykfchen keteltrom
befpeuren"l:'Zedert...eenigc;.maand~n is Argus van een bergkriftalIe Liiringetje tot een heldere faffire Roos gegroeit, en zelfs meenen
zyne Meëenaten, dat 'er iets van den Diamant in hem begint door
te flikkeren, Dat liy in het toekomende maar zorge drage dat hy
zynen pDlitiken Toetsfteen niet ontfiert door termen van ;n~zulte, geconfyte, en zoo vodhs '. Dat tr~kt te veel op Doppen en Zemelen
van het Menfchdom ; die cl' Ambaffadeuf Gund()111(1r CA N Aq L L 11
gedoopt heeft. Hy trachte liever naar de bl()em, ten minfte 7.0<' hy
meer begunftigers zoekt te ontmoeten, Het is. waar, dat de Inki:
van Hermes hem t'federt eenige maanden eene koleUl~vat1deJongfte
van Drien heeftmcêgedeelt; mlJilf het is (indien hy'~ recht begrypt)·
tot zyne avantage', De groote Argu~ heeft imme-rs wel geltma.rkeert
dat een Juwelier ons altoos een fcftoon Juweel aanbiet in een doos.
of kasje dat met- z\vart fluweel is gevoedert, en ?'ulk$ om ddfelfs
luill:er af te zetten, Wel ergo, dus trakteert men de verdienfte:tl vin
fatCoenelyke'luiden, als Atg1JS j. een fcheel Poëetje als den Authe,,", na
den .Bifchouwer, of fommige mindere ~ljnqua1tte,n, Doch laat QJl~
QverO'aan tot iets d~t meer van hetJcrieus bezit.
Men .zegt dat- certyts een flècht Doktor een goetBoUlneefter.$
geworden ;, én dàt enkelyk door bèhulp van de Natuur, Hedendaags :ziet men uit de puinhoopen van chitfen en katoenen een Advokaat voor· Dames van een middelbare capaciteit opf}jringen : apparent dafer me~ruim 7.00 veel Natuur als ge1eertheit zal onder: fdlw.len, Wel (zou men Argus konnen vragen) waar wil dit heenen l'
Zal de D * ;w-* ;w ,. nu hy out wort "in een Klui~enaar veranderen? en
zal een magteloo2le, die 'er geen Eene" al was 2.y van Eng61e, extractie, kan bewaren, voor :l;lle die m.ededogende Zuiglammeren inde
bogt fpringen?: Zou hy de blozende et'l doon:ypepruimen· van Da...
maft, nu zyne tanden door 't gebruik vaa onrype en wormftekigc
vruchten vel"ftompt zyn ,Jiegin1'ler1 temisaehten? Waar zal dit op uir.
draeien, Heer .Argus, op Monnik of Soldaat? gewis op 't een of'tander
wantHerrnes ge1ooftaltoos niet dat het op de kap zal zyn, de~yl 'er
weinig oprecht naberou te hopen is hyeeflen die 'deot/tle lIeJ 'l.iergelykt.
~

_
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IJy zyn Overgrootvader.' en, om ~oo een' heerlyke ftelling te c(Jmplé~
term, nochdurft twyffe!en of Lucifer gevalkn zst.... Wonderbare
Orateur, dieflichting en" vermaakbeloöft te :geven in gefchrift,
daar gyaltoos en onfrkhte1yk in uwe canduites.,en onvermakelyk in
fionverzatie zyt geW',èefr-'
. De geheeleSchepping aafr op zich zelven: geen levend .[chepfel
J:s'er, of het wort be'woont: eenVloi:wort doorduizent onzIchtbare
diertjes ge~laagt (waarfchynelyk om den menfch te ,ewngeren) wanne.e~ zy als een koordedansfet op en neer huppelt'. Dat een Luis een
lUIZIg tiiel' is, ziet men do~r een gemeen microfcopium . Ja men frelt
als eene 'vafte waàrl~eit, dat'el' meer levende Diertjes, die voor onze oogen onzichtbaar zyri, op en 'in een Behemoth of Leviathan,
azen ,dan 'er zich zichtbare fchepfe1en op het oppervlakvanhet ge-l1ee1al bewegen. Zoo dat een ieder çdeler fcheptel van zyn geringer de J1!.fis en 't onderhout is.
Wanneer Hermes confiderecrt wat al Ruf})e1'l en Spinnekoppen uit
zyne papiere comp9fitie haar voetfel halen, neemt hy die voorgaande"
ftelling tot ,zyn trooft. Hier meê verfiaat hy fchrale Zangers, afgemende Poëtafiers, kwaataardige Sluikertjes enhalfbakke Gros:kers in Zemelen, die zy op 'het bovenfte vel van de zeef der Berisp~ng ver~amelen. Thans zal hy met eene toevoeglyke Fabel opdie
Letterhe1den eindigen:
Eenmaal waren de Uilf'n, Vleermui'lcn, en diergelyke Nacht'Vogels, onder de breede bladeren van een' ouden onvruchtbaren Vygeboom vergadert, wiens dichte (chaduwe hen voor de zonneftralen bevrydde . Zy begonnen op êene vriendelyke wy,!-e den naam
van hunne nabuuren te diffameren, en op 't laadt viel d'angel van die
converfatie op de Zon, dle zy eenparig met de eertytels van laftig,
inpertinent en al te doorfnuffelendc vereerden. Waarop de Zon,
die deze Heeren N achtravens had beluiftert ,aldus repliceerde: Hoe
iJ bet mogelyk , Dezerteurs van het Licht, dat gy my, die ft in een 00-

Irenblik tat asfche kan verzengen, durft diffameeren: maar weeft geruft ;
ti dagelyks zal
bcfchYllen .

~:~ eenigfte 'lr;raakdie ik tegen u oeffenm zal, is, dat ik
Zie Arglts) N,tm.26 p. I cS.
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RotterJamFhe

HERMES.

Donderdag

den '9 Dec.
172.0.

Ferfibus exponi tragicis res cOl1àa non <[Jult.
in Arte.
,E
Ene fchoone Dame, die ruim twee parten van haar leven in een
. koets (het [chynt dat Juffers gaern gehofTebotil: worden) en een
HORAT .

derde in de Operàs enSchouburgen had gepasfeert, zei onlangs tegens Hermes , dat'er doorgaans op zaken van het uiteril:e gewigt het
al1erminil: wert get-ejleéleert; By voorbeelt, vervolgde zy, is her ver-

lies van een volmaakt Akteur niet wel zoo befchreielyk voor zyn troup.,
a!s de doot van een 'wakker Generat/,l(chadelyk is voorzyne Armeê? De
'aatfie is wel een bohveïk voor Lant en Vryheit,doch dejcrfie een i'uchtheer en
Leermeefter voor de Zeden: hy beftraft de feilenz.oo aangenaam, en zyne boertige en . ernfiige refleélien 'Zvorden met z()()vele ttitwendigefieraden verge-tZel(chqpt , dat men zyne J/em .nooit kan noemen een vox c1amantisin
diferto, maar ter contrarie .een Muz.ikale harange, opgepronkt envereer"t
met het volmaakfte van beide de Sexen. BefchrJu maar eenmaal, myn oude Hermes (zeide Madame) de differerende perfolt."gien der aanfchouwers
in een' Schouburg; dat VOOr7J.Jerp alleen is magtig om den onverfchilligen
.Boer 'Van Ezopus luchtfiwongen te doen maken. Sommige z)'n gejuweelt
als Oojlerfche Koningen, andere opgetralyt als Wb1~(e poppen; dees is behangen met een' zyden en 'ZlJollen buit, in vollen vrede op een' ligtgeloovi.gen Winkelier behaalt; geene bralt met de nieumodifche galonnen van een'
.beft/ui/den Franfchen Fluchtellng ; een derde pronkt met een 'I'abatiere,
"
.
Y
waar
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waar'Valt hem het faifoen l!tch de konft ooit em penning gekoft heeft, terw)'1 Korinna hare Meci:;dJche kanten (die, z'onà~ aan 't vagevuur van
cl' Admodiatie Zuivergelf gege.ven te hebben, in Hollant gelant zyn) aan
eene incommoditeitvan negen maanden verfchuidigt is. Maar het voorna'am{le (ging zy voort) is dit, dflt indien onzegedttchten ill onze aan":'
gezic,Jten gefcbilde,rt .Z,Jll, ach! mJn goede Hermes , wa~ k4n'er glorieuzer. befcbouwing. door iemant uitgekipt worden, dan de hartstagten van
Haat en Liefde, Jalouzy en Vertrou'wen, /?azerny en Yreugde, Liberaalheit en Gierigheit , Wraak en Vergiffenis, in den halven cirkel van
de lonken en blikken der Aanfchou~uers, als de ontflelde golven van eene
,'i.vorflelende zee te zien op en neder d.J'1Zen! dan ze te zien (zeide zy al vorder)
met eene aangename beweging onder 'gaan, en voort uit den afgront van
tent! ge"v'einsde 'l.'ergetenheit ,als de koket/de baden VaN Kuma, weer opborrelen! wat is' er heerlyker, dan door een zielverrukent concert van overeenftemmende Muzikanten te participeren aan 't verflant, d'egaliteit, 't humeur ende verdienften van 't puikfle der ftervelingen! En wat is'er deftiger, herhaalde die Jonge Spruit (dewelke onder de regering van
Vrou Jakoba voor d'eeiftereis in haar 'virgineele fhikje de Lamprei
van het huwely k had gevangep) dan het opbalen der gordynen? ....•
op het woort van Gordynen beftreek de Droomgod met zyne yskou.:.
de vingeren de oogleden van den ouden Herrnes, die door dëze f(2~
minine oratie tot 'er doot toe g~fatigueert was, en dompelde hem in
200danig een vermakelyk gezicht, dat hy gerefolveert is den wel- en
kwalykmeenenden Lezer het, verhaal daar van mede te deden.
Herrnes dan dro~mde.,dat hy wandelde over de Aphefche ge..
bet:gten, van eeuwIghelt gedoemt t<;>t het dragen van fneeu- en hagelparuiken; en' het [cheen dat hy in die exercitie wert opgelicht door
een Kabouter, wiens kleed uit me.er koleur'en beftont ·danhet palet
van een Bloemfchilder. Déze knaap fprong, of liever vloog met
hem tot de opperfte toppen van die nattlurlyke Piramiden, van waar
hy uiet alleen zonder yzen befeh oude de rondom verheve fpitfen
die de azuurblauwe, wolken doorboorden, maar desgelyks de ver;"
vaarlyke iieêrwaarts dalende fpelonken en ysfelyke afgronden, waar
langs men door eene groote vertcheidenheit van bevroze winterwe.:.
gen,dewelkc langs alle kanten met doorfchynende verzilverde yspalisfaden waren gefortificeert , genoot~aakt was neêr te dalen. Het eerfte

dat
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dat hy (na zyne oogen, welke hy, om in 't afdalen niet 'wervclziek
te worden, vaft toegenepen had, ontfloten te hebben) befchoude,
was een van de voortreffely kfte gezichten des geheelen aart bodems .
N ooit heeft Damon grooter varieteit van koleuren in zyne klaverbeemden gezien; nooit L;'kofis levendiger groen op de grazigegevers van den Riviergod der Abderiten; nooit Korilas zuiverder krifral
in de ruifchende beekjes van de Charante, of Glycera, de TuiltjesmaakHer ,oit meerderen zachter bloemglanlfen op de panneelen van
haren Galant, dan alhier de.oogen van Hermes vervroly kten . H Y
was niet weinig ontzet, een Paradys te ontmoeten in het midden
van witgebaarde rotCen, onguure bergen en gryze il:eenklippen.
Men zag'er duizendeJ>artefres van allerhande gewalfen, dewelke,
zonder de fchikking van eene konftrykehant een heerelyker order
in die onOfder waarnamen, dan die- gene, dewelke door de boeien
van de konft zyn verdeelt. In het midden van dien natuurly ken
Lufthof deed zich een Paleis op,. dat, van verre gezien zynde, een
lwningklyk gebou geleek, door eene. overfpelige, navolging van
Vorftelyke boufieraden; doch van naby befchout zynde, befpeurde men, dat de fteenen, zonder behulp vart kalk, . losjes i op elkander lagen, de muuren uit met 1ypt en verfbeftreke planken en deelen beironden , en'dat de fundamenten van dit uitwendig PerJepoiis zoo
bouvallig waren, dat alles met het minfte wintje kraakte als brandende bladeren van droogen lauwerier .. De Godinne van dezen Burgt
front waggelende in cenen cirkel van Kroonen, Septers , Hartogs ..
tabberden, Herdersftaven , Romeinfche Altaren, Bokalen, Trompe~ren, Slagzwaarden, Apothekers flesjes, Vederbolfen....... en
lhllzende diergely ke Meubelen. Baar toeleg was, om, als eene'vervaUe Coquette, de aanfcRouwers door eene mec~anifche fchoonheit .te
verblinden: ,hierom :vertoonde zy liever hare rykdommen en hoe..
danigheden by het kaarslicht dan byde fàkkel van Aut'ora. Haar
aangezicht was meer be[meert en. beCchildert dan een Italfaanfche
kerkgevel , en haar ontbloote boezem en armen wàren met ketenen
en fieraden van valfche gefteenteri :opgefinukt. Zy noodigde een ie..
41er met aanlokkelyke woorden en betoverende gebaerden in haar hei..
ligdom ; des Hermes , die zelden een]ozef op het hpittel van negafh.;e is geweeft, en nooit rekenfchap geven zal, dat hy by de Juffers
Y Zo
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weigerachtig is bevonden, re(àh:eerde om, dOOl'de bemiddeling
van eenige moderh'e medailles (de Dames en OoHerfche Koningen moet
men altoos door pre{entcn naderen) aan dat vermaak deeLtdnig te
worden. Maar, helaas! l-:oe bedriegclykzyn de menfchelykegisfingen !- hy wert, in plaats Vin een zielverrukkend voorwerp te ontmoeten" verwelkomt door een opgerecht PraalgraF, overdekt door
een zwartRuweele !bciklcct, aan de vier hoeken opgehouden door
vier aanziendy ke perfonagien; de twee vOOl"He waren gedoft in Romeinfche Wapenrokken, en hunne Hclmkammen pronkten met
fpierwitte Adelaars? de t\~vee laatftc verfc hilden in klcerlierapen en
gebaerden; want de een 2waaide met zynlil1kerhant een' ryksftaf van
,Le1ien, en' de ander bralde met een' goutgeelen KOlneindekaas , op
het a'l.:antagieujit: gephatft in een' porceleinen fchotel: De veelkleurige Demon gaf aan Hermes bericht, dat die twee Romeinen waren
die t\veevermaarde Tooneelfpeeldcrs , namelyk de grootc Kalliopirts,
waar :terentius zoo dikmaals van gewaagt, en de fchoone Rojèius,
meer dan eenmat:1. aangeraakt van den weHprekenden Cicero. Dia
met den Lelientak wat de verf1:andige A1olicre, dewelke onder de
glorieufe, regering van Lodewyk den X I V. heefe gebloeit ; en die
met den Komeindekaas de vrienqelyke Jan RaptiJ! , gerenommeert
door va~rdige antwoorden en engelachtige Dochters. De voornaamfte AkteU1's van de Haagfche en Leidfche Schoubul'gen waren
gcplaatlt in niiIèn; de ,Treurrpeeldcrs , als §(uit'jten, met Point de
17enife da1f..:n ,.a la Steinkerke, en gekoleurde Kinf1:rikken; de Blyfpeelders ,varen opgefchikt met de dragten van alle Europefche Naticn;
en verkoelden de lucht met vale Cyprestakken , verzilverde Lauwerierrn, en (honoris [3 odoris gratia) hardlerkende Rozemarynfpr:m ...
ten. Maar wat tong zoude eene volmaakte fchets, overeenkom·
ftig met het droevig voorwerp van dit navolgende, konnen geven?
!v1en zag vicl' tedere Nimfen met de natuurlyld1c bewegingen van
een' inl'lerlykendruk, gelykde Zufters van Faëton op den oevervan
den Po, deze porfrre Lykbus met zilvere tranen begieten, e..'1 :net
il:ilz wygende uitdrukkingen van Vaarwel, ó befte der J7adercn, en getrot4le dtlf mannen, bejammeren; waarop men eindelyk, gelyk een
vuur dat uitbarft, de zwaarmoedige lucht· door dikmaalsherhaalde
hikkel1 ,zuchten.en doodelyke klagten, als door een vierdubbe.1en
echo)
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echo, hoorde weergalmen; welke wedergalm dan", door de bron ze
·!temmen der Akteurs herkaatft zynde, een geluit formeerde, dat een
ieder met ce ne eerbiedige en heilige inblazing vervulde.
Het ongcdult van Hermes kon 'nit>t langer beteugelt worden; dies
vroeg hy den gemarmerden Kabouter, wat geheiligde as[che- in dié
Urna funeralis bef10ten was, en wic die N ajden waren, dewelke ZOo
mededogende in hare eigen traanrivieren zwommen. . Doch het
antWoort was ruim zoo ver[chriklç:clyk als het geluit ,.dat de Stierman
'l'bamus onding, voorby Paxes, tulichen Tunis en Morea, varcnde,
'twelk hem belafrte te verkondigen., dat de groote God Pan gefrol''';
ven was; want de vraag was.naaulyks voorgefrelt , of het geheele
Auditorium gilde: De gl'oote J. 'V. R. Direkteur 'l,'an !-,vee Nederduit/çhl

Schottburgen, is "JerJcheiden!
DaM flort die Palameed, ;1tl veerûg ja.1r te v.Jor:/leh?l.
Daar' daalt deSchoubftnJ'zon 'l.JCe,i f,/gef' dan zv plag.,
Daar valt de ~ryzen kop, ' s mans uitgediw/gezag,
Die 't dHbb/e Schoutoonee1 met flagtaiJt en met bor/felen
Zoo troft verdedigde. en hy, dze, als eene zuil,
Stont pal voor 's Schouburgs eer, en fchimp en fmaat hielp dee/en'J
Springt nu als Markus in den kuil,
En plettert door zyn' 'I/al die dubbIe Vreugtkafteelen,
Die noit de Naneef, wie ze ook immer rtJaggebiên,
In z.u/k een"/uifter zueêr zal zien.

Een onverwacht geraas van een' anima/en galm, die door een' vervaar....
1)' ken nag vergezel[chapt was, opende de uitgeftrektheit van Her..;
mes groote blikken, en zyn eerfie voorwerp was, die cOn'l.:erjàb/e
Bame ,die, by mankement vanToehoorders , meê een uiltje had geknapt: doch de reuk van een tweefroops fles Fran[chen BrandewYll
opOrangebloemen, die de vermaledyde Lau, Hermes familie- katcr,
van boven neêrgefprongen had, gaven waarfèhynelyker blyken dat
liy volkomen wakker was; en leerde hem met een, dat 'er dikmaals
al vry vele waarhed~n onder de [chorlie ~er droomen bedolven leggen; en dat het rUIm zoonootzakelyk IS altoos een droomboekje in
voorraat te hebben ,als alle de T'bealogifche 'l'raktaten van dengroo..
ten Zanger en Autheur der CoccejaanJche Venus.
-

Stultitiam patiuntur opes.

HOR AT.

Uit Roome [chry[t men, dat de Princeffe d' Urjini haren naam ver..
andert heeft in MarquiCe del/a 1'or1'e, om daar door den titel van ha'"
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t;e Hoogheit te bekomen. Onder de Maan is'er geen 'dwazer Nar...
rekap dan de beooging van qua/iteit of eertitels ; en. niets dat minder
r.eëel is. By voorbedt, een Franfch Officier, na meer laerzen verfleren te hebben dan Agamemnon of Aiax (want die ftonden de ganfche
belegering uit zonder reparatie) en meer wonden ontfangen te hebben dan een gefchilderde gekwetfie op een Chirurgyns uithangbort,
:wort vereer.t met een chimerique Ridderorder van St. Lazaru,' of Louis,
waalTan hy een Spaanfch Officiers inkomen trekt, dat is, vuur en
licht, zoo hy geIt heeft oin het te koopen. De Zoon van een on..
barmhartige Woekeraar ruilt zyns vaders ziel tegens een' moeder~
naakten Eernaam van Myn Heer de Alarquis, en valt, als de verloren Zoon, na twee of drie jaren poftfJie , in den verkensdraf van zyn
primitief N ie't. Een ryke winkeliers Dochter of Burgeljuffertje ver~
emelt als Gom 'l"ragani op 't .Bezicht van een fneeuwitte pluim, gethamareert kleet, vier of vyr fyne hembden, die wekelyks met veel
omzigtigheit t~eemaal gewalfen worden, een lange ftekade, twee
paar lubben met ~rulfel[che kanten, en een noit betaalde blonde
paruik (dit ~lles te f.'lmen gekalkuleert, maakt een compleet Vendrig
uit) en verpant voor die geleende pluimen veeltyts haar fortuin en
gezantheit . 0 Y delhcit der Y delheden! 'Vaar in beftaat de di(linélie? Is het nkt ió Schuldenaar en Schulteilfcher? en men behoeft
geen 'groot Redenaar te zyn ,om uit, te cyfferen aan wiens kant' de
(lvtmfàgie is. Zou het niet eens in een eeu mogen gebeuren, dat een
Kleermaker; Paruikmaker, Zaalruaker, of diergelyke Mechanicus,
tegens een groot Heer, dat een kwaatbetaler was, zeide: Het z's een

farttaflike diftinélie, myn Heer, tuJ!chen ft en my; ik fchyn u Dienaar,
en gy mynJ.l1eefler, en ondertuilèhen pronkt gy met myne livrei, en ik
untfang geen gagie l Hermes meent ja .
. Te Parys wort veel gewag gemaakt van een Italiaan, die, na men
voorgeeft, den fieen der W y7..én heeft gevonden, benevens de kon ft om
Marme.rfieenen en Diaman~en te [melten; ook zegt mcn, dat hy con,.
/id6rabele,pr:~~çn!eJt

aan zyne MaitreJfen vereert. Hoe 't fmelten van
'Marmerfie(!hen in zyn werk gaat is Hermes onbewufi; ~aar hy is
ter contrarie door, en doqr overtuigt, dat'er niets krachtiger is, en
van ecnefpoediger uitwerking om het hart van Juffers te vcrzachten,
te- bewegen, ,en tot. me~elydm te kneeden, dan gout en juweelen.

Des
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Des of ons Ovidius zingt, dathy, by mankmum van goude of ziTvere legpenningen, de RpmeinfcheoPopjes een dichtje in de hant
frak, echter zou de vermake1yke Argus hem kormen eontradieertn;die, wanneerhy drie jaren tegens wil en dank in het Lant van Be.,
loften , onder de verdrukking van een' onbeleefden Schulteifcher moeit
doorbrengen, in al dien tyt geeri een eenig vaersje aan baar voor betaling heeft konnen debiteren; zoo dat de Hals, als een Londenfche Prentiee, de helft van' een leidend gcdult - Novitiaat manmoedig hoeft
doorgeftaan .
. Belangende het herfme1ten van Diamanten', of de tran[mutati",
van de metalen, zul1\:s kOlnt Hermes waarfchynelyker voor) alzo{}<
11y beleeft heeft , dat een klein fcheel mismaakt Befpiedertje in eea
diepzinnig Theologant is gctranfmuteert; dat 'el: uit het element van eea
W ynfchenker een Amba{fadeur is opgeftaan; en uit een' gedelabreerden katoenwinkel een wekelykfche Bouffon is komen opborrelen; zoo
dat men oogfchynelyk befpeuren kan, dat, gelyk de zon devçrachtfte fiof (flyk en drek) in (choon gout kan veranderèn, de fortuj,n,
desge1yks uitdeverachtfie (chepzelen (in fpyt van verdienfien) aanzienelyke mannen hn voortbrengen.

R A A D Z E L.
Zeker Schryver vergeleek eertyts den Kardinaal tlu Perron, 'djt
veel verfiants bezat, dochflechte beenen bad, by ·hetbeelt van Nebuehodonofor, .dat is, een gout booft, maar potaarde beenen. Dat
men nu onzen kl,einen [cheelen Pasquillant eens ~ogtcDmpareren.~y
den kop van Polifemus , namelyk na dat 'er Uly./les met zyn gefplttt
branthout eene manuale operatie opgedaan had, dat is, Mint van geeft
en blint 7-'an oogen; zou dat al heel misgetaft zyn?

man mê
in gerl!
~id eteeD. ctJm Jpeeulo ?
Lee~,

die hiervan de meening weten wil:

Wat doet een Blinde met een' bril?

'
man mê
in gerl!
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Na'IJittf de 'Vent is , de bobtts narrat arator ,
Enumerat mi/es vulner~,' Paflor oves.
De; aangenaamfte umen van het menfche1yldeven zyn de uuren van
ecne aangename com'erfatie; doch dan :moöt men geen Krygsman met
de Bulla Unigenitus, geen Kluizenaar met de Kourant, of geen
Koopman met de Aphorismata van Hippokrates onderbouden. Een man
die zulks tenteerde was waerdig dathy voor een St. Innocentius geboekt
wiert, al was hy zoo fterk als Dûvid, zoo glad als porcelein, of ZOG'
welfprekent als een Weftfaalfche Jonker, wiens kleet doorgaans, als
~at van Ezau, naar de jagt of mar eikelen riekt.
De ganfche wer~lt is ma..1.r uit tweedähanaeperfoonen opgefte1r, .Aéfive en PajJi'iJc ;
doch men moet de paJlive Joort, waardoor Hermes thans de lieftallige Yjuffe.rs.denoteert, met iets aangenamers dan een Groewwyjs-colz'Verfatie van Erten en Boonen, Blomkool en A/perges, trakter.en. -Onder
zoo veel groente moet noodzakelyk een fiukje vleefch gemengt worden om het den vereifchten geur te geven, doch geen Pa·erdevlees
van i/artdravers" wier MeeJlers fomtyts al hunne couragie op het tipje
van de tong dr!gen, en dikmaals, eer zy 'halver weg zyn, adem
mankeren. Dit dan rypelyk in alle deelen m;erwogen zynde, interdiceert en verbiet Hermes (als daar toe van Ka!~ Cenfor gevolgmagtigt zynde) aan zeker Perfoon de continuatie van diergelyke laaggezielde' methodefJ, ja zelfs in het toekomende in de tegenwoordigheft der
Juffers 'geen hout, turf, takkeboiJen of andere brandende ftoffe te
noemen: eene eenige combuftibele materie uitgezondert, namelykdie
alken, dewelke de St~ffcheiders van Cytherea gebruiken, om het dekoffie-keteltje van het menflhdom in eene gematigde warmte te onderhouden.

- - - .. ,Si quid novifti reflius iflis
Ca1Jdidus imperti, ji ncn, his utere mecum. HOR A' T.
De Sekretàris van zekeren Brief, aan Hermes refpektit'e Drukkers afgezonden, mitsgaders allen andere, die zulks in het toekomende
mogten willen ondernemen, wort verzocht wat verftaanbaarder te
fchryven, dewyl Hermes, die op verna de befte Stud~nt niet is, 'er twee
Engelfche brillen op verftompt heeft; en voortaan dusdanige Miffi''1;8)10 te frankeren, alzoo'er tegens de Portbrieven (Hermes zal zekerIyk Briefporten willen zeggen) geprotefleert wort, te meer, dewyl
die zoodanig multipliceren, dat het fchynt als of de lucht met niets
anders dan met brieven voor Hermes bezwangert was.

( fU )

Ro'fterdam{cfJe
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HE R ME 'S.
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172. O.

Gratior eft tegYis J.lledicilJa, C!tm celeritas famulatur oI/icli.
P RIS c.in Pra:f.
Ermes , vet'moeit en afgeflooftdoor eene parlementaire verga..
dering, die zonder eenige wettige verhindering tot tweemllal
vierentwintig uuren geprorogcert wiert, viel juiH:, op Leeuwenburg
Jwmende (meer by geval dan met voordacht) met zyne gedachten op
eene pa:fJagie van Demokr~i, alwaar 'hy de wonderwerken van het
Opperwezen in de [1men~eging van rede1yke, onredelyke, en bloedelooze Dieren optelt, en aldus begint: Wat is 'er (zegt hy) beerIyker dan gout, azuur, de flikkerende kolcttren op de Vlindertjes 'l.Jan de
Schuimgodinne, of de geamailleerde [cbaakbordm op de huit '1..'an de Ly"i~
[ehe Serfe1'Jten! Wat Konftenaar beeft meer uitgejlrektheit dan cm Spinnekop; meer 'Voorzienigheit dan een Mier, en meer re.zolutie dan cm Leeu
4 Arent? en wie is 'er die meer zorgen liefde 'Voor Z)'IM jongen betoont dan
zy? Examineer het allergeringfte plantje, lleibloemtje, en bJna om:.itbtbari
kt'uitje, ieder heeft zyne ge.flalte , gedaante, en particuliere eigenfi-hap.
Van daar weit Ry vorder over de vruchten der Aarde, Aardbevingen, Zeeonweeren, vuurfpouwende Bergen, lichtende . jUe/eoren,
Donder, Blixem, Buskruit.. . . . en eindely k valt hy niet op het
tweede redelyke Schepfel , muar op het eerfre , den Man. Op die
laatfre woorden, den Man, bekroop een loome vaak, die van ·een'
diepen flaap geJuccedeert wert, de oogen van Hennes ; en zyn fentiZ
ment

H
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is, dat' Cl' on.kT de ,\"k\n niets is bekent dat fchiely ker flaap
verwekt dan de lVlan of deszelfs produétien. Hoe faciel zulks te
proberen is uit,de Trenrfpelcn van een voornaam Dichter aan 't Y"
dewelke, als Prometheus , uit Klei grformeert zyn; uit de wekely k·
fche rcmarq!!cs van een' Argus; uit de gefchifre HazeÎaus van een lee·
lyk, oud,. uitgcdient, en uit zyn' laatH:en. poft verfchopt Zangertje;
uit de doodelyke ordonnantien van een verwaand Medicus, of uit de
N arre-coJZtrmantie van een' bekaaiden DrukI~cr ;' zal Hermes thans
met zyne gewone moderatie overflaan , .en den draat van zyne afge •.
1!ieNt

broke vertelling, als' een getrou Hifl:orifchryver vervolgen.
1-1 y {tortte dan in een' aangenamen flaap ,. die hem in een' aangenamen droom bragt, en. ,vaaron:ltrent hy nu in een onaangenaam
ycrhngen is hoe zyn "crhaal den Keizerfchen en MaIkontenten be·
vallen zal.
. Hermes zag een aaloude Bosfchagie, wiens gl'yze frammen en duiZeiltklenrige fChorsfcn met een ,óncindig getat fchimmen, fpoken en
gefpenflèn w"aren bezielt, en wiens treurige tOlkken door donkervale
Vleermuizen, pikz"'arte Ravens en. l'o11tgeoogde Papegaaien van
Mtnerva,. tot hunne wortelen wierden neêrgebogenJ. De grond van
,'an dat afgt'yfiè,lyk 'Youd was bemannen met groene en orangekleullige Hagediffen, gekarbonke1de Padden en gevlamde Slekken. De
l~ruidell van dit fchrikkelyk fioièh participeerden van deszelfs naai,he~.ien . Gecne welriekende Cai11petfoely of goudgecle Eglanti€ren
ftreelden. reuk. en oogen; noch men zag 'er gecne fpierwitte, purpere of inkarnate hardterkende Rozen, om hare fchoonheit en lieffèlyken reuk van de Mil1gooes uitgekoren ,.
}rf~f!cbien,

om dat de Roo'S niet lang-haar fihlJo1'J b'ehout"
En 't ingebeelt vermaak 'Van Venus ras verflout.

De blikken vanHermes ontmoetten ge€ne van dieaanlokkendeNatuur·
raferedèn,maar wel fteke1igedoorens,brandende netelen, vergiftigeNapeltNS, droevige NachtCchade, en de doodelyke Thora der Walden·
zen. I'n het inko111en wèrt hy eeneonderaartfche grot gewaar,
,vaa1'in hy rezolvecrde langs eene irreguliere dreef van hondcrrjarige
Eiken, en fpitsgetopte Maft· en Cederboomen, neder te dalen,

het
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:het geeá1temtoo weI gehikte, aal' hyeindelyk, na een flervcnd
kreupelbofch gepa./foert te hebben, in eene pikdonkere zaal, die door
eene eenzame frilte nog 'gruzamer wiert ,arriveerde. N auwclyks
was hy (na gilling) vyftig treden gevordert, ofzyne ooren rui{l:en
door het fchuiffelen van gekamde Waterf1angen, die in de donkergroene golven van eene driftige Rivier, door ollbekende Monfters
verzelten in malkanderen geklift , op en neer dobberden. Hier was
goede raat duur , Het avanceren fcheen een onvermydelyke door,
en het te rug keeren eéne gevaarlyke onderneming, Eindelyk nam:
Hermes eene rezolutie; overeenkomftig met zyn~ moed: en, na het
gebet van Brutus drièwerf herhaalt te hebben, wierp hy zich, als
een tweede Leander, in dat grondelooze zog. ~Maar, helaas! hy
ontmoette, aan d'overzydeopborrelende, geene blanke Hero of
blauwgeaderde ']'hetys, maar wel een voorwerp dat magtig was een'
Leeuwentemmer de borftek als een Everzwyn overent te zetten.
Zyn eerfte voorwerp was eenSchroompaleis, waarvan de vyf Orden niet opgetrokken waren uit ']'oskaanfchen Marmer, yzerhardel1
Porfyrfteen, blauwen Arduin ofKorintifch Metaal, maar die uit eene
verzameling van alle tie Kernekelhuizen van "en ganfchen aardbodem
bef1onden, Hermes befchoude met waterachtige oogen de grontveften van de met mos en lis begroeide dootshoofden; zuilen uit uit';'
gemergelde pypen, fchenkels, en groengekleurde rugH:rangen gefabriceert; en kapiteelen, uit korte en lange ribben, met yskoude
ysbecnen doormengt, te h'lam gezet: doch alles was zoo onkundig
en milfe1yk door eene compojitie-blk van Sp'open, COllfcr'L'en, Eleetuarien, Gommen en DIyen, aan malkaar gecimenteert, dat'er op differente plaatzen koets en paerden' konden door pa./foeren ,
Dit prachtig Monument, dat Hermes uitwendig voor het Ki'\llfche Kerkhof van St. Urfula met haar elfduizent Maagden aanzag,
front nachten dag, als Je deur van Acheron, voor de gaande en
komende, wyt open; en men[chen en dieren, Vogels en W ysgeren, Doktoren en V roetvrouwen, Chymiften en oüde W yven , C"hirurgyns en Tovenaarfters " Baart[çhrappers en Kmidbereiders, Bedelaars en Kwakzalvers, waren daar in aUe ondereen gcloge.ertals in een
Perfiaan[che CaravanJera. De BaJlèc(JUrt praalde met twee moedernaakte b.elden, ·levensgrootte, gediflingueert door het mannelyke.cn
Z .1.
vrou-
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vrouwe1y ke . Deze jig!tïci1 werden uitwendig van die bove.ngenoemde geviert als twee Cbirzeefcbe Pagoden; doch inwendig beftu..
deerde de meefre van die Aanbidders niets dan de -totale deftruélie van
die volmaakte Konftftukken. Onder de waerdige en fineere Aanbid.ders diJl-inglteerde Herrnes den groot en Deskartes , uitvinder van de
Glandula Pincalis ;. Harveus van den omloop des bloets , B ,. ,.
en R :I{: :I{:. * van het Spinnekopsvlies; Sil'Vitts, de gçeffe1 derkoort.
zen. Den Ridder l' * * * defendeerde de Moxa. .B * * * herftelde de fimpcle en razende, en zoo voorts, terwyl de tydt Hermes
[chynt te willen betwiJ1en Pijo, Bartholyn, S)'dmham, Jongflon;
S * ,:;, *, 11 >.'j: * * en duiz.ende andere, eenig7-Ïns,. dan flechts tel'
Joops, aan te raken. .Maar hoe vermakclyk was het hem ,- deApothekers dat deel. te zien begroeten, waar langs de Cibethttm Orientale
geboren wort: de Chirurg)'ns namen alle de uitwendige part yen in
hunne proteaie; de Barbiers maakten bc1agchelyke frrykades voor
hair, ba:lrt en exteroogen; de V roetvrouwen.ilree1den het Os Ifchion;
de Oude \Vyven en Hexen genazen de tantpyn,. koly k ,. wratten en
wormen; en de Kwakzalvers en Bedelaars" dewelke geenzins voor
dit boven-gemontionneert.gezelfchap wildenwyken, na onnoemelyke
brieven 'van uitdaging aan alle epidemicale kwalen geiluurt te hebben,
dreigden beide de Sexen met eene achtbare befcherming.
Onder alles [cheen dit wel eene van de belagchelykfte vertooning
aan de oogen vanHer!11es te maken, t. w. hy zag een klein leugen ach"':
tig Zwitzertje, dat nooit den kop uit den moçiderpoel van onkunde
zou hebben opgeftoken, ten zy het door de lelyblanke handen van
adelyke Dames (de Sex e/limeert Comtyts praters cm onwetende) en
de vermogende armen van onverfaagde Krygsoverften uit zyn Niet
was opgetilt geworden: die .laatfte riske.erden nochtans vrv meer met
dit Beultje , dan o~ zy dage1yks aan het vuur hadden geë~pone~rt geweeft. Dit Helmanneke ,. ziende datzyn credit zoo gewakkert
was, klom op een zegeteeken, van vermoorde Lyders: en, na cene
St~ Bartels-maljàkre onder zyne patienten uitgevoert te hebben, daal·
de hy naar beneden, gemunieert, met de navolgende Certificatie:

*

ltftilfas illttj/ras animas dimifit ad Orcum.

H0

~1 ~ R. Iliado$.
Bcne~

( fl) )
B'ènevens zyne zyde fiOllt eene pararelIe Morgenitar van gloriè, re
weten, een man, die (zoo verdienften' te erkennen ftaan) met hoefyzers in plaats van Luikfche fchoenzolen moeO: hebben gehartdraafr;
doch by geval een bywegje in de geneeskund~ ontdekt ht>bbende,
nameJyk om de zonde der jeugt talittr qual;ur" te flulage7?en, zoo
fprong hy uit den Rolwagen van' Galem in de equipa,~e van een Zuidze.e-Aktionift, krabbelde eènige onnoodzakc1yke medicinale Trttktaatjes tegens de P atronejJè die hem broot had gegeven by nlalkaar, en
verfchoot in vollen luifter als een fiar die uit h~ar' draaikring voorover buitelt,
Herrnes , die eene nattmrly ke aVC'fjie lieeftvan dèflruflit'[Je \'{)orwerpe.n, kreeg- trek om wederom wikkel' te worden, en z):n' droom.
door eene geinventeerde ontwaking te verkorten, wanl!cer een gechamareerde Kwakzalver hem kwam fupplieren, dit volgende aè.;ertif
foment (in faveur van eenen zyner Confraters) in den" papieren Hermes in te laffen", De" Martdoktoors.;. Oratie was zoo klemmende en
nadrukltelyk, dat hy gerezoh:urt is door deze waarfchouwing een'
iroom,"die hem allang verveelt heeft '" cavalieremeiJt" te eindigen.. man
mê
in
gerl!

Een wonderbaar Operateur, die meer" dan dertig jaren heefe geJ!u-"
deert, eedt om zich zelfs, en dan om zyne patienten (is het niet vat)
hunne kwalen, ten min Hen van goude en zilvere Legpenningen) te
Joulageren, probeert een perfoon te zyn die ongeloofelyk by vele Sou'Vereinen en luiden van de.verhevenft~ -rang geëftimeert is geweeft, Hy
heeft meer waffe zegels 111 ronde bhkkedoozen dan de voorna:\mfto
Tinnegieter Asjietten of Tafelborden bezit r meer Medaille)" dan de
gryze Antiquarius P '*' '*' '*';" meer cert~ficatien dan een geconJommeert
Amba./làdeur na een' t'zeventigjarigen dienft; en meerKafteelen dan
de Chevalier d' A'*'* '*', die'er op -eenen avant vyf in den [tneltkroes
van eene mislukte' Bafette diJfol'Veerde. Hy toont veettig brieven,
alle gedateert uit Muskow en, PetersbJlrg" , onderteikent Knees Ivan
Low Afininikof. Hy preflnteert altoos twee Bojaten op een'KtJcestoete geven, De Beglerby van Bithynien bezoekt dagely ks zyhe gekruide
Badftoven, en deBaifo van Rojilien is hem. altoos een (ldmir"",d p{!Q
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'ttent gewed! • Deze fllalitciten zynvaneene dubbele

.ade~yke

ge.

bOOi'te, benevenseene onwacrdeerbaremodeJlie vergezdîc'hapt, lemant van de Heeren, de werelt wars~, en zat van dagen zynae, gelleve zich op het fI~oedigfte in die handen te begeven, die noch de
adclyke lncht van ae bovengenoemde Grooten exhaleren,
NB, Of wel de genqzing van eetJe zekere kwaal 'Voornamelyk zYfI!
profeflie is, echter begeert ~)'n Eel: daar u'ver niet dan Ju./lèhen 'liier oogen
aallgefproken te wOlden •

Het fchynt dat de vrienden van Hermes voornemens zyn door zyn
'Papier de Juffers te injlrueren. Hier l1evens volgt een Brief, dien
hy dezen morgen, op een fujet dat zeer de.likaat is, ohtfangen
heeft ..

Sr. HER MES,

Ane geborgde fiera~en cederen altoos voor een kleet dat we mig
-gevarieert is. Een Tuinbed, vol fchoone bloemen, is wel een bevallig. voorwerp, maar het dompelt deaanfcholiwers in eene groote
onzekerheit omtrent de keus. Wat plaujibele reden kan eén Juffer
allegeren die 's morgens vyf of zes uuren met haar Teilet confulteert ?
Of zou het zynom een bevalliger wezen te hebben, .dan dat, waarmê
zy, zoo fris als een ~versontloke Lenteroos, uit de liefdezee van haar
ledekant is komen -opborrelen? Konnen koftelyke Oreilletten, zoo
konfrig in hare ooren geplaatfr, hare Galands zoo veel vergenoegen
geven als die betMerende [choone oogen? Een Diamante Coulant, die
{Jp een' fi1eewitten boezem rufr, ~{an geen agrement mededeclen aan
die twee yvoire Tweelingen, die dat juweel ',onder[chragen: het
kan een man tempteren om een dief, maar niet om een Minnaar te
worden. Laat Korinna haar d,;jigureren als eene be[childerde Pop;
de '['oftr fyne paerlen, een bouquet gefigureerde bloemen, en een CoiffUM Bruffelfche kanten, zullen mogelyk (gelyk fralkaarffen) de
oogen der aanfchouwers voor een moment di'eerteren; maar h~laas!
zy konnen de onvolmaaktheden van hare Troni niet change,:'éIJ. Is
het voor ons dat de Juffers zich met zoo veel zorg opfchikken,
waarom ons daar jegens niet geconfullecrt? Hermes wort verzocht de
Juffers te perfuaderen , dat niets aangenamer is dan eene natuurlyke
fchoon.hcit in een' nanmrly ken opü.:hik , en dat een !fJlanrJman
:v~..
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v.erplicht is meel' achting te hebben voor de Mal2Ufaéltlttrm "an de
Natuur" dan voor die van de Konit. Ik ben,
UwE: Dienftbereide- en zeer gehoorzame Dimaar
N. N.
Deze volgende Brief is van eel1 geheel andere natuur. Het
1,omt Hermes voor dat die per[oon ,aan wicn dat fequefl geaddre./Jèer~
is, meer boenders dan dans[choenel1 heeft verfleten; doch zy is
d,"'eerfte Herderinne niet (zoo wy de oude Liedboekjes mogen betrouwen) die een' ryken Graaf heeft opgefi1apt; of het eede Melkmeisje niet., dat door een' Baron is veradclt .. De DXffion V:111 HerJtlcs 'heeft deze m~(!i'Z-'e gevallig geattrapeert , en levert ze zynen I ,ezel'
zoodanig over als ze is,. die het dikmaals gerepeteerde U\V, U \V ,
l{.an overDaan.

Aan BARB'ARA op het DelfTche Veer:

Allerlieffle Lam,
eDe Starren hebben onze trou befloten: en om tI te overtuigeil
dat ik by my!l zinnen ben, zal ik dit maar alleenig zeggen, dat,
[choon ik maar eens met uw blozent aange!.igt ben gezegent gC'weefr,
ik echter meer fchoonheit vinde in uw Mopmuts dan in de fOl1tmzge
van een Hlag(che Saletjuffer . Uwe nature1y kc fheken in het·di·a.aien.
van uw'. bezemftok bevallen my beter dan de be1l:udeerde grimaJlèn
v~n een Dames ,vaeiel' . U we dienfibare deugden verfieren u meer
dan rnyne doode Mamaas kabinet met kraak porcelein verfiert is.
Uw geheele perfoon is zoo zui~er als kriftal,. en· ftof en fpinneweb-,
ben krygen vleugels op uwe komft.
Ik ben eeli perfoon die de helft: van zyn kapitaal verte.ert heeft om
d,e halve werèlt te overtuigen dat hy een halve gek was, en met deovergebleve helft zal ik d'ander helft overtuigen dat ik fraai aan de
beterhand kom. Daar reiteert niet anders, lieve Barbara, dan U
te zegg~n, dat ik juifr de fchoonfte niet ben; myn perioon is vry
wat kort ,- doch 't geen ik in de lengte mankeer z:l.lik in de dikte
goet maken. Adieu, myn Lam;
De getroufte 'V{w alle Flyers"
BONIFATIVS \\TliRYEL7TEK

II1.

(ng )
'By Mr. Alexander Stmuëls worden 'nieuwe gcprakfizcc1'áe Breuk-.
banden gemaakt, dewelke allerlèi foort'V an Breuken, hoe Zwaar die
ook zyn, konnen inhouden. ,0 ·driemaal over en overgelukkige
,Mr. Alexander! Die uitv!nd~ng is van meer nut dan het Ooft en Weit,
de qu04ratulW' van den 'Cirkel', de "Steen der Wyzen., ·de groote
~lixir, ofde'Utopifi'he Republyken. Deel Hermes die konft meê; en'
zoo de Bi/sooit wederom keert, verbint lIy zich öm levend gebalremt te worden. 0 hoe zullende ftyl~n van uw huis 'Ïnhet kort of
lang niet aan [paanderen geraken, wanneer de breuken van de Heeren,
OlimMerkator'en Nuper Dives.,die l.ulke'fampzalige Herniás opde onder
water bedolveklippen van de ontftelde Zuitzee geftooten hebben,
verbonden moeten worden! Och! Mr. Samuëls! zy zullen malkander als een [pel kegels onder den voet gooien; doch wie ze zal opbeuren" Mr. Samuëls, is tot noch toe .voor Hermes een duifter raad~-

'

Neen, Damrm., ~racht niet 11l~er naar ti' ondermaanflhe weelde ..
Uw ftrydba.an zy de D cugt die ,d'Ondeugt lang !Verveelde.
De Rede zy uw fooer . een hartstogt is maar 'ltJirJd.
Perfma al 's wereltszorg;' ontboei van 't aartflhe uw zinnen.
De iVfin- en Lttkgodes zyn ligt om te overwinnen,
Want d'een is maar een Wyf, end'ander maar em Kint.
Pignorius verhaalt dat de Grieken, die de 'befchaaftfte aller natien
zyn geweeft, door eene daar toe expres gemaakte Wet de Slaven het
fchilaeren verboden, uit vrees dat -die adelyke konftdoor een' fervile'n geeft of hand befmet zou worden. Horatius zingt, dat Alexander' van niemantgefchildert wilde zyn dan alleen van Ape/Jes .
Ediélo, vetuit ne fjuisfe pr.:tter Apellem pingeret.

Ho RAT. 1. 2.. Ep.
Ovidius zegt het velgende van eene gefchilderde Venus.
Si nunquam F'enerem Goi's pinxijfet Apllles,
J.l1erfa [ub tequoreis il/a lateret . aquis.
De Hernle!! wort uitgegeven., te Rotterdam by Joan Hofhout en
Arnold lViIlis ; Amfterdam Oofter'le;yk, Ratelbant en Rank; Haarl~m van Lee; Leiden Knotter ; Haag vander Burg; Delf Boitet,
Dort Outman ; Utrecht Charlois; Middelburg van Hockke ; Vliffiu,gen Wil!egaartJi Goes BakJ:.er; Bergen op Zoom Overflraten.
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l'ervari(fs cafus, per tot discrimina rorum,
Cf'endimus . . . . .
V I R G.

oorzaak van dit volgende geval is oorîprongkelylc
DEuitbewegende
de onverwachte
aan Hermes van. een vrient, die in/atl'ifit~

tigabel is o.p het kapittel van een onuitputbaardlscottrs ,doch dat altoos met iets nieus, aangenaams en leerzaams vcrgczc1[chapt is.
Zyn Paradoxum (zeldzamcfrelling) beftonthier in, dat 'cr een verhevener geeft in een van de menfchcn afgczondert leven (by voorbeelt Karthuizer Monniken, La '1'rappe, de Eewoonders van den
Aventyn en diergelyke) dan in eene met gevaren en bezigheden geaccompagneerde levensmanier vereifcht wort. Ey deze okkazie befchimpte hy de bezige luiden van deze ecu niet wèinig, dewelke zich
zelvenzoo bovenma.ten waarderen, om dat zy altoos in eene conti..
nu'éele oeweging zyn. l.yne Satyrás rolden voornamelyk over de
Fabrikeurs van ~incampoix-Manifaktuuren, pver Scheep~.(Îmmerlui
den van de Zuidzee, de Molenbazen' van de Wefl:, en diergelyke
!Virtuoji; en hy by geval"een frul<. zilvergelt ,ter waerde van zes fruivers,
.op Hermes tafel ziende leggen (het is opmerkens waerdig dat de
diepzinnige Geleerden, als Hermes , Argus, fcheel Jantje, de Komediant Kosmus, en zoo voorts, altoos eene Memoria localis-bezitten,
en de quantiteit van hunne penningen als ce ne beftudeeFde les vaQ.
buiten konnen op zeggen) zeide hy: Ik tart iemant van die 'VoorgeAa
noemd,
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noemde aélive Perfoonen het bondertfte dCe'lder.a",'anttlren 'i!anilien Sche/lmg',
(indien het moge/y,k was dat hy ons ecnhiftorifch verhaal van zyn le',,'en
mededèelen mogt) op te tellen. Nauwelyks warend.ie laadle woorden
in de dunne lucht verdwenen, of een mismaakt Scherlel, byna zoo
leelyk als de Sta:lmeefter van de roff"e Le/jam, verfch~en op hét on:-voorzienft; en, zonder Hermes of 7.yn' Medeprater den minilen
tydt te gunnen om zyn perfoon, die uit een kort begrip' van het al·
lerhelfte was faam ge11:elt ,te ontleden, of eenige vraagpunten te
propo~eren, zeitk hy met een fchor accent: Schrik niet" Hoeren ;ik
ben 'die zdve Dttmoll, die 'l'hmFllftlts" ZPO '7:ele jaren in Z)1I' krak.k.ee!..
yzer f;ejloJe. ZJJtdt ,als Kfl1IItYJifil en Petlagvng heb bedient, en nocll, onlangs' de gedacbien'tJlltulell fHlMn fumes in z}nc droomeR heb beftiert, C1J in
het toekomende' altoos MI beJhlJn"t'. }Ic zou my (vervolgde hy) niet dan
tegms den zevenden Matirl b~n. gttleklareert, maar dewyl ik befpeure,
dat de vyanden 'Van dien gryzen Maj4s Zoon,. my door eene k~ffyko/cure
MczgtftIJ i.ier/fe ~ertJQIM,. -als Hytlrás koppen. 1IJ1tltipliceren.; dat een
out ,fchtel verfchcpt Zanggodüznenpaa1je, dfJOr tene fchakelil'lf; van jaren.
Intgee/! en Giltmant , H~r»Jes met een Heidenfch wierookvat, vol affá fret;da,..,
",JChlte oerQ,kell ;·dál4en ArgtlJ, di, me~r een manttl dan een doosje nato..
tv· Konftturen,. en l1J!eer hemhJen dan 'RItmChetPen 9ntbeert.,.ls: een 'Ver'mililf./c Spitsboef hem 'z:an terz)'de op 't Iy! 'ViJlt "daar hy, als een Nyltiran, ( Krokodil) eertyts blootwrrlig "Joor Hermes retireerde;- 'at d,
'r.:olontaire Aktmt-r van Klm'IJus , IJcf)'1f1er 'llMi'Soloné', Merodadi en d~
t;e\v'roke Bloertchande,~ fin de DON Q.llicbfJl 'Van Donia Purezzavilla
.&irlatlAirc Miifrven en Ottam6lnnifche rJtf1igemf!1Jtm det&Jchesrl; tJat een
GrlJeneBbklt.ingfimgon,Jie eer-tyls 'V()wet1f !l~MjeSchieda1Pls Gorgelwllter zyn
fehee! geb(Ju togms de Galcil<ote'Jie1I 'Va» MiwfoiJ/, WtUlgrJe, t!()I()Y -('eu I:.ettl
met Tabak: un de Fr.anfcbe 'lMI te brc,nge-fJ , zich lUI aj"ocieert met een'"
;"wyffelacbtigNI IXlti'k.t!f" tlinwoil' "Vànzyn rYlU per'mijfie hJn krygm om
in de wÏtJlI1ra'1Xlnden alteeJlJ byhet vuur ft mogen zitten, uit vrm, "Va"
tlJan daar;.n te' wJk1; jonen., un, als een zinnebeelt 'Vlm den Af!ewwoms·
Jag,. in ftDf tIJ· wr@deren; dat die, zeg ik, -reukeloos genotg zJn Mn
hunne priJfMle 'wapenm, waarmê Sampfon de Fili.fteinen 'Verjloeg, tegem
Hermes op te [parreN , en .... f»Itt die endiergelyke AgrejfeNrs en Yerweertièrs.de lalden te kiet/en, ()fferCW' ik (fchoonbuitens tyIJ) myllc bulpatm
Rwmis" el1'Zt/11 Niet lilleen aanflunts. 1(,. het 'Vermaak gewn wn, aan 'dim
Séhtl-
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Schelling derJ tong;-i~11I te fn)'den, maar zelfs. de afgekl!ttfde Rom/mtjche
tluÎtm te doen '!preken. A fa (vervolgde de Kabouter) zie ft addres~

ftre»de aan den Schelling:
InJcribas chartis, quod tiicitur Abra cadabra,
Donec in anguJltlm redigatur litera fonum,

*

Hierop begon de Schelling zich langzaam op te rechten, vyf a zes
,perikuleuze .kabriolen te fnyden, zes a zevenmaal te hemmen, en op'
?t laadt met een' zachtenzilveren toon het volgende relaas van tyn'
levensloop over te leveren,
" Ik ben geboren ([prak hy) aan geene zyde van'een'berg, gren~
" zende aan een Peruaans Dörpjc, en arriveerde voor d'ecrftemaal
""met den vermaal'den-Piet Hein in Hollant, Zoo ras ik gelant wa~
" wert my het Indi[ch pakjè uitge[chut , en men zond me naar de
.. ' Dordfche Akademie, om op goet Hollant[ch hervormt te worden,.
!' Ik wert gerafineer ten genaturalizeert, en pronkte aan den eenen kan~
~' met een' ftrytbarenRidder ,en op d'andere zyde met de reJPeéJi'IJ~
,~ wapenen van de Provintie , In die hccrlykc equipagie wert ik met
" eene begeerte bez.icltom deze nieuwe werelt te doorreizen, De~, Inwoonders begunfrigden myne natuurly ke difpojitie, en leverden my
" zoo vaerdigvand'eene ind'aooere hant, dat ik meeft alle hoeken
J, en winkels doorloopen had, eer ikvyf jaren Oli't was,
Eindelyk
." verviel ik, tot myn onuitfprekelyk hartenleet , in de kJauwenvau
,. een' ouden Geltwolf, die my in het Rasphuis van een yzere kift
,~ floot., waarin ik vyf a zes auizent medemakkers ontmoette, die
,. zoo' wel als ik onder dien vermaledyden gelt- Inquijiteur kwynden:t' Na eene gevangenis van vele jaren, hoorden wy op het onvoor" ûenft met een'l{Oevoet op onze kift trommelen, en die op 't laadt:
~, met een moker open Gaan. 1)ie -goetaardige VerlofI"er was de neef
;1 en erfgenaam van den gryzen Woekeraar die op 't gypen lag, Wy
" werden nog dien zelven dág gefepareert; en het was myri noodot
" aaneen' Apotheker voor een potje Eleéluarium pwgans verruilt te
" worden, d',dpotheker gaf my aan een Groenwyf; dit wederom aan
1.' een' I'leeshouwer; de Vleeshouwer aan een' YÎnn~gietet', die geen
" duimbreet voor Holf/ein P leun in het gieten van ftoopen behoefI' de tecede.:ren,
De 'lÎtmegieter fchonk myaan een kreupel Pasqui{A a 2.
~tlkHet [chynt dat 'er iets miO:cIieus OAau dit VaeI$ {,hullt. w~nt de Aq:ellI v~l'alllus gebnukllacc

iJl '/.ync Kanteckening.
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" Drukkerty'e, dät, ecrllde dmkpcrs ,. en toen' de werelt , met de
" Zeden der Wilden 'van Kanadavergiftigt had, en dagelyks met on.
,\ even becnen een' geheelen Sodiak van fluipkroegjes doorliep,. en
" jacr in jaar uit geen nuchter fpecHtL loosde ,. Dit Koningkaarsje
" frO(queerd'emy voor een kansflesje \Vacholder Hippolu'ene aaneen
" GroJlicr itlBnorwater j. dIe vel'dmnk my wederom in een fchra<l'l

,~ p~ntje Frantchen W yn , by een verzopen 'lapper~;e, Michieltje

" den. Kikker genaamt ; dat my noch dien zelven dag a~Ul een zoatjè
" Baars op de Boerevismart befteedde; zoo dat ikvrolyk en we1gemoet
" (ScheUingen.zynpngcmccne liefhebbers· van cirkuleren) overal pere" gïincerc!e, Somtyts kocht ik Lant en fomtytsSpeelkaarten: en ik
." heb' m~er Aan eens een gereduceert Ingenieur in een Franfche drie~
" iluivers-Ordinaris eJt prince getrak/eert, In het befte van myn Jortuül
" wer~ ik.gearre./Jeert yan een oude foperflitieuze 'lo'J.,'eres ,die my (nooit
" heb ik de reden waardoor konnen onderCcheiden) voor een' Broet" pennipg aanzag; .en ,; na, my' met vele Kolrydfters-complimenten eii
"Hekateefchc c~remonien vereert. te hebben ". my by e,en Kopiler
" voo~ drie bczcmfi:uivertjes en vier en twintig duiten verwilfelde~
" 's Anderendaag$ geraakte ik in. de poJ!eJlie van een' Komediant, die
u een, gef1:empe1den achtentwintig ryk was (hoe hy aan zoo veel
'U' gelts ~w~m was voor my een raad[c1) en die illuflre Por) quitter" de m"y noch dien zelven avont VOOl' een vierendeel Ye.rfcheBoteren
" ach Diepwater:féhec Bokkjn~~çn,
" Dus wandelde
van beurs tot beurs., tot ik op 't, laat ft. in êc·
." fi1eeuw}tte handen, van eene eJ1g~lachJige Kamerkat geraakte, Deze
" do!m;iePrin{~(Je. konkubineerde met een' diepzinnigen Schrift,..en NiçusH I/leerden" aan ~wien zy zoo getrou was, dat'er in twaalf maanden
" meer ligte paerden op hare pikeurbaan de e.xcercitie deden, dan 'er
'" in~.e.zulte.. komkommertjes in het oude Heere Logement konnen
' .
:
" geberg1: worden..
" Van die exemplare Fákt"oreJlè in Saucyzen van' alle-. natien wert ik
" in de moortdad igekluiven .van. een g~reduceert Pendrig.getranfPorte.ert;
., die meer, vloekken dan v.yanden· depecheerde ,.en meer gebrek en al'o.
,. moed~ ondergpngk dan een lyfeige Lyflantfch~. Boer (doch. met
N
vry ll110der gedult) Deze Y zervreter facrifiëerde my op e~n' vroe"
gen morgGn aan een zoet lie! .J1e.lkmeisje, en booclhaar de behulp.
zamt.

*
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.. zame bant, 'om met tweederlei lv/elk op de mart te' komen. Ein" delyk geraakte ik in handen van een' Haagfchen ·Ligtmis; die,
u alles opgeft1apt hebbende, my tot een pieus einde bewaarde, dat
" is, om een eindje touw voor zyn per[oon te bezorgen, en dan
" cene mantttl!e Ottomanni[che flrangttlatie op zich zelvcn te tenteren;
" maar hy verloor my .'s avonts te voren in het Haagfche Bofch>;
" waar ik zoo lang onder mos en vuil onbckent laliteerde, tot het
" geluk (dat altoos, aan, ons verknocht is) my een' nieuwen mcefter
" bezorgde.
.
'
" Omtrent een par na het {luiten van de laatfteVredewert ik by
" geval door een' FranJchen YluchteJingontdekt, die, by faut van
" dezeontdekking', gelyk onze eerfte Voorouders ,. zyn' maaltytmet
" drooge:eikelen zoude hebben gehouden. Deze droeg my" na eC!l
" klein gebet, dat hy uit een tedere zucht voor zyn appeteit abbm..
" 'lJÎeerde, met een onbegrypelyk vergenoegen naar een Fran[che 01'" dinaris; viel als' venvoet op·een' fchoteLfouppe, die, zO'nderden
., overvleet van twee a drie emmeren waters, excellent zou geweeft
'1 zyn;, dronk de gezontheit· van. den Pretendent en de geheugenis
" van' Lodewy 1" 'den X I V; nam ieder mommt een prife' du, :rabat ;.
" wies zxne handen, zong. een air a·boit,c, endecampecrde, zoo wel
" voldaan, als of hy by Pierre. C * * * * aan d'eerfte tafel gereg,!leer~
" was geweeft.
" M yn' laatfte kataftrophe is deze, dat ik onder de baatzucht van
" een' Konflenàar verviel, die, als een Dootgraver, met lTIy naar
" fen' ofldèraart[chen kelder-nederdaalde, met eene onbarmhertige
" fchaar myne titels be[noeide,. en zoo diefachtig trakteerde , dat ik
" totde waerde van een' vierftuivers-penning deklineerde . -Deze eer-·
"'ljke man. ftierf alsee!~ St. Andriesop het kruis-; en ik wert, b~
" .nevensvel{cheidemishandelde Confraters,. n<1.<1r eenenmaagdelyken
" Burgt gevoert,. en aldaar in een' vurigen oven geworpen; waar
" uit wy (gelyk men .dikmaals afgebrande ft~den heere1yker uit hare
" puinhoop.e.n ziet verryzen) met' een' luifter , die onze verwachT
" ting verre overtrof, als herbore Fenixvoge1en verrezen., Wat my"nu verder na deze blinkende tronsformatiegebeurt is, zal ik t'eeni~
". ger tydt aan Hermes met eene aangeborc' zilvere weJrprc.kenhe~
" commlmÎceren. Dit.waren de laatfte \voorden van dicnlieffclvken

Aa 3

":z.ih·

(134 )
.tilveren ,.mont' . Hermes zal, zoo die bewufleIttmiliare 'Geef1: noch
een tWeede w<.1n8erwdk veáiCht,zulks met· vermaak zynen Lezel'smedededen, en nu tot iets anders van meer of minder belang overgaan.
Uit Roome wort ge[chreven, dat .zeker Kardinaal aan .de Monru,ken van .St. ~aria Maggiot:e belaft heeft, de Sp:!anfche Wapens vah voor hunne t(erk te removeren, en die van den Keizer in de
plaats te ·b~..gen,indien zy de Siciliaanfche inkomften willen hehotidèn . . Hefmes is van gevoelen, dat,. zoo· ·die Monnikken maar
e~ni ~einig yan.he~ toegevende hume,!r ,:"an St. Ignatius Helbaardiets
tpartwPfren,' dat de Spaanfche Dagon fcllle1yk voor .de Oöfleru-y kfche
Ark z~ .i1edervaHen . Het is vry gemakkelyker Wapenfchildckens
tc. vet:h~ngen ;da.n ván een vet· en grazig inkomen te de.fifteren; want
die.' honoraûele. uitha~g~orden nagten de klokken van den Paap v.an
Baartftro,' Moder klank Zyll ze Grafwapem,
.
y'antum 'lJalen~, quantum flnant .
Hoe zien d'eenvottdige Paters van de Societeit onder -de regering van
d~Jyó()ten Lou,iso.mtrent het verplaatzen van den Naam en WaI'c'ris:yoorde; ,gevelpraal van Le Cóllege du 'J * >l(c '* hebben gecomportee.rl;; c;n ho~ 'bra-af zy zich 'voor den Kening , en hoe laf hartig voor
denHeme~ .hebben gcleklàrtert, is een ieder, die dit vaersje verftaàn
kenne1yk,
Suftul!t ~ic J * ,.. i *, pofuit fi.m,!lacria. Regi;
Impia gens ,alzum nefcit habe1"c Deum.
'TStaatkundig Hoo.f:Sgebroet, Lojolas fchenziek vol1t,
Schrapt J :ti< * 41: àierbren naam uit zyn verheven woning.
En die zich verttals Godes Tolk .
Verzaakt den Oppervorft ten opzicht van een~ Koning.
Ook continueren de Roomfche .brieven dag~lyks' het melankoliek
:relaas van des· Heiligen Klemens indiJPojitie, en het fchynt dat
'de Zuilen, -die zoo velè jaren het 1I1irIJkuleus gebou van St. Pieter
heb?en onderfchraàgt , door ckagryn en. jaren gtmineert ~ bQuva;l!ig
beC)lnnen te worden. In een eenIge taak IS ·deze Opperpnefter noeli
gefukkig, dat is, in de bezitting va? ee~ gr~ge 'maag; z~ die lamp
noch ramelyk van 011 en lemmet voorZIen lS, kon hy, 10 fpyt vàh
11et Sacro Collegio , noch wel de leven1fpan van zyn Voorzaat berei1~, ja zelfs overfiappen. Een voornaam Doktorzeide eens aàh
Her:..

kan,
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Hcrrnes "d<tt ean Geneesheer op bet fije! van.de Geneesmiddelen
een Fariz.~en moeft zyn. Men moet (vervolgde die verftandig~ Man}
tlm patient een Apo[ema (koe/drank) ordonneren" doch zelfs ZIch met
BourgogNe- en Champanje'wyn behelpen; men moet hem. een Amandelmelkje
'Uoorfchryven, en zelfs ee;zefucculente Souppc gebruike;J. Een .A{edikus.
mr;et met Bredafche Kapuinen, lkut- en Waterfneppm, Patryzen,jcnge Ha~sies" en diergelykclf/'atervis '(Jan St. Hubert gevoedt, doch een
:ûéki met een Kuikele'Vcrtje, of tei: hoogjfe meteen bOfltje of 'l!Jiek '1;'111
een WinterkonitJkjt geregalecrt wlJrden: met een \Voort " de Geneesheer moet, volgens de fteRing vandicn ,goeden Heer, tyn eind
door overdaat" en da~ van den kranke' door gebrek ve.:hadl:en.
Te Londen heeft Dr:Sache'verel een [oort van een kwynende ziekte (m?gelyk d~t d'yvergedt.van. rebelly de levensdecltjes van getrouhelt heeft Ultgeblüft) en IS voornemens om de En~el[die baden
adieu te- zeggen, en die van Mantpellier en Bourbon, die eeneFrtcnfche hacht ,. overeenkomiHg met de conjlifutie van den Dr. hebben..~
te gebruiken. Hel'mes heeft meer dan eens geobfer'Vc/JrÎ ,..dat de lnge~tenen van Scherpenheuvel eene .fineere dc'Votie Y~01' onze Lic'1.1c Pro",-"
wc van' Halle. gevoelen ,en dat die van Duffel, buiten Antwerpen".
meer dan eens eene cere'/tnrmiéèle 'Vijlt: aan ere' lie.'lJC JTrouwe '(Jan Kroc·
/áar betalen. Het zal waarfchynelyk op diergelyke voorbeelden
1!eunen, dat Dr. -S"chevere-i de heilzame Baden by Badmington meprifeert, Baded, die door de Kooi van negromMltie,. en Oool'.den
Koning LIIJ, zoonv.\u BlaJud" zyn opgereclit, en qlet meer /eftDenen van krukken., laerze.n, banden en boute bakken, .door erkennende Pelgrims zyn vereert, dan de Spaanfche· Kapelle van het Amberes Kafteel, Uit wiens Balkouy de Heilige Kapucyn, Pater MIIT(JIS ab ~iéU4lJ, 'er dlli7.ent door eene mir6Jlr:ul~ufl Benediktie, cn tien
~uizent door cene mislukte uitwerking heeft gecureert. Dochzoo
Mantpeilier of }3tJ1iybon weigerachtig' zyn Oll1 de ;onbck.ende kwaal
,an den Dr. uit de rooien,. verzoekt HermC5 zynEd. zich aan de
Liev, Yrouwe. 'VStl. Ru/}ja te iltidr.eJjèreJtJ, en een proef der 4Ylific.ieek Baden van den dubbelen Arent of dubbele StamhuiEen te nemen j maar zulks moeft cito cito gefchieden ,_ alzoo h~t waal{chyne..
Iyk is, dat'er een.fnterdiélie-ban op die Kruiderliade» "zal geappliceert
worden, om door dat vàbot .ons Lant, dat door twée langdurige
t>orlogen van manfchap is uitgeput, daar l.mgs wederom te recrg....

ffrcy .'

.
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Die ccrfl: de zee en't water met een 'houte vlot en Iinne 'lappen
'11eeft aangetafr, moet een dolle Kompeeren~cuke1o?ze Snoeshaanzyn
gewedl:. De Burgermeefrer Fa~atus heeft zich nooIt aan dat element
willen betrouwen; want, zei dievrome'ConCul, het Schip is zot ,do~r-

3ien bet altoos ijl een conti.fJtlele be'Zwgingis, De Schipper is een gek., wemt
hy verandert met alle winden; hét 'Ze/ateris mI de fchrànderfte niet, '{)JatJ!
bet is nooit in ruft. En de '7J.)int iscen dolle blaaskaak, die alt)'t loopt.
De Navigatie fcheen eene iotheit aan dien ConJul , doordien 'hy eene
vreesachtige wys'heit bezat. Seneka ,zegt zeer aardig':
· ~~tid non 1'tJibi perfuaderipoteft, 'cum perfuafum eft, ut navigem ?
Die begerig is om iets meer'lüer van 'te weten, Ie ze Roratjus, Juvenalis en 'SenekfiaS Treurfpe1 van Medea, tweede bedryf.
- .i1 propos, (fchQon het alhier eeri weinig veel mal a propos lwmt)
noch een woortvy( zes van de uitvinding der klokken en dan naar
bed, Daar wort gelooft dat de Heilige Paulyn, BilT'chop van Noh,' d'eerfte In'JJenteur van klepels en klokken is geweeft; altoos het
ts eenezekere ~'waarheit" 'dat hy hetallereerft gewaagt heeft, die
in den gewyden dien1t 'te gebruiken; daarom worden zy in het LatYll
Campante genoemt, om dieswil,datN ola gelegen is inde Campagne'
van Rome, Hier volgt, ineen kleppelvaersje de qualiteit-der ,zelve.

Laudo Deum verum, P lebem voeo, convoco Clerum,
Defunélos plo1'o, peftem fugo, fefta decoro.
Hermes , geadvertee11 zynde, dat vele zyner Lezers (aewylieder
·

niet even hiftorykundig is) vele zyner aangehaalde gevallen en Hiftotien niet al te wel beorepen of wiften t'huis te wyzen (ge1yk het
fpreektwoort is) was ~ytla gerezolveert met het. aangevangen Jaar eenige derzelvervan .zynevoorgaande wekely Hc'he Papieren wat op te
helderen , en voor den niet al te belezenen eenige 'ruimèr omfchryving van dezelve te geven,; doch voorziende dat de beleefde Argus
moge1yk die e!uûdatie als een Klapwakers- of Karrcmans-Nieujaarsbriefje mogt 'in:erpretere~, zal hyzulks tot nader ve,rzoe1~ uitfre,l1en:
Doch wanneer er noch lets voor een aftants Zangertje (WIens fpmnekopsgaren thans op het wecftou is vail:gehecht) zal zyn bygevoeg:-,
en het verzoek mogt vernicut worden, blyft zyne intentie het een,
en ander ten genoegen of ongenoegen van zynen Lezene volbrengen.
,

,

.Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdamby Arnold willis jAm• fterdam 'J: Rafelbant , 'J. oofterwyle., en D: Kant; Haarlem M: 'Van Lee; Leid~n G:
l(notler, Hage Wed: GaZÎ'*t; Delft R: Boitet. Dort 'J. '1.Jlln Braam; Utrecht M: L:
charlois; 's Hartogenbofch C: W: 'liM'Jder Ro~'l/cn; tergen op Zoom ()verjiraten;
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HERMES.

Donderdag
den

9

'Januar.
172. . .

- - • • Guftus elementa per omnia quterU1zt,
Nunquam animo ptetiis obftantibus.
Ju v.
It Rome wort ge[chreven dat de Kardinaal Althan den Kardinaal del Guid~ce, den jongen Graaf van Sinzcnd()rf, den .Marquis
'Van Yaglio, en (om dat 'er geen vermaak zonder een hant vol zcefchuim is) de volmaakte Prince{fe Carbognano, op een heerlyk feflJn
heeft onthaalt.
Mogten Klaudius Civilis, en onze kortgehairde V oorvaders eens
opzien, en op diergely ke feflynen geregaleert worden, zy ,?ouden
ten tweedemaal , als 'I'antalujJèn, in het midden van die lekker€,.
doch aan hen onbekende delicatejfen den adem uitblazen.
~al1ta eft° gula 'fute jibi totos pOiût apros,
Animal propter conv.ivia natum ?
Rampzaaige Slokaart , die een ganfch wiltzwyn verflint ,
Een Dier, het geen men maar op groote feenen vint,
Die fneeu en ys verzwelgt, en met de ftraf der bergen
Uw' wellufl: en het vuur der heere keel gaat tergen.
Dank hebben die vrypofrige Vluchtelingen, die onder de gefcheurde Liermantels van eene plaujibele en quaft propter, penetas vrywillige
verhuizing, eene reeks van onbekende zonden (waar onder die doodelyke konfl: van koken en fmooken geene van degeringfte is) in

U
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ons lant hebben ingevoert, en noch dagclyks, als we1döenders der
Geneesb~ercn, Chirurgyns en Apothekers, die * flof 'Van Erffenis
pc;feélionneren,

Herrnes is van gevoelen (mogelyk dat zyne inbeelding in 't kind?rbet legt) dat de meefte liefdezwakheden van V rouwen en Juffers, in ryke en weelderige familien uitdePandoras-doos
van die verhittende Ragouts, tot de teeling aanzettende Pafteien, en
al te kittelende Souppes opftygen, Want een lekkere toebereide [ehotel vol morilleS, truffes~ hand~ammen, aspergietopjes, fioelen van
artichokken, tz-'ermicelli, zweeferikken, enz, deelt altoos meer begeerte mê dan voetzamc kracht, en verhit het bloet en lichaam,
Een Franfche Ragout is ruim zoo verderffe1yk voor de maag als
een bokaal voorloop van Brandewyn, De eerfte inftelling van
die gemengde vodderyen is geweeft om den zieken appel)'t te verwekken, en niet om den fmaak. der hongerigen te verzaden, De
voornaamfte kwalen van onze jonge Heeren zyn te wyten (de Juffers en het wynzweIgen uitgefloten) aan die vervloekte compojitien
van vergiftige Fungi en Champignons, aan die flymerige Oievaars-traktementen van groene Kikvorffen, en de Reigers-ordinarijJèn van ftinkende \Vaterrotten: zullende Herrnes de Karakollen of gehuisde
Slakken, a1zoo de Heeren Doktoren die met hunne medicinale be~herming hebben vereert, thans niet eens aanraken, Ook zal hy,
wegens de achting voor de onrype vruchten, en verachting van de
rype, dit allccnlyk zeggen, dat, zoo die welluftige peftwint wakkert, het te duchten is, dat jonge Dochters van vier- a zesentwintig jaren alzoo deger uit de mode zullen geraken, als de manhafte
knevelbaarden van onze eerelyke Voorouderen ,
.
Het komt Hermesvoor als of de ziekte van Mojuffer de Negotje~
zyne groote V rindinne, den fchryfluftin fommige harer Minnaren
deedt opwakkeren, alzoo de volgende MiJF'Ve, hem korteling door
een kleinen be[mulden Beuling van een Jongen in de hant geftopt,
hem toefehynt uit een Koopmans pen gevloeit te zyn, of fchoon'er
l1ier en daar wel fehynt door te ftralen , dat de Schryver van dezelve in zyne jeugt onder deQ ticheloven der Latyn[ehe Scholen heeft
doorgegaan, . ~n ve.rmits l!ermes, k~n befpeuren dat ze in zyn fa~eur ge[ehreven IS ,vmt hy ZIch eemgzms gepreft om ze zynen Lezer
mede
lfr,Van de Franfche Gif11.lengers genoemt, Poudre de Sumffion.

( JJ9 )
mede te deelen, 't geen (contrarie zynde) zekerlyk niet te wachten
fronde, vermits Hermes thans uit alle oorden zoodanig wort aangebaft,
dat hy 't niet oirbaar zou vinden zyn eigen oneer aan den dag te bren·
gen. ··Zie hier wat de V rint JTerijimilis zegt; hebbende Hermes goetgèvonden, zynen Lezer deszelfs Mijfi'Ve woordelyk en letterlyk open
te leggen.
VRINT HERMES,

Ik heb over eenige dagen oy een jong Drukker, die, om dat hy
tOt dato dezes noch ooren heeft, zyn eigen hrur draagt, eeri mis·
verftandig Mis'Vcrftant gekocht.
Hoe dikmaals is de zaak niet aan het woord 'Verknocht !
b:n daar uit de Kanibaalfche loftuitingen, waar mê de Auteur u tracht
te befproeien, met afgryzen gelezen, doch een ieder is overtuigt,
dat het zyn gewoonte is, de Ezelszaal van zyne eige overtredingen
altoos op de fchouderen van zyn' Evennaaften te leggen, en zynè
geburen met dat geen, dat hy önmagtig is voor de were1t te
verantwoorden, te befchuldigen. Een eenige zàak echter furpreneert
my, dat, daar hy zoo taalkundig is áls Argus, zoo belezen als de
y'oneelJPeeler Kosmtls, zoo gemaniert als zyn Drukker, zoo geleert als
de Schry'Ver 'Van geleerde Uittrelezels, .en zoo kuis als die Zeemagnaat;
.waar tegens hy zyn eerfte Rypaart voor een BeJpieders - plaatsje trocqueerde, dat hy (zeg ik) geen onderfcheit ftelt tutrchen Hermes, den
Zoon van Jupiter en Maja (fomtyts van de Zangers Ligius, Argiphontes; N omius of Cyllenius genoemt) en tulfchen Hermes Trisge.
miftus.
Hermes Trismegiftus was. een Egyptifc,h Filozoof, die gebloeit
heeft na Mozes. .Hy is d'eerfte geweeft, door wiens toedoen de
\Vysgeerte, die de Egyptenaren binnen den omtrek van de Starrelmnde en de wiskunde bepaalden, begon te ontluiken. In zyne ei.
ge taal heeft hy een famenfpraak, waar iil fene Asclepius ingevoèrt
wort, opgeftelt.
.
Na hem is'er noch een andere Trismegiftus gewee11:, die desgè.
lyks e~ ~ysgeer was, een Leerli~g van Syria~us den Sophift,en
mededlfclpe1 van Proclus . De ftelhngen van belde zyn al,te. ftigtelyk om ze aan uwen Antagonift, die altoos een onftichtelyk leven
Rb Zo
. ge~
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gevoert heeft, mê te deelen. Alleen verzoek hernom· in 't waarichynelyke (waar van hy grooter liefhebber is als van de waarheit)
zich klaarder te diHingueren . Ik ben
DE: gehoorzamen Dienaar
VER I SIM I LIS.

Men leeft uit Napels dat de nieuwe Rezident op eene flatelyke
wyze in de kerk van St.Xaverius het feeil: van dien Heilig heeft geviert.
De eerwaerde Paters van de Societeit, die Ï:1 het jaar I f 4 0 door
Ignatius de Loiola (na datzyn eene loop er in de belegering van Pam·
pclona gekraakt was) is opgerecht, geven overtuigende vOOl"beelden van wat kracht en nut de konil: is vanWel[prekenIteit. Men
zegt dat zy altoos in een onderaartfche kapel, een' drievoudigen
Altaar verbeeeldende, in Hieroglyfifche teekenen , Ulyffes, Demofthenes en Clcero hebben opgerecht, waarvoor zy dagelyks eenige pieuze
Litanien opzeggen. Zy hebben, 200 in de Mechanifche operatie van den geeft, als in d'algemeenc Redenvoering , een nadrukkeIyk accent uitgevonden, een aaent dat de Koningen verzacht ,. en
de zondaren verhart ; de getroude Dames verfinelt, en de jonge Juffers verfreent ; de DevotariJlèn tot eene uitftortende mildadigheit beweegt, en de [chaal van Themis in eene goutbalans van den onregt
vaerdigen Rentrneefter metamorfozeert. In 't kort
Xa'uiers dekoluicketel

IJ 't, die, als Acheron, Korinna ,die 'Vermetel
Daar aan baar' bavix-nws of tûeufehier olg betroNt,
Altoos in maling pONdt:
.
Dcs zy, om op(èhik 'l'()()r den alterknaap te vinden,
l7erkwifl haar oNders lant;
Het fyn gefleent verpant;
En tot gcrtef 'Van dien beminden
Ai 't heilig erfgoNt, zoo 'Vele eeflWen lallg Dtwaart,
1<lIilt 'Voor een HexC1Jtaart.
DNS rooft me", onder feb)n 'Van G'MnBelang, een ieder 't zyn; ~n. b~yzelt G * ~ geboden.
Ontwaak, bedroge man m dIt berNçht kItmaat :
Leer :1.!iznden Yr het ·~is hN/pYj'Jiddel 'Voor dit kwaat:
Ontman den 'paap, hy zal uw' b)lkorf flrax 'llel"/àte1l.
Den angel 'Wuh, hJ 's wars van efubte himigraten.
. Fluks d/lll, Kapt,in, lJaar 't hOR, In floof daar in IIW 'Vet.
Last d' e,bte Raan de zorg wat kwaal zyn' hinne let.
't Ver/eitJe Vroutje zal Loiolás geile cellen
Ver/aten /lis de klank 'umh is Vlm A . •• bel/m.
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Cenfura maximte omnium magiftratuum reverentite, plurimte pote.flatir,
tum in aliis rebus, turn maxime ad morum emendationem .
PLU T ARC H. in ..tEmil.
Omtrent het behout van eene vTye Natie is een Cmfor (Zedenverbeteraar ) 't voornaamfte inflrument . Hçt is waar dat Hermes een Zedenherfteller is van ten naaftenby zoo veel karakter, als iemant, die
langs de favorabele lotery van een Driekoningenbïie~je een' Troon
befèhryt. Doch .hy oordeelt het pryffclyker, door diergc1yke fan"taftyke waerd~heden de misbruiken zyner ecu te attaqueren, dan langs
'Kourànt-boullonneries de Lezers door gapen en geeuwen in Goudcnaars te transformeren. Maar laat ons eens over Londen naar Parrs
wandelen, Lezer.
•
. Alhier fchynt het ecn ieder vry te ftaan, zyn ge1t op zoodaniO'
een manier te verquiften als hy goet vint. Dit dunkt Hermcs wcl
billyk, maar hy vint ook, dat die fiaatregel eene flcchte verdee1ing
maakt van de gemeene wegen. \Vant de koetzenen paerden der
Magtigen beGaan markten en ftraten, terwyl de ongelukkige Pe·
ripclletici als waaghalzen den weg couperen, en den hemel noch danken, dat zy'er als Roomfche Antyken, dat is, zonder arm of been,.
niet op verminkt zyn geworden. Wat reden is 'er,. dat een welya':
rend Man, als een ]apanfche Afgot, een halve firaat be~it, terwyl
Podagreuze Stokfpringers, kreupele Biffchoppen, Schilders, MakelaarsenMuzikanten,als ontheupl:e fchimmels open neêr draven,
en dat dikmaals zonder met hen alten meer dan een eenige hiel onder
zes paar [choenen te voeren. Het is remarkabel , dat een arme zon,..
daar, die maar een worp zesd'halven op den gemeenen weg rooft, als.
een Molyk wort opgelç.noopt, terwyl een ander, die ons met Man
en Paert den geheelenj~eg ontfreelt , op het e~rbiedigfte ~ort begroet. Mag een ryke woekeraar een blaau', Wlt of groen lmt koopen, en daar aan ae Ridderorder van St.'}ol'is, St.EJPrit of St . .dndries ajJigeren? . • . . alzoo min is het gepermitteert dat onedele GeItwolven, die door geen eer of diftinélie 'van het gros der frervelingen
zyn onderfcheiden, tot prejuditie van hun evennaaften in koeden rollen.
Te Roome zyn vier Poolfche Edelluiden , benevens veertien Engelfche, Schodche en Y rfche Lords (pretendentis -generis ) om het
Bb 3
bei Difcipelen van ilriflote/es, dIe nfplnT~11"OI) dat is, op 't Griekfch, WanJtl/l/lrs genaamt wierden.
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vallen van Madame St. George by te wonen, gearriveert. Een kraam;
kamer, gemesbeleert. met zoo vele differente N atien, zweemt niet wei.
nig naàr de Frankfoortfche Mis, en de talen naar de confuzie van de
verheve [pits van Semiramis vefting: ook is het waarfchynelyk, dat
de harmonie tuLrchen de Poolfche Pallalfen en de Schot[che Bakswoor.,.
den eenè ~angename rezonantie in cl' Alarmzaal zal veroorzaken. EeQ
zaak verwondert Herrnes , namelyk, waarom diergelyke dubieuze
vorftelyke Perfonagie - vruchten zoo wel niet in het openbaar geplant
als geplukt worden. Eene lading is immers meer borgtogt onder..
hevig dan eene losfing: ook zou eene diergelyke conjunélie veel contribuë1'en tot eene robuHe ligchaamsgeftalte; want het is niet eigen
aan Draketemmers , hunne Duëllen (die tuffchen Man en W yf zyl,l
geep van de minfte) by nacht of ontydeals fidderende hazen af te
haspelen. Maar hier komt Herrnes iet te binnen, 't geen hy zy"
nen nieusgierigen Lezer niet onthouden mag.
VREESLYK NACHTGEZICHT VAN HERMES.
Een Kabouter, die de vaak in de oogen durft zien, en den flaap
manmoedig de tanden biet, om tot eene generale kennis van zaken
te komen, moet, als een brave, de Lukgodes by de tuiten vatten j
want zy is een vrou, dewelke veel conflderatie voor ftouten bezit.
D.en Lezer wort vlrzocht, in faveur van deze ftelling, dit volgende
Schrikgeval te doorloopen .
Hermes, met zyn' getrouwen. Deemon 'Vergeze1fchapt , tuflèhen
elf en twaalf uuren 's nachts een vervalIe onderaartf~h Gcbou paffe..
'rende ,ving en paJ!ant met zyn gehoor verfcheide confufo repetitien
van den naam van Hermes . Hy bleef hierop ftil ftaan, en, hoorende
dat de Baarn Hetmesz,onder ophouden herhaalt wiert, vroeg hyaan
Dtemon, of het niet mogelyk was om voor eenige minuten onzichtbaar te worden , en .... Aanftonts nam Dtemon een Litringetje (door
welkers behulp Gyges de Lydier de huisvrou van den konink Kandaules
had gefoluëert) ~ak het aan Hermes :vinger, endraajde den fteen in ..
waal'ts, waardoor Hermes zoo onzlChthaar wert als de Schryver van
Paulus,naar de overlevering van zyn eerfte Befchouwing. Hierop daalde
Majaas Zoon naar beneden, waar hy eene vergadering beoogde, min
met de pen dan met gedachten af te malen.
Aan het opperent van eene langwerpige tafel, op verfcheide plaatzen
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~en door het kerven van Tabak uitgeholt, was een Heer gezeten,.

dewelke zyn gaan en. ftaan verplicht was aan twee houte jupporten,
anders krukken genoemt. Het hair, dat de Mingodes hem diefachtig ontftolen had, wert dopr een fervetmuts gefuppleert. Z-yne linkerhant was bezet met een Engels vergrootglas, en 'Lyn rechter met
een ronpe kopere fn~ifdoos. Naaft hem zat een diergelyk Heer,
de kroon van zyn_hoDft-was eene blonde paruik, maar als toen ongek ruIt ; zyne armen ftaken in eene groote Bevermof zonder hai:-.
Zyn kleet blonk als een nieu!7etinde koffyketel: een man,
.groot van verdienften, maar middelmatig van fortuin. De derde, die
aan de zy van den degen was geplaatft, bezat in eigendom. de fjuinleJlèntie van de oude en moderne Romans; hy was de Zoon van een'
v?ornamen Koerlantfchen DiamantOyper, eh noch onlangs Cere~o.,
meineefter van· een Weftfaals Staroft.
Tegens over dIen
laatften zat eene' bejaarde Dame, diep geleert in den Leviathan van
Hobbes. Zy was omgooit met een lichtgroenenjapon , van binnen
eertyts met Konynshair gevoert, rerwy I een adely k bloct .door hare
aderen circuleerde. Daarop volgde een donkergeel Spaanfch Heidinnetje, zoo gev}eeft als de pooten van een Tarantelfpin : zy was laag
van tailte, maar hoog van geeft. Zy wert opgevolgt van een bekorelyke j01~ge Juffrou, die ruim ve~rtig jaar tegens de huwelyk~..
dwang gebhxemt hadt, en, pas veertien dagen geleden, met een Kadet van de Marinen was getrout. Een Drukker, die volk0!Den op
bet oog voor een jongen, doch benevens zyn W yf in den toonbank,
gezeten, te nauwernoot voor een Man Iton paJlèren, zat naaft een'
ièheeven Lekker, hartalseenfpyker;die, trot~eenHottentot, met.
de naakte huit in't want dorft klimmen. Zy krauden malkanderen_
door mutuëele loftuitingen de opperhuit ; de Boekworm door. uitgekipte fententjen, die hy van buiten hàdt geleel't uit de onbekende Ti-,
telplaatjes van Kosmus Treurfpe1en; en de Droogevisjongen met zin-.
ryke alleenfpraken van doorleze Matroozen. In het midden zat eeIl
[cheel, dik, en als een Buldog gedronge Heertje, dat een mechanifche fchaal, met een' daverenden vyfhoe~ va.n vier vingeren en een
duim (wie weet hoe hy daar mê draaien kan) beftierde. Het eene
bekken van de fchaal was opgeho~pt met zyne Theologifche e~ A:etynfche Traktaten, met weinige eIgen, doch vele geborgde vmdmgen, met goutgeele bracelletten , en eene onbefchryffely kc verzameling van niets beduidende rariteiten. In het andere bekken lagen de
delicate Werken van eenen der verdi~nftigfte Zonen des, Zanggods ,
on..
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onlangs door behulp van een' 2'.edigen, doch uitmuntenden Dichter;
langs de baarmoeder van de Delffèh~ Drukpars aan de geleerde wae"
relt vereert; doch zeer óngeleert door eenUittrekzel-gever der Geleerden behandelt. Deze werden· (qtlid non mortalia peélora cogis) tegens de dollebezien van Lufiiofos opgewogen.· Hier brak het ongeduIt .van Hermes uit: 'hy keerde den fieen vanzyn' betoverenden
Ring naar buiten, vertoonde zyne vriendelyke blikken aan deze
N achtfpoken; die op dit onverwacht gezicht meer grima.f!en en getlefigureerde troóien uitleverden ,dan alle de Akteurs van Gerardis Theatre ltalien, en meer contorjim en onnamurlyke :verdraaijingen met hunne mismaakte ligcham~n rna.akten,. dan de bezeteneN on~en van Laudun: .doch het bleef hIer nIet by, want een ongeluk IS doorgaans
met een erger vergezelfdlapt. Een vrint van Hermes , die (meer
door gewoonte dan by geval) uit de vermaarde Boekkamer van den
Heer * * * die altoos met welgekurkte folianten van Bourgogne, Champagne, en diergelyke geleerde Tl:aktatcrt gem~ubeleert is, naar huis
laverende ,. en door een knecht, dIe een toortslIcht droeg-, vergezelfchapt zynde, kwam by geval dit ligt langs eene menigte gebroke ruiten
zyne bleeke fhalen op dit onderaartfch· gefpuis te verfpreiden , waar
door een ieder naar een goet heenkomen begon om te zien: d'een
(auveerde zich langs d'opening van een gefrikajJèerde raam; de ander
langs een gootgat; een derde , als een andere Sancho P anee, kroop
achter de tafel, als achter een houte harnas, terwyl de Dames, als
verlepte Makree1en, uit eerbiet langs de vloer kropen, en uitgilden:
Genade en geen Juftitie! Maar het fcheel Manneke, gewapent met
een anker extrakt van galnote1'!,(wie kan het ge1ooven) klom langs
cenige ftapels papieren, toegewyt aan de Godinne Latrina, en befraande uit laffe Pasquinades, Kermisdeuntjes en verfchaalde Zedezangen, tot op het toppunt van een laag îchoorfteentje, daalcJe van
daar, door behulp van Lelianas kouffebanden, neerwaarts, en vluchtte
(aangezet door den· geeffel van zyn geweten) naar· de Platea
f7accina, als een fchuilplaats voor de verachting van Hermesen het·
Toortslicht vanzyn' vrint.
Gedrukt voor den Autheu~., en wort uitgegeven te Kotrerd;tm by ÁrnDld willis; Am':
flerdam 'J: Rate/bant, .'J. oojierwyt en D: Ran~3 Haarlem M: van re,; Leiden G:
l(notttr, Hage Wed: Gaz.inet; Delft R: Hoitet, Dort'). van BrAam; Utrecht M: L:
charlois; 's Hartogenbofch .e: w: Vlinder ROlven ; Bergen op Zoom OVlrji"IIn.
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Infort fe feptus nebuia , mirabile diélu!
Per medios, mifcetque 'l.Iiris, neque ccrnitur ulli.
VIRG.

H

Ermesheeft in zyrle Iaatfl:e vertelling ter loops gewag gemaakt
van een Litringctje, dat de getrouwe Da:mon zoo genereus aan
den ouden Helt vereerde, die t'zedert van deszelfs iri'l.liJibe1e N~~fo
mantifche invloejing eene nadere proef genomen heeft. Maar alzoo
de overlevering, dezen Ring betreffende ,een ieder niet kenbaar is,
2al hy dezelve zonder veel omflag zynen Lezer communiceren . .
. G)ges was (indien men Herodotus, Plato, Cicero, en diergelyke geloofwaerdige Schryvers .mag geloovcn) een Schaapherder van den
Koningk Kal1daules, en vont, in de velden van Lydiën wandelende,
eene fchrome1yke aart kloof, die vry mindei- gront fcheen te hebben
d;m de Smeltkroes van lI.farkus KurtilJs, of het geweten van Lufciofus.
Hy daalde (na een kort beraat)in dien afgrol1t, en ontmoette, na
eenige onderaartfche mylen gemarcheert te hebben, het monfireuze
Beelt van een koper Pacrt met twee venfiers, waarlangs men in
deszelfs holte zien kon. Hy opende een van die venfiers, en vont
in den buik geene ~ewapende Grieken, maar wel het doode ligchaam
van een'~ebalfemden Reus,' wiens kleine vinger met een' gou.ien
Litring pronkte, die GYEr:s zich aanfiol1ts toeëigende, aan zyn' vinger fiak, en toen naar zyne Mederegenten van bokken en tChapen
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répt'Jrie.erde" waaronder hy'silTonts" bygcval oR het airtje van Cre~

€ilia d~nIfende "jdeszeJfs betoverende v,irt.telJ~ewaar wert; want als
hy den fteen van den Ring inoewaarts draaide,. was hy onzichtbaar,.
en die uitwaard keerende ,wederon:l~ij/k1. Indien Hermes (die
m~,in het t;e.zit van dat Juweel is) decluidere (preekWY7..oo van de
Roozenkruisbroeders wilde gebruiken , hy kon zidi beroemen in
d'afgronden te- zfn neerg~daalt), ~ Paert van ,stons te h 7bbcn ontdekt, en den dOOdenlkus,zyn' nng~a:tnomen te he~~en. Doch de
HcrmitiCchc medeftie is atg~fcheiden v~ eigen 10f;- des zal hy desgeIV,ks de kittèlcnde- pallàgie, hoe zyn voorzaatG)lge:s daar langs in de kon~
htuurkamer vandeKoninginne floop,. en het huwe1yks-fignet(qoor
,kIl Koningk een Diadeem COf#U' Cervj op te zetten) bemagtigde,
gmcrcttfilyk overflnan,omdegunftelingen van zyn papier twee adrie
vrolyke befpiegelingçn_ {doch niet zonder moraal) mê-te deden.
Hermes , die voorleden 1\1aandag 's nachts tufichen elf en twaalf
nurcn niet ruften kon ,_ rezol'Ucerde fcbie1yk zynen TOverring . aan tedoen, waarmede hy zich te. poft in de flaapkamer van eene bekende
S\..~hoonheit trampol'tee:rde. Eene lelyblanke blonde Dame dobberde op
de liefdegolven van eén zacht zwanendons ,en, genoot, na de verach..
ting van drie maanden huwelyks-nieus ,_ cene ruft,. die haar brutale'
neddwin~la11t allen avont door het inzwelgen vanLiqucurs en W y;'
nen moeitkoopen. Zy ftreelde·met eene zachte hant, die voor geene
der Mi ngpdes behoefde' te wy ken ,_ het portrait van haar' Galant, dat
fluimcl'ende· q,uizentmalelJ met tedere zuclltjes \Viert gedrukt, en 't
geen~ zy eindelyk op twee bezielde fneeuheuvelen plaatfte . Het
Conterfeitfel van dien Gelukkigen verbeeldde een perfoon " die door
acht fiarreteekcns was gepaièe:rt" die wys was zonder dr,ift om het
te willen fchynen, en wiens aangenaam verfiant ,. van de fchoolpe~
dantery gefepareert,de COIJ'Ue.raztie van bei de Sexen wift te vervrolyken.
Nu;: '~ ij altoos geen jeugt die 'tJufferdom begrMt ,
Of 't teder(f, van dir: Sex tot tederhe.it verrukte.
.
lEneas 'was feen jIJng-e bloet ,_
IVanneer hy zOO ~IO _ vuur:s ,op P ans bemofte Roets,
D~r Woudgodirmentoets ,
KarthtlgooJ KoningirJ in bei zjne drrtien drttk.te,
E~J naderb,mt door> Tunms "o'ot
Prin'I1J La-r'i;lia 'won tot zJnc Echtgenoot.
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De nieusgierignelt van Hermes bl'agt hem insgc1y k5 in de flilapl;:amer

van den atgekeurden Bedgenoot, eene ltamer, die meerfympatizcerd~
met den hatelykert reuk van een Koffy huis onVynkelder, dan met de
ruftplaats van eell Heer, die zoo onlangs de huwely kstaal't ontgonnen had. Van verre -was hy op het oog fchoon, jongk en 'VigoretlS ,
,doch van naby befchout, onpaffelyk, ontzenuwt en verilcn!l:. Zyn
ligchaam was kout als ys, en zyn adem beet als vuur. Een groote
leunftoel, naby zyn bedt geplaatft, was gemeubekert met een Japan..
fche Tabaksdoos, drie lege bouteil!es 'Vin de Gra'l)e, twee uitgedrohke ilesjes Perficco, en een gebroke Roioli -bottelrje, een Fran[che
~abatiere, benevens z-es a zeven vuile pypen . Hy herh.'lalde in éen
zwaren droom, gelyk een repetitie -Orologie, verfcheide fiichtelyke
paJ!agien van zyne laat1l:e debattcbe; pa.!/àgien, zoo brutaal en walgchely k, dat Hermes voornemens is, dezelve eerftdaags aan Argus, wiens
papier diergely ke expreJlim gewoon is, fran."o over te zenden. Wie
kan de noit genoeg gepreze ]uft'trfchapberispen, wanneer die, gelyk een zuivre honigby, -doorde fpinnewebben vandiergelykeTroumisbruik ers heenen vliegt, cn die onedele AIgerynen en doode Huwelykszinnebeelden door eene ecdJe verachting misacht? en wie kan
h~r laken, wanneer zy een discreet en galant Man verkieft, om daar
door hare liefde en levens - vermake1y kheden in een' gedurigen adem,
en hare Rozen en Lelien in een' altoosbloeienden ftaat te con,'U1°'-.:eren?
--Van d~ar geraàkte Hermes in een met groene ed geele 1l:of behangen Slaapzalet, waarin man- en vrOll eenc onge11lfte ruft genoten. De
Dame had meer vaerdigheit in hare tong dan .een Hartdraver in zyn
]l,eenen, en ontla{he Joor bedroefde oenammgen hare bedroetäc
Ziel. De Lyder in dit nachtpleidoi was een Zuitzee-Aktionift, die
~erft de gereedegoude en zilvere medailles, naderhant de Obligatim ,
en eindely k -de Juweelen 'lJera1ctioneert had, cn nu zeer geduldig de
tong-quarten en zieldoorborende jlanlc9nades van eene ongeduldigcHuis\Iron, onder de cenfoure van een gordyn-difcipline, manmoedig uitllont.
Eindelyk zag Hermes ineen dakvenfter, byna zoo groot als een
Engelfche kroon, een twyffelachtig licht, en hoorde in het opklauteren van eene perikuleuze ladd.cr eeneftdn, dewelke fchreeudc,
lvlàk, tak, zak, lak, bak, 'Vlak . . . .. waaruit hy concludeerde, dat
het klein Poot uiltje (want het was op "erna geen Reus) Luna/ik,
Cc 1.
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of l1:apclz.ot modl zyn;. doch het Dier van nabybefchouwende, zag
hy. dat het d~ Berymer van Paulus. was, .die zich, in ar~ejt bevont
(Jm een Bruilofrsdicht voor een Zoutevis-wedu:w op te ftellen. Van
daar nam'Hermes de reis op Leeuwenburg , .en zag een bevroze Ka·
merkat , . die, uit een venfter leggende, met hare oogen een vrient
c.onvot;eerde, dewelke,. zonder eene heilzame ontdekking, meer een
Eiefluarittm purgans ,dan ingeleide olyvenbenoodigt zou zyn geweeft.
Zyngoet g~luk bewaar hem in het toekomende voor diergelyke
Damokles - tèc..C;en;, want of 'er wel altoos geen dreigent zwaert boyen her hooft'an een Avanturier. hangt, echter is 'er fomtyts een
erger, ongeluk uit cene Staartftar (Gometa) te ven,vachtèn. Maar de
d;lgelyklèheGazettes [chynell Hcrmes,tewenkenom ook iet van haal'
te zeggen.
Uit Napels heeft men dat de IJ. Januarius de complaizance heert
gehadt van °zyn bloet, tot een overgroot genoegçn. der Inwoonden',
te docn vloeibaar worden. Veele Geleerden zyn vanfentiment, dat
de grootc }[ar~·e/.ts, de circulatie des bloetsuit het jaarlyks wonderwerk
,'an dien kouden H. heeft geput, hoewel het' er droevig zou uitzien,
indien onze ci?=cttlatie zich maar eenmaal. 's jaars ,. als een eclipjis of
o.vervloejing van den Nyl, liet be[chou",:en.. Maar a propo, latIJ
Hermes den N yl met ecn regel vyf zes hever eens gedenken, dan,
de Santen de kroon van 't hooft te praten.
)
De Nyl is een R.ivier in lEgypten, 'Zoo genoemt na~r een koningk
Nileus, dIe" eenmaal zyne Kourtizans in het lager gedeelte van Mauritanien rega/erende, door eene generale Urinering aan die magtige Rivier het begin gegeven heeft. Zy wort van fommige Schryvers Geon.
gedoopt, en heett zeven monden ,waarmê zy eenmaal 's jaars ganfch
.LEgypren be[pouwt, 't geen aan dat kwylen zyne vruchtbaarheit.
yelichuldigt is. V IR.G. 6. iEneid. maakt'er gewag van:

Et jèptemg(mi?li turbant trepid.1 oftia Nili.

Zy komt uit het lager gedeelte van het lant der Móren (na eenigen tyt
als een wankelbaar Aktionift gelatiteert te hebben) in een andere ftreek
van A fi~jka oprchieten, en loopt in lEthiopien,. daar zy Nigris wort
gedoopt. Dan opnieus de troubelofren tuiTchen Afrika en lEthiopien
tcheîdende, formeert zy divcrrche Eilanden, waarvan,.het grootfte
,lr/eroe wort genoemt. By Jfei-oc wort zy de nO'1)O in. twee armen;
ge-
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g-efopareert . •. Hier zal'erHermes, die een vyant van verdedtbeit iS;
laten betufien, tot zy, w~erom'vereent zyndc" zich ontlaft in d'..tE ..
gyptifche Zee; en gaan nu de Duëlliflen eens t'>camineren.
. Volgens de brieven van Lecce is een zekere Dun Andrea df)or ~en
'Baroö in. duëf dootgefrokell; doch de Don heeft (eer hy ftierf) aan
zyn party een fchoon paert met eene koftelyke monture ge(chonken.,
Indien hy dat [choonpaert, aan den Baron gefchonken hid, na dat
'hy geftorveni was, zou dat niells·ruim zoo wonderlyk zyn. Maar
( [eTicus gefproken )is'er wel iets wo zot en heeflachtig als een duël1
'Ey voorbeelt: een Man, wiens V rou eenige onbehooriyke contributig· aan ecn' ftomen vrager uit de matrimonieeleVeftil1g heeft ge[chol1-'
}{en, moet uit die'oneer een punt van eer formeren, en is verplicht
dien; onwilligen N abeil:aanden met den moedernaakten vochtel
te àttacqueren-, Die perfoon ,. die den goeden Man eerft in zyn e~
heeft; gckwctil:, jaagt hem nu een krakkeelyzer door de ribben" dat"
'Cl' het koude zweet na volgt, en dat is ; . . . , dat is een- pOÏi!t
d' hom1eur , Ha! ha! Een tweede, di~ een [choonel' Zufrer heeft dan
de God van den Dageraat , Apol, hoorende by geval dat die Zul1:et'
eene tedere byeenkomft heeft met Galant (" comment morbleu II
komt ten eerfren, als een dolle Hartog, met pifrool. en. degen voor.
den dag fiuiven; en, ecrGala;lt zich in.poftuur van defenzie kan fiellen, legt Galant met de beenen in de lucht, De 'Loete Rozette , die
eerfi:daags eene ecrely ke vrou front te worden, verfhlelt als eene met
zoutbefuooide {hk, terwyl de genereuze broeder, als een tweede Kaïn
moet vagabonderen , Het was te wenfchen' dat het Edikt, van Koning 'Villem de Derde gûmaneert ell; tamelyk gemaintilieert, thans
wiei't opgeheldert, zoo tot voorkoming van alle ongelufd<.en, als
tot recreatie van vele eerlyke luiden, die [omtyts meer uit plicht dan,
zucht moeten duëlleren,
De Londenfche Gautte zegt, dat een jonge'Juff'rou" gedegui~.
zeert· als een Struikrover, in het attacqueren van fomrnige Heeren is
gevangen, Het is aan ,den eenen kant (zoo dat voorval naar de wet.
ten niet ge!l:raft wort) te vreezen , dat de Sex in het t0ekomende meer
op een beurs vol guinees, dan op een hart vol beloften zal toeleggen;
maar aan den anderen kant 'Lal men de voldoening fmaken, van op
berg en dal, bos en velden, dolende Amazones te ontmoeten, die:
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een wakker Ridder (na. dat ze van laerzen en fporen 'gttle.sat'11leert zyn)
op een groen ledekapt , • in de fchruiuw xan een' Hazelaar ,>f Beu~

keboom, .zal kormen t~a.(Jèren, inftruéÏive: leiTen, ten opzicht van
condtiites ,. geven '. en: zoo onbarmhertig kapittelen.,.dat .zy, de groote'wegen verlatende, in 't toekomende"(more
(elito) hare prete(ljien en conty,ibutien in DruF) Lam, de Strand en
St.. ']a'll!e!-ftt'aat zullen opciffchen.
, Heroles isverwonclert dat Maré'êlltts Palingenius, die grondiger ken..
nisv-an,degeieertheit der Monniken dan van de Zuidzee-Aktien heeft
gehad,Ql1Sgç:eneftaaltjes van den oorfprt)nk, fommige Heiligen betreffende, jn ,2iynen aangenamen Sodiak .des Levens, heeft nagelaten~ Dtie.1'6'm4rqaes [pruit uit het volgende. By gev~ vont Hérin~s d~ gèb<?one van de Karáffen, eene zeer oude en adclyke N apelf,he Familie., iQ ·.eeu!verfcheurt ItaliaanCch boekje. Ddlèlfs Schryver
zegt, dat zeker K.ei~eertyts .tegens een van dat gcflacht (aan wie
hy ten .hooglten verplicht was) teiJe;
Mè ·/tf Vqft'y-tl Cat'a fè;
, tI we getrouhcit is lUy,aangenaam .
Dit deed Hermes aandeOuironfporigeopkomil: vanve1e Santen en San·
ttkmen'l die hunne bronader aan de ollwetenheit van domme Papen en
Mor;tmikken ve.rfchuldigt zyn, gedenken: thans zal hy'ereenige weinige uitkippen. By voorbeelt, den Doek van de H. J7eron-ika. Deze
doek verbeelt lu~t wezen van Ch* :11: :)11, waarop een Schilder, die ap,a:1-ent eerft ket fchilderen,. en achterwaarts het fchryven beftttdeerl
heeft, de volgende woorden gepinceelt had;
:ha~e·..togenwoordige

Yera icoll.
Dat is, de ware Afbeelding. Hier uit heeft d'een of d'ander Kloo.
1l:eruil eene H. J7eronika, benevens een keurig Hiftorytje verziert.
Van de cige waerde is St. Chr~/loffcl, die wel viermaal zoo lang is
gewed!: als het kint van Lekkerkerk , en viermaal zoo fterk als
Klaa~ie van Kyten, den Sparrewouwer Reus.
Sta. Urzula, die
·een Speelnoot je had Undecimilla genaamt, is van den zel",en boom
gefchut;. want Undecifnilla is een eigen naam, als de bekende Pimi~
mig/ias,' doch de Monnikken , die altoos het talent van vermeerde..
r.ing als eene erfpacht bezitten, hebben uit die twee onnozele'Meisjes elfduizentMaagden (wie weet waar men die bedensdaagsoploo-
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P,CJJ zou) geforme.ert. Sta. EpiphtUûa,. benevens den lOdder Longimu, .
zal Hcrmes ineene andere eeueens ontleden. N'U ietsv~ de Mu-'
ziek; en dan. aan het Schilderen.

Nifiutile efl quod facimlU,. fYuJlra efl glor.ia:
FH iE,f)~R.
Is het niet om zi,ch.te fchande te lagehen , .rus men zien en hoor.en·

moet, dat een V'trw4ande Speelman uit eenhoute do:o~je geheele.
fcheepsladingen Wierook 'wd vergaderen', zonder eeus te'rejletlerm
dat die konit eertyts by de Ouden .met het brandent zwaeIt van in. .
fàmie is gcrchroeit ,geweeO:, el,l alleen doO't' droRk.-eBa-cchanten en
dolle fnocshanen (waarnaar de'Muzikanten DionJfiaci genaamt wer...
4en) wiert gemaintineert en opgehemelt ? De W ysgcer AntiJlhmei:
zei, dat het geen deugtzaam Man was, die zyn dagelyks broct met
een flüitje won. De zucht die Nero voor' de Muzyk gevoelde i~
de aanleiding gewed! tot zyne debauches~en gruwelen,., ecne aanlei-,
ding, die (helaas 1) niet dan al teveel N avolg~rs inde volgende eell,:,
\Ven heeft gevonden;, want daar is- niets dat de jeugr van beide de.
fexen meer verfilaartdan de' gdlree1de [naren van een .lYfuzyk-injlrummt, indien het gepermetteert is de hlbelen,. onder wier fchorffe'
het duurzaam zout der Zedenleffen verborgen legt, te gelooven. I~,
de eerl1e Argus,. die 98 oogen meer bezat dan zyn Nazaat, nieçd)or het fluitje van Merkuur in flàap gefolt? en heeft die hals zyne',
Koe niet zoo wel als de andere de' zJne verloren? Bcla<1gt men nocb..
niet dagelyks door ruftftorende Serenades en Aubades de eerbaarheit
4~r Juffers? en trachtende Muzjek-Pedagogen hunne N!aitreJJèn niet
~e conquejieren op den eigen voet als de Valkeniers de'H~vikken en
Arenden mak en tam màke1'l? te weten , door die wakker te hou-,
den, of, als zy in ruft zyn, te doen .ontwaken? Monjiettf Dàcier, een
otlvermoeit Critjek, meent dat HorafÏus dat kunsje mê fiks had, en'
tracht te bewyzen,. dat de tiende Ode van zyndcrde Boek cene Se ...
renade gewed!: is, daar hy dus begint:
.
Extremum Tanaim ,ji biberis Lyce,
StfI!O 11upta viro, me tam en afPertlJ
Parrettum ànte fores objicere inca/is
,
Plorares ACfuilonibus.
N:faa~ d~Serenades daar gelaten,en eens 't karaktervaneenHdt gefc1jetfl,

dIe ZIch verbeelt zyne konO: door eene beefiachtige levens-manier
noch hooger te vyzelen r want een floot vergroot, naar mate dat
hyu~tgeholt is;' en onze Raasbol vergqot,. naar mate dat hy opge'vult 1S: want v.ol en dol zyndc, klimt hy op de Drommed<lrlS-1J1JOn'"
t!fHJ'
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tuur van eene bedor"eiribe~lding, en zweert, dat 7.yn profeJlicin eene
!!reguleerde Republyk ruimz·oo noodzakelyk is, als roode wyn hv een"

geftoofden Karper, 9~rQen.en by Ocfters, ofPeperwortelby Doopbaars. Hy bedelt met grooter inpoytuniteit uwe loftuitingen, dan een
Bedelaar van. de Prmtneuf uwe aelmoeffen: en zyn laatfte beklag is,
dat hy niet genoegzaam wort geëert ; doch, volgens het gevoelen van
Hermes , veel te veel. De modefte ftcllingen, hoe hy van de geftorve Muzikanten pretendeert aangebeden te worden, benevens de
ttrenigvuldigheit zyner Kourtizanm, den overvloet van getrokke
Witrdbrieven, familiariteit met Prinffen en gevaarlyke avantuuren ,
wil Hermes fhans in eene eeuwigdurende ftilzwygenheit onderdompelen: doch dit verzoekthy (en het verzoek is· met een~ commanie vergezelfehapt ) dat hy in het toekomende gelieve af te ftaan van
eene ongefondeerde glorie, die zoo bouvallig op een hout InftrtJmcnt
Ryksftaf van een' Paerdenftaart gefticht is; eene glorie, waar
door PhofphorfJs is gebuitelt; eene glorie, die t'avont of morgen
nem dieper kan doen nederdalen dan hy nu inzyn wanen verheven
fchynt te pryken, en die de Naneef zal doen twyffc1en, of 'er ooit
een diergelyke Schouder of Bout onder de leden van het Muzikale
Ligchaam gehoort of gezien is geweefi:.
. Een oude Baartmaijer, die [omtyts .gcpri'Vilegecrt is om op Leenwenburg een pypje te rooken, en altoos zorgdraagt, dat hy in even
zoo vele trekken als Hermes de kool uitblaafr., vroeg laadl:, waar
l,Jit het woort l)aupbyn oorfprongkelyk was. Hermes, die dikmaals
eene vriendelyke luim voor een perfoon gevoelt die hem circum circa tweeënvyftig jaren alle zes weken driemaal den baart heeft afgeknipt, voldeed den Hals op de volgende wyze:
. Sr. Haver'J:.(J(}rn, Hubert de II, een Souverein Prins van het Dau.
phiné, had een eenigZoontje dat noch zeer jong was. Op Zyll Kafteel te Pïemzc zynde, nam hy het in zyne armen, om zich te di'Ver-:
teren; en, by geval een venfter open ziende, dreigde hy kwanswys het kint in het water te werpen .. Het kint, zeer vlug en moed!g zy~de, [prong uit zyne armen in de Rivier .de Rhone, en d' ongelukxl$e Vader zag het Lam voor zyne oogen verdrenken . De
droefhclt ·hier over was zoo geweldig, dat hy in het jaar 1349 het
Dauphin! aan Filip de Falois, Koning van Vrankry k , op de volgende conditie vereerde, dat in het toekömende d'eerftgebore zoon
V~lleen Franfch Koning altoos Daupbyn zou genoemt w()rden.
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Dortderd.1l,
del1

Difficile eft Satiram non fcribere. N4m quis injqu~
Tam patiens urbis, tam ferreus ut, teneät fel

AL weder Brieven, Lezer.

Sr. HER MES.
Oy zult nooit de harten van uwe Lezers winnen, ten zy gy dcfifteert van particuliere krakkeelen. Een Zedenverbeteraar moerdoorgaans de gebreken in het generaal, doch zelden in het perzonecl
aanraken. Het is waar dat Juvenaal , Horatius, Per.flus, P etronÏtu
Boileau en diergdyke Satyrifren, nu en dan eenige notabele voorwerpen hebben uitgekipt; doch zulks heeft hun nooit weerhouden van
de algemeene gebrek6n tegeeffelen. RaiConneer eens over dit voorftel, en wees verzekert dat zulks merkelykzal contribueren tot agting- van -uw perzoon en progres van uw papier. Ik ben met unceUw dienftbereide Dienaar
riteit
ANONYMUS SINCERUS.

lIermes 'Oordeelt (wie ook van dezen Brief de Auteur mag zyn)
dat die man de zaak niet kwalyk begrypt; derhalven zal _hy t'hans
een weinig over het SatyriCch raifonneren. De twee voornaamfte
Satirici, dor:b different in fiyl , waren Juvenaal en Roratius. De
laatfte was een befchaaft Hoveling in het Hof van Auguftus ,een
V orft, bdeeft en goetaardig, fchociende al zyne Kourtizans op den zel-
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-ren leeil:~. zoo-dat degroote Dichter g6epe ondeugden kon afma-

17n, dan eeni~. klei~ ongemanierdieqe~ ,. va\f.che pretrm.ft.en t?t poht~(fè, of eene 1fflp,lrtmente zucht, tot eCl1lg ampt of waerdlghelt bovende bekwaamneit van den Pretendent; grov.er feilen do riten noit
de Hofpoort genaken. juvenaat in· tegendeel fchreef onder de dwing:..
landy van.Dol1litiaan, die alle fdielmftukken deed triumferen; Hy
voorzag den val van het Keizerryk, misachting van eer en verbaqering van zeden, H~nltius eert in zyne gezangen de Zedekunde en·
andere deugden; Juvenaat attaqueert in een' trompetftyl verfchrik··
kel)' ke waarheden; en fpaart· geen' adem om zyne Zanggodin in hét
midden van die aHèHuwelyke Gruwelenplegers te doen uitfteken ,
Hermes zal trachten. deze twee wakkere Zangers (zoo veel Zyll
vermogen zal wi\leq toelaten) in eene generale critique wegens
depredominc-rende. Eeufeil&il l . met onvermoeide tèhreden te volgen,
en in het toekomende dit papier niet meer metde walgchc1y ke afbeel-·
ding'van een perJDon ,die, als een Y zervarkcn, altoos zyne pennen
van laHering tegens de waerdigfte W ysgeeren ,ProfefTóren en Lie&hebbers der Muzen, uitgefchoten heeft,. bezwalken; te meet;, de"
wyl een Man van eer op zich genomen heeft, de rechtmatige zaak:
V'w Majaas Zoon in eene particuliere Apologie te verdedigen, Nu iets
van liet gewoone N ieus,
Uit Wecnen fclrryft men, dàt teRoome zekereK10k in St. Pieters Kerk van zelve had beginnen te luiden, als een voorteeken v:m
des Pauzen doot " dewelke daarover ,. na men zegt, al vry wat ontzet is geweeft. IS,het wel te begrypen datzyneH. zich zoude ont;"·
frellen over eene waarfcnouwing, waarvoor menig eerlyk man zyn
ganfcli kapitaal zou willen geven?' Het fchynt dat de oudeV oril: gee-·
ne groote" gedachten van zyne toekomende receptie gevoelt, of dat
hy mogdyk de groote rekening wegens cene zoo lange adminiflratie
met zyn Voorzallt niet gemakkelyk zal konnen {luiten', HèrmesRan niet befefFën, dat dedecadentié van een' driedubbelen Myter af..·
hangl{ely k zöu zyn van 't gelui van een klokje; want' zoo dat doorging" zou ieder Kardinaal expres. een' gegageerde Klokluider huuren"
om daardoor de toekomende Pauzen ,_ was het niet· de doot, ten.
minnen eene driedubbele koorts op den hals ie jagen; want een
3,n;ntsoog [haalt niet half zoo ikrk. opeenc onnozele duif, dat van

een
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'een oudetiwolf op èeri jong zuiglam, of <1á.tvàn een· gtyzén.kerlmil
'op eea vaal aardn:lUisje, als een Kllrdinaals blik op St. Piet ers klap·
muts . Ook is 'het .rede1yk dat een ieder op zyn'tourbeur.t het papale
l{erkpuisje gebluikt , 'tgeen zóoàt1urdoorhet zielverlies van eCllC
gel"afineerde fimonle wott verkregen.
De Franfche fchryven, datJIlcn in het tóek0!Dénde-, in 'plaats van
Les folies de Cardenio (een [pel dat al te lang IS voorde ,Fl'anCche
langkmoedigheit) het blyfpel van Don Japhet d' Ármenie in de Tuil·lel'ies zal vertoonen. De fundatie van een goet fpel befiaat (volgens
~r~tius) in eene goede,bevatting; en Mr. Waller pryft de Franfchen
luerm, dat zy eedl: fchryven, -en naderhant denken. Doch Hermes gelooft, dat zulks maar applicabel is '01' de yskoude huurlingen
yan Pierre Marteau, die geen ander talent hebben, dan eene transplantie van woorden, en de twee laatfte fyllaben te doen klinken.; maar
geenzins op den aangenamen Motiere, Monjieur te NobIe, RilCine, noch
-den hoogdravenden Korneille, die, als' een Arerit op zyn eigen pennen
ga by de Zon zwevende, fchoonheden heeft ontdekt, die aan Ou-'
·den onbekent .zyn geweeft. De Enge1fche hebben een' Shakesfpeer
gehadt, die ~onderlyke TreurCpelenheeftvoor~gebntgt, als Mek"eth,
Othello, en dlergelyke, dewelke, zonder de feIl ·van op het Tooneel
bloet te frorten, onweergadelyk zyn, en noch hedendaags dom" verdienfiige Akteurs in d'uiterfte volmaaktheit uitgevoert worden. Het
·is eene bedroefde fchildery, tufièhen de N ederlantfche en Engelfchc
Akteurs vergelykingtm te maken; w.ant de laatfte infpireren ons met:
eerbiet , en d'èerfte met verachting. Doch 't is zeker, dat eelle
doodelykc armoede veel tot hun ongeluk contribuecrt; want gelyk
zeker Doktor eenmaalzei, dat hy door een mager dicet een ftout man
in een bloodaar l{on herfcheppen '; zoo mag men affirmeren, dat' er niets
verhevens te hopen is van een Komediant, die, als een befljktc waterdog,
in ten' .ltelder , of, als een geplukte kater, op een bouvallig zoldçrtje
legeert; en daarby, als Kurius, zyne feelldagen met gebrade knollen
v~ert, op d~n vetten Dynsdag" vlees? en op den mageren Woensdag
VIS derft; Ja, altoos hongerIger IS dan een Novitius van de Kapucynen, en naakter dan een Spaan[ch foldaat .... Neen, bet verllant wort uit den overvloet geboren; want Hcrmes heeft beleeft;
-dat Mannen p die' dQör ~t geluk v.an 't achtereinde van een koets
D -cl 1.
daarin
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chl.arin- fladden weten te fprii1gcl1, aanflonts uit buffels in Demofihe..
Deff~n

veranderden; en dat livreijongens door het conquefleren van een
àmptje welfprekender wierden, dan die gene" ~ier [choenen zy. eertytsmetzoo veel modeflie hadden opgepolyft;
De Paus heeft op een' avont 36 [chotelen met allerhande ververffing:.
aan. den Ambaffadeur van Venetie gezonden, en·l. Het is byna onbcgrypelyk" hoe de nakomelingen, van voorouders, die groote beminnaars van de Perziaanfche diviniteit waren, dus verbaHert zyn;;
want men prefereert ongelkaerlrcn ,- il-inkende lampen, hout, turf en
kolen, voor de gulde zon; en men verruilt de vrolyke uuren van den
Morgcnftont tegens de pikzwarte debaucbes ·van deu droeven nacht.
HermC'~ wenfcht (maàr het zal· niet doorgaan) alt,oos 'van het aangename daglicht te jouijJèren., en uit het aart(che flyk in de diepe fhlzV"'ygcnheit van den, nacht te verhuizen, en als dan te vertrekken,
wanneer de ramve en ongezond:! dampen ( zonder dat de dagroorts
die kan verftroijen, matigen of tegenfprel~cll) wyd en, zyd hun for-,
tuin zoeken. 0 wat genoegen gevoelt eenmfln, die,wakker wordende,
zich noch in wezen bevint ,- zyne levenslamp met versfchen olie voelt
opvullen, en zich,uit dIe onaangename dui.fterheit (de Baftille van den
aartbodem) ontkerkert ziet! Zyne ziel wort in alle hare-eigenfchappen ververil , en met duizende recruÎtmr:U1 animale gee1l:jes veril-erkr,
voornamelyk zoo zy wort opgebeurt door den. adem der bIoèmen):
't maatgezang der vogeltjes, den dau der kruiden "en diergelyke
natuur - kar~(jèn van den. vrolykcn morgen1l:011t .
Diogcnes, door de wandeling den. Hont genocmt, ftelde dit volgende opfchrift_ onder. hct preze.nt van cene goude Venus, die de
Kourtizal1e Phryne in den tempel V.U1' Dclfo~ had geoffert:
Ex Gftecorum intemper.amia,
Uit der Grieken ongematigtheit.
Het {<::hynt dat ~e paerlemoere (ch~lpen in die', eeu wel' zoowiIlig
zyn gcweeft als 111 de teg.enwo(mhge ; want Il1dien'er thans eene
D:lme d'!Jonnettr is die een galant man, (Argus- weet wel wie Hermes
meent) twee a drie jaren uit het oven-[chot van eene natuurly ke rente
kan. mainteneren, dat 'er vyfentwintig tegen zyn, die, moede en
afgeflooft , op muiltjes zonder houtjes naar het Ho(pitaal marcheren.
Lais, Flora, Rodopè ,. en dicrgelyke \Vaifcpoppen ,_ will'cnruim zoo
buig-
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buigzaam als de lledendaag(che ; maarzy hielden haar Kraakporcelein altoos op eene gezette mart: ja Hermes heeft een.s in een onbekent Autheur gelezen, dat de laatfle [ententis van l.,ai~ was: Aftyt heb
ik liever een' minuit vy! ~. zes. naar een rezoluit koopman wil/en 7.uachten,
'flan een halve quaart op myne Meekrap te zien rabatteren.
Dat een ongeluk doorgaans 3..111 een ander ge[chakelt is ,. zal blyken uit de volgende mijfive van een' ouden V ryer, op het fltjet van
eene ceremonieele viJite ,. afgelegt by Madame Fleur d'Ol'ailge, doch die
fataal geëindigt is.
~r.

hl E R MES,'

Over veertien, dagen had ik d'eer eene uwe welbekende Dame op
te wachten, die ik met vier kwaataardigç: Domefry ken vergezelfchapt
:v.ont; namely k een' ouden Steendog , een grooten,Aap" "he geketent
naafr den haart zat, en Eenkhoorn, benev~qs een' groenen Pagegaai,
die los, en vry door het falet zwadderde , Voor haar front een theepfel ,. en daarop een· lik potje vol' Syroop van Althea, eene ordonnantie tegens den hoefr, gecomponeert uit Spaanfche vygen, Fran+
1ehen brandewyn en conferf van rozen, met een {luk zoethout in het
midden. Nevens. hare zyde was een laag froeltje geplaat ft " waarop
lag een zilvere tabakspyp, geJlopt met betony" favy en rozemaryn,
en deze wederom geaccompagnecrt van een]apanfchc quispedoorell
gekonfyten ,Orangeappel. Madame was gezeten in een~ grooten
leunfroel van Noteboomenhout. Hare betmen waren bewondcn met
wit katoen; hare voeten door vyf of zes kuiTens onderCchraagt; kzende met den bril. op den neus in een Roman'. Na dat het eerfte
compliment afgelegt was, overviel haar een zware' hoeft. Daarop
wert de hond Turk wakker, en begon' te baffen of hy dol was; de
Aap trok een, vies bakke~ ,. d' Eenkhoorn knarfte op zyn tanden, en~
de Papegaai fchreeude dat niemant kon hooren of zien;, in 'r kort,
alles was it), een' generalen o;n·oer. Dit gepaiTeert zynde kreeg ik.
een.ftoel; doch,was nauwelyks.gezeten, of de Papegaai greep my:
met zyn' hoornachtigen bék, dewelke zoo fcherp als een [chaar was,.
in het dik van myn been, Ik [prong op zoo vaardig als een koordedaniTer;, doch,onder het bereik van den vermaledydenAap gcko·
men zynde, ,trok my die de blonde paruik van den ko!" en wierpze op
twee haHgebrade winterappelen, ",die in den haart op een rooirer lagen,
doch waaromtrent ik juifl: hetgeluk hadde, van dezcl'fc 7.00- [Chlclyk
D d ,
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weder magtig té wórden ,dat'er niet meet' dan een derdepart ~
gezengt was. Hjeropvertrok ik myn' zetel, doch een moment daar-:na voelde ik iets aan myne knie krabbelen, en wert gewaar, dat het
Eenkhoorntje. in myn tas was gekropen, 't geen my, wanilccr ik het
wildè doen verhuizen, de ta~en zoo gulháhig in myn' middelHeIl
v·ingèr plaritte, dat ikdoor de pyn ontzintdacI'lt te worden. Aanfionts wert mynkwetzuur door Eau d'Hongerie en het vlies vaneen
Ei verbonden, endeDame vernieude hare excuzetl. Maar myn geduk
ten einde zynde·, krabbelde ik naar peneden ; doch met zoo vçd..
fucces, dat,ik, myn re,"htervoet in een wateremmer zettende, die
juHt per avant uur op een.trap front, met den emmet in compagnie
~aar beneden rolde . Wees verzekert, Hermes, zoo ik oit wederorrt
'fan de Dames b.èCchaamt worde ~ dat het'èr van geene zal zy~ die eert
Roman metbrllien leeft. lk~ben
Uw oude Vrtent
.

ENTELLUS OUTMAL.

Wanneer iemant door den drük een werk aan 'tgemeen geeft,
lleeft ,hy zoo vele Rechters als I,.ezers,
.
~; fcribit

.mu/tos jibi fianit judices .

tn niemant is zynvoor!praak dan ,het werk zelf. Doch zoo die
voorfpraak nu eens door eene partydige Kabaal wort omgekocht, heeft
d'ongeluldtige Autbeur eene duiftere receptie van 't gemeen ('t geen
romtytsdooreen Uittrekzel als een kint gepaait wort) te wachten.
Het is omtrent het fujet van de Gedichten van den Hr. Jakob Zeeus,
tmlangs eener Delffche Drukpers outworftelt, dat Hermes de vryheit
fleemtzynen Lezer een oogenblik te onderhouden. DMsmeent hy
dat een eerlyk Uittrekfelfchryver verplicht is, het Uittrekfel vaneen
Doek, maar niet door zyn Uittrekfel der waerelt eene laffe ,ritiquI
mede te deelen, en dat hy niet bevoegt is, ten opzicht zyner Kabale, d'eer en verdienften van waerdiger Letterhelden te bezoedelen .
De inleiding van zeker Uittrekker begint met eene geveinsde ach~
ting voor den Drukker (quaJi vero) doch de misachting 'daalt aan·
lIonts op de geringe Zinnebeelden, wier fimpelheit ('t is de taal van
den Uittrekker ) hy met kapitale letteren de behulpzame hant biet.
Is dan d~ Cchrandere Uittrek[elgever zoo onbedreven in de H. blade...
ren, dat hy nooit diergely ke Zinnebeelden., BeCpiegelingen, of ver.,.
gelykingen daar in heeftgeremarqueert, ja tot een mollaart zaatje zelfs,
daar in konnen vinden? Is hem onbewuft, dat een Zinnebeèlt gewaaf-
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1VMrdeertwort ltaar fflate dat het behandelt is?' Want dat eene gerin..Ie fiof in de handçn d~r Geleerdèn in fyn gout verandert, bI)' kt uit;

1e Zinryke Fabelen .van den Hr. La Court, des Penjionaris Kats Befpie ...
gelingen, Fablcs choijies de Monfr. La Fontainc enz. maar zulks is. niet te
wacbten 'Van een' duitfchen Klerk. Eene diergelyke benaming (waarvan

dit de wéerfruit is) heeft ,Hermes onlangs tegens V * * .* *, dien
wakkeren Dichter "uitgekwylt gezien" en zulks door een pèrfoon'die
t'eenemaal van het vogellym der Kabale fchynt 'gedetacbc~Î~t, cl) niet
graag. een.werk (dat uit meer geforceerde lappen dan een Kremoonfche
Viool. befraat ) met een Latynfch uithangbort zou willen G'eren.
Hermes 'zal 't gedult van zyne Lezers niet uitputten ,met desUittrek-:
kers dijJèrtatie op Ache/ous, eene dijJèrtatie, zoo doorkncet en geleert"
dat het hem onbegrype1yk voorkomt ,. hoe eene eenige pagina zoo
veel zouts kan bevatten" terwy 1 andere zich hierover weer verwon':'·
deren, en tegelyk niet konnenbegrypen, hoe hy de Geleerden op
zulk cene vaat[che. compojitie van geringe feilen en wormil:ee1iigc rcjleéfien durft nooden;, doch zy zeggen ,.dat'erdikmaals veel menfchcly khcit onder eene farizeefche gryns verborgen legt; fchoon het ql1vergeeffelyk is,diergely ke geringe wonden met'een' f.cherpgctanden Ro::-:
kam te verwyderen, en met fchcnzieke. handen naar een' groenen
Lauwerkrans te gryp,en ,. om' er de freile ooren van Silcens RYp'aert~
in plaats te voegen.
Het grootfre talent van een Schryver bellaat hieriti , om vele' zaken'
in weinige woorden Iotit te drukken. Hierin' was een zeker Schilder.
de baas, een Man, van wien Plinius en ~ttintjlianus getuigen, dat h1,.
min verbeeldde dan. deed begrypen.

In omnibus ejus operibus plus flmper intelligitur, fjuam pingitur .
Deze 'IÎmante (zoo was zyn naam) leefde in het jaar 3600. Een~
maal had h Yeen' CJ7 k~oop ge[childert, flapende op een fiuk koper,
ter grootte vaneen bezemfruivertje;. deze lange Sladoot. wert door
Satyrs omringt, die de maat van zyn' quim namen ,. om door die
)«>nitgreep de reusachtige jatuur van den Cyldoop te .doen gifTen.
Zoo het g~peánettecrt was,. om naar de dimenfie van een duimbreet
'fchrifts de reflerende wacrde van Arg\}.s heedyk, nootzakelyk en door~
blokt werk te giffen,. is het waarfchynelyk, dat het onder de breede
v.lerken van eene haHvolwaffe Mug zou konnen fchuilen, de Titel·
plaat
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plaat uitgezondert, die altoos hare zuivere waerdy, tèn opiic'ht
van drie conterfaitflls, namelyk ,dat van den Uil, denEzel en Argus,
zal conferv.cr:en.

EEN A I R..

"t Was JlInO, die hare achtbllarheit
Aan Rozemond.:fohollk.,
lf7y1 Helm etll'wge jeNgt., door een' 1Jerlièfden lonk.,
Zicb ltings den hemel vIIn dat allnzi~ht had geJPreit.
Nu 'Voor haar liJS een Zon de mindre ftarren z'wichten
(Want wat is Vefper. toortr 6y zulR mJ' hellen .dag1 )
StC1'ft Campo door dien glans.'Vlin ,twee v.ergodeltchten.
,Ac;'! Rozemollt, hy wenJcht! .••• dat'$ 't eelligft dat hy mag.

Hoe ongeJukkig een .man is die op een vruchteloos wenfchen moet
~e~emaal van alle ,h~op gcd~.ftjtueert is, blykt uit
het bovenftaande AIrtJe. Eeae Platomfche lIefde (hoe m<l;ger die
ookzyn mag) beeft een veel grooteragrcment:en of die fterile paifie
byeen' verhongerden Tantalus (met delikatdfen omringt, doch
dien het toetafteo. verboden is) wort vergeleken, echter is die altoos
met d'aangename voorloopers van Kupidoos Kourtizanen (fcilicel)
als hantdrukkingen, kusjes, tonkjes, zuchtjes en &ceteraas verge·
zelfchapt.
Hermes., vermoeit van fcl1ryven., was gezeten by de Decades van
een turfvuurtje ; en, [pelende met Louw zyn familie-kater, die even
Ie Voren van zyne muizenkaravane get"everteert was, wert op 't on·
voorzien ft door den familiarcn Dtemon, die met een Kabouterjuffertje
in zyne armen langs,den Lèh~orfrec:m nederdaalde , geforpreneet"t .. Deze
noElurne 'IJifite onftelde den, ouden Man een~gzins; en Louw, die ongewoon is Spoken te zien, [prong fchielyk door d'opening van een
gebroken mit !I doch met een flecht fucces, want d'ongclukkige
Ailouros f.rikaJlèerde eene monftreuz.e fles vol wagcholder-watel', die
Hermes gewoon was in plaats van e.en' Barometer te gebruiken; zoo
dat door die confuze vifite alles in eene generale confuJie geraakte.
Doch de grootfte onileltenis een weinig over zynde, nam Dremon
het woort, en begon zyne oratie in zoodanige termen, als de Le·
.zel' of Lezeres in het volgende Papier vinden zal.

(ubft/Jeren, en ten

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te ROtterdam by ArnDld Wil/is,; Am.
fierdam ): Rafllb~nt, ). o~flerw'Ylt en D: Ran1u Haarlem Jo4: van Lee; Leiden G:
1(!10tter, Hage w,d: G~z:.inet; Delft R: Boilet, Dort ). var. Braam; Utrecht M: L:
Charlois; 's Hartogenbofch C; W: ''''lnd" Hoeven; Bergen op Zoom 01llrfl'"I'TI;
llIeda Ev,rmaIJs, en~,
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Irt nova fert al1imus 11lt-ttatasdicere formar
Corpora -.
0 VID. Meta.
At menden ouden enzorgvuldigen Hermes ook mag nageven,
'Zoo is hy tegenwoordig voornemens, zynen Lezer 'Zoo 'Zake-lyk te onderhouden als hem eenigzins doenlyk is, en in 't vervolg
altoos zyne beloften omtrent zyne fchriften na te komèn . Dus is
ook de froffcb die hy thans trakteren zal, afhangkelyk van zyne
laatfre belofte, en hy zal 'nu trachten te proberen, hoe bedriege1y k
de fchyn is, en hoe veel het uiterlyke masker, vaA nabydoor de
Zon der waarheit geëxamineert zynde, van het inwendige verfchilt .
D~mondan (naverfcheidemalen gehoeft en gehemt te hebben (het
gewoone voorfpel van een Orateur) begon zyne Lakonifche Redenvoering in deze termen: Yolg de IVaarheit. Hy wees (dit zeggende)
·met den voorfren vinger van zyne rechterhant op het Kabout~rjuf..
fertje ,dat zoo lang was als het vyfdepartvan een Brabantfc>1e dIe,
en zoo gevleefcht als een paar Spaanfche Caftagnettm; en 't welk op
die woorden zeer 'bezadigt opfront, en in den tuin ging ; Wanneer
Hermes , als uit eene flaapziekte wakk.er wordende, uitriep: Helds,

W

J)temon! indien dat Juffertje de Wa~rbeit reprefenteert, is de Waarheit
niet afkomftig van eene Reuze-Familie; en de Franfchen hebben het geheim
iJe'Vat, wanneer zy iemant zes petites veritès zeggen; Ohemel (vervolgde de oude Man) is dan de lYaarheit zoo kleÏlJ, en z)'rI de Ondeugden
Ee
-UI
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zeo groot! Jan was het beter, dat zy , aJkeerig van den wierook der
ftef'I.:elitJgen, met de Godinne .dftrea het azuur van den Olympus had beklommen, dan. alhier in jlyk en drek, onder de gedaante van een. Dwerg-·
je, te fi:huile.n . • . . . Da:mon {!:remde de klemreden van Herrnes ,.
leide hem naar buiten, gaf hem een krifralle zonnetje, zoo groot
als een zak-kompasje, in zyne oude pooten, en belaftte hem daar
langs de 'Vaarheittehe[ehouwen, en z. v. Zoo ras b~(peculeerde hy (gefavorizeert door een' helderen hemel vol ftarrenlichten) het kleine
·Popje nier, of hy zag dat haar hooft tot aan de wolken reikte, terwyl hare voeten de aarde raakten: hy zag dat de tedere vingertjes,.
niet dikker dan cyterfnaren, tot een grooter lengte en omtrek groeiden dan de vámaarde Zon -Kolo.l!us van Rhodes, en dat twee fpierwitte zwanevleugels uit twee elpenbeene [chouderen (want zy was
moedernaakt) te voorfchyn kwamen,. door welkers behulp zy zich
ecd!: buiten het bereik van d'Opticesvan dier en men[ch begaf, een
weinig tyts daar na lager daalde, ver[cheide kringen om het kafteel
Leeuwenburg floeg, en eindelyk haar' koers zette naar eene vermaardeKoopftadt, toegewydt aan den Maasgodt en de Godinne Rotha.
Z y.lict eene {haal achter zich, blank als de melkweg, en glinfterende als fyn g()ut, bezet met edele gefteenten. Dxmon dat gewaar
wordende, nam Hermesin zynebouten, begaf zich met hem naar
d:: wolken,. en volgde het licht van de Waarneit. Maar het was
opmerkely Ic, dat de Waarheit , een' fchoorfteen in de ftadt naderencie,. waaruit een veelkleurige rook opfteeg" [chielyk dat gebou, uit
vrees van befmetting,. aan hare linkerhant (dat is de plaats van ver~chting) liet leggen, en' naren koers nam naar een geheel ander ge-·
deel te.. Hermes nieusgierig zynde, vroeg naar de oorzaak van dit
doen; waarop de gevlerkte Dxmon re.pliceerde, dat het huis van
dien fchoorfteen. wiert bewoont door een jong Drukker, die, eenige Pasquinades, vol faamgeperfte logens" gedrukt hebbende, op
hoop van daar langs een 'Voet vleefch in zyn kuip te bemagtigen, zich
te laat van hoop en profyt gedeftitueert zag, en dat hy nu, be[chonken 't huis gekomen zynde, zich zocht te diverteren met een bedroef}. vreugdevuur van die DreUgoden (die geene wonderen verticht
hadden) te ftooken. De Waarheit daalde neder voor de poort van
·ccn fchoon Paleis " en trat daar bi nnen ,. gevolgt van Hermes , die

aldaar
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aldaar eene rype PrincelTe a lombre zag fpelen', dewelke eeo- natuurlyke averJie vertoonde voor het dier, Man genoemt, dat zy, als
iets obfceens, met haat en verachting fcheen te befchouwen. Her~
mes bezag haar eens ter loops door het Microfcopiumvan de Waar-

heit; waar op zy aanftonts op een ruHbank achterover viel, bare
hielen zoo hoog opligttedat men hare fuillemorte kouffebanden, zien
'kon. . .. in 't kort dat 'er de Waarheit en Hermes van begonden te
blozen. Van daar marcheerden zy naar een jonge Juffrou, tuffchen
de 17 a 18 jaar, dewelke tegen Alatante in vollé hevigheit dus uitvoer: Neen; [preek niet een woort meer van dien droogen Jan; neen.,

Matante , ik heb als noch geen zucht 'l,,'oor het huwelyk, want mJ11C
rezolutÎe is, hJ eenemaagdelyke zuiverheit te flerven . Hermes appliceerde zyn krifialle Zon op die Vefiale, en wert grootely ks gifurpreneert, dat zy van kleur changeerde, den arbeit op den hals ,en weên
op weên kreeg, zoo dat zy, geaififleert van eene Kamenier en van
Mptante ,hinnen een groot halfuur eene blyde Moeder wiert. Op
ftraat komende, zag men een Man en V rou hant aan hant naarjluis
wandelen,. zyndezy beide ge/rakteert geweefl: by zyn Oom. Hermes bezag dat paar met zyn glaasje, en de V rou was in een moment
in de broek, terwyl de Man met een waaier fpeelde. De ZuitzeeAktionifien, op de proeve der Waarheit gefl:elt, veranderden in
Bedriegers of Zotten. Officieren, die, als Bazilisken, de doot in
·d'oogen droegen, en vreezelyker tronien 'vertoonden dan de
Prinsfen der Kannibalen, veranderden in Bloodaarts of Lammeren;
andere, m()defter gekleet, [peelden met den Vrede in hun' mont, en·
een flagzwaart in de handen. Oude Edelluiden produceerden, in plaat\'
van geflachtrekeningen, patenten van Kwakzalvers : en Zcdcn-Ref(jr~
mateurs waren, of Lichtmiffen of Bou,tfons. Een oude Jood
fcheen te fchreien over de ruïne van een' vervallen Tempel; maal'
van naby door 't kriftal geëxamineert, was hy bezig om Spaanfche piftoletten te befnoeien; en een uitheemf~he·Griek, voorzien met een
Gebedeboek en lederen zak vol onbefchaamtheit, verflont , als
eeu uitgevafie 'Volf, het graan van zyn' Evennaafien, en fchond
:z.ync huisvrou. Het is ce ne klos al te vol vlas om die in cene reig
af te fpinnen, derhalven zal Hermes in de toekomende week zynea
Lezer een. ampcler verhaal van de vordere ontdekking (door het
E e Jo
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.tuifial der Waarheit ondervonden) trachten mede te deelen, alzoo
hy tegenwoordig eénigzins genootzaakt is, zal hy zyne beloften
achtervolgen, tot het dagelyks nieus over te gaan.
Die van Schafhauzen ièhryven,. dat de rebellige vVilchinger Boeren, van, de Magiftraatgeordonneert zynde' den Eedt van getrouheit
te doen" zulks niet a\leel~ in negative termen hebben geweigert "maar
zelfs boomen uit d'aMdc)gefproken . Een Boer te regeren is iets
zeldzaams, en een Drofr die dat kunsje fiks, heeft is alzoo raar in een'
Dorp, als een witte Raaf in het wout.- Die boerevlegds zyn altoosdoor hunne onkunde miftrouwende, en gelooven zelfs geene Alma-'
naksheiligçn, fchoon, ze. hun in denoogft zonnefchyn, en in droogte regen beloven., E.en Boer heeft" behalven de D * * *, deweerclt en het vlees, n'JCh drie dootvyanden en drie bloetvrienden.
De vyanden zyn, de Schout, Sekretaris en Deurwaarder, die onbarmhertige Tienden uit deszelfs bedroefde projejjie verzamelen; en
zyne vrienden zyn" de hont ,_ die door baffen het huis voor dieveq,.
en het gezin voor eene ihapziekte bevryt ;'_ de kat, die hem voor het
muizennerflot van den Bi!fchop. Hatto bewaart; en de haan, die
hem, als. een Klapwaker ,. waarfchout wat uur het is. Hy vult de
beurs van zyn' .Lantheer , ontfangt de benediktie van zyn Paftoor,.
en fterft onder d' abondantie van Koornbrandewyn en zoetekoek ,zonder zich oit met den Hemel. of het Vagevuur bekommert te hebben;
Uit Vrankryk hoortmen, dat de Heer Paris tot ln/peéleur van detoekomende pacht is aangeftelt. Een Trojaanfche- Par is had zich
eertyts, een kittelig ltif.1)eéleurs-ampt over de huwelykspacht van Menelalls aangematigt, doch hy was zoo vuurig in zyne adminiftratie:,.
dat 'er geheel Troje door in braut vloog; door welk ongeluk de
pachthoef, benevens de Trouwmedaille , wederom in handen van
den Griekrchen Eigenaar vielen.. Maar de Huurder, of liever In
./peéle:;,r, had, als een valfche Munter,. geen kleintje den ovalen omtrek van dien. troetelpenning befnoeit, ja het gewigt zoo merkelyk
vermindert ,. dat h"., naderhant in de balans van kuisheit gewogen,
tien engelfchen en eenige azen tcligtwert bevonden, het geen nochtans den verliefden Koning niet weerhiclt haar dagelyks in zyne verliefde armen te herwegen . De Ridders van Kaprikornus en de
B;l:tnderheeren van den Stier ,. konnen uit deze Chronologie of tydre~{e4
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ning' zoo wel de authentykheit van hunne afkomft àériveren als
de Tytrekenkundigen, die hunne jaarboeken, of met de fimdatie,
of met de dejh'uflie van Troje beginnen,
De 17 der Loumaant zegt ons, dat Monjieur Desmarets de'ft'anfche Majefteit te Parys met een heerlyk Muzyk heeft bedankt, door·
dien zy' hem een' Pardol'lbrief, wanneer hy over het [chaken van
een Meisje ter doot veroordeelt was ,. heeft verleent, Onbegrypelyk is het voor Herrnes ,dat een Muzikant door d''Anemone of wintiJloem van een Confert de irreparabele dievel'y van eene maagdelyke
Roos herftellen k~n ;.en ,aa~l den an~cren kant overgelukkig voor
Desmarets , dat' hy door' ecne~ [ehoonc fiern des levens di~n leelykell
l1alsbant des doots heeft afg~wezen, In-Engelant zou hy'r met geeti
Airtje afgelegt hebben;' voor't minft zou die vleesgierige Natie, die
op het ehapitre' van den l'Ozenkrans~ zeel' ftreng is, hem fynder heb.:
ben doen zingen,' Het geval van den Hi', Hogan SwanJon, Deen[ch
Koopman ,- is noch vers in 't geheugen van Hermcs , Die onge~uk ...
l\:ige had een jong Meis-je bepraat, en wert, wanneer hy bezig wasdaar mê Î1l'eompagnie een Kupidootje te gieten, uit zyn voorteelend
werkhuis geneurt, zyn mcnrchevormtje ontnomen, om deverdel e
vermeerdering te beletten, in Neugare naau op gefloten , en einde-·
lyk aan dèn Schiltknaap Jak Keteh overgelevert ;, dewelke hem aan
gcene armen noch bcenen bezeerde, maar door het toenypen van eeu
Turkfche kraag'zoo aamborftigmaakte, als ofzyn adem tuffcben twee
bulten toegefchroeft wiert"en zulks (gelykde zwarte Aran zichhe..
r.oemt)
Om dat hyuit' de qron'
. 7'e gulzig dronk, en zyne luften
Op Pafos naehtaltaar al t~ onmedogent bluJ!é-,En Nennys kzûsheitfchon,
De EngeIfchen befchuldigen de' Heeren Bewinthebbcrs van dç
Zuitzee met ee11e erimineel~ malverzatie ,. en eeren hen met den term
van fe/ons of dieven, Wat de mal'Verzatie aangaat, Hennes affirmeert, dat'er geen flimmer malverzatie is, dan het geIt· te behandelen gely k een oud Man eene jonge V rou doet, dat is, kuGèn en
ftreelen, zonder iets, meer. Die in het gulde riet van Midas zit
moet.
E e );
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moet goude pypjes maken; en die met den Geltduivel gefCheept is
:moet 'er mê over. 11aar zoo zy dieven zyn , is hun halsbantzoo
dik verguit IJ dat hem geen hennippe Neklace oit zal konnen bevatten. Dit brel)gt Hermes te binnen, het aardig antwoort van een'
Engelfchen Struikroover, dewelke in het overleveren van zyn beurs
aan een Gerichts-dienaar, gevraagt wordende of hy geen meer guines
.hadde; genereus antwoordde: 'Ja, ik heb' er noch 200, maar mag daar

D'verniet diJPoneren , die zyn voor Milord * * * , die daarvoor, als een
Pater Trin;taris ,myn rantzoenaan de PatroolJen van de 1}burngalei
moet betalen.

De Franfche doen onsgelooven, dat' er fl:erk aan eene verzoe·
~1il1gtu{fchen den Hartog en Hartoginne dit Maine ,die malkanderen t'zedcrt hun banniffement niet hebben gefproken , gearbeit
wort. {} wat werpt het lluwelyk ram.pzalige twifrappelen in de
vreugdezaal van de Liefde! en het fchynt dat de man na 't genot
den verrekyker omkeert; want die noch onlangs zyne Maitrejjè als
een Koninginne trakteerde, [peelt nu op zyn beurt voor Koningk,
of liever Tieran . Een j0nge J uffrou, die voormaals eene Schuimgodinoe in fchoonheit, eene Minerva in verfiant, en eene Hebe in
een eeuwigdurende jeugt was, is nu verandert in een voorwerp van
haat en misvertrouwen , of ten minfte van onver[chilligheit. Hy,
die eertyts twee trekkebekkende Duifjes voor zyn derz,'ies verkoos,
kieft nu voor zyn huwelyksfchilt een' omgekeerden Arent. Foei,
die Jufferenplagers, die aan de versgedekte huwely kstafel, als opge·
zwolle winteruilen, fiJrakeloos zitten,met lange tanden die versgeplukte Zomerkar{fen gebruiken, ja [omtyts die naulykx durven bekyken,
terwyl een galant man ondcrwyl van honger fterft, en zich gelukkig
zou achten, met het over[chot van H,mnen te mogen ontbyten of
avontmalen! . . . . Maar raaskalt d'oude Hermes niet, die door zyn
hooge jaren buiten ftaat is om gunften van Dames te onrfangen, en
nu zyn hof by die aanlokke1yke Sexe fchynt te willen maken? gewiff'elyk. Dit eenige moet hy evenwel noch zeggen, da.t 'er noch
dage1yks ~ene menigte van fyne en tranJpirante paerels in de pooten
van een dommen Haan valt, die meer eftime voor een hantvol Vir~
ginvhaver of een bakje Franlêh druivdap betuigt, dan voor cenen
ge;ermillocl1dcu fchotd vol inlamfch.e confitttre1J.
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De Franfche JèZilit Poir~ ('t geen ruim zoo goet is als po;';rl)
heeft, in 't byzyn van de Kardinalen de Rohan, Polignac en Mailly'l'
mitsO"aders vele Geleerden (die laatfte doen meer dfpenJe in Oratim
dan IT1 balen of majqueradgs) eene fierlyke Latynfche Oratie gedaan.
Hermes heeft tè Oxfort eenmaal eene dierge1yke Latynfche Oratie
bygewoont, waarin alles zoo geleert behandelt wiert, dat'er d'oude Man weinig, vrucht van hadde; ook is het waar, dat 'er de En~elfche pronuntiatie van den Orateur, die 'Zoo fcherp was als de versgeilepe punt van een lancet, veel toe contribueerde. Herrnes moet
in paJlànt zyn' Lezer eene remarque mededeclen ,. hierin bettaall...
de; dat'er geen krachtiger argument in eene redenvoering is,. dan
een [choonen Diamant te zwaeien met den kleinen vinger van de
rechterhant: dit bezielt de Toehoorders met eene diepe achtbaarheit ; en het doet de oogen van de Juffers zoo krachtig [chemeren,
dat zy zich verbeelden twee Oratezwen, of liever twee Zonnen te zien;
waarop dan het vonnis van eene fa"l)orabele deciJie, als een welriekende Nardui-geeft, op die lieve hant komt nederdalen. Een vette
goudbeurs op zyn tyd uitgetrokken, en met een dreigement van
morbleu , myn Heer, ik zet. 100 piftolen, vergezel[chapt, is een overwinnend argument tegens Schilders, Muzikanten of Geleerden, die,.
als Uilen van konft, of Vleermuizen van geIeertheit , attoos eclip"
zeren voor de goude flralen van de Franfche Zon. Het derde .11'gument is dat van den Degen, dat hclàs !. door.afgedankte Officieren
en· Haagîche Lichtmilfen zoo verre buiten de grenspalen van betan:elykheit geëxt:endeert wort, dat Hermes ,die een dootvyant vall
vechten en krakkeelen is" het met eene groote ftilzwygenheit zal

paffieren ..
De Valfche Speelders moeten, op nadrukkelyk fchl'yven van drie
V orften, eerfidaags uit Hamburg decamperen. Daar is noch ongelukkiger noch oneereIy ker proRflic dan die "an een Spedder . d'Ouderdom verzaat aUe driften, uitgenomen het [peden en de gierigheit ; en het is beklaagdy k, dat eene goede zaak, die in 't begin
tot vermaak geinftitueert is, nu in eenc fchandaleuze broot\\'inning
is verandert. Haat, twift,.. vloeken, dronkenfchap, moort en valfche munt, zyn de kinderen, die uit de vruchtbare baarmoeder van
het fpel worden yoortgeteelt; en tegens een eenige, die door het fpel
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Ridder van de Weelde gefJagen is, worden 'er duizendctot Ridders
van d' Armoede geflagen. Het ware te wenfc.hen dat alle Speelders
getrakteert wierden als. dat driegefpan, waarvaR Hermes zyn' Lezer
in weinige woorden 't geval zal meded:ee1en.. .
Een Heer, .ciie uit vermaak de wa teren van Turnbridge in Engeland ging gebruiken, viel ~s daags na zyn arrivcmènt in de griffioensklaauwen van drie ValCche Speelders , dewelke ,hem het tytverdryf
van een pasdlesjeproponeerden; en het geen hy na eenige weigerende
termen aannam.' Het fpel was in d'eerfte drie minuiten ten voordeele van de GeryQns, doch het draaide op 't laatft zoo ,avantagieus in
faveur van dien Heer, dat hy ~!le hunae guines, beftaánde uit meer
dan 600, in eene ,eenige goutlj~urs verzamelde. De Heeren van
Six - cinque zaten inzak en affen, en ftaroogden op malkanderen als
geruineerde Klokkengieters; tot een van hen, als uit eene fiaapziekte opborrelende, hem vroeg, hoe zyn naam, èn waar zyn logement
in Londen was, om hem, lOdien zy zulks t'eenigen tydt mogten genegen zyn, tot revengie te kannen verzoeken: waarop hy repliceer.
de: Heeren, myn naam is Ladyman, myne woning in den 'l'our, en
myne profeJlie het maken 'Van Dobbe[fleenen. Wat dunkt u, Lezer?
Wie verftont het kunsje beter, de Marquizen van Deux-aas, of de
Fabrikeur van de Dootsbeenderen.?

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam hy Arnolrl willis; Amllerdam J: Ratelbant • J. ooJlerw'Y'<. en D: Ran'<.; Haarlem M: van Lte; Leiden G:
l(notter, Háge wed: Gaûnet; Delft R: Boitet, Dort J. van Braam; Utrecht M: Ll
Charlois; 's Hartogenbofch C: w: vander Roet/CrI j Bergen op Zoom overJIratm;
'Breda EVlfm4l1S J en~
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Purpureunt 'Viridi genuit de cefpite flOYeill •
0 \- I D. Meta.
Hans komt Hermes weder te voor[chyn om zyn' goet- of quaarwilligen Lezer een weinig wegens de predomiilerende feilen dezer
eeuw te onderhouden, en zal probeeren (wie 'weet wat 'er noch kan

T

toevallcn) om door dc fpons van eenc algemccne berisping, [om mige kode plasjes van zotheden een weing uit te droogen. Om dan
telkens niet met een zelve meel (zoo men zegt) 'ter markt te komen, is zyn voornemen, in de toekomende week den nieusgierigen
·de avontmmn van het Kriftalder !Faarheit mede tedeelen, en tegenwoordig de Liefhebbers van de Godinne Flora (dewelke meer [chatten door het ocukren van eene Roos heeft verzamelt dan alle de MOderne Flcriflm door 't veranderen hunner !lcvige Bagetten en Engel{che Auriculás) eens in pajfant met een zacht bloempencecl aan te raken.
eh/oris 'cram qute Flora 'Voe01.
Ov I D. FaIr.

***

Het was in het jaar 17 1 0, dat de Heer
Hermes verzocht om
in zyn tuineenige kurieuze Tu1pen en Aurieulás te portraiteeren . d'Oude Man ,aangeloktdoor de gekleurde 1"eputatie van dien Heer, die
van de Horiften wiert geëert als ,een Tuingod, en vader van de Luikfche Auriculás, nam de reis aari, en begaf zich te poft naar dat groot
Lente - Magazyn; en, de tuinpoort by geval op de klink !laande
(na twee groote Doggen, die als twee betoverde Draken de maagFf
delyke
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delyke zuivcrbeit ~'an de blanke Bagclfc;:, en het gulde vlies

\':111

de

geel en witgcoogde A!lrioda.i bewaakten, gepalfcert te hebben) {loop
hy Hil daarin" en ,n','!1J~ccrde tot aan de deur van een Speelhuisje,
waarin de voornoemde Heer de ooren V8.11 zyne mede - F/crij1en met
een hiH-orifch verhaal van het leven en nerven der Bloemen il:reclde ,.
terwyl de knecht door cene dienfrbare offerhande van d'eerfrelingen
des Ryns en Moezels hunn: dorHige fpraakleden zocht tcverfriflèn.
Hermes had den mont .ti geopcnt, om te vragen, of de Heeren nict
b~let waren, wanneer hy zdke mjffdyke cOJllpaf'atien hoordr:n voorflcl1en, dat hy eene begeerte kreeg om, cel' hy verder ging, eerf!:
cenigt~ oogcnblikken te lui!t:eren. Ik hou ftaande (riep 'er eell) do-lt
KON 1 N G HEN D RIl{ erger is dan T I S 1 P H 0 NE. . . • Hierop
dacht Benne.>: Die fleer is Roomfcb-Katolyk, en 'i.'O;v,I'Zy,b H1", N D RIK
In: ~ VIII. by e.m "cmN!e hclfcbe Furim, om dat liJ' d'ccrJle ReforllJ.'!teur
ilt Ef!,~cLtJj,t is ge1.vceJl. Een ander fchrecuc.k: Alortdiabel t indien de
PRINCES D'EsP'INOI JtÏet blanker is dan de STRATONICE,.
ma,g ik zydm dat, en z. v. Ha! (zei d'oude Man) die HeerCll zJn drOl.km ~f Î)hWiZZiek,' want boe komt de Byzit van SJleukus.· by eelle Pr/nerf
te P'l5., die, nau 'Z.'CCrtien dagen geleden, Valt Bl'fJjJèl 'tl.'1tzr P ar.rs 'uertrok~
ken i,; ? Dat is zoo (vervolgde een long Advoka.'\t, die .min bloemen
door blinde Mollen ,. dan Proce!Tcn' door eene blinde onbekwaamheic
'licrlO'rcn had) maar de K L E 0 PAT R A is. deugtzamel' dan de K o·
NI N GIN N E MAR I A ooit geweeJl is,' eJJ • • • • Dat is waar (contilIueerde een dronke Ont.t1ngcr, die door een D.afypus, eene bejaarde
Konkubinc, en een'L.yfknecbt wiert gegouverneert) ook is de. HART 0 G
V A N MA L n O'RO u G.: die; p'as drie jaren out, is, zwarter dan de
Sc H OOR ST EEN V E G ER: en POR T I A is z..uiverder dan. de K o·
NI N GIN N E A N NA. fit;!,! ba / (zei een Gevangenbewaarder, die
beter blpcn,cn dan een cri.minulen: bewaren kon) gaat ems met my, en
ikz,û.u KOE li OOR ~; op co; b.NJ doen zien , bène'Z.'cns dc.P RIN CE- S SE
VA N. POL EN, die zoo blank 'is als een Le~'Y ,. en een uitnemend klein root
"jf/,l,mnJetje beeft. . . '['ut, tltt (galmde een jong Heer uit, die meer
door het Ff<'recJll dan een PriczpimJus geincommodeert wert) het is imr,i'!tS eem con/tante waarbeit, dat de PRE T E- N DEN T beter jfant houdt
t/,m de P R I ~ S V A ~ HES SEN, en minder 'Verl(){)pt . . . Dat is een
!e(!,~(,:1 :,zei Hennes , die de deur opfiiet , en als een Rodrigoop 't
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geve ft van ~ri' Degen klopte) èn ik bo!iftá.1ndc (n~rvolgdc hy) tMt
Î'lien. 110it dierge/yke odieuze cOl1tpdratim mag mld.en tl,:fèbm. een 'i-'an dè
'lJ)(lkkerfle GetJeraals: en een Ridder, die zich rtoit dan door tranen heeft
gede/iingeert, " • '•• , Hierop begonnen zy alle te fchateren of zy onzinnig waren; en het gedult front op het tipje omden ouden Kampioen
te begeven, wànneerd'Eigenaar, d.1.teen man was als 'WYlt en broot;
het woart opnam, en Hermes onderrichtte ,dat zy van Tulpen dis ..
ionfeerden, die, gelyk de Klokken, wierden gedoopt; de laatfte om'
de booze geefren te verf1::rooicn; en de eerfte, om die voor de mol·
len en aardwormen te bewaren. Dit zeggende front hy op., benevens het gezelfchap ,en bragt Hermes by een bedt vol uitgekipte
Tulpen,daarhy zeer. aangenàam dqor d' overdadige menigte en veelkleurige livreien van die fchoone Gewaffen geJurpreneert welt; en, beter
Bloemfchilder dan Bloemkenner zynde, prees hy hy geval eene Bloem
,die een vroI)lke teekening hadde: J;l1a~r de voornoemde Heer zei al
lagchende, dat het maar een Bellevidere was., Daarop, prres hy een
tweede, en dat was eene gemeene Kouleur de Rofe. Dus be1achte een
ieder de flechte verkiezing van Hermes , ,uitgenomen d'Eigenaar,.;
die uiterly keen fatzoenely Ic man verbeeldde, en geenzins van oordeel was misgedeelt; maal' zyne g1andula pittealis [cheen geraakt, door
eene kwaal, die Hippokiates TIJ).I7r7rO,M'YÎ~ (Tulippomailia) Tulpziekte
,noemt,; dit alleen uitgezondert, redeneerde hy redelyk gez0nt ol'cr
alle andel'e voorwerpen.
De Heeren Fldriftewwaren vergadert om eene doktorale conlultafia
te houdèn over éen kwynendeTulp; gcnoemt La Kabinet Roial. ,Een
'Oud L.iefhebber debiteerile allereerft zyti gevoelen; en, na de Bloem
eenige ,minuten door behulp van zeven -a acht verfcheide brillen gr:GOnjidereèrt te' hebben, was dit zynfentiment; dat die Bloem ziek wa~,
,poordien "':'y zich niet wel gevoelde, en dat die kwaal fproot>uit een
ongezont toeval. '.'.. De F/afiften begonden hierop eenparig.tc
iagchen;, en d'odde Heer krabbelde naar het Tuinhuis, dronk fchielyk
eenige kelken Moezelwyn, verzamelde zyne hantfchoenen, frok' en
,degen, en laveerde (injalutato'hofpite) zonder 't gezelfehapte groe.:.
ten, naa-reen Koffyhuis. De groorfl:e cam:uljien van het fchateren
gepa./feert zynde., ,nam een twee,de het woort, ,en onàerftelde, dat de
Bol van die Bloem door een onderaarts Mineur geraakt moeft zyn i
Wfmt. (was zyn vervolg) I;y fth,ynt eenigzins naar 't we.ften gebogen.
F f l.
Neen

(

lil. )

Neen (replicu;dc een anàer) dat is mis; maar die compojltie is tegm..,
jif)'dig a::n Zpt gCj1eltenis; hy moeft minder raapaarde , en meer oude mijl
en wit zant bebben geb."d . .. 0.1 dan 'WaS die Tulp een man des doots ge'F.:eej1
(zei de Cipier) neen , myn Heeren, dat Winterwater I dat pl/inter'water!
waaronder. zy' 'veertien dagen gezucht heeft ,. is oorzaak van bare uitdrooging . .. Dan zou ik haar een bouillon 'I.;an Pipers ge'ven (antwoordde een
.4potheker) dew.yl 'er niets iJ, dat me&Y' tot de doorftraling der geeflen
m /àppen contribueert . .. IVarJl'om' er niet een klyJ!eer by ge.ol'd{)nncert ? (zei
d'Eigenaar) datJ konja voor mamtaal en medikamenten deklarerm .... Hierop
begonden. zy 'wederom als zotten te [chateren: maar een mol, die een
nieuwe loopgraaf onder een bedt Engclrche Aurikulás begon afte 11e..
ken, en 'er al vcrrëhcidc met de beenen in de lucht had geworpen,.
itllittcd'onmatige vl'eugt van de Heeren Liefhebbers, en verwekte
ce ne generale ftilzwygenheit onder deze achtbare vergadering. d'Ei~
genaar , als of hy een Moor uit Angola was, hielt zynadem in, en greep
11:1ar eea (pil; een ander trok zyn degen; een derde vroeg naar de val;
fomn1igc w.lren van gevoelen, om dien zwarten Sarazyn dell weg te
,oupm'i;': wanneer Hermes in die generale confufie, zonder een woort
te liJreken, zyn afiCheir. nam; ontzet en verbaaft over de zotheden
der FloriJ! en, die, gel)' k Thej'eus zyne Ariadne, desgel)' les de versontloke hllwelyksrozen op een eenzaam bed laten pruilen, om, als
Egyptenaars, de Tulpail1inen en andere gewaOèn aan te bidden.
.
Te Londen is de buitenrporigheit van rommige '.dktionijlenzoo ver
gegaan, dat de huisvroll van een der Direkteurs eene fubfcriptie van 1000
pond fis. voor haar fa'-;,'oriet~l\atje" op dcn naam van Madame la Petitl!"
verkregen heeft. Herrnes is geperfuadeert ,. dat de· katjes gewoon zyn
op de jitbfil'iptien of onderfchryvingen te leven; maar het gebeurtzeldcn, dat zy'er eene inteekening van 1000 p. voor ontfangen . Het is
omtrent zes jaren geleden" dat een lief lzabelle~ Katje,. 't wdk, gely k
een Kanar.yvogcltje ,. het dag~l yks broot door een [choone item won,
fchielyk refoi'Veerde, om dat talçnt met eeneligchamelyke'exercitie te
vergezelrchappen;~ ingevolge van die rezolutie verruilde· zy het ver~·
armde Brufrel tegens het weelige Londen. Zy had het geluk van een
{(ho~n, ryken goetaardig Lo.rt! te ontmoeten, die, h:lar eenige Ita~
liaan!che en Fran[che Airtjes hoorcnde maauwen, aanfronts dat Katje
den neusdoek toeWIerp, in zyne ovcripelige bouten nam, en, in {pyt
y,an J'echte Sultam, daar mê dagcly ks eenige uuren krolde. Doch
hoc
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hoewanRelkaar de liefdebetuigingen van die Katjes zyn, kart niemanr,
die maar eenigzins by de Minvoogdes heeft te fclioolgelegen, onbekent
zyn: en een Hermetifche V riem is dikwerf ooggetuigen, enmogely k
wel participantgeweefr,darverfcheide Italiaanfche Katers door het dakven Her van eenmuzik,lle 'Uois tot in het Slaapzalet van dit Puisje w:Hcn
te dringen; en dan· mankeerd<:: 't nimmer, of
Na 't gekrol van ut, mi l fa':
U/as 't rmt d.: Puis, f..:j cetera,

De Bruflêlaars fchryven, dat de Heer Cr()kaert, PaftoorvallLcn:
beek, die tot Abt van Dilligchcm verkoren is , door den Aartsbi[·
fchop van Mechelen eerfrdaags in die Abdy zal iogew)'t ,vorden .
.Bermcs gelooft (en zyn geloof is op ervarentheit gefondeert ) dar el:
geen gelukzaliger \'laerdighcit op het oppervlak van den. geheelen
aartbodem wort gevonden dan die van Abt . De vier elementendoell
hun gunfibewys aan de vyf zinnen van een Prelaat; en de ganfche natuur is op zyn wenken dienfibaar. Door exquijite gerechten en fi(per!Ylle wynen wort zyn fmaak gekittelt. ,. en men Hreelt zyn gehoor..
door zoete maatgezangen en konftige inftrumenten. Zyn gezicht
fchcmert door prachtige gebouwen ,. eellwiggroenende Elizc.eJi;h~
4

tuinen, r.yke meubelen en overkoitclyke Kerkfieraden : men ver-.

fiJilt aan zyn' reuk de geurigfte wierook en van het Oofien, en alt};,
zyn gevoel de b.1ankHe Schoonheden van d'Europefclie waerelt. Zyn
gïOotfl:e fatigue is, zyne handen te wallen om te middagmalen; eli·
zyn voornaamfte onrufi ,. fomwyl zonder vaak op een zee van zwa ..
nendons te moeten dobberen; in welke exercitie de befiiering van
zyne Abdy min belang heeft, dan een piramidale Patryzepafiei, een
paar Brugfche Kapuinen, of een half douzyn il:oopsflcfT'en vol druh
vcvocht, waannê zync Eerwaerdigheit, in gedachten (doch zon~
derdenken ). de maag heeft overladen.
GaudUlt equis canibusque & aprici gramiilc camp! .
Ook heeft een Abt altoos, gely k een Monarch inde Trcurfpclen,
zyn Vertroude, die in debauches zyn Tafel-compagnon, en in liefdehandelingen zyn Kamerdienaar is. Dees, als een habie.l./i/frolo:;ip, voorziende, dat een aartièh gebou, dat dagelyks door een dobbel zevengeftan~t van 14 fchotelen gebraden en gezoden ''lord opgrpropt,
en door een' Sodiak van 12. bouteil/es Bourgogne- of Champagne wort opgevult, geene eeuwen verduurcn kan, Haat z)neHarl-:1cpooten in het erfdeel van St. Pieter, ontEmgt dageI) k~ ~ttle drieFf 3
d\,h~

'''\n
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dl,bbele portie uit de zegeningen van den Aht , en eene zesdubbele
uit zyne mildadigheden; hy blyft hem vorder getrou tot de jongfle
BeHediktie; tot hy hem eindelyk (ziende dat Heeroom agoniJecrt,
en dat die groote Diamantring hem in het diflribueren van kruiffen
binderlyk is) in eene groote dooding des vleefches, datlaatfle mer1\.teek en van zyne waerdigheit ontneemt, en het aan zyn' eigen vinger
fteekt. Op dat jignaal vallen de omil:aande Kanonnikken op den
uitgeblufl:en Kalkzak ; en een iegelyk approprieert zich een fruk of
brok van den dooden Sant toe: zoo dat-de Prelaat, zoo tocgedoft,
leggen blyft, ais of hy voor de eerflemaal de waerelt beCchoude; en
eCl? jonge Novitius, die buiten a~ieln uit de kegelbaan komt aandraven, befchout, als een andere Cbam, de naaktheit van zynen gee.fie1yken vader.
De Paryfche brieven debiteren ,dat'er meer dan 180 Ritmeefiers
:llltnne demisjie of permisjie, om den dienfl: te quiteren, hebben vcrtocht.. Zoo op dat verzoek fiat wort verleent, zullen de paerden
min waerdig zyn dan de DelHèhe JubJcriptien; en de Ritmeefiers zullen desge1yks, -als Ontzenuwde Aktionifien, te voet moeten loopen.
Maar aptepos van demisjie. Herrnes moet zynen Lezer een vertellingje
mededeelen van een Paert ,.dat zyn demiJjie, zonder zulks oit m0ndeling of notarieel gepretendeeyt te hebben, verkreeg, en echter ....•
Maar 'rt geval zal zoo ras gekhrevcn als gezegt zyn.
.
Karel van Duras, Hertog van Kalabrien, ordonneertle eertyts,
aat'er voor de groote poort van zyn Hof een bel zou worden vafi:-gehecht, die ecn ieder, dewelke 'Juflitie verzocht ('t is groot jammer, d:lt zulks buiten de mode geraakt) zou mogen luiden. Het
gebeurde eenmaal (of 't by geval of anderGnts gefchiedde, is Herincs onbewuft) dat de Ridder A/tlrk Capet een oud Paert aan den dyk
joeg, of fchoon het menigmaal, met de \Vapenfchilden van zyn
doorluchtig Hnis behangcn, in TOl1rnoi.fpelell gezegepraalt, en
meer wonden in uirhcemfche t,vecgcvecliten ontt~U1gcn had, .dan
Jonker K. v. M>lt * in zyne Romeinfèhe Inlantfche oorlogen. Sominige Geléerden van die eeu _ft4fi1teerdcn, dat het bejaarde beeft (het
.is eene gemcene ziekte onder d' lm.'tdidrs) door 'het ophalen van zy'ne heldendaden de andere Paerdcn Îllcoinmodcerde; en andere affir1u;crdi;:, dat het, als een ond folda:lt, het plonderen gewoon, dagdyks vyandclyke il:roopingen op het hoi en haver van zyne gemifedereerde!z ondernam; enfin, het is d1Il zoo het is, d'arme H<!ls
kre~g ,·on.;ê, zonder zoo veel als een kop h;wer op zyn vaar wel te
ontf.1..n-

*
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ontFangen. Eenige dagengeperegrineert hebbende, wert liy by ge·
\'al de groote ,Kreefteldauw, die voor een hantvat van de dtlcal~
[chel verflrekte , gewaar, en wandelde d<lar op los, om zyn' [choft
(het {chynt dat hy zoo [cluu'ft van huit was, als Argus Y,U1 geeft is)
däar een oogenblik aan te dh)~rteren ; dog het illuflre diL:r gll1g zoq
dom te ,vcrk, dat de bel begon te klappen. De Hartog liep naar
beneden, opende de poort, en liet Ronfinant binnen tr:.den; doch
bcfiJcurende, Jat het beeit te genereus was om 'J'ondanLb:urheit van
zyn' Meefter te di7;ulgeeren, liet hy zich hier omtrent elders onderrichten, en hOOiende dat het een afgedankt dom~fliek ra.n den Ridder
\VitS, wert die aanitonts ontboden, en tegens het Paert gcconjrontccrfiw,larop hy door de.mande viel, en de Hartog hem ordonneerde, dm
ycrftooten Krygshclt, tot een reeompens van zyn' voorg\l.anden dicnit
( ad 'i.Jitam) van een zacht voer en warmen fral te voorzien; zoo tht
het Beeft wel zeggen mogt:
Gi'alias tibi ago, optime Prineeps.
SEN E CA, de Tran<l.
Giileren avont doorlas HQl"mes de zesde Stitira van JU'i,:elj(Jlii. ï en
op die paf}àgie van MejJàlina komende

- tune nttda papillis
C01:!litit attratis

begon hy dus te r~/onJ1eren. 'Vaarom, Korinna, verbergt gy die twee
fchoone ivoire appelen? \Vaarom die onnozele tweelingen, die niet~
misdaan hebben, opgeGoten? 1\1en ziet hen immers ouder de verdrukking van het linnen zuchten. 0 ja ,Xorinna ,. men remarqueert
dat zy, door een edele {pyt gezwollen zyn. Zy bezitten maal' ruim zoq
vele maanden als gy jaren. Zy mogen badinerm wan~>cer gy ernfiig
zyt. Hoe menigmaal liet eene Baker, wanneer gy niet ouder waart
dan die Lammeren, alle uwe behoorh kheden zien! 'Vaarom dan die
l,uiglammeren met meer wreetheit getrakteert ? die c1penbeene Hemelgloben, die tegen des dageraats proef beftaan konnen! Herme'i
gelooft dat A1ama die onder bedwang houdt, uit vrees dat zy, vrX
7.ynde ,. die vryheit, om ons te attacquercn, zouden misbruiken. Die
voorzorg is onnoodig, want alsdan moeft zy uwe f~hoone oogen eu
andere ,aanlokkelykheden ,.die dagelyks- onze vryheit vrybuiten, ook
b~dekken. Uwe [neeuwitte Heuvelen zullen in die gevangkenis
lnvaadaardiger worden;, zy zullen zich op de minfi:e okkazie door de
kleine ope111ng val1 eene kantetralie in cmbujëade Hellen, om aan den
eedlen ongelukkigen dien zy ontmoeten het leyen, of op het al:"'
lerminft de vryheit te benemen;
"è,':2!}
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Niets is t,oo bla~,k als Kloris aangezicht,
TFaarop bevalligheên en roos en ,fel)' pn-ken :
Roept gy. Korinnás bor.ft, Wizar Cytberé voorr.,widJf ,
Damon, zal in pNeu niet ~Ioor 1IW Klori.r w)'ken.

o

WAARSCHO·UWING OF DREIGEMENT.
Eerftdaags zal de'Heer Grenouifle en FiIle, een Bas - Normand , de
doorge1eerde verhandeling, om de groene Kikvorffen voort te planten, aàn de Drukpers overgeven. Na dat hy in twee deden, groot
folio) de differente geila·chten van de Kikkers opgetclt heeft, proponeert hy, om tegens den voortyd eenige tonnen vol Franfche V orf-.
fen, die door verfcheide gevarelyke fprongen proeven van hunne bekwaamheit nebben gegeven, .·benevens eenige Scheepsladingen [tCi'ma ranarum, in Hollant over te voeren, en dat alles in behoorlyke
vyvers te verdeeIen; om dezelve, ryp en volwaffen zynde, aan de
Franfche Refugih (die gehee1edagen, ten nadecle van vrou en kin.,deren, met een boogje of angelroede alle {looten afloopen) voor
een' ci'liilen prys over te laten.
'. 'Een jonge Boekwonn verloren geloopen zynde ,fuftineert ~ V rou,
èat hy langs de natte plank van een vVynhuismogclyk in een Vleeshal by de Boomtjes zal ge:Oibbert zyn ; derhalven verzoekt zy een
iege1yk, die hem mogt voorkomen, denzelven ten fpoedigfte 111 zyn
eigen voor1mis 'weerte leveren; zynde hy van geen gebruik dan voor
d'Eigcnaariler.
Herrne!; was gereJolveert op den dommen Arglls een nantvolvermaning wech te werpen, doordien hy met brutale en projd,ne comparatien tu{fchen een Sodomiti[ch en een toevallig vuur zynen Lezer tracht
te vervroly1ren; maar een Y-advokaat heeft zyn pardon geobtineert,
zeggende, dat het met jonker Pauweftaart yan primoJal'luary tot ultimo .December fiber gefrelt was, dat hy in dien tulI"chentyd altoos
zoo wel van geeft en oordeel, als van geit en reptitatie ontbloot is,
en dat men dien Koolhaas moeft laten uitraaffelen, wiens papiere
botervlieg geen .meer levensdagens dan een Oeveraas 'bezat'~ veraer zei hy, dat Argus in alle geval meer dan een Kourant-eccho,
en~minder dan een gerefpeéfeert Schryver was. Item dat'er geen nut
of vermaak van een Man te hoopen is, die zich zoo weinig door de
fchryfpen als door den ryksftaf van eenkatoene1 diftingueerde ......•
In 't kort hy defendeerde zoo wyt en breet den Doedelzak van Muiden, dat Hennes 'cr weinig in zyn faveur by zal voegen, maar blyft
~naar gewoonte
Zyn Dienaar
CAMPO IRONICE.
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/1.'rit,1s efl per quam immutata ca qUte font, trut ante luerlJm,
aut futura fz!i1t, dicuntur,
C ( eER 0 de Inv.
'IEden zal Hennes fommige reflci'ende a'Vantltren, die hy, door

l-

Je \Va;J.rheit vcrgeze1[chapt, ondervonden heeft, eens optellen, en met de adely ke konft, Piktura, zyne inleiding beginnen.
llfulta rz:ident Piélores in umbris, & in eminentia qUte 110S non
'i.:idc7ilus.
CIC E R O. + Acad.
Dc\Vaarheit dan (0 hoe gelukkig is een man die zoo een goet gezelfchap heeft!) bragt Her11les in 't gebou van een gerenomeert Koopman in Schilderyen ; een per{ool1, vermaart wegenszyne grondige
kennis, zedigen imborften deugtza~tm leven; ja zoobega"ft, dat hy,
des noots zynde, ecne Hoogcfehooi voor de je~gt (dat is op 't oog}
kon verflrekken . Dees Heer had met veel moeite de namen, zoo
van Italiaan{che als Nederlant{che SchIlders ({choon by nauwelyks
lezen kon) van buiten geleert; en de klanken van Ra/ael d'Urbino,
JWichel ./lgnolo, Carats, Com'gio, A/ballo, A. 'V. D)'/.:., P. P. Rubbens,
Fluweelen Breugel, Ojlade, BroU'wer, J. D. de fleem, en z. v. dartelden als Zeegoden op d'oppcrgolven van zyne lippen. Noitdronk
hy eene bokaal witten wyn, of daar zwommen ten minfle zes Romein{che Schilders op d'oppervlakte; en noit rooden, of men kon
'cr een douzyn N cderbnt{che op den gront zien [partelen , Vorders

Gg
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was hy zoo oprecht en confcientieus, dat hy min zwarigheit maaktcJ;'
om iemant een Copy voor een Origineel àan te preken, dan een Juffertje uit den ftamme Levi om met een getrout man het Overfpel te
plrgen . Hermes ftelde door het kriftal der Waarheit man en paert
vp.den proef, befpekuleerde eerll: den regtzinnigen Konftkramer, docn
met weinig voordeel voor den Patient; want hy wert aanfionts in_
7.yn dement van v,'aanwys, verraderfch en bedriegc1yk getransmuteert: en d'oncchte Konftbalbartfchilderytjes, wanneer hun de gulde en ebbenhoutc Geraden wierden uitgetrokken, en de blanke vernis
en gom huiden afge!troopr, fchrecuden: Genade! genade!' 'wy zyn Na-

ue·ve;J r,,'.zit t!elJ Eccho, Aterlingen 'IJan den lf/éer;1uit, in hoekei~ en 'winkeTs get;:e.'t, zonder Peetvom of Peetemui in 't duiJfer gedoopt; en noit beeft
OItS Cart!:s ge:z:!ciJ, ofCorregio ons beädemt,' van DJk en Rf/Mms 'lvaren.
kmg in /fof en aIFlml 'vergaan eer wy geboren 'lvierden . bI" kort, 'Zvy
;~}n .... ,<c.:.v ZJi'1 lorren en leuf'etI; of 'Op bafrcrt-Neerduits, geene OR.fGIN E E LE N, maar bedricyJ)'ke CO P TEN.
De Waarheit kon ni ct langer het byzyn van den Leugen dulden "
maar conduifeerde dcn ouden Man in het huisje van een kreupel Drukkertje, dat in eene vricndelyke fiunenfpraak was met zyne Orkade,.
namelyk eene C1menfpraak tuflèhen een Doosje Tonder en een Kruikje
Gal. Het Manneke, wiens vcrzope tronytje uit meer koleuren
bcftont dan de ftaten van een Stofjeswever , zat befchanft in eene
borftweering van boeken, dewelke· inwendig rot en uitwendig vergult waren.· Het roemde zich een Menno Simons kint te zyn, en
dreigde hem na· te volge~, doch met zo~ veel fpo~ts, als een ontheupt Rypaert op een' dIepen en doorwelkten klmweg ; 't zy zyn
natuurlyke marfch hem deed achterwaarts deinzen ,. of om dat zyne
long door de corrojive uitdamping van die boeken verzworen was,.
Hertncs bezag ter loops door zyn kriftallyne vergrootglaasje die deftige bladeren, en Devont dezelve te beftaan in Koerbaehs IVoordenhoele, de Werken 'van Ctefar VanimlS, La l-Iont.1ns Zeden der JJ7llden"
de JTryheit 'Van DenkeiJ, Tolands Uitbraakfels, het herlfclooze bock
van Juffrou Hoogentoorn, en z. v.. dewelke hy, wanneer de Uilel)
hunne kazematten, de Egels hunne aart holen , en de Vleermuizen
de puinhoopen verlieten , aan deze en gene met ccn Die\-c1antaarntje
kroop uitventen ..

Her-·
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. Hermes., door de \Vaarheirgewenkt, verliet 'CBoiteu.~e, en drong
in 'een Salet, w:larin vier bedaagde Heeren, met de fok op den
domphooren, hun door of leven uit een ofi"ekookertje verwachtten,
en ieder rt/()ment op het hoogen of lagen der Teerlingen diJfererende
mombakkezen aantrokken. il1orblctt! riep de jongfre (die meer dan
duizentmalen mct OEvicl' Kromwel kievitseieren had loopen zoeken) 't Fortuin is behext m belezen: fit ik protefteer ,dat ik bort en fteenen aart den .... Halte, halte (viel 'er een anderopin,dievoortytsden
vermaarden Prins Maurits onderrichting in het Schaakfpel plagt te
geven) ik'IJcrlies altoos . ... Altoos geen eer of fatzoen (brulde een derde, die een zwarte paruik en blonde Hevels droeg) want ik, die maar
'/peel om tJtpaffiering. ... Hierop overviel hem een zware hoeft; waar
o.p hyeeli' neusdoek, en benevens dezelve drie yalfche Teerlingen
uittrok, dewelke aanftonts door het kriftal werden bezichtigt, en
bevonden, dat zy hunne hooge oogen aan een fttbtJelboortje en zware
kwik waren verfchuldigt;zynde die venert!bele oude Zondaars, Speelders
van hun beroep, die, by man.'eement van : llaal mich der Deibe!s, of
jonge Groentjes, malkander door het lancet van een pasdiesje hetOr
potabile aftapten. Niet vcr van die Akademie ontmoette Hermes een'
Roomfchen Sant, dewelke langs de poort van een voornaam Paleis,
alwaar hy wekelyks eenige Zedcleflèn leverde, wert uitgelaten. Hy
had (door yver ven'ukt) 'om het vlces t'onder te brengen, al te lang
met de Kamenier gcworfrelt, en einQelyk bevonden, dat het fpreekwoort waar is :
'I'andcm bona caufa :J't'iumphat.
Verder zag Hermes een bleek tenger Sprinkhaantje, dat eenige ,-ette
pagüüs in het Corpus Juris van een' geduldigen Rcgtsgeleerden had
nagezicn. Hy wert op den reuk door een ongelukkig IVIedevryer
opgevolgt, die den Haas en het fpoor in een er:g fl:eegje misliep.
Dcze wederom wert nn een derden gevolgt, en die weder door zoo
vele andere, dat Hermes genoot7.aakt is, 'er een [pelletje by te treken;
want de Drakehuit van zyn papier is veel te klein om alle de N achtgevallen en \Vaarheits - ontdekkingen daarop te {(hetfen.

Nee moya quod Pontus, quod terra, fjuad eelt/cat alr,
PoJei! & appC'jitis quitritur jejlmia mmJÎs.
G g z.
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( 180 ) U-;t BruIT'el heert men, dat de Marquies dt Pancallier een voor·treffelyk Feftyn, dat met een magnifiek Bal befioten is, heeft gcgeven, Is het mogelyk, dat ome flratfè Batavieren de eenvoudIge
gerechten van hunne hartvochtJgeV00rouders verlaten, om, als gecondemneerden, uit die overfpelige, en met gif yermcngde Fran[che
deli/wte.flèn, hun voedel te zoeken? laten wy ons geheugen met die
[pierachtige Kampvechters-ledematen der Ouden eens ververITcn, en
zicn, hoedie gewoon waren met hun 2.f a 26 rondom een' gebradcn
Os te gaan zitten, en dien tot de bcenderen toe op te kluiven.
!vloeten wy niet met droefheit op de lichaams" en krachts-vermindering dcr Hecren van Gornichem rejleéferm!. Hoe' zyn die iterkc
{chonken en zenuachtige armen tot poppebollten en zw:welfl:oksbeenen verfinoltcll! Het is eene konftante waarheit , dat dic' robufle
Arke! , met de handen aan de [chotbalken hangende, tuITchen zyne
knÏen nooit het paert zou hebben opgeheven, indien hy dagelyks
met Fran[che FricaiPes en Ragouts onthaalt was geweeft . Ook is het
niet waarCchyne1yk, dat eene jonge Dame, wanneer zy die ophit[ende SouppJs, 1l:erkgekruide Sau.flèl1, en geforceerde Geri<!:hten inzwelgt, dat 'Ly (zegt Hcnues) twee a drie jonge Reuzen t'eener
dragt zal voortbrengen.
Voorleden Zomcr wert Hermes van een Heer getrak/eert, die zyne bezighcden in twee deelen onder[cheidde ;. zyn eer ne was, om
lekker te eten ,: en de tweede met goede vmOl'den zyne Kreditcurs
fchatryk te maken, Ontelbaar was de menigte van [chotelen en
aJlietten, die alle met de uitvindingen van Robert, Gai!!ardon, Mandàm, Brignaillé, en diergelyke vermaarde Keukeldouwers pronkten,
Recht tegenover den ouden \Vaarzcgger BenDes flont naar het [cheen
een gebrade Y zervarken , maar, van naby befchout, was het eene
gelardeerde. Kallekoen :. twee Konynen waren door de behendige anatomie van een' Fran[chen Kok in twee Faifanten verwi11èlt ,_ en men
kon noch de linken in eenSpeenverkjc, dat tot 'er doot toe was gegeeffelt om dat het kort zou zyn,remarquerm: de Karbonaden waren
gewonden in papiere nachrrokken; de hoenderen. en duiven met
60rflplaten van verkensleder voorzien; en. de gewapende Zeeman:Hers (kreeften) werden, gelyk lVi/lem den m/iCl!, Hartog van N ormandien , in hun harnas gebraden. Het is ondocnly k cene nct~e bc-
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fchryving te geven van eene blinkende Yspiramide, uit gecal1delizeerde
bloemen en vruchten gecomponeert; moetcnde Hennes noch lagehen,
wanneer hy gedenkt, hoe fommige gaften door yskode wynen den
brant van hunne tongen zochten te verfriiTen,- die zy een oogenbhk
te voren door peper en verhittende f}leceryen in vollen gloct hadden
gezet.
Voorleden Zondag zyn te Parys 10 a 12. Vrousper[oonen, uit de Kerk
komende, van de fi:raat opgcligt, en naar het CI;,:!telet gebr~gt. De;..
".:otie is eene deugt die de Sex in eigendom of liever erfpacht bezit:
hare affiduiteit voor Kerk en PrieH:ers bekrachtigt deze Helling: oy
voorbeelt, ziet men dagelyks niet dat de Biegtfroel~n door een knielent ejèadron Dames en jonge Juffers belegert zyn? ja daar is zelfs
geen Kapucyn, al was hy zoo gebaart als de Zeegod Glaukus, 7.00
Hreng als 1./ikurus, en zoo vervallen als een oud adel)' k ftam huis,
die niet pronkt met eenen completen rozenkrans van IJevotctrizen; d~
gcringfte voorziet hem met pomade voor zyn' baart, en de magtigfte
met wyn voor zyne tydpaffeering. Maar hoe duur ftaat hem die zegen!
want hiervoor moet hy door zyne gebeden deVroll' in een vrucht·
baar huwelyksbed, en den man in een neringryken wirlicel maintÎnerm: hy moet den Zoon aan een ryke JufE'ou ,. en de Dochter aan
een goed Man helpen. Nota bene: de Lezer zy gedachtig, dat Hermes door een goed man' verftaat, een man, die zich door. zyn vroutje regeeren laat: want is het niet beter dat de blinde Huishen een'
Haan op den onbekenden weg misleid, dan dat zy dien volgen zou,
die met twee gezonde oogen begaaft , en der baan kundig is? ó neen!
zoo een wolligZuiglam wil door geen Lompert ge regeert worden;
liever zou het uit zync lieRyke oogen twee paerlen laten rollen,.
waarvan d'eene Bedrog en d'ander Spyt wort genoemt. Wyk dan,
goede Hals, die met goeden raad uwe bedgenoot wilt onderfchragen :
wyk, maar echter wees niet zoo reukeloos van hare ra~ltgevingcn te
achten. Die met een vrou advizeel't, is de vcribndigite nier,
maar die haar Advies opvolgt, verdient hetteeken nl.l1 vry heit, èCll
achtbaren hoet, te derven, en met eene zotskapróen té pronken.
Hoe ver het crediet der V rouwen, ftrekt wert eertyts niet kwaly k van
een' Zwaab uitgeleit. Deze hoorendedat een Kcizerlyk Overile werf·
de, begaf zich daar naar toe, en bood zyn rer[oon :1.8.n, oru Gehoor~~
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Iyk voot een' gdmurden DootJ1ager' aangeteikcnt te V.'iJ <,.len. d'Over~
He, gort PJUS goet Roomfch zvnde ,vroeg den Kl'ygcr, wat zyn
1

gèloof was wegens de H. Mager? waarop hy met cenc groote zed igheit repliceerde; Heer Ovclj! e, 'ZtJ' arme Zwabeii geloo"JC1J aan gw:e

IVy·"cen.
De înwyding van den Heer Krochaert, Abt van Dillegem , is geeindigt met de plechtigheit van een grooten maaltyt. Z~'ldc:n leeft men
van eene .plegtigheit, dewelke niet eindigt met den OiJ/Cg.1- kr:ms vm
een' overcladigen maaltyt; en hoe nader die plegtigheit aan het H.
Wi~rookvat van St.Pieterkomt, hoc uerlyker d'exercitle-fchoolvan
Samp[ons wapenen opgefinukt wort. Eene Papentong is gevoeliger
door een' matigen maaltyt gemortificeert dan een Dronkaart door een
flecht druivengewas ; een Dame d'bormeltr door een [chrale erkentenis,
ofeen Duit[che Snoeshaan door een vroege Campagne. fofonjieur
Boileau is van gedachten, dat d'eer1te Citroen voor eens Paters Ierelapje gckonfyt wiert: en de lekkertoebereide Verkensvoetjes bewaren noch tot dato dezes de H. Frmdatie van lVfanihoud. Het Prieftersbeetje is aan ieder bekent, en de konjituren van het Jeruzalcms
Vrouweklooi1cr zyn ruim zoo vermaart door hare delikat~ffë, als de
Nonnetjes door 't goet vertrouwen op haren Rentmee1ter. Doch
Hermes wil die overdadighedcn geenuns op de geftrenge Abdyen van
St. Michiel , Tongerlo, E-.;erbzfJZ, en z. v. (waarin d'arme Heel"Cn zich
op goeden Vrydag met zes a zeven fchotels vis moeten behelpen)
applieeeren ;. noch op dic pmitwte ongcièhoeidc KMmeliten, die gellootzaakt waren (0 gewillige armoede!) Cbokolaat te koken met
witten wyn : noch op de boetvaerdige Paters Bogaarden, in wier
konvmt meer potten en pannen din difciplitlcn te vinden zyn, en waar
van de moderaatjfe op Jcn Fee1tdag van hunnen H. zoo verheugt was,
(bt hy de eike !èhutting, dewelke nauwclyks door drie mannen kon
bewogen worden, uit yver overhoop liep. Dcsgcly ks worden de kui[che Brigittynen uitgezonden, dewclkeveeltyts een Vrouwenklooiler
a~m het hare aantimmeren, waardoor .een zeker Reiziger, op 't gezicht van een dicrgelyk Hermatl'odietièh gebou, niet onaardig zei:
Daar is de Dors'cloer (wyzende op de Nonnen) en gim zJ'n de Viegels .
In de Vrouwenkourant wort een icgelyk gewaarfchoat, wegens
~ckcr bedrog, aangaande niet genoegz~tam gcblaalKic BrcdaiChc LolkC:1S ~
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lens, en z. v. 'Vat is'er een notabel onderfcheit_tufrchen het Dier
en zyn Vacht! en hoe menig toont eene goede mine, [choon hyecn
Jefperaat [pel heeft; want indien fommige galante Ofricieren, d:e
onder het inzwelgen van Franfchcn W yn, of iets ergers, meer vyanden vernielen dan Madame ** * ligtgeloovige Minnaars heeft geruïneer!, eens een weinig in den ketel a la prctt've afp;ekookt wierden,
&, zy zouden zoo blauw als Karpers of fchortciëioeksbandcn vaor
den dag komen; en hoe menig Saletrcekc:ltje, dat de Juffers met
een droog praatje amuzeert, zou (vall na by geëxaminc.ert) nal1wlyks
aan het Galzwart konnen voldoen! ja, hoe vele Schoolgclecrdcn,
wanneer men die van hunne Grickfche en Latyn[chc Spreukjes , Leeuwenvaersjes, Sic argumentor, en uit fpinn~kopsdraden g~lab,i(cefde
Attthoriteiten beroofden, en in't loogwatertje van eene ihil\.te critiqt<e
een walletje liet opkoken, zouden niet onbebvaam geoordeclt WOfden om een Papegaai te leeren ldappen! Maar Hermes wil onder deze Blauwverwers den doorgeoeffendcn Argus geenfins ccnfonderen,
want die is een Man, die alzoo bekwaam is om .L!ntonides in Rym ,.,
Hooft in proza, en Doud)'ns in dartele gedachten te evenaren, als een
Zuitzee-AktioniR: in Haat is, om voor de vuift zyne be!èhuldigingen op te loffen, dat is,. geIt en eer te bewaren.
De veljaring van 't geven van den titel van Groothertog aan Kosmus den eefflen, te Floreneen , brengt Hermes in gehcugen een uitmuntend Cchoon de'vies, gemaakt op het Huwelyk van Kosmus de
Medicis, Prins van Toskanen , en Maria lvlagdalena van Ooflcnryk,
Dochter van den Aartshertog van Grats; het woort verbeeldde den
na.1m van den Prins, zynde cen Zon in het midden van een' Sodiak: .
OuJi ,..../,

"ÀÀ"

Kóo-f.t'1'.

Niet "Joor my, maar '/;001' de 'i,lJaerelt.
Dat ,'an Alexander de l'rfedicis was 111ê niet zonderverdienfte. Het
devies was een Rhenotler, met deze woorden:
No buel'l.'o jilt vencer.
Zondor overwinning zal ik niet y,rcdcrkccrcll .
Deze woorden zyn op de getuigcn van de Naturalillen en Poëten
gebout.

Rinoceros mmquam viélóf!
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bojle ffdit.

De Slaapgod had zyn loode hant al opgeheven om eenige druppekn Maankop-yocht in het D;1.dltkroesje van dm Ouden Man te gic~
tC!) ,
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teil, wanneer Dxmon om'erwacht langs den wenteltrap van den
fChoorfreen nedcrJaalde. Hy prefontcerde met den rechrcrpoot een
hriefje aan Hennes , doch zoo vaft 'er in befrorven, dat men ge~
nood'zaakt was dc h:U1t door Bordeaufche Pomade eeril te zalven, een
moment daar na door een fomentatie Perjil:,ko buigzaam te maken, en
op 't laatil door een Cataplasma van Ecatl de Barbade te ontdooien,
De brief behelsde in fif/;pantie het volgende:
Sr, HER 1\1 ES,
'Vikkd u nimmer in di[puit met een man zonder oordeel (by
voorbcelt als een Schry\'crtje van het Uittrekzel der Boekzaal) want
diergelyke rauwe geleerden formeren zulke oneigene omfrandigheden, zulke grondc1ooze redeneringen, en verlichten dat papierc molentje met zulke verftandige waterkleuren, dat zy magtig zyn uwe
eigen gedachten te verdeelen. Een Zotje , dat met boeken familiaar
is, haspelt den eenen Schryver zoo wonderlyk door den anderen, dat
hy altoos een bekwaam man (by form van wederlegging ) in een
Serail Hommen kan veranderen. Hrt is waarachtig, dat het zonder
bekwaam heit g~[chiet; maar die onbekwaamheit isd'eenige oorzaak
van die verwarring, De immdaticn van diergclyke Schryverties Zyll
verdcrftèlyker aan de geleerde waerelt, dan die van de Got'hen of
'Vand;,lcn aan een Staatkundige regering. Het recht gebruik van
geleert heit , is, ons zeI ven te veradelcn en verbeteren, maar geen fins,
onze onbekwaalnheden te blanketten, Maar 'noch dwazer is 't,
die onbekwaam heit door een Uittrekzel van uitheem[che talen te
willen deguiferen: want Literatuur doet een perfoon wel af,maarniet
uitil:eken; ,en indien fommigc Scboolgeleel'den min gelatinifeert, en
meer in hun eigen taal gefehreven hadden, zou Holland maar gewe~
tcn hebben dat zy Plagiarii en Pedanten waren.
P. S. Het Uittrekzc1-fchryvertje zal mogelyk (tegens dat hy 't
vierkant van den Cirkel heeft uitgevonden) uwcmista1l:ingen in za-,
ken en pcr[ooncn eenmaal aantoonen.

UE. genegm Dienaar
N. N.
6!drukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam hy Arnold wil/is; Am~
Ilerdam 'J: Rare/bant, 'J. Oojfer'U.'yl( en D: Rank; Haarlem M: van Lu; Leiden G
l(nomr, Hage lf'erl: Ga::;,:et; Delf R: !:o;fft, Dort 'J. '1-'a" Braam; Utrecht M: L:
charlois; 's HartogenhoiCh G; W; vilm:" HOt7/m ; Bergen op Z.oom O'lllrjlrilfem
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- - - S(el!!S eft jllgulare Falernum.,
Et d.1/'c Campano toxica [te'i.:a mero.
l\1ART.
Oorleden Zatllrdag mediteerde Hermes op d'uitvinding van kon-'
fren en wetcnfèhappen , zynde de voornaamfte , namelyk het
Kompas, Bl1spoeder, Drukkonfr, en z. v. door de zwaarmoedigfic
aller natien, de Duitfchen , voortgebragt ; wanneer zyn Dtemo1J.,
buiten adem en buiten humeur, in de fruJeerkamer van den gryzen
Schryver op 't onvoorzienftc binnen fprong, en aanftonts cene lange
vierkante kelderfles vol Vin de Gra'Ve, wnaruit hy eenige vertroonclykheden dezes levens meende te trekken, opnam, en in hOI1~lcrt
fil1kken wierp. De hrilg1azen trilden op den gcrrltC1'cm/m neus van
den ouden Man; en alle de leege en volgefiopte pypen, die ,"oor
hem op een theetafeltje gC1'angeert lagen, lilden gely keen fopje van
hartshoorn . .Driewerf wilde hy zyne belemmerde rong, di~ bi!111Cn
eene ontramp.oncerde balufter van weinige overige t:1.1lden bdloten wa~,
bewegen, en driewerf vedteende Pallas , in het m,lskcradeklcct
van Vrees vermomt, zyn fpraaklit, wanneer de Geeft (om allen achterdogt van infolentie wech te nemen) aldus begon te redeneel'ClJ: " Is
" het mogelyk, 0 Hermes, dat Baatzucht het gezellig dier den Menfcl,
'" aanzet, om een Moordenaar van zich ze1fell v:m zyn' cvcnnaafien te
H h
wor·
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'" worden? en is het mogt1yk,. dat men in onderaartfche holen,. [fJe.. lonken en afgezonderde vertrekken,.eertytsCchuilplaatCcn voor val.. [cheMunters of Geltfiloeiers,. FranfcheWynbergen kan doen bloéicn
~. en rypworden? dat men uit kno-llenCyder; uit Cyder witten; uit
H
fleepruimen Bordeaufchen; en uit Hernfordshire·appelen Champagne" Y/ yn brouwen durft r Fïrgiüus heeft dat misbruik in.die remarca" bele profcc) voorzien, wanneer hy zingt :.

" l11C!tltis.qut rubem pendebit Sentibus Urur.
" De rypwordende druif zal op de wilde doornen hangen .
., en heUs (vervolgde Dxmon) de [maak is zoodanig bedorven, dat
'Crthans geenWyn'tgchemclt ftreelt,. dandie,dewelke dooreenc
" flrikadc van allerhande mengelmoezen wort vergiftigt. Neem dat
voorval, wegens uwe geliefde fles, niet ten ergfi:en op; neen ,.
.. oude Man, het is om mi,-e dagen te verlengen, dat de \V yn ver,. fpilt is; en om uwe carCt1s te beiiJaren, is de bouteille verbroken .
. , Doch ik zal u n:et langer in Oilfllfi: laten,. maar my tot de zaak
" zelfS [poeden .
" De vernJ,larde Geneesheer
een wakker PraBicus, en noch
" beter dronkaart , had e~mnaal een' grooten tegenzin tegens den
" Gra,-efchen \Vyn opgevat, en was de bewegende oorzaak, dat
.. die \Vvn minder in den omtrek van St. Janus of W cihnunfter wiert
J' gerefpeÉlcertdan d'Aflèheitbrief van een Zuitzee ..'l'befaurier, waar,. door leder Hospes in min dan dric wecken zyn' bodhok driî-vie.
J' rende.elen van een Engelfchc el moefi: doen inleggen. d' Autbeur van
.. hun ongeluk einddyk ontdekt zynde , formeerden zy- eene depuIa.
tie van twaalf Vintners, om te tenteeren, of he~ niet doenlyk was,
,. den Dokt oor , zoo door gout als eenc ontdekkmg "an d'.llgcmec" ne fcll1de, die den Geneesheercn door de decadentie van den C!airr!t
,. o\"er 't hoort hing, te bewegen. Aan het huis van den Genees" heer gearrt7.'cert zyndc, voerde de bekwaami1c het woort; en na
" d'offcrhande van ecne wigtige gom beurs , beroemde hy zich em
•• vat geconzpoi'lcerden Cfairtt te bezitten, die magtig was aan den ge.,
" zomfi:en inwoonder van Londen binnen 14- dagen het Flerecyll ad
H
vit am , binnen 4 weeken ce ne derdendaagfchc Koorts, en, n;1 een
continueel gebruik van drie Pints -bouteilles daags, in min dan twee
." m:landen, ceue doodclyke llitdrooging des ligchaams te veroorzaken.
H
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Hy be"rees den aanWllS ran Kolyk , Graveel, Steen, Duizclin"
" gen des hoofts, zware Droomen en & ceteráJ, 't zedert d'uitvin ...
" ding van Engelfehen Clairct, door differente geleerde aanhalingen;
" desgeIyks de vermenigvuldiging van Schimpfchriften die vele Gc" leerden a1'iltifècrdcll, om niet al te [cherp op de abuizen, in de Ge" neeslumde begaan, te letten. J11 't kort, hybepleitte 't algemccne
" voordeel zoo verftandig , dat de Doktoor, om zich zelf, belic" vens alle zyne Medemakkers te verryken, zoo copieus dronk, dat
" hy binnen drie maanden met Eskulaap praéfijèerde. Dit kom ik u
" waar[choU\ven (feptteerde D.emon) en zoo gy begeerig L.yt, zal
" ik u aanftonts naar een' diergclyken \Vynbrouwcr vergezellèhappen.
Hermes zat een' tyt lang in ecne diepe verwondering opgetogen;.
en cindelyk (noch niet bedaart) opfpringellde, floeg hy den mantel
om d'ooren, waarin de Alarquis ti' Ancredootge[choten wiert, en
marcheerde met den Geeft naar een Ollderaarts Pakhuis, alwaar zy
van een' Hofpes werden verwellekomt, wiens koonen met een' overvloet van granaat- cn karbonkeH1:eenen praalden; wiens neus Vf~el·
kleuriger [cheen dan een Mozaifche vloer, en wiens verftant zoo
vlug was als een glaasje Nachtegaal of ver[chaalde Mol. Hermes
commandeerde een Barneveltje van den eigen W yn, dien de Baas conJitmeerde; 't geen hy nauwlyks halfuit gedronken had, of men zag
een Bordeau[ch juweel op zyn voorhooft groeien; en zyn geeft vervi~l zoo fchielyk, als ofhyweke~yks~enArgus, en ma~ndelykshet
Ulttrekfcl der geleerde Boekzaal m't lIgt gaf. De lJeltnquant welt
fcherp geé'xamineert, doch kon weinig tot zyn voordeel bybrcngen;
:lIs dat dees Eeu, eene tafel-ecu van Frr..nfche toebereidingen zynde,
de Wyn noodzakelyk die mode moeO: volgen: dat men zoo wel FranCchen Wyn als Franîche Hoeden maken mogt ; dat te Dort Luiks
Bier, en te Antwerpen Lierfche Cayes wert nageboodl:: dat de meMrtte Dichters nimmermeer in fchoone vindingen zonder geeft, of de
Haagfcbe Komedianten in eene oneven uitrpmak zonder gebaren,
wanneer die wynbron wiert toegedamt, cominueren konden: dat menig welfprekent Rechtsgeleerde zyne Pleitkonft, en menig taalkundig Geneesheer zyne ordonnantien aan Sleepruiulenvogt was verfchuldigt; dat het geoorloft was deJPerate menfchen, en, zoo door Akticn
als anderlias bet fpoor byaer -xynde perwonen , met een flesje langH h .zo
durig
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ètrrig vergif te flulage,'m; ja dat naar vcrbode vnIchlcn het mccf1:ê
wert getracht: in 't lwrt . . . . . dat hy wel de voornaamfte ,doeIi
geenfins d'eenigfre was. D'oude Anubis verzocht een proef van die
konit te mogen zien: waarop de Konil:enaar een J52..uifJtejèntie-kelden je voor den dag haalde, en dom 't infiorten van eenige weinige
droppelen vaB die vocht ~ verfcheide overfpelige fmaken van Heremi/age, Suran/G11, Bergerac, Vin de Gra'/,'e, Bourgogne, en Champagne
deed opbolTelen : en, met een woort, uit een eenige bouteille witten
\Vyn eene Babelzee van conftfte deed opryzen. Hermes was door die
onverwachte operatie eenigfins ontzet; en by geval een flesje van dit
rx!raéi in zyn hant hebbende, wen hy dcnfamilie-katerLouw; die
hem veeltyts. volgt, gewa:rr; dien hy tep'ens wiI en dank zes of zeven droppelen in den hals goot; waarop d>arme Muizenmoorclereerfll
()I1vcrfiandig begon te mauwen, een oogenblik daar na te buitelen, en
eindelyk in eenc COi'Jvulfl'/,'e trekl.. ing te itorten;. zoo dat het apparent
iiont, dat (indien onze Louw niet een taaie kwafr was geweefr)
het koningkry k der katten, W:1al' van hy Dwingelant is, door zyncll
doot- in eene Republyk zou verandert zyn. H€rmes laat aan een iedcI:
Iolc vryheit~hicrop;zoodanige toepaiJingen te maken, als de \Vyn, dien
hy drinkt, of 't verf.taot,. dat hy misbruikt, hem diBeren; en zal nu
iets uit den Tacitus van 't Koffyhuis der Politiquen aanhalen.
V ooreeril: zegt ons Londen, dat de Heer Robert Knight" TrefoFier van de Zuitzee-compagnie (wytrely k voorziende, dat eenige tonnen gouts hcm ia zyne vlucht konden hinderlyk zyn) zich maar me;
ecn moderaat [ommetje van anderhalve llliUioen Sterlings gezegent
heeft. D'eenigfte die 't vermogen van de FOJ:tuin belyden ~ zyn de
Ongelukkigen;. want de Gelukkigen [(j;hryvem, alles toe aan hunne
voorzichtigheit en verdienfrcn ;:d'ecn ryd dagely ks met een gefpan van
zes vigour.euze paerden. in eene vergulde koets naar het Hof ,en d~an·
,lcre op eeD' oude kar naar oe.lil Drievoet van Tyburn;: ell. wat onderfcheit is'er tu{.fchen die twee? niets. dan plaats., geIt en afzyn. 0
het is. vry gerufter zyne bcfchuldiging buiten pyn,en banden in Vrankry k of ltaljc op te loffelil, dan coram voor eene gematigde vergadering, die fomtyts. uit zoo vele vyanden als Rechters beftaat. Gerechtigheit [chynt zoo- wel door ouderdom in 't kints vervallen: als
Roome in 't bygeloofi en ontbeert i1echts mirakelen om ziçh zelven
op
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op te kodreren; dOch zoo lang'er goude en zi1vCl'C' Medailles gcfTagen worden, mag men Daar die wonderen wenk hen, maar de verwachting z<l'l zekerlyk ieder te leur Hellen. 0, gelt is de wcrldl:elhge W ysgeerte en befpicgelende zaak: en [choon genomen, een Fiknoof leert, dat wy onzc behl")eftigheit,. door de begeerte te beo.
[noeien, moeten {tillen; dat zou (volgens't gevoelen ,~an Hermes;)
zoo veel zyn, als dat een man, wanneer hy een paal' fc!lOcnen noodig.
heert, zich zelf de voeten moeit aHiwdcn..
'
Uit Parys heeft men, dat op het Réqm/f van het Kmidenier~-gi.jJ~
door de bedienden der Jttftitie wel voor 2;00 duizent livres. aan Spe.
eeryen uit hetiïllgufryner Kloofier zyn aangehaalt. Het fchynt den Au·
guH:yncn het {~)reekwoort bcvalt: Zelden '1:errykt een .Man door cm
Vrouw,' en dat zy, in de N eurenbergfche Poppekra~m van S. Pietc.r
een verval voorziende, nu hol. over bol in .de gefàfti'àandc nC'gotie dejj
wcrclts willen· tuimckn, en de Reliqttien der H. tegens de hartfret'·
kende Speceryen van 't Ooften verruilen.. Zy traéf?ren den zieken
yver gelyk de Geneesheeren hunne veroordeelde Patimten; de laatfle door een hartfterkent SyroopJe of Amandclmclkje, en d'ecrile
door een warre Lammetje, of een N ikJaas van Tolentyns - brootje ,
dat duurzaam is, en by gevolg goet om Ammunitie-broor! van te máken. Het is waarachtig ,. dat ieder van die Kramers iets bFonders in
zyn mars heeft om de fuperflitieuze koopers aan te lokken, en voornamely keen Kapucyn., die, wanneer hy de wonderwerken van St ~
François, ftraf gebaard, komt op te donderen , zeer natuurlyk een van
die geheiligde BofTchenverbeclt, uit welkers midden de Heiden[ch.e
Afgoden hunne Orakelen verkondigden.
Primus Curills Dentatus in trittmpbo duxit Elephantos.
SENECA d~ Brev. vit.
De Lord Patrik Olifant, de' laatfte' van dat Huis, is overleden, CIl
zyntitel en wapen zyn vernietigt. D'Olifant is een groote gunfte-·
ling van de Fortuin, want hy draagt het beelt van die Godin in den
Anrwerp[chen Omgangk: doch hier te lant worden d'Olifanten doorgaans van de Godinnen gedragen. De Juffers en PerGanen z yn groo,..
te Antagoniften op het kapittel van devotie, want de laatftc aanbidden
op hunne knyen, voorover leggende, de ryzende zon; en de Dames op hare hielen, achterover leggende, de gulde 1.on V;ln overH h ).
'doet.
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vloet. Het \\"nte te wenCchcn dat die vl'iendelyke Kunne (gc1yk leer.
tyts de Scyten) zich door 't gebalk van vergulde Ezels niet liet verbazen, maar liever in hare gunfr-uitdceling eenigen eerbiethctoonde
aah die Dieren, waarvan Xenophon gewaagt, dewelke, zoo lang als
zy Maanen hadden (dat is, als zy fcllOonheit en jeugt bezaten) noit
cl'omhelzing van een' Ezel wilden dulden.
'Cum dicitn,. poëta .(olt!S lJomerus intelligitur.
V"E L L E JUs.
Te Berlyn leggen 6000 Ryksdaalders klaar voor de gene die pro.
!Ieren kan aan den Heer * * '" nabdlaande te wezen. Hermes is verwondcrt.,dat de Poëten daar niet op affruiven ; want zy konnen
immers zoo gemakkclyk bc\vyzen aan die familie, als aan die van
Apolofde Zanggodinnen geparel/teert te 'Lyn. Maar het fchynt dat die
magere Halzen zich beter op den klank van eenV aers dan van de HoogduitCchedaalderS verfraan. Zy braien altoos [chakels, doch vangeR
.zelden daarin den Dorado van eer of weelde., maar mecftentytden
Stekelbaars van armoede: zy fhgtcn den Kamclion, die een [nelle
tong heeft., doch altoos op ''lint leeft: zelden konnen zy het voor
den wint zeilende [peeljagt van de Lukgodes door de Remora van Gezangen wedet}lOuden, maar worden vroeg af laat Boekhouders op de
Karaak'vall St. Reinuit ; zy reprefe1'lteeren op de werelt den ftaat van
<ie Zielen in het V~evuur, tranen en klagten; en, gelyk de Papen
(om de devotie [nik heet te houden) altoos [chreeuwen : 0, die zondige ~l'l! balken deze "5cllcrminkels .zonder ophouden: 0, die onilMikbilfe eèll f 0 di~ o'l2kurtdif! em, die geene 'VerdienJl-en onderfcheit!
Immers hebben wy kennis genoeg om te fchryven., doch, helaas!
geene om ons te doen betalen 1 :on:z;e werken worden in kalfsleer gekleet, en wy loopen moedernaakt: zy zyn op fneê verguIt , en wy
tot de tanden toe befiykt: nut zyn ze voor onzen evennaafren en on·
nut V'Oöf ons zelven . \Vy zyn. . .. vry zyn als een zonnewyzer in
tien voorgevel van een huis, waarvan een Gebuur of PajJàgier meer
voordeel ge.niet dan d'Eigenaar.
Uit Brutrd Wort gefchreven dat de Paus toegeftaan beeft, om ""
dageR in de week, .geduurende de Vatten, vlees te mogen eeten. Die
privilegie zal de Viskoopersmim zoo aangenaam zyn als eertytsd'eer..
ik dag in de Va11:en aan de Vleeshouwers is gewed!. Het Cchynt
Htmnes troc., dat die inteNtie van de Vaften is, om de menfchen door
doolt tt\l\'ligdurentviseeten in h,rtü1achtige dieren, als Otters, Waterratten
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ratten ~f Kikvorfren, en door de menigte van oli(!, in Lampen t~ herfi:heppen , ja door de fpeçeryen in Ypokm~-kOllfTen te veranderen.
Yaften zou thans een heilzaam nliddel zyn om hct zieke ligch,um
der Zuitzee -van zyne overtollige humeuren en vcriloppingcn te <lui,.
veren. Over eenige jql'Cn was'er Cel' Kwakzalver (m'\ilr Hcnne~ i~
ollocWUft of hy l.Iit twee adelyl~c hui1.0l1 gdi)roten WJ:i) die VÇlorg"r~
prifer'iJati've piJlen ~egens ecne Aanheving tç hebhen _ Dit i$ ongc~
rymt; fiat . .Maar. het .is niet ongcrymr, CCJl.c \'(~l.ksbcweging o. f. çruc ,tt
tt: hevige gifting van MaarCchap'Pyen, door "Ç'1l di"cl tot bedaren t~
brengen. Indien cene Natie de matigheit olnhdsJ~ t en, in ilc4~
Y,l11 wyn, een gerftwa.tertje gebruikte, zau a'lnitontl dc boolll \·<lU. al,.
gemeen vertrouwen groeien en bloeien. Een iç>gelyk van Je Hecr-cn Aktioniften,. die geneg~n zyn van çlit rcrept Jen rw~f te nem:'1l , zy
gewaarfchout, OITI, al~ PJlbagoras, op z)'ue hoede te zyn, en zidl
van verkiezingen te myden;·
.
Jibflinç a fabh .
Omhon u van boon en.
D,\t is, waçht u voor Cornmitteês . Daar is byn;l geen menfeb , al:
was hy zoo dom ats Argus ,. of zoo min belezen ah KOSll1llS, die niet
hier of daar heeft geJlOort, dat die \'au Athene in de verkiezing va
I\'lagifrra.lts-perfpollcn boonen gebruikten.
Cittrdtfe·l uit hef <~eleerde 7J.:erk 'rem den Ik Greno/litIe Clt Flik, f1J Z. jf,
Deze onvermoeide SchrY'v'cr geeft ons çene aangename br.tèbryvi.~g
van de onder[eheide geDagten der KikvorfTcn. By voorhedt, hy be~.
gint met de gemcene foort, waarvan VirgIlius ecrtyts zoog:
Et 'l:etcrem irt limo ~'a1J.1! cccinere queïelmlJ.
Dan \"erhanJelt hy een tweeJe kXH"t, die, volgens PliJós, (mJer
dc doomcn en braambotren fchult, Rtlbeti~ gCl1ocmt. Een derde
foort, die het koorn verflint , Calantitas , of éïlem!e gedoopt. Nqcl1
befchryft hy Kikvodlèn die ftom zyn, en op het Eiland Seripbo hu.is
bouden. Item een ZeevOl{ch, die zich [Oll1tyts van 'r hooft tot ,k
voeten in modder en Zeefc:huim, uitgezondcrt twee kleine hoorntjes,
die a.}toos overal doorile4.en, begraatC. Zcifs telt h y op, het Gezwel, van de Geneesheeren Ranuala (Kikvor[c h-gezwcl) gcn:tl11H,
zyndeeene Ontfieking onder dc tong. Noch meiJtionm't hy brt
l\:ruit Ranunculm, benevens de HamhUlzen der Padden, Lampaddell;,
\\'.lterpadden, Schiltpadden , Aspadpen, en z. v. Hy verhaalt, J:lt
4UgUftNS eene kon!l: bezat om de Vorfièhèl1 te doen Hilzwygen;
Obftrepentes forte fanas fikre jttjit .
S l' E TON,
Eiu·
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Eindc1yl<: hoe a'Abderiten, een volk in Thrade, zoodanig door de
V orffchen geperfecuteert wierden, dat zy genootzaakt waren hun vaderJant te verlaten en çlders fortuin te z<,eken. Hoe applicabel dit
laatfte is op Hermes zal ten eenigen tyde eens verhandelt worden.
, Deze Brief was geaddf~(feert aan Hermes Drukker; die denzelven,
in verwachting van eene wederlegging , aan den Ouden heeft overgelevert': maar die vint ongeraden zich in zoo een gevaarlyk gefchil met per[ooncn, die den Hemel in den mant en -'t Vagevuur in 't
hart dragen, in te wikkelen, en die altoos met zwaart, vergif en
ftrop familiaar zyn. Is 'er iemant die zyne zaak tegens de nakomc..
lingen Jakobsdefátderen wil, fiat; hy ziet 'er van aL

HERMES.
Uwe roekeloosheit in het avanceren van die comparatie tuffchen
een Engelfch Akteur, en N ederduitfch Gomediant is onvergeefèly k:
wat [cheelt u onzc gewillige armoede? wees verzekert, Grootfprel\:er, dat wy min het Gebrek çflimerm , dan de zee de gedfelflagen
van Xe:~es ,of'~ bevel van Koning 1!-dgar; en. wy zyn, in rprt van
uwe CYlt:qu-e, de hommdbyen der DlChters, dIe door het opfnyden
van hunne nachtbrakingen fatzoenlyk fobjifterm. Al uw verwyt
f1:rekt ons tot lof; want indien een man, die alle 's werelts wiflèlvalligheden met een onverrchillig oog be[chout, tot boven de Harrcn vei'beven wort, verdienen wy dan de helft van dien lof niet?
wy, die zoo onver[chilli g onze vorfie1yke Geraden na bet vyfde hedry! nederleggen , en zoo geduldig onze hraupapiere zomerkleetjes
in 't hartje van den winter weer oprapen, en om onze koninklyke
[cl)oudcren hangen? N ochmaals, wyachten min l:1W verwyt dan de
Maan het ba{[en van Descartes ongevoelige Dieren.

Uit order van de dobbele Schoutooneelen.
~erfidaags fiaafer .een geleert ly'!anuJcript, hehelzen?e ee~ige ver-

klanngen over de dUlfierfle paJfogten van Dr. Fauftus, In 't lIgt te komen. Het is gevonden in den fchoorfl:een van een oude Matrone,
op wiens zoldertje de Kamerdienaar van den Dr. ver[cheide jaren
onder de figuur vin een' Bezemfiok x/logeert heeft.
G~druktvoor

den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by ArnDU wil/is; Am-

'J: Ratelbant , 'J. Oojlcrwyt en D: RaIJt; Haarlem 104: van Lee; Leiden G
i(rINter, Delf R: Boitet, Dort 'J. van Br,tam; Utrec11t M: L: Charlois; 's Harto-

fieïdam

senboCch C: W: '!IAnder Hoeven; llerg'.:n op 'loom overflraw1il3rcda Jo.'",""Jllris. cnl..
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HancepiJlolam diélavi ledens in Rheda.
Attic.

l.r.
Piktce t fchryft ons in zyn kort vertoo g van Zedeld lèn dit' vol·
E gende
voor: Fermy altoos., uwe droomen in gezeljèhappèn te ':.:erbaCICE RO

len ; 'want niet tegcnJlaande gy u <;;ermaakt in die te 'I/cr:el/en, 't gezeljèhap zal geen 'i.:ermaak /cheppcn in die aan te hoeren. Hermes ii>
van gevoelen, dat die cer.voudige 'Vysge er hiel meê fommige per[oo
nen denoteert , die ccue ongcmeenc en impertinente zucht tot 1preke
n
hebbe n, die, gelyk Papegaaien, Exters en Bontekraaien 1 altoos fi1arpen om zic11 zelven te behagen '; maar dat hy geenzins meent zoodanige droomen, die nut, aangenaam of onderwyzende zyn j des zal de
volgende droom op het tooncel van Hermes Blyfpel behoor lyk vertoont worden.
d'Oud e Zoon van Jupite r, die een groot liefheb ber van den Yafrenavont , en een dootvyant van den Affenwoensdag is, viel, D:l
cene doorrype vendange van Baocherag 'nagezien te hc:bben, ach~er
over op een gemakkelyk ruitbed , en beièhoude met twe".' toege.damde oogluiken verfcheide vlugge Schaatsryders en friffche Boerin
netjes, dewelke het meer dan eens, zonder het Y s te nadere n, hadden laten glippe n; wanneer hy van verre een Konih uig (N arre{1ede
.genoemt) zag nadere n, en vlak tegens over het kafteel van Herme
s

I.i

4tre-

arretemz.

( 194 )
Een tamelyk welgemaakt IvIan fprong uit den langwcr..

pigen Kinkhoorn, en luifl:erde het paert iets in zyn linkeroor, dat aanÜoms, als eenLaplants Rendier,. fl:oldhl bleef ftaan; waardoor d'Oude zoodanig. altl!reerde, dat de ruHbank harder begon te daveren dan
h~t bruiloftsbed van een' Italiaan; de kruiiIèn begonnen te Huiven
als fneeudokken; en had het wywatervat niet bevroren geweeft,.
geen eenig dropje. was 'el' overge[choten; het geen dieCa·valier zien(ie, fprak hy Heilnes dus aan: Indic!] de Ncttesheymer ooit aan de min...

fe vrees voor Kruis of Wy7.vater 'i}.!as ondcrbc"Jig ge7.vee/f, hy zot! nimmer
:Z,OD openhartig KonJlcn en JVetm(cb.1ppen getrakteert bebben ; derbalven
Fb'jk nicf, 1Jermcs; het is Hen. CorneliltS Agri;p::!', die, b::(piei1gkelt door
het heilig 'water van onflerifè~ykbeit , ('IJ ge'icajfelJ in een ri':;:'er 'van zil'ver, ti noodigt tot eene oeffening, die iJl z.yne fchriften zJn o'i.:ergejlagcn,
n; ed,ter dIJ aanmerking iian c.en lVpgeer 'l.i.laerdig is. Gun my dcm uw
perfooi! en pen voor cenige oogenblikken ; gebruik m)'m jleede, en maak der
'<fJ3f!fClt u'lue ontdekking,c deelatbttg.
l-Icnncs, die nooit leerd.:; weigeren, ging a:ml1:onts 'z.ittcn in eene ïierelyke Sleede, en bedekte met
een Becrehuit zyne oude lèhcnkcls ,: tenvyl Agrippa achterop fteeg ,.
en het paert toeknikte, het welk aanftonts twee vleugels, onder het
bellentuig verborgen, uirfpreide, en als een vuurpyl naar de hoogta
begon rt' klimmen, waardoor d'oude \Vaaghals zP1..e blikken vafter
tockkmde dan een vVoekeraar zyn goutbeurs , en. dezelve niet eer
opende, voor dat hy de Sleede tegens een zwaar ligchaam voeldeaanbotfen ; waardoorhy, eens van terzyde opkykende, bevont, dat
z,yn Leitsman, dekours een weinig te Hoog genomen hebbende, tegens den uurwyzer van den Straatsburglèhen Kerktooren had gehardebolt , en im bezig was mee zachtjes nedel: te dalen, en dat Rytuig
aan het ent van een groote ftraat, die het begin en einde van N arrenwedloopen was; pafleerde . Alhier nam Agrippa het \voort; en
Hennes de menigte der Sleeden aantoonende , liet hy zich met eei1igen ernft deze redenen ontvallen-: JVatdunkt iJ, Hermn" 'Van·die on-

ofdente/Jke 'Vermenging? de min..fleis opg~rmuk.t als de me~(fe; en d'eer.fle
jlacbten de Heidens ,. die bet ambacht van· waarzeggen m31 geflfJfe kinde ..
ren onderhouden; docb die zy, uit 'Vrees vàn olztdekt te wordm,· met de
boljlcrs van Walnotm befmeeren . De Zemelen overtreffen albier de Tar:..
'il.icNoemen,; zy komen zoo triornfaiit te 'i..'oOJjèh)'i't ah ve'lJgemunledriegul;d:ns ..,
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ilenspem'IÏngeft, eh. z:yn alzoo ga1Jgba~1r .. remarqueer 1ii:Hr (vcrv olgde die
wyze Man )1;0:: zy dreigel1 den 'lvint voorby te rennen, en otJdert1;/jèhcn
als 'Tikjleedenjongens iaiJgs den gront la'z:eeren. De fcbepen, eertyts on;'éc
opkomft, veiligheit en magt, zy~ gecottde.mneert Orll tegens de 'i.':.'ormeit Ol
verrotting te 'Uechten, ter'lp."!l men in vergulde Narretuigen, met din'ge·
J:.ochte Hartdra'vers, de befpaarde potpenningen der Voorouders vermalt .
Wat betovering is 'er doch onder zotsjieraden verholen? 117át f'cden is 'cr,
dat 1'{len gezOlttheit, welvatwt en levenhf-'fardw t aan een ,hant '1.;01 fneeu
of twee paar verftaaIde hoefyzers ? gee?lc altoos. (voer hy voort) Ont'i./Ja,zl,
~ntwaak derhahel{, ó g,e'l'oellcos Schepfil, !tit dendron1n van die klinkende
narrebellen .. gedenk dat zelfsbehoudeÎzis de eerfie en groGtJ1e 'i.vet 'van de
voorzhhtige natuur is; dat ieder dier (de menjG"h ttitgezondert) eeit ontzag voor het jchenden 'i.an de fchepping heuft, en ondertuffchen waagt men
hier voor een ingebeelt vermaak af/es op de aspurJtenvan boop en 'vfeezq
~n de 'Zuaarfchynelykfie 'l.:ergelding van dezen zoo zeer geachten Renfir)'! ,
is een doot pClert, ~f gebroken armen en beenen . ... Aan/èhotl maar eenI
die zwaarmoedige Schiltpad (vervolgde hy, op een vet Karel wyzendc,
die het achterfie van eene Sleed bedekte) die knaap rydt in doots'I.:er'Vaartheit , en is zorgvuldiger voor zynen dikken baft, waarin eme gierige ziel logeert, dan 'l.)oorbet beilig regt van de Godinne 'l'bemis, waar~an hy een verminkt Lit verbeelt. Dit genereus vierkant zag Hern1\s
dat gevolgt wert van een rootkleurig menfch, 't geen niet oneigel',
Hoor eene toegethikte klapmuts, naar een' gewapenden Hollantfchcn
G,aaf zweemde (uitgezondert dat hy geen add of moet bezat)
en zich door een Z weep11ager, die natuurlyk de muzikale noten van
een' Weftfaalfchen Verkendryver nabootfie, deed vergezc:Jfchappen;
py reed zoo fcherp als de noortoofiewint; doch een minder Z weep~uzikant [norde hem voorby, gdyk een gefpikkelde Spreeu den iJaperigen Pootuil , op een houte kruk geboeit, voorby filort . W yc.iers zag Hermes een' doormefien menièhelyken Os, wiens buik anäerhalve fpanhoven de kin was. uirgedyt, zoo dat by Mandevyls
~ifiorie protegeerde, die fiaande houd, mel'lfchen gezien te hebben,
tlie mont en oogen in de bod!: droegen. Dees wert opgevolgt van
~eri anderen Nar, dewelke geboren kheeneerde gemaniertheit be·
kent, ofhet afnemen van den hoet de mode was; hy verdraaide zyne
blikken gelyk het houte Kermish~oft van den fprekenden ' Filozoof;
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en, pas een'halven voet van d'aarde verheven, verachtte hy zyne medeburgers. Maar hoe verrukkent [chitterden di~ flonkerftarren van
het Vrouwentimmer ,die" als W aflèpopjes, omhangen met Palatynen;
en zoo bros als krifral, echter voor geen hort of Hoot altereerden I
fchynende' de Dames nanichten te zyn van dien Reus, die, wanneer
hy tegens den groot necrgegooit wiert., altoos met dubbele krachten
weer oprees. Sommige hadden hare lieve tronicn bedekt met mas.
kers, doch wederom in het tegendeel, om gemakkely k adem te halen, een gedeelte van den Melhveg, blanker dan fi1eeu en harder
dan vodt, voor de geUrenghait van het iàizoen en de nieusgierigc
oogen: der aa,nfchouwers bloot gette1t.
Ij/at baarde dat gezicht 111et mrenge minnekoortJ
Want KI()riJ boezem is defelfle /iefdetuorts.

r

Maar wie kon met een ongevoelige ziel de aanbidJèlyke 1ónaJ/te,
Je Laïs van onze eeu, die zee van luil, die nimmer eb geleent
heeft, en W:llr naar toe de minneftroomen van alle natien vloeien 2.
befchouwen? zy \vas gezeten benevens een' bejaarden Zondim· , een
Heer, die van boven een Alpifche frieeuberg, en in 't midden den
Siciliaantèhc JEma verbeeldde, enin wiens per[oon' de vlammeil der
jeugt té"getls de onmagt der jaren gdt"adig woedden. . . . maar di~
~'oorwerp is teryk van fiof, om in' den bepaalden omtrek van een
blad papiers (dat zoo wel als d' Argus aan de Kourant geparenteert is)
op eenereis te verhandelen. Hermes zal toekomende week de rellee-:r~rlfk, en daar onder vry veel curicufl particulariteiten, benevens het
af[chelt van Agrippa, in het licht of den duifter laten komen.
.
Daar \vort ons uit de Hooftftat aan de Adriatirche Zee bericht;
dat de Heer Law aldaar een paleis heeft gehuurt, en in 't kort zyne
Familie verwacht. Het is waa.!{chynelyk, dat 'er in een ltaliaanfche
Palazzo meer Frangipane en:rûbereufe reuken zyn dan in dè Knoflook.ApaItementen van Conflantin de Renne"v'illes BaftilIe; en het is ruim zoo
lutti$.- in den. ~a:navals';'h~mel v~n 't welluftig Venet.ie .op den geroofden MifliGplfchen bUlt moOI weer te freelen, dün In het getralydë
Vagevuurvall Bernaville gede.nkenish iftorietjes .van medegevangenen,
bvecn te [charrelen. Zoo men nu onder de Familié van den Heer
Law de Zuitzee-Difeéletlren meê rekent, dient het Pilleis eer door
~en Nlr. Metzclaar dan lvir. Biifch ~p gewydt te worden.· Het Seral1

zou
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zou daar zoo min Dy in comparatie komen als Perfepolis by Leeu~en
burg; de menfch ontmaskert by den Fabrikeur ; Saturnus by MomuJ,
of de zoetvloeiende Jan 'Van Gyzen' by den weergaloozen Argus; At...
tbeuren, die, benevens den Uittrekker der Geleerden, hoger op de
wieken van de Faam zullen zweven . . . . ja langer dan een gekwer!te Arent van Pallas op' zyne door kruit en loot ~·gebrokenuiIspennel'i.
Het H. Roome zegt ons, dat de Gemalinne van den Pretendent
voorleden Woensdag met haar' Gemaal en de Princes des UrGus in
het openbaar heeft gcfpyft. Ten laatHe hebben de Torl'ys eeR
Drakebeen om aan te kluiven opgedaan, en door die mirake!e!tZt
geboorte geraakt de neus van de tegenplrty los uit de koot. 'V ~mt
Dit Koningskint en Romens wonder
VerJleent den dàppren UIt i
Want'}akobs eerfi~ Big
Drukt met een J1an'Senvuifi nu al de Ketters onder.
En 'wort by on~~7.lal dit Leeu'wenjo;~'S ,(.lermorft ,_
Em dIJIJlent Ridder ,zlint altoos een' nimwen ~)orfl.

ZOo dat een· ieder denkt (en dat denken is op de onbcgl'ypc1yke
krachten van de Kardinalen en het fujet van de propagatie gefóndeel't ).
dat'er voor het minfi: ieder vierendeel jaars een jonge Ridder, om de
pretentie in cene eeuwigdurende Beweging te houden, zal opdonde..
ren. Vorder fchryft men, dat de jonge Pretendent met een ko..;·
ningldyk ligcliaamste~ken (br. fo:m van een echt ~eftifti;aat) lang~
de Poo'lfchc eert:p,oort 111 de werdt IS gefprongen. IndIen het zyn Va-:
ders teek en is, is hem de regeering van de drie Koningkry ken voor
eeuwig verboden; zynde de ~retendent, in fpyt:an twee magtigc
volkerén,. altoos voor een Anttproteftant en lafharng Generaal geteeKcnt gcweeft: en wie is doch partydig genoeg ,. om te gelooven ;
dàt een V orft " die op de hoogten uit volle wierookvaten de Afgo ..
den berookt, een Zoons Zoon van denRoyalen Martelaar kan zyn?
N ecn, Albion ~ nooit gelooft Hermes , dat de ·tegenwoordige Brit.
ten of der. zelver Naneven zoo lafhartig zullen zyn, om hunnc Ziel
aan Rome, of hunne Vry heit aan eene gewifI'e flaverny o\'er te leveren.
De Engelfche Brieven zeggen ons', dat Mr. Robert Brocas met
eenparigheit van ftcmmen tot een Alderman van Londcn gekoren is,
zoo dat in het kort de ;{rainbands wederom hunne dappere fchoudc~
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ren onder de "rapenen , en hunne gekroonde voorboofden onder de:
veendeurige pluimagien zullen verkhl1ilen. De vertooning is onge..
meen, als de Londenfche Burgerfchuttery de Janus - tempelen van
hare winkels verlaat, en, in- en uitwendig in buft'elfche kolders gebakert, en op. Turlçfche, Spaanfche, Barbarifche, Koets- Kar- of
Sleepaerden gezeten, op het Artillery-plain exerceert. Het decorum
van eene Romeinfche Triomf is niet half zoo heerlyk; want die had
Geböeiden en Slaven ; en hier ziet men niets din vrye perfoonen.
De allermmfien zyn gepluimt,als Oofrcrfche Koningen, en àe meefre
gehoornt alsAlpjfcheSteenbokken: frout zyn ze als Ciceroos, en onverfaagt .als DemofthenejJen. De Beffen en kannen in de omleggende
herbergen Gdderen en beveQ; de zwaarwigtige frukken gebraden
runtvleefch lillen aan de masji~'~ fpeeten, en de vette Domplings duiken tot op den bodem van de monfrreuze ketels. N oit mankeert
een' Ruiter frof, Wanneer hy maar eenmaal in die helden-aélie prezent is geweefr, om op den zevenden dag, onder het drinken van de
~ondaagfche bouteille, zyne vrou en kinderen verièl1eide per;kelci ize
gevàl1en te vertellen, en eindigt altoos het verhaal met 'l'ruly he th!'nks
pisjJars ,dat hy dat gevaar heelshuids ontkomen is. Hermes hedt
ee,n vfln die. Cavaliers gek ent , die van een Y rfc h Torry een Pa"rt
pad gekocht; doch by ongeluk een rampzalig Pikeur zynde, door
het onverwachtaanfteken van een voetzoeker binnen een minuut of
4 .zantruiter wiert. Zyn Schoonvader, die eenig verraat !u(j;eéfeerde,
~wong aa~fionts het onfchuldig beeft, door het eeten van zeker
(oort .vanhooi, den eed van getrouw heit te doen; en, om te beproeven Qf het niet in de Rebelly van PrejIon tegenwoordig was geweefr, mo'eft het aanftol1ts eenige quantiteit buspoeder , onder de
haver vermengt, opceten (nota bene, dat de Officieren en Ru iterspaerden van den Pretendent eene doodelyke aveljie tegens het buskruit hebben opgevat) en e:ndclyk mod!: het op den toon van
Pater Fieter is gone fo heli,
door verfcheide vrel1gde-freigeringen van zyne goede meening VOor
de Stats militie openbare blyken geven.
Napels geeft ons kennis dat DonGio Batti(fa Filomarino, Prins
Jella Rocea, gifreren getrout is met Donna Vit/oria Caroccioli, van
Ge jamiJif va'):;)t. Ermo. Onnozele Princes, die in 'thartje van den
winter
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winter de flukken van het huwelyks-contraé1 moet bloot leggen, en
van een jong gewapent Vorfr weinig barmhertigheit voor de rede ..
re uitgebreitheit van hare Limiten te wach~en heeft T van een Vorfu
(zegt Hermes ) dien. zy zoo menigmaal op een gevoelig hoofdluk
heeft te leur gefrelt, en zoo dikmaals belet heeft, niet alleen geen"
voet, maar ook geen' vmger op haar territoir te zetten) dien zy dik..,
werf door twee zegenpralende oogen de ziel uit het ligcha~l1n heeft
gehaalt, en die zich zoo,dilnviJs uit de lduificrs vanzyne gloeiende
armen wift te ontwikkelen; ja aan wien zy met zoo vele verachting
die hant, die altoos, gel)' k een naaIt van 't kompas. naar 't noor.,
den, naar het matrimonicele nieus draaide, dor11 rcpouJ)ècren, N tI l.at
/lladarr.e lT),oetcn componerc,l:; en uit haar juweelkofferrJc, waalTan
hy 't minfrc kleinoot met brandende oogcn zal naarzien , zullen de
co;ztriblltiengeligt worden" en, " Maar Hermesverbeelt zich. t~ ziea
ho.:: dat
_
il1ar blanke boezem hJ'~t, 'Wanneer ,z.yn hant dic" flrcel:.

Lief'kooz.cnt zuigt hy 't zuct flit twee rflb)'7tï: tîrm,
J-Jy knut het marmer 'i'an dit 7.'or/fI)',~ 1IJi,m;teelt;
En Jlt~it een ziel, die langs ee;/ adem tracht te glippen.
Up t laatft door P4osgm,fJ wort Roccaaf 1vcnJèh vcrlO od,
Daar 7.,fiegt Uil maagdezHiht, daar Jluiten liei haar bliRken,
Dat ce,jf 'was lelywit 'Wort )rtt 'Weer rozenroot ,
Zoo ziet men fï~rdf blos deor zih're 'vlJg t 'verkwikken,
G,m Hermc,s, ,Golm, dat hy een' Jierge~}'km dag ..
Rmm ta.httg Jaren, ook no.h eenmaal proeven mag.

N och iets van de Cantons ,. d' .d};t, 'van St, Gal heeft wederom aan.
't Cant on Zurig door een' b~ief de reftiiutie van zylle Klokken' verzogt , Indien d' Abt nict voor een Prela:1t van een bekend vl'eed2aam humeur geboekt front, 'Zou het toeftaan van dien eifch IDmtyts
den ftaart van naberou na zich fleepen; want het zouclend'eeri1:e
klokken niet zyn, die door de konit van een habiel Metaalgieter in
lange Vuurfpollwers of ronde Moortf1ägen vemnctert waren, - Doch,
aan den anderen kant is een Abdy zonder Klokken ,. gelyk een.
Sch,laphcrder zonder hoorn; een Blinde zonder !tok, of een N al"
zonder bellen. Pon/anus heeft: eertyts gewenfcht, dat men dc Klokken ui t Zwanendons, en de Klepels uit Vo{fcfiaarten mogt fabriceeie:l'j
en zulks, om in het componeren zyncr Vaerzen niet gedi'l)erteert re
'.vorden: doch het is fOll1tyts een gcl111~, dat diergdyke reukelooze
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wenfchen niet altoos worden verhoort; want hoe menig zoet Juffertje zou dan, gclyk de Nachtegaal van MOfJjicur la Fontail1e, tuf·
fehen de bouten van haar G~tlànt worden geattrapeert ; hoe menig
eerlyk Man, die nu op de klok paft, zou dan dikmaals tot Auro·
raas komft in't wynhuis zitten! en hoe menig devoot Pater zou zonder dien wekker langer flapen daneenStolwykfeheBoer' daarhynu
zoo naaukeurigophct klokmuzyk paft als een gediferteertSoldaat op
het roepen van een Delffche Leeuwenhuit.
Tn faveur van de kermis der Ge[chichtboekenkan men dit zeggen·; dat een onkundig ·man in gefchiedcnj{[en altoos een kint blyh:

Neflire qftid antcquam natttS ltS acciderit, id eft flmpcr
~(fe pucrum .
CIC ER o.
Wanneer iemant iets van 't geen 'cr in de voorgaande tyden gepaJJèert
js nazoekt,. -verlengt hy op ce ne zekere wyze zyn leven: want het
(ehynt dat men de dagen uitrekent tot die eeuwen , w.\arvan 'men
de uitkomfien beftudeert.

,V A ARS C HOU WIN G.
De Lord Olifant heeft een manneIyk Bloetverwant tot erfgenaam
van zyn' Tytel en goet n!l.gelaten ,zoodat Herrnes thans buiten vermogen is om die waerdigheit aan ArglIs op te dragen: ondertutrchcn
kan die Schryver verzekert zyn, dar Hermes over d'eerHe openvallende Rhinoceros - plaats in zyn fWI:eur zal disponeeren .
.
Hermes , die van eenigc Anonymi moórtbelo\ende Schriften heeft
ontfangen, zal den Lezer in zyn volgend Papier een of-en defenjief
n1iddel, daar tegens gepraélifeerl, mededeclen ..
pedrukt voor den A,theur, en wort uitgl'gl'ven te Rotternam by Arnold wil/is; Amfierdam :J: R4telb4nt. :J orfterU:j/t "n D: Rank.; Haarkm M: Win Ue; Leiden G.
I\..notter, Delf R: Hnilft, Dlm 'J. va" braam; Utrecht M: L: eharlris; 's Hartogenbofch C: W: 'IJ"nd" .HQl7lm j Beräen op Zoom O...,rftr4JÇT/;Breda EW'11I"":, en",
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Rottercl1n1-

jèbe
6M

DOJlclerdag
den

IJrt

172.1.

Nugte fimt merte.
P L A UT, in Menrec1l.
E Natuur is een koni1:kabinet vol uitgeleze wonderen. Ieder
ondeelbaar Vezeltje is een overtuigend mirakel (met zoo vele
goede eigen(chappcn voorzien) dat niets d.1l1 een oneindig Vermogen magtig was om het tot die volmaaktheit te breng~n . Cit dien
hoofde zou Herrnes niemant willen ontraden eenige huiszoeking omtrent die vruchtbare Moeder te doen, zelfs niet omtrent het lllini1:r
en geringfie deeltje van de Schepping: neen, Hceren Lez.c!'~, maar
l~y ontraad alleen den lVlan, die het hcerlykfie van alle gefchapenhc.
den is, zyn verftant, dat in waerdiger /peculatien kan gcocfrènt worden, ooit op eenige beuzelachtige voorwerpen te verttampen , daar'
~t hem gegunt is, uit de adelykHeveldendcr befchouwing, nicuw~
Cl,l nooit te voren geplukte bloemen te verzamelen, gelyk LUC'ïeti!!i
zmgt:

D

j:!'l.Itftquc novOJ decerpere F/ores,
14ignemqlle mer; cafiti petere inde corui'lizm j
Unde prius ntl/li 'V(,arunt tempora !;lItJ.e.
- - -

Onder die onwaerdige voorwerpen telt hy voornamclyk de kn.1;pcn.
de en bloedelooze Dierties , V oge1nei1:jes en Eiertjes : Hoorntjes,
Schoenlappers, Torren, en diergelyke vodderyen ; het uit[chot van
de Natuur, en waaronder dingen gevonden worden, die eer vuur
~- water dan een N ooteboome Kabinet verdienen.

Kk

Dier.

( t02. )

Dierge1ykt \Vysgeercn van het Clajh 'V.w St, Onnozelheit Zyll
doorgaans Dwergen in de Menlèh - en Waereltkunde , en Reuzen
in vVisjewasjesweten[chappen, In alle voorvallende gelegentheden
d~r waerelt zyn zy vreemdelingen, die geene de allergeringfte defitJi~je van eene harrstogt kopneJ;l te berde brengen; daar 7.y t~r co~
p'arie de [ex van ecne Odter of Alikruik, benevens de voortteeling.
van een' Kalandcrwon;ntje , t:nct d'aUeruitterO:e omftandigheden konnen be[chryven, Ecnige jaxen geleden) was Hermes zeer familiaar
met een van éie diepzinnige Filozofen "die eene vierkante doos, vol gedroogJe Spirlnekoppen, hooger waerdeerde dan een Herder eene kooi
Schapen, of een Sou'vcrcin een' fial vol uitgdezc Paerden; en zyn
,'cdbnt was zoo vlug, da.t hly, om een I;\oomdraakjeof Pisdiefje' te
b-:ziuCll, vreu en kinderen ZQ~~ Ye~pant hebben;.
Het is mèt die jl?:d,:e ol? çl.?eige wyzç gçi~elt als met.de driften van
de Liefde: men m;,g, of tcnminffen eén veribndig l\1an behoor,,~c nooit eei1e z:uk, die in tydtverleutering beÎl:aat, .(erietts te trakIfero:, Ey voorbeelt , indiet1 een man, die nootzakelyk dagclyks
de Beurs frequentee1ei1 moet, over een van de zeven dootzonden (een
Bywyf genaamt) itruikelde, ell van den uchtent tot den avont, gelyk
een geile Potmu{èh, op den lymtak van die Damevail:gekleeft bleef
:zitten kyken "zou het niet vry fraan, van zoo een perfuon te zeggen ,_
dat zyne bezigheden en zorgen in zyne uitfpanningeQverwarden?
Daar zyn zelden rampen die niet door eenige voortee·kens worden
gçprccedeer!, .Meteoren (hoogvliegende qampco). zyll doorgaans de
,'o01·boden. van-Oorlog, SterJ:t:e, Dierte en diergcly ke calamiteiten.
Eene groote frilzwygenheit, ingevallene oogen, bleeke verw, zyn
veeltyts de voorteekcns van een' bloedeloozen W ysgeer;: en zyne dagcly kfche converfatie met ftomme en geringe di~rel1 ,. maakt hem een,·
Hecht Drateur hy Juffers en Geleerden. Wat is 'er van een PirttlPfo,.
die liever een Ringrufp dan een Ringduif ziet, te verwachten? wat
is'er goets te hopen van een perioon,. die met mel!f yverteen'..Sprinkhaan vervolgr ,. dan een onvermoeit Jager een' [nelloopepqenHeihaas~
en die met meer zucht naa~ eenevreemdeTor6f veeUdeurigSchQenlappertjc taft, dan Apol naar D:J.fne, of de gehairqe. Woutgod
naar de blondeSyringar 0 hoe vermakelyk is het, walmeereen ec.ht
Vcrfta.nt ten' ingevallen mont over de tromE vaq ecn,Mug hoort re-
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fl11lleeren! met eén Kaftiliaanfche graviteit de n:'ltuurlyke overeclF
komft van een Luis (door een Jt,licroscopiurit bezichtigt) en een wilt
Verken beweeren., en het inftinél van eene Avonttor (die men waaT'"
fçhynclyker in eenpaerdepafiei dan in een doos geconfeite gember vint)
Qoortbepleiten! 0 hoe geneuglyk is het, eene ouwerwetfche trony, met de fok op den neus, uilcborden uit Witjes en Vlindertjes in'
ronde doozen, en inde ronte v~il: gefpelt, te zien fabrikeeren! en
zyne Vogel eieren , gelyk medailles, volgens de tytrekening te zien
verdeden! maar laat ons tot de zaak zelf eens komen.
Hennes was, drie jaren geleden, in Loriden gehuisveftby den Heer
John * *, een vermaart Geneesheer; een man (de ráriteitm uitgezondert) van een gezant oordeel, doch als iemant maar een fimkje
aan dat tout je gaf , feheen de Doktor eer een Lit van ,l« Bcdlclin, dan
van de koningkly ke Societeit tezyn, en voornamely k wanneer hyop
het chapiter van den Zontvloet wiert gebragt , dewelke hy door gepetr~fieerde Garnaat, verfteende Slakkenhuisjes, en tweehonden laden
vol veelkleurige Kezelileentjcs wilde probee1'en . Van daar daalde hy
veeltyts op de loftuitingen van verfcheide chymical:: uitvindingen, 11:\mentlyk in een L1P, om Ruspen en Spinnekoppcn in hare n<ltuurlyke [choonheit te bewaren; zync Filozofifche pekel voor Monfien
~n Misdragten; een Spiritus voor Slangen en Padden; en cene wcl~
gelukte preparatie om des Winters Maidou, en in den Hcrfi1: l\Ia:lrt!(,:he fileeu te nlaken: Imprimis [prak hy met ved achtb'l:1rht"ir \'~1 /'.vn'

*

Koningk der Sprinkhanen,
7eftiCJtlm 7.1atJ .een Kcwr,
Geba/zemde Krokodillen,

DommeJ.Zlogeltjes, 'l!n een
Gehoornden &halbyter.

N och vertoonde

hy met veel 'l.:eneratie erh EgyptifcTl Gouverneur,
~on~erbaarlyk inJodenlym geconferveert ; benevens een' Lantpaling,
111 WIens maag het geraamte van een verGonden kalf gevonden was:
item de graten van een' Snoek, die een geheel broetfel van halfwafiè
Zwaanen had opgevreeten : de toebereide huit van een Steendog ,
die van een Hovenier geleert was, de Karpers uit den Vyver van Mi·
Ifrd Olifant te vangen: eene Afrikaanfche Pad, in wiens ,hooft de
Lapis Bufonitis (Paddefieen) gevonden was, met ,welken fieen de Doktor 'er meer dan 2000 van den Kai had gecureert; het vel van eene
Kk 2
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.1il1phisb,ma (voor en achteruit kruipent Serpent) tentyde van Kato
in de vVoeflyn van Lybie gevonden, en door Lukaan gemerztioneert:
Et grtl'l.'is ingeminllm jitrgerlS caput AmphijibfCna.

Een gehuisde Slak, door ode konfiige hant van den zelven Geneesheer ontleet , waaruit hy W iskon1tig bewees, dat alle Slakkenlferrnafroditen zyn. Item
,

Een Nefl, m ze'ven eieren 'Van, een" Paradys'Vogeli
Een misltikte ~:oj!:cl Pbenix;
Een Rl,ii'/oflerspccs, C1t uncn in rootkor,uzl 'Verando'rdcn KabeIjau.

Een Art~f.~'.i('rle B'1Zibkus, zaamgeHelt uit d'oogcn van een Hoer,
m den adem van een' Regrsgeleerden; een door kanO: nagebootfien
Sahmander, W~l:lrvan de kop is het hooft van een Bombardier , het
ligchn.am van een Diflillatez!r, ell de fbart, de fluit van een fiats
J\'linnaar. Daarenboven bezit hy een TaranteHpin, waarnaar dc'
Dansmedlers de fig!! UI' van de fulie ti' Efpagne hebben genomen; twee
ongcmeene Hartshoorns , die cen Apotheker eertyts voor zyn uit-·
h:mgh()rt, en nadcrh,tnt voer zyn wape1l1èhilt heeft gebruikt: en
duizendc diergelyke zeltza:1mheden, bekwaam om ons van nutter
wetenCchappcn te fiparcercn : zoo dat het zonde en jammer ill, dat
de Opziceders der jcucht den driekanten Ger.ions-boom van Tybul'n
met die kleinoodien niet verfieren , tot een voorbeelt van de zulkë,
di'c met exc~(firJe kaften cn irreparabel tydverlies, het uitfchot van
de Natuur in hunne Kabinetten ophoopen.
Te Hamburg vrdl: het zeer fierk, en de Rivier d'Elf is Zoo vol
Y s, dat die niet meer kan bevaren worden. Dat is een kout [ubjeél, zal Argus mogclyk zeggen.? Fiat, het is zoo heet niet als zyn
brant van Rennes , of zync PeH.-bouifonneryen; en echter zal Henne$
zien of hy eenig leven in dat doode ligchaam kan verwekken. Indien men niet vande goede trou der Reizigers verzekert ja overtuigt
was, zou men Comtyts aan de voorvallen. van De Bruin ,. Rohinfoll
Crufoe,.. 'l'avernicr " Ferdintmd l'Yfmdez, Pinto, Le Blant., Conftantin van
de Rcnetappe1e.n, en de Fi/ozofa/e koude van den Ridder Jan Alandevi/Ie. mogen twyffelen, te meer, wanneer de laatfie verhaalt ,. hoe de
gellrengheit van de V or11 op Nova Zembla zoo vehement was, dat aanHonts de gcfprokenc woorden coaguleerden, ja zoo fiyf bevroren, dat
'Ly malkanderen met open lippen, als Gout[chc Aktioniften, admireerden.
Ruim drie weken Wilren zy in dien [raat, wanneer dc wint omliep;
CA
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en de lucht verzoet wert: aanftonts weergalmáe de kajuit door' den
weerklank van krakende confonanten , vermengt met fchuiffclingen,
uit de dikmaals herhaalde letter S fpruitcnde . Een moment daarna
hoorden zy fyllaben en korte woorden, die vroeg of laat, na dat zy
min of meer geftolt waren, fil1olten. In het midden van die furprifo
kwam'ereendrom van vloeken en bannen, geuit op' een' [ehorren
toon, in jitbflantie h,et volgende: De D * * * b,uû .Tan Mande\'ile, die
0.'1S in dit 'Vermale~yd kout-lant beeft ,gevoert : fa,~ 'x: * ik hO(Jp dat Ly' cr z~u
wel barjlen zal als ik. Mort * * * dat hem dit en dat, en z. v. Die
was de itichte1yke alleenfpraak van den Bootsman, die naderhant
door e-:ne hantelyke lau zing betaalt wert. Hondertdiergclyke waar-'
heden naat Hermes nu over. Alleen moet hy inpalJèmt dit noch
zeggen, dat zy op 't onvoorzicnil: her Airtje vall.

*

Prins Robert 'was a GentleWll1n.

hoorden, 't geen een kneutertje,. door dodl geftOlwen, voor 't:laat-'
fre a~fche;it deuntje had gefluit. Hoe de Kok zoo valt met bei tyue handen. aan eene baly geweckte itokvi[ch vroor, dat zy g~noot~
zaakt waren hem aan '[ {pit te binden, en een dozyn reizen voor eellc
groot vuur ront te draien eer hy los geraakte: en hoe de Bottelier JI
die zyn ,vateraHloeg, in datonbclchaamt poituur zoo verfiyft wien"
dat hy door heeten brandewyn en Lmgc peper ontdoyt moed wor-·
den, zal men t'avont of morgen eens ordentelvk ophalen.
Uit den Burgt van de elf duizent maagden \vort ons berigt, dat
de Magiihaat onder t'1'ompettengdchal heert doen afkondigen" dat.
'er by d'aanitaande va1lenavontsvermakely kheden geen mask.craáel
Ologen zyn: ieder gelooft d,at zulks op het verzoek vau den be{jledcn
Solliciteur Lemle Mofes is gefchiet, die in e/jigie, benevens zyn' Zielbezorger, de Rabyn, op Paltzfche verkens luttig om geloopen heobende, tot noch toe den reuk van die onreine fchepfelen niet vergeten kon.. Die Palcitynfche \Voekeraars zyn wel gewoon dikma,lIs
op de" erkens v~ de onbefne<.~ene te tounJooien; doch dan kiezen zy
7.oodamg~ UIt, WIen boritels met fira). genoeg zyn om 'èr een reep,.
terpunt mt te maken. Al was het ecten van zwynenvleefch, vol-·
gens de Wet, den Joden niet geinterdiceert, echter gelooft Hermet
nier, dat 7.y die bcfliktc dieren zouden keelen ofdorven eeten, want
de ov~reenkomfl: van humuer en hartstogt is doorgaans vergezelfehapt
me.t hefde j en het zou op die !telling zeer difficiel zyn, om tuiTchea
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:een JooJinen eeri Verken te vonniilèn, te weten, wie de vtiilftc
en wie de vruchtbaarfie zyn.
Parys; De Hertog y;1tl La Force fchynt zyne Aromatique Negotie
met f9rce te willen mllÎntenceren. Een hotél vol gewapende Domeftieleen is tegens een ComijJàris een krachtig argument; en eendiergelyke
Nuntius van de 'Jujlitie is !loch al gelukkig, dat de zonde van die
fthrjftclyke CommiJIie niet is nedergedaalt op de poli~}'ke [chouderen
van -den Orateur. Deurwaarders en CommijJàrijJèn van 't Gerecht zyn
dikmaals aan die eike Bcnediélien onderhevig: en of wel het ligchaam
V<lIlt de JlIj/itie in hunne per[oonen geledecrt wort, zulks belet echter
niet, dat zy de blauwe plekken van dat affront dragen. En of men
nu eenc diergely ke bagatelle als eene rebellie, tegens de Godinne van de
Geregtigheit gepleegt, uitfChreeut, daar is, volgens het jèntiment van
Herme.s, geene nimmer rebellie, dan die door geen gelt, hooge ge~
boorte oF magtige vrienden wort g~(outeneert •
. De.l9 dag van de Sprokkclmaant geeft ons uit Ween en te kenn~n? dat (v~!gens eenig~ brieven van Veneti~) de Ri~def 'Van St. 'Jo1'15, de Kardmaal A/baom en de Heer La7.v, dlkmaals m het Kloofler
vall de gebaarde \V cerwolven , de ribilukken van St. FralJcifctu ZOllàèn raarplegën. Hermes heeft eenmaal cene medaillie in zvne bezitting gehad : die Pronkpenning verbeeldde Jakob den t'l()eedén, den
Algcrynfèhen Jlrlejfomorto, den Fabrikeur van den metalen Stier unigeniius, en den grooten Soliman : deze vier omringden een' geheiligden
Altarn:, -eri [meedden een Jolemneel Cchelmiluk tegens drie vereenigde
Koningkryken en eene magtige Republyk. Boven hun hooft zweefdeeén . Duiveltje, dat met eene vierkante muts ván Loiola was gekapt ,- vcrtoonende zich in den omtrek deze zinfpreuk,
-

In Fcedère fl!iintui.
De vyfde man

In 't vloekgefpan

De welmeenende Torrys,

zachtzinnige 'Jaltobyten, de vricndelyke
Zee[clmimers, hellCche Mahom~tancn, en ootmoedige Societeits-ge-.
fpoken,konncn hierop eene applicatie (zoo hun 't gelieft) maken
. Te Mallaga zyn vier Ingenietrs gearri':w:rt, die de For tificatien van
die plaats hebben bezichtigt: en in goeden Haat gevonden. Het is
aJ içts ongemeens, wanneer Spaankhe, Portugccièhc of V cnctiaanfchc V cfringcn in goeden fiaat gevomkn worJen , en noch daarcn<

bovcp
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boven Qe c,.ititjuM. van Vefi:ingbouwers, of liever Kleermakers

vall

Steden en Burgten , ontiilappen, Hennes heeft in Vrankryk een
van die Vuurvreetcri geleent , die meen den tydt door die Cchroomelyke woorden va.n Rave~'Jl1S, Flecbes., Courtillés., Chemin, CoU':..~ert"
E./lJlions ,..en diergely ke ,.den kinderen de koorts op lyf --t jocg; en OGèertu{fchen' beftotlt zync geheclc bra'L'ourc (gely k eertyts MaritH in
Gle Mocraflen van Minturnie latiteerde) in zich dcsgdyks hiu ofdaaL~
achter eene dichte haag of diepen {loot te ver[chal1iT't'1.1,
bltIJrc/n.ditfJ inimicis commeatltYtt,

P L A UT,

Hermes was l,1edergcdaalt in een onderaarts Pakhuis, nlitn zes voeten
in 't vicd<ant., en e>.'antÏneerde het getal yan zyne kleine Fr~1in[dte {;811~
t,eilk-brigade ; dewelke mcrkelyk door de groote koude g~[mohen
W~l.S;. WaJlneer 11y in de keuken een vreczclyk gefrommeJ fworc?e ..
beginnen.de de bonte Louw zoo afgryzclyk Je al'ariJt - tro:mpct te
freeken ,. dat d'Oudc Man Jacht ,. dat d'armc K.ater :üle de Rattett
en Muizen van den Oudendyk op zyn gezengde ,'acht Kreeg;; dies.
l~lom hy Cchielyk opwaarts, doch zag, in plaats \'an het genoemde Ongedierte, wederom 'Zyn' zeer geliefden J),e,,101!, die met eeu'
hmgbchrig karel vergezel{chapt was, en op den vrolyken t-oon vau.
lJ ekclh'11'ing ÏlI de /.:.~(l begon te zillgcn:
Nem, jjMar noch [lok no,h degen, J.~lan Jo
Als 1t de V}'tlnt plrt ,
't Zy Ar..;UtS s're~'{t ~f Kokkoel Jail,
Of ·we! een Britfche Start;
Of platgebekte Bede/ttl!
Z:wetfl Of! hIla,. Jltl,~:cwlltlrts kracht:-·
Die braaf 1S, 02 geen Inorkers aebt,
Vreeft Brutuffèn nocb Kas,

Hermes kon geen peil op die onverwachte vreugde, of noch min:
verwachte v{(tte V,Hl zyn'Dtei'tI()J'1 trekken, te meer,.. alzoo hy hel1~
met twee Floretten, een paar Houdegens , Piil:oolen, Engc1fchc
Cudgels en CchermCchoenen gewapent zag. D.emon, die de ontl:oC'ring van Majaas oudl:en Zoon bemerkte', begon te lagchen als of hy.'
llapelzot wiert; doch zeide eindelyk (een weinig tot bedaren komende) Om UIi./.:e vyandm te befchamen, ben ik,. 0 Hermes , ·1nr:t deze ftgmnt
(wyzende te gely k op dat langachtig men[ch - pofruur) die dOf)rNe~
gromantie is voortgebragt ,.. en de gedaa'nte "..'an. alle 1I'we rl•.')'_mdm op tew
bevfl zal aannemen, a/hier gearrÏ'1.Jeel't, Pas er,anfl0111S deze Scber1lJ'fcboenen., en neem deze Floret in die vuift die wekelyks de zotheden hekelt
(meer dan· eens is pen en degen in de bant 'van een 'wakker ma,n 't:e-1w.'1igt
geweeft) en probeer en ge'lfJen l' tegens de fcbadu';lJ mu vyants dal gun t,r
tlce/~

(
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dom, dat miJ!chicn ten eeIJigen tyt tegem't origineel mo~t wOf'den o"dernfJmen. Dit gezegt hebbende, begon de Figuur zich te bewegen, en
nam de gedaante aan van een' wekelykfchen Koehoeder , die meer
dm eens Hermes in zyn a~(entie den Degen door de ribben jaagt;
en, noc'h hart noch moet hebbende om den Ouden in zyn wekelyks
carte! onder d'oogen te zien, ontzielt hy hem par ceerlr. Sta vaft
(vervolgde de Geeft) doch taft nimmer naar de bor), maar wel naar 't
~ng;

want zoo by per avontuur een bart he('ft, is het niet grooter dan een
tlotemuskaat; en de minjle tjuetJltuur in het oog 'I.:an een Muis is doodelyk.
De gryze Kabouter waagde 't fruk : en die figuur, even geraakt
zynde, tuimelde neder, ge1yk een:vedlete lei, die doar een' noortoofrerftormvan een' fpitzen Kerktoren wort geblazen. Hennes
prees ftilzwygende zyn' moeten Adres in zulke hooge laren, wanneer dat Beelt, in een ander karel getransmuteert, en gewapent met een
flagzwaart, overende rees; waaruit .J1nttbis giüe, dat het zoo goet
een Hollander Biet was als de voorgaande; doc'h echter moen hy 't
zelve lot ondergaan. Daarop kwam een derde, met 'het piftool in
de vuift, o.p de baan. Doch zoo als hy meende vuur te geven,
:O:ont de haan zoo ftokftil, als of hy door het (chilt van Perfeus getoeft wiert; des fchoot Hermes J7iélorie op zyn' vyant, die aanfionts
als er.n'kegelonderdenvoet rolde. Toen kromp deze bewufte ligchaalns~figuur in malkander, als of ze in olie apgezoden was, wert
dikgebuikt , zaginjaam {cheel, en was :in den eenen poot met een'
~legel, en in den anderen met een vat vol gals ge\vapent. Hermes
begon op 't gezicht van zulk een' Kampioen en zulke ongcmeene
wapens, geen kleintje te lagchen : doch eindelyk ziende, dat net
Gedrocht naderde, verhief hy een' eiken ryksftaf; waarop de fcheele Droes, in 't poftfltlrvan een fuppljant nederkmelde, en door tranen,
die bngs de !tappelen van een' bdilceuden baart nederrolden, vergiffenis van zyne overtredingen fclleen te verzoeken. Het medelyden
begon de plaats van de Wraak te o"cuperm; 'NaJ1l1eer het Verradertje,
op zyne luimen leggende, met zyne overgebleve tanden den hiel van
Hermes trachtte te vatten; die, dit gewaar wor(.~ende , het Deugnietje met den opgeheven itok zoo eene hartdyke frrykadc gaf, dat
bet lager verzonk dan de groef, waaruit d'Ollde pas opgeklommen
was. Zoo moet gy u dagelyks exercercn (zl::i ])temon; en indien' er dtm een
Brutus of KaHius opdodert, zult gy fen mifljle meer kortsw)'l ,/)oor uw
taaie huit bedingm, dan Julius c:. d~lr of de groote Pompejus.
Toekomenden Donderdag zal Hermes dm Lezer het vervolg der
N :1rrefledcn medcdcclcn, benevens iets mars, waarvan hy als noch

het allerminite dcnkbcelt niet heeft.
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.fit Rhcda difiJUtabat jet!ens .

u zal Hermes dehefchryving van de Narrenfleden, benevens der..
N
_ zelver Mccfters continueeren , en, zonder·zich met de fchoont 1'0·
nanteof den ouden Overtreder op te houden, het vervolg, 7.00 ',vaar,
of voor het minft zoo waarfchynclyk als het vorige, den Lezer. mcdedeelen.
l'vlet een'Óngemeenen aandacht beftudeerde Hermes de PerfOOllCl1 ~
en luifterde naar de 'befchryving van Hen. Cornelitts Agrippa, dir. op
,het onvoorzienftftilzweeg ,het hooft van den Ouden met de B*rehuitbedekte, en zoo perpendiculair (lootrec'ht) met Slede en F\1ert
.nederdaalde, dat Hermes meer dan eens die onderaartfche Baj/ille
dacht te zien, waaruit de Poëten zingen, dàt zeldcn iemant gere'Verteert is, uitgenomen ./Eneas, Orpheur, Herkules, 'l'hefeus, Ph'ithous, en diergelyke Kabouters, die min de Spoken vreesden dan
·een zeker Schotfch Koning, die een deftig r'raktaat daar tegens heeft
gepent. Volgens gisfing hadden zydrie a vier minuten gehartdra.afr,
wanneer de gewaande Tovenaar in eene fc'hoone.Stat, die, als de
Hooftilat van de Adriatifche Republyk., uit zware ·balken en diepgeheide palen gefproten was, kwam opborrelen. Zelden gewaagt
men van Roome, Londen en Parys, of deze Ko'opftat wort by die
voorgaande Steden yergeleken, zoo ten opzicht van derzelver grootte,
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ryhkrm, lb~ltkunde',als koningklyke gebouwen, vergezclrchapt van·
een achtfl:e wonder, het onvergelyke:yk Raathuis , welk laatfte eer
door Reuzen en GriekfcheK.onitenaars· fchynt aangelegt en voltooit
te zyn, dan door hedendaagfche Meefiers. Alhier vertoonde zich
de pracht, zoo van Sleden, Paerden ~ls andere Geraden, op een"
hooger toon, het g.een den Slangenvoerder zyne oogen deed exten~
deeren;. waarop Agrippa (die' op alle de bewegingen van Hennes
acht nam) grimlagchende vroeg, hoe hem die decoratie beviel; dewelke hem aanftonts met eene paffagie van den ongelukkigcn Orateur.
beantwoordde:

Ncqltc me dh,jti.-e mOt'ent,' quibus omnes A(ricanos & Cwlios multi
'/,'cl-Jalitii, mercatoresqu.e Jitperarui".! . CIC fj; R 0 in Ofat.
Dat is: Ik u'orde door gmte r:vkdommen ,. 'i,t/aardoor vele llandelaars en
Koop!tti}CJJ de doorluc/Jte familien van ti' Afrikaners en CwUers hebben
overtreft, bewogen.' en vorder vervolgde: Indien het met uwe genegent-·
heit overeenkomt, geef 'fity vart deze tegenwoordige i/eerer; en Dames eene
ol1~çeb!an,kette befi'hr)'ving, en ik Z,(Û die (als z.ynde een onpartydig Schry •.
'l,ocr) det' 'lP,,'aerelt deelat'htig ma.km. Dit v?fzoek naaulyks gefchiec
zynde,. 'wees hem de* Nettesheym.çr twee we1gev leefçhdc Juffers, min,
onderièhciden in hartstogten dan tweelingen in aangezichtstrekken "
dewêlke door een Heer van een tamelyk goet gelaat wierden gevoert.
De outfie was meer dan eens door den Haat van Weduwe, zonder
hei hu wel)' ks - ceremonieel aangeraakt te hebben ,. doorgef1öpen, en
had meer Galants van eer en middelen gedcsarmeert ,. dan de Kwak+aker. van de Hoenderrnart: de Boerekerkhoven met jaarlyldè:he Lyken h,Kl bezaait; de àndere was met een Man getrout, byna zoo'
{ou'/,'crein als het Opperhooft van Raguza, en die meer een Paffagier
dan een Eigçnaar in die algemeene P ajjàgieJloep geleek: met een woort,..
het was een gefpan, dat, indien immermeer de Duiven van Venus
cquiJagie kwamen te verongelukken, bekwaam was dat verlies tefopplecre~ . Deze Slede wert van een Oorlogilielt gevolgt ,. die, pas.
vyf jaren out zynde,. met eene O.fficiers-commiJ1ie overftulpt was; doch
die eehter"op dien t,ydt hoorende zeggen dat doodlaan zonde was, noit
tegens die vreed~ame fielling had gerebelleert, of zyn vyant beledigt.
Lrt eens op d.ie 1ykelylr.~pgifmukte Sle.de (zeide myn Voerman) gelykt h8t

a,h.
,.. Hen, Corne!. Agrippa was geboortig v~n Nettesbeym ..
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niet naar t'~l1C pc/ti, z)'nde bcut mtt tzae l!~tmJ, zooac!1t'!,Îtnelyk als twee Statshuisleeuwen ? van dm Olitjlcnkan men zeggen, dat
hy zyne hand~n 'lVieSeef l~y aan lafe/neerzat; en 'van den !'loeeden , dat
h,.y, gelyk een moderne Abfa/on, altoos by de SaletjuffeHÎ1t aal/zien is ge'wee/I. Ginder (repliceerde hy )
Zi(t 1nnz ten dapper B,'it ~ die b07'en ons '/lerwachtil1;;
Ret &hrikdier is der IFigs, eri van de Tor:r! d' achttng;
Die in z.yn( oogen het Korintifc'h koper 'flOert,
En min 'Op G* * *dien) dan een hoOfJch 0Jficie loert;
Em man die nimmc', zich 'l:ont in 't gevaar 'verlegen.
Zoo onverflandig., doch. zoo braaf ·weerals ~pt Degen.

Dees wakkere' Staatsmanwert kort opgevolgt 'door een Heer, die
een Polyfeem, eên Behemoth, ·een Vogelroek, ja een l\1onil:er in
~e toetakeling van een Treurfpc1 was, erydie meer dan eens te Ddfshaven de Hekelfters in een fI'ragedie had doen lagehen , en de Oofrindiesvaerders in een Blyfpel tranen afgedwongen; die, wanneet
h y naar zyn' zin geen Vaerzen kon oppompen, hy mankement van nagels,geheele bosjes f<:h~yfpennen tot alomi had gekaaut : maar (fchreeude hy vorder) let doch op die Franfche Flora, gecomp01Jeert uit eene Ne·

t/erduitfche Hom en de Kuit 'Van een Refugé ,die langs de Finantiekamer
oogen, ten kofle van't publyk, thans een' Kok van ldon·
táuban, eneene Paryfche,Kamenier bezit; ja zoo boven 't vermogen 'Van
4e Wi/lèlvalligheden is, dat zyde Lukgodin zelfs uittart om haar te konnrm. befchadigen. Hal~e Slede wert gem ent door een perfoon , die by

~antwee fi'boone

geval (want tot noch toe zyn zynedeugclen- onbekent) uit den mols ..
hoop van armoede als een Forttlin- champignon opgefiegen is, en
die als noch met dien zegen niet familia:ar zynde, ge1yk een andere
Mas-anjello zyne nachtrull: in den W yn zoekt. Van daar wees hy
Hermes eene vermomäe jigUtff, zeggende: Wat dunkt lt, 0 Anubis,

"Van die gefpiHe!de Hagedis, .die hel negental Zanggodinnen op een' bezer;tjJuiver kan..vertoonen? die onder ieder arm een dobbele maag 'Voert, en onder een gryns zeven lifferente aarigezhhten verbergt? die nooit iets anders
dan kwaal heeft gepraktizeert, en noit owr eenig bedreven kwaal fchaam~
root is geworden? Dat bekeering aan hem onbekent is blykl. uit ieze v';"
lende regelen, die iIc hem meer dan -eens heb booren opfnyden;
l-A 'neig n"IW 1Itlten 'Van een ftraJfe wet nooit oorelI ;.
WlIIJt 111 bet geen dat ik bemi"
'
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001< tltli:ft gc~n. j,/;/ik ,of ~'Ië'eS myn' dart/en wel/11ft. flom:.
GeerJ tnagmg 'van t gewijfe o'1'tfle.:kt m)'n grilltg bloet,
Of kmipt in rt1vngcYlloet.
d' Impertinente kUi.1al Win kr:~iJjs zal ik myclm.
JFant heb ik FranJche <wh! of wel een- Rynj1he· dm ij,
, Beneven.( ]{Jwis 'l'oor ~cn clomeftil:c D1/~f,.
K zal' b/)'de en vrolyk,lllt dees droe'tJe w<lCTclt r)'deiJ.

Alaar laat ons, 0 Zoon 'Van Jupyn, een open plaats voor de tCeK.OMCI'J(!aEmbriom confcr~'el!'ren; wees in U7t'e befibr:r"Jing van die prachtige Slede'.:aart niet al te ftraf , maar be'waar 'I/Oor den uitgebi'eidcn. Argus e.tflÎ:;.e
{)ri~:incdeu: voor Argus (herhaalde hy) die zoo 'i1leejler~}k de feilen !J(l,.
-';"'r:t, en r:.::;;ens Sebïi(t, zoo lang 'cr killa'eren komen, in de zes toekome;:t1e jaren van alle Sc/;ooIjongeiZJ ,. die tiefl Cl t'waaIf zomers de 'l.vaet'elt l1eb!Jet; geK.rnt, zal r:.vorden geadilJireert. Màar eer wy Jcht"iden (ver'Ilolgde hy) woet ik ft nod; ieu proponeeren ,. 'l.~'mtt myn tyelt '!;etjlllelt,
m rz;:y, Schr;dl!'wen, Z)'l1 aan firikte"ordet'sgeattacheert; namez}'k, zoo
gy moets genoeg bezit rmt eenige gevangens van Staat, 'waarondá 'i,.'er(cbeide 'Van uwe oude kcnniJlèl1 Z)'11, te bezoeken, zal ik a,;mftolJts deu
'Voiture 'i,,'eranderen; en, na· hetKafteel vanÁnt1.verpen bezichtigt, en Robert Knigt gejjwoferm te Hebben ,_ te cito citinime in Londen en elders le'Veren . .. _. De nieusgieriglieit liet Hermes geen gedult overig om
de- reil van -die propojitie af te wachten, maar hy gaf aanfiol1ts zyn·
woort; waarop Agrippadat geen deed het welk hy den Lezer. toe..
komende· week zal doen zien' of hooren-.
OpW oensdag den 2;. April zullen te Amfferdam de- nagelate Goe~·
deren van een J7irtuofo, beftaande in GrieHche en Romeinfche Antiquiteiten, waaronder vde· & ccteraas, verkocht worden ..
Tempus eáax rerum, tuque invidiofa- vt!tttJlas.
Oml1ia deftruitis, vitiatarue dentibM ,ev;
• Patt/atim Imta· con(umitlS omnia morte.
l\1~n meent dat "er geen vermakelyker jfitdiè is , dàn de -reeks vall
d'Outheits-Hiftorien te lèeren uit de overgeblevene ftukken en brokken
\~an Romeinfche Ly kbu{fen, Vazen', Kandelaars ,. Potten, Kannen,.
Ci'lz. v. Een bekende Yirtuofo· zal u met vele ceremonien döen zien het
Tabakskonroorrje, waaraan de Horatii en ei/ratij de laatfte mantelpyp· ontilaken eer, 1.y aan 't battail/eer8ll gingen; benevens den
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c.1pacieu:z.:en \Vaterpot van Kleopatra , zeer [c11ool)' gewerkt met vel'';'
heven naakte figuttren, op het voorwerp applicabcl. Het is niet waar·
fchynelyk, dat Tacitus immer zoO' natuurlyk de zeden van d'o\Ide
DuitCchen zou hebben afgemaalt, ten zy hy een' geheekn huisraat
van de Germanen had verzamelt, ja tot de gedroogde eikelen in 't
kluis, d1e toen ter tydt piJlacbcs waren; en d'Oflènhoorens, in die
eeu een teeken van deugt, en hedendaags van [chande. Rcmbmnt ',,'!lIZ
R)'n, die natuurly kc Schilder, \vas mê ten overvloede van dicrgelyke
Rariteiten voorzien; en de groote Lair~(!ë zou nimmer in de aang0uamc
bcfchryving van zyne Dilu'-.:ie een verzopen Jood met een rol oprechten Varimls 'f;ünk in"zyne armen , of een Haag{èhen ,Lichtmis , met
zyn hooft op een tiktakbort ruilende , hebben ge[childert , ten 1.y
hy uit de outheit onderricht was gewecft, dat in illo tempore het roo,,:
l. . en onder de Joden en het Verkceren onder de jonge Heeren wer!:

gepl'aélizcert.
Uit het groot f\1agazyn der heilige dootsbeendèren, de' Vismart'
van zieltjes, wort on,5 bericht, dat de Pretendent dagely ks Koningklyk wort gerega/eert. \Vaarlyk die Ridder van St. Joris is, indien
niet gelukkig, ten min1l:cn by uitnemenheit bemint. 'Vant om hem
zal een Zoon zyn'gryzen Vader verworgen,. en.cenPavoriervan.zyn'·
echten Koning,dejèrtéeren. Een Patriot" zal de wetten 't onderft op·
waarts keeren, en de Rechter de' lenden van Themis verwringen.
De Prelaat verraat de Kerk, en de' Soldaat vecht zonder betahng.
De Burger aban,donneert zyn'Bul'gt ,- en de Gierigaart verkwift z}'n
gout: zyne Slaven beminnen meer hunne teg<;:nwoorcligeal111oede dan
voorgaande weelde ,. en leven als Ezels OR de difrels en doorn1l:nriken
van zyn overadclyk wapen. Gewonnen in onmagt, en door mirakelfinantie onderhouden,. vint hy een' Paus die hem fchie1yker abfohcert
dan hy zondigt,. en die hem aan gdt en een Erfgenaam helpt: en dit
alles wort te koH:e gehang~n aan eene twyffClachtige geboorte engeene
verdienften. Moet men niet bekennen dat Rebellén en Tovenaars ecne
groote overecnkomil: hebben want wanneer de laatfte eenmaal den
poot op de monfterrol v:m Lm::ifer hebben gezet, zyn zy verpligr.,
in [pyt van armoede en verdoemenis ,.hun'Heer voor altoos te dienen.
De Senaat van Venetien heeft den Heer Law doen aankondigen,
om ten cerllen, niet alleen uit hunne Hooftftat, maar ook uit hun
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:·gebiet te {lèlog~eren. Die wacrdige Nakomelingen van den grootea
Antenor behandelen die Perfoon volgens de doorgekonfyte regelen van
·ecnewiskonfiige ftaatkunde; want een diergely ke karper als cl' Heer
uw zou fomtyts zulke vervaarlyke holen in de zilvere Vyvers van
hunne Edelen delven, dat de tegenwoordige tydt, ja zelfs de tocko ..
mende die nauwelyks zoude konnenHoppen. Die Perfool1 heeft
van zyne 'hekwaamheit al te veele blyken gegeven om die bekwaamneit niet gefiifpeélcert te maken. Alle hunne Raatsluidenzyn niet altoos,
gelyk de Ser'I.Jlter fra P aoM d' Efcarpi, voor ·deneeuwigen welfbmt van
hunne Republyk: die wakkere Minijlerlteeft haar meer voordeelen
toegebragt dan d'ingebeelde handel op Miffifippiden ChampignOtieeters ; .de Zuit'zee aan de Runtv leefeh - fmulders; en eene dicrgcl ykc
Negotie aan een wyze Natie, die Hermes voor als noch vreemt is en
~Iyven zal: want Scandalum mag.natttm is vry erger dan een wys MalJ
zonder Religie, een Jongeling zonder geho.orZ:llfl1heit, eene Vrou
:zonder ,eer, een Heer zonder deugt, of eeN Voril zonder gercchtigheit.
Een oude Profec], gevonden onder eene kuip Potatoes van
den gewezen Hartog van Or' ... d.
.
TY"nneer eell ,{ryze Tor valt in VorJf Jakobs l1y~;
En als een Hui/balk dltn het vaartuig', met drie maften
Bez.et., te 'Vroeg beklimt, tlaakt lFumphreis bittre tyt.
J!7ant die de Wamt'wal [mrtlt mi met gefthore gaften,
Dan zal de Piflèr en een ewy.ffelachtig kalf
Het hooge toppunt. 'Van Prins Karels [pits beklitqmC1l;
De 1{razige Oe'Zlers van het derde en nocb een half
.VerJorrtn ,TpY.t de lu~ht van Z'wavelklettr of flhimmen.
Dan ;s .Jè lfijl te Z;WiZtlr 'voor Edgars barre flran!:
Een ieders merk is het gebrek Uz ieders hant.

Ons wort uit het ftrydbaar Zweden beriebt~ dat door de menigvuldige fneeu de Koning voornemens is, met fledt'n naar Orebo te
ryden, en aldaar eene Beerenjagt te houden. Hermes komen weinig groote ondernemingen te binnen, 'r zy van Oorlog of Liefde,
aie niet opeene]agt zyngeconcerteertgewe~ft; byvoorbeelt,wanneer
!omtyrs het l'igchaam van eene regeering koorffig was, ofdat de minderè leden cOrJ'IJulji'I.Je toevallen hadden, zulks is altoos meeftdoor eene
aderlating van Hazen of Vofren gecureert. Een Jagt-compliment is een'maal, als eene pynftillende plaifter ~ op de verfche wonde van cene o~
ge-
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gelufdóge onder~eming geappliceert gewe~fl; en de vuurige zucht"
tnn een Konyn UIt te graven, heeft memgmaal den ftekebgen Roozelaar van het huwelyk (ge1yk een blixembeitel den eik) over midden ge[pleten . Maar waartoe alle deze wonderfpreuken over ho?p
gehaalr, Hermes ?' laat ons liever iets booren pat ruim zoo tIpplica'bel
op Beeren, en ruim zoo aangenaam is. Fiat. Erige aures Pamphile.
Over eenigen tydt arriveerden drie Poolen met een' befchaafden B~er
(die, als een IV!ol~(iClil' la Foreft, door dantren dCl' koft won VOOl"VICr
per[oonen) tegens den avont in een Dorp boven Frankfoort, en ver7,oehten aldaar in een Herberg, benevens Bruin den Konficnaar , te
overnachten. De Hospes, die weinig [peculatie in de aanzichtkunde
van den jongften van de vier had, fiemde echter hun verzoek toe,
doe h op ,de volgende voorwaarde; dat Beeroom niet nevens zyne evc~
maften in de fiove zou campeeren , maar wel in den ftal, waaruit hy
een vet Kalf, datd:.ags daar aan gekeclt moeft worden , haatdc; werdende de Honigdief op het tlrooie ru1lbed van den Deh'en:ur gelegt.
N u wilde het geval dien nacht, dat de Buurman
ffcr }f()!ies tuttig
wert om Delffch Wiltbraat te proeven; en, ingevolge van die refolutie, ecne tamelyke opening in de Schuur gemaakt hebbende,.
kroop hy daar door, en vont, in plaat5 van het beminde Kalf, den
tuigen Dansmeefter; die aanftonts met zynedelikate bouten dien nacht-looper zoo vriendcly k omhelsde, dat de ribben eene rt:j(mantie gaven,
als vermorzelde zwavelftokken;, werdende des anderendaags de dief
door die alteratie zoo vermagert gevonden,. dat zyn buik niet dikker was dan een vel verguIt poftpapier . En had Bruin niet gemuilbant geweeft, wie weet wat een' lekkeren maaltyt hy met den Boer
zou hebben aangericht! Of nu die:Kaper nadcrhant (want ecu jong
mcn[ch kan veel uitft.tan) wederom tot zich zelf is gekomen of niet,
daar melden de Hermeti{che memorien niet een eenig woort van.
UitParys heeft Hermes ind'AmHerd~lm[che Kourant gelezen, dat
de jonge Koning dc- klucht van den Knorrepot heeft zien [peden.
Hermes was onbewufr dat die jonge Vorfl: too ver in de Nederduit(che taal was gea'7.J4nCe~rt, om aldaar een Knorrepot te doen vertoonen. In de voorgaande Kouranten heeft men meer dan eens genateert, .
dat 'er verfcheide Fran[che Tooneelftukken, ge1yk als Les Jolier de CarlielJio, Dom fapbet d' ..drmcnie" en 7" v. gefpcclt zyn j maar d',lt 'er ooit
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een Kn01ïepot (dat apparent Ie Grondeur van lvJoi!j}i'ur Pa/apra! is) in
het N eerduitfch gerepr~(ent(J(J1't is, zal thans roor Hennes , en zekerlykvoor zynemeeHe Lezers, eene omvaarfchynelykheit blyven .
Hermes verzoekt den Autheur van zekere j~li[f"v'(J, hem kortelinO'
tei' hant geftelt,en waarin een Schimpdicht tegens den Heer La~
was ingeiloten, in het toekomende wegens hem van diergelyke
rampzalige prefenten te dejifleeren; want voor eerft is d'uitvinàing
\'01 fpllttcn en gallen; de Vaerzcn zyn geëflropimt gelykd'lwvalides
van Cbe!fèa; ende conclt~(ie is zoo delikaat als 't gelnit van eeIl openfiaande Magazynpoort, die op 't onvoorzienft door een' hcrmllorm
wort tocgebon!t. .Indien die Zangers, die hem eert) ts by de Morgenftar hebbenverge1cken, \"oornemcns zyn hun' Afgod te ontgoden, datfLy hemtenminHen in min aaniloorelyker termen verdoemen.
Wegens t;yn tweede verzoek, om te refo.nnceren over eene andere
periode, waarin hy !telt, dat zeker Gcmeenebeir door't geval tot
een Gcmeenebeft ge/ormeert is, en 't geen zich, door de vrees die
het voor dc.n Spanjaart heeft, dusdanigmaintineert: Hermes is al
te oudt, om niet te weten, dat de groote Huig de Groot d' Autbeur
van die ftelling is. Dit zyn zyne eigene woorden.

Refpublica caJu faéla, quam metus HifPanorttm continet .
Rakende het derde, wegens eene uitbreiding over een Vaer~je,
zoo veel beduidende, dat de Moeders vodrzichtig moeten zyn, om
ilarc Dochters aan geene Zotten of Kwylbabben uit te hylikken.
Hici:over zal Hermes , wanneer hy meent, dat ~ene Moeder gerefol'Veert is hare. Dochter aan den Schryver van dien harfTeloozenBrief
.tç: beftedcn, wyt en breet zyne gedachten gemeen maken .

.Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam hy Arno/d wil/is; Am. fterdam:J: Rare/bant, :J. Ooflerwfft en D: Ranl{.j Haarlem M: van Lee; Leiden G.
[(notier , Delf R: Boilet, Dort :J. 7Jan Braam; Utrecht M: L: charlois; 's Hartogenbofch C: W: '/Iander Roe'/lcn; Bergen op Zoom O'lleljlratemBreda E7Jermans, enz.
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Aude aliquid brevibus Gyaris & carcere dignllm-,
Si vis eJiè aliquis. Prol1itas /atldatll~' & alget.
.
JUV~N. Satyr. r.
Auwelyks had Hermes fiat verleent op de voor.frelling yall .//..(;'ipM
. _ pa, of de Slede begon geweldig te kraken, en e;<tejj(/cmie zich
gelyk een Roos van Jerioho, wanneer die door den daau y;tn cell'
'miflerieuzen nacht wort doortrokken. De Boom wert door cene onzichtbare magt in een' MaO: verandert en in 't midden geplaatil:; de
'Beerehuit changeerde van koleur en hoedanigheit om een Zeil te worden; het Paert geleek een' jongen die op de fok paO:, en de Zweep
veranderde in een Roer; in 't kort de gani,(he Narrenilcdc wert in
een Vaotrtuig getramt11titeet't, zynde Agrippa de Stuurman, die, na
,den Ouden een hart onder den riem geO:oken te hebben, met Hcrker vaert door het water [norde, dan de ièhcl'pgepume pyl, een'
Parti[chen baog ontfnapt.
Het was middernacht, wanneer zy achter den Burgt van Duc
d'Alba het anker (dat zyne afkomft aan de Narrebellcll verlèhuldigt was) lieten vallen, aan !ant ftapten, en na dat famm)' KaHeel
(den Bril van die eertyts beruchte koopi1:at) 'iitarcbeerdm. 'Na ecn
gelit napende Krygsknechten gepcrffeert te heb~cn, opende Cornelius
Agrippa de melcmkofJ'ke Gyoz.elkamer van den Heer RQb '*' *- K '*' ~,
1\1 m
dlC
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die geoccupsert was in het nazien van Boëthius 'r:ertroojfing der /fy!geerJe. Hy fèheen die zelve perfoon niet te zyn die eertyts prezidelll
van cene dronke byeenkcmft was, Davids Club genoemt " eene byeenkomft, waarin ieder Collegiant zyn uiterfie devoir deed om de
zwakheden 'vandien H. Voorzegger op het hitterfie te critizeren,.
doch, met weinig fl/cces, dewy I de ligtftevochten altoos boven dryven, en noit duurzaam zyn. Hermes ,.. aanwien het toegcftaan was
aan icdcr gevangen van Haat eene eenige vraag voor te Hellen,
"roegden ongelukkigen Penningmeefter ,. die een groot Geflagtrel{enaar was,. uit wat Ham ,de Zuitzec - Aktionijlen waren gefprotcn .
'Vaarop hy met. cene byzondere eeuvoudigheit aldus antwoordde : .

Ik geloof dût zy in em rechte lyn 'Vatl de bezetene Perkens zyn afgedaalt;
'i/Jan! 'Z?J.tarom zouden zy anders; indien de D *:j(; * van gultzucht in hen·
tziet gevaren 'Zvas, gel)'k Z'Zvynen in het water van de ZUÎtzee hebben geloapen? Hermes deed eene diepe ecrbewyzing aan zyn 'oude· kennis,
en vertrok, :zonder van de wacht ontdekt te zyn , met zyn' Leits-

man naar het jacht; dat aanftonts het anker lichtte, het zeiltje in
den top hei He ,. en zyn kours zette naar 't moderne Babel, de Hooft"plaats van Verwarring, wiens waterzuchtig hooft,., naar proportie van
het-uitgeteerde ligchaam ,... veel te groot is ,en wiens ingezetenen door-··
~aans vereenigt zyn gelyk de twee eerftgeboren Broeders. Agrippa
wierp het anker achter het Kofiuimhuis, dat groot Magazyn van
aangehaalde goederen en gepremediteerde valfche eeden "en bragt Her-·.
mes in het getralyt Salet van den Ridder T* * * , wienspraélyk eer
eene order van hennip dan van blauwe zyde waerdig is, en die in
den Roomtyt van het Zuiden dagelyks een douzyn ryke familim,
-als zoo veele kievitseieren inflorpte. Dees-- Zuitzee - Baanderheer
rookte een pyp ta~ak,. en vergeleek den ze1vendunnenrook by de
dampen van het Zuiderpekel, die in min vlug zout dan vlug gout
waren gedijJolveert, en wifns droppelen thans corrojiver zyn dan de
'\lIerdroogde uitwanlfeming van kwik, fublimaat genoemt . Hermes
vroeg h~m, door wat toverkonfi hy dien gulden regen van de an.. ·
dere Btitfche Maatkhappyen had gedetacheerl, en met deszelfs
ryken daau de onvruchtbare gewaffen van het Zuiden, eerft in bloe- .
mcn en naderhant in 'rype vruchten, had getransmuteert. Waarop hy
u.mediaat dit. tot antwoort gaf :, Hitrm heb ik 1nJ gelyk lel1 ervaren
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''Generaal gedragen, die, wanneer zyne Ar11tée op het z·wak,!!e is, tJ'z:crtt!
'l.:a!fche vuuren doet flikkeren, en een continueel geraas en ,c;ejèbal maakt, (Jm
daardoor flerk(lf te jèhynen en denvyant te misleiden. Hierop nam
Hermes 2'Jn affcheit-; en Agrippa bragt hem in de civile gcvangkcnis
van den Boekhouder Gr ** * een dik, zwart en podagreus Kaerel,
die zoo onmanierlyk ,door verCchcide duizenden ponden iledings opgezwollen was, dat hy een' breuk (hernia) van de Zuitzee-compagni~
verbeeldde . Hermes onderzocht, waarom hy -; die eertyts als een
fatzoenlyk man op het [chenken van Koffy kon fobfijleeren-, zich na
hadt laten gebruiken om zyneLantsluiden en zoo vele huisgezinnen
te rfJineeren, en z. v. Waarop 'hy met de discretie van een'_gevallen
Engel repliceerde: Altoos heb ik getracht een Minifter van Staat te
worden; efJ wie kan beter het Algemeen bewaken-, dan die tot barflens
toe verzadigt is? Van -die maJlà vol overtredingen wert Majaas Zoon
door den gewaanden Tovenaar hy een ander Chevalier van ongerech~
tigheit geintroduceert, een man, wiens maag meer millioenen dan
een Spaanfche Kraak had ingezwolgen, en wiens rechterhant nu,
in plaats van gout, met zorg, en de linker met droefheit opgevult
was. Het toekomende had hy niet voorzien ~ desmocfl: hy in het
tegenwoordige zuchten. Anubis toetfrehem omtrent het naberou:
waarop hy vrypoftig antwoordde: Ik heb geen berolt ,maar ik heb beroll;
want wie kan naberou ge'iJoelen wanneer hy papier langs d'eene dC!f1" fijt,
en gout langs d'ander deur inlaat? en wie gevoelt geen berOlt wam:eer b.1
;n zJn perfoon de fabel 'i.'anden hont en bet juk vleefcb, die O1l'I.:cr.zaa~
naar de fchaduwhapte, bewaarheit vin!? Hy zou (na het [cheen)
iets van meer belang hebben gefproken, maal' wert een' lvI,.. Loq **,
een afgevallen Judas-klerk gewaar, die-, zelfs doot zyndc, minder
fchuldigen den hals breekt, en, onlangs door de algemeene Aftieziekte 'eene goede fom verovert hebbende, door een algemeen tèhelm ..
fruk die fom nu tracht te behouden; een onbc[chaamt s.ycophani,
die, gelyk een Addet:jong, den buik van zyne moeder doorknaagt,
en in voorfpoet een Flikfloier, en in regenfpoet een verrader is, al tt"
vootbarig in verandering, en te verfteent tot nabcrou . De Heer
B **; die zoo verbleekt is, dat hy, des noots zynde, voor't Spook
in den geftraften V rygeeft zou korinen [pelen, exerteerde zyn talent,
cm uit tecyffercn wat grooter was, de misdaden der gewezen Di~
Mm z.
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,.ekte!.!rs, of flet rcrlies V:U1 de OCti!'ogen Zuit- .lEolii1cn; en hyonder...
vont, dat ieder nieuwe Infchryving ceue nieuwe en ongehoorde Dievcry was. De oorzaak hiervan door de nieusgierigheit van Herrnes
onderzocht wordende, \veigerde hy daarop te antwoorden. AlleenIyk zeide hy dit volgende; dat de D ,; : ** eerfl: in zyn halt en naderbant in zyn hoek was gekropen; doch dat die SalamandergecH, door
de koelte van het eerite, en dom- de koude van het papier in deze
laatfte Vod! verkleumt zyndc, in de \':;arme gcltzakkcn van de ]<1.kobulren (braad pieces) en Guinees was geretireert, die zyn vervloekt
gezeHèhap, als zyndc uit een heilig metall geiproten , niet wijde dulden, maar zich immer/iaat aan de Committé (Jagcrmeell:eïs; hadden geadr~(Jèert, die nu met de fchop en fpade van een JlriEl onderzoek bez.ig waren om dim ouden Gdtwolf, een gezworen Contramineerder
\'an de Deugt, uit zyn hol op te c:elven .
Dus verre was Hennes in zyn cxamm gevordert, en zou in een
van de zeven goede werken, die, mately kuitgerekt, met den tyd
de Hiirorie van de Bajli!/e konden c\'eluren, hebben gc(!,'vanceeil,
wanneer de getrouwe lJxi110n hem een pacquet met brieven, irl'
zyn a!ljèMie zoo nu en d,m op Leeuwenburg g('adr~!lè~rt, en die
JlOotzakdy k in zyn vVeckspapier moeiten gepLlatil: worden, overkverde; waardoor hy genootzaakt wert voor tegenwoordig van zyné ondervragingen te dcj~(lccml;. doch in de toekomende week zat
hy de Zuitzceheiligen, bene\'ens derzclve r~rpeEli·z:c antwoorden, Clan
het wel- of kwalyknemcn van zyne Lezers overleveren.
1é ob/efior per illam quart1; tu metuis UXfJrem tuam .
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PLA UT.
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Aftn.

HER MES.

l'k ben aan een verhard, yzeraehrig en fl:rafgehumeurt Gaaike,
èat zyn evennaafren misacht en zich zelfs aanbid, vaHgeklonken.
fl!c;dctf11e heeft eene geheele zee van Liefde voor zich zeh'en, doch
geen een eenig vingerhoetje voor my ten beilen. Dagelyks tempert
'Ly 111yn gehoor door de verval{chite benamingen van SchotcJtrony
(noteer, Herrnes , dat myn aangezicht vry plat is) Konink van Bantam (Ik heb geen' Romeinlèhen neus, Hennes) Prins Fui//emort (ik
val wat aan den geelen kant) en (om dat ik de lyvigfte niet ben, Hern1çs) P;l(;rt v,m Troicll. l-lct i~ \'v';lar, dat ik mI' vcrheugedat het ni~Î!

flim,
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flimmer is; maar indien zy my ook maar eenmaal vingerde, zou ik
haar tot dtomi (ondeelbare vezeltjes) kruimelen. N u is myn ver~
zoek, Sr. Hermes , te probeeren of het niet doenl)"k is, door eenen
[cherpen lnk-regen, dat is, .een aangezet Schimpdicht, dien Invaataardigen florm neer te leggen; 'yat dunktje , Hermes ? zou dat mogely k zyn? want ze zeggen. ... ma:il.r ik laat het op u fiaan, Her..
mes, en ben
U'7.I.' onderd{;:1frr,1! Dienaar
JOSEPH PANNEKOEKSBERG.
HeerJozeph, ons antwoort zalgecll orakel, en miHèhicn maar mid~
delm,uig naar uw' zin zyn .
J3ejèhotl maar 't eerfle Pa,w in Ede1l/s Ll~,1friec! ,.
Dat ,. nader dan gepMll't, docl; leefde in bet krakeel.
SI'. HER MES.

Ach Noach! Noach! gy die het eerGe hout in zecpekd hebt ir:gezult, en door het planten van den \;V ynilok de min in cene Stalkaars verandert, ,vat nadeel hebt gy de Juffers veroorza:lkt ! Maar
gy, rampzalige Duirfche Monnik, gy do ode \Vaarzegger ,
Die eerfl 't metaal gefchut vont in U'7.V bottte Ce!:t
Uit d'aart fa/peter bragt, en zwa'i,,'e!uit de Hel ;-.
uw geheugen zy by de Nakomelingen vervloekt: want door zyn:
konlt, ach Hermes ! ben ik thans eene weduw voor de trou, eell_
aall1beelt zonder hamer, en een tulp zonder {led: met een woort,.
myn G,Jlant, die Zeeluitenant was ,_ is met zyn [chip zoo hoog ge[prongen, dat de Bootsman, die welbc1ezen is, meende dat hy, als
een t\veede Endymiol1, de Maan zocht te embrallèeren: de Matroozen vlogen naar de lucht als aangeiloken \'uurpyl~n, [prangen in flenters, en daalden neder, hcrfchept in klaarblinkende ftarren. 0 die.
dappere jonge Zee helt [pyft nu met zyne gebraden en gezoden bou-.
ten d~ koele vilI'chen; die onverGlagoe, die 7.00 vol vuurs ftak., dat
ik meer dan eens, myn hant tegens het be[chot vaü de hjuit houdende, zyn anvcrwinnc1yk hart dwars door de eikc planken vodde
ldoppen. Ik had hem uit cenc betamc1yke voo.rzicnigheit ger!com'iJlalldeclt aan drie Officieren, die noch ... , ja die noch meer voor de
doot waren bevrecil dan hy; want d'cerfle was ;lltoo~ voorzien met.
de vinnen van een' vliegenden viCch; konncnde de :wecJe duikcn als.
1\1 111 )
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~en 'raerel\"ill"er;

en de derde had eeuwig om zytl middel een 'kabel~

tou gewoelt, waardoor hy fcheutvry was; maar noch bezát mvn

Galant meer voorzichtigheit , want die bleef altoos buiten het berèik
van 's vrants geCchut, Zoo iemant u. moge1yk vroeg, Hermes"
wam'door hy dan Luitenant was geworden; repliceer hun, dat de
Heeren met hem handelden gely k de Boeren met hun fcheede; die,
wanneer het mes verlooren is, daarin by pro'Vijie een hout fteken,
om ,d,1t ze niet kreuken zou.
UWt Dienareffe
KORNELIA GOMTRAGANT.
Juffrou Kornèlia, uw ongeluk fmart Herme.~, en hy zal 'er u een aan"
toonen die (zoo de kruitkamer hem geen parten fpeelt) voornemens
is te expea;menteeren hoe lang een Officiertje, dat eer noch cQuragi~ bezit, leven kan.

Sr. HER MES.

Meretrix ttlfJtifperblanditur, dU11J illud qllod rapiat., 'Videt. PLAUT.
Dat ik een betoverde Zotskap ben is onwcderfprekelyk, trouwens,
'trouwens, dat blykt, want ik volg de mode, Ja, ja; ik moeft mê
cene intrigue hebben (de D '"' * '*' haal die eerzucht!) eene Maftres !
cene Madame! een Hoertje! een Katje! .. " Hoe wort dat vee genoemt? Ik overdacht: Jonker Zil'Verfcboon en Kapitein Animal bebben
hunne popjes; de Heer Heelzot flreelt zyn Kamerpoesje-; ja zelfs de oude
'lVaggelaar, Signeur Onderys, he!!!t onlangs een pikzwart 'I'onderdoosje 'Voo,.
Z)'IJ uitgeJleten Staal gelcocbt ; Verrukt, en door die voorbeelden ma·
lende, buitelde ik desgelyks hals over kop in de dootzonde, en bevont in min dan zes maanden dat de liefde niet te onrechtby een
Dier, Cbimtera genoemt, dat de kop van een Leeu, de baik van
een Geit en de fraai'! van een Draak bezit., vergeleken wort. Want
armoede, oneer en het N apolitaanfche tantzweer hebben die fchoone
1"ezolutie vergez~lfchapt; en myn welvaart en reputatie heb ik aan de
lonken 'van die Toveres !/facrifieert: 'Ly woonde in een vorftelyk Logement; bezat koftelyke meubelen, en was met ryke kleederen ,fyn
linnen, kurieuze kanten, diamante ringen en een gout orlogie ge~
baUafr. Dit niet tegenfiaande is zy a la fourdine, zonder trompet
te fteken of keteltrom te roeren, gedelogeert , en ik weet niet mter waar
ik haar vinden tal, als de Zuitzee· Dir~kteuren hoe zy hunne roo...

ve-
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veryen voor het Committeé zullen defendurm. Zoo hetwöl:lr is, S:',
liIermes, dat je kont toveren of iemants geboortelor oprekenen , oi
door behulp'van uw' Dremon geftole goederen of verdoolde katten
tn honden te recht brengen,., ik bid u, ftel.een requefl op aan cenige
geftarmen " en w~es verzekert, dat myne erkentenis de ondankbaal'~
heit van myne montuur zal ,overtreffen.
Uw Dienj1bereide DiCil:r,1.r
Amfterdam den zoo veelden.

CREDULUS KATV:\ST.,

De Heer Katvaft zal meer baat voelen door de Liefhebbers van de
Mingodes,confituuren, in den ann te nemen dan zyn hof by de llarren
te maken. Ondertufièhen zy hem verzekert, dat hy in het tocko-mende proefvatl: zal zyn tegens de vriendcly ke toelagchingcn van Vcnus en de vergiftige py len van Kupido ; want niets is leerzamer dan
de onervarenheit .
Sr. HER MES.

Aani1:onts is de middagklok geflagen, en ik mankeer in een Iant·
dat overvloeit van melk en boter een' halvC11 ryksdaaldcr om by Mr.
Piet er te gaan {pyzen. Is hct niet om hels te worden; dat men niet
een eenig kmis bezit om zich zelf te zegenen; daar men onlangs
door papiere vliegers kon extraheerrn? en dat in minder tydts dan een
regenvlaag Champignons, of een chicanetls Rechtsgeleerde langdradiae
proceduren voortbrengt; ja in minder tydts, zeg ik, dan Doktor 'ltMo~t
zynePatientm maJ!acrcert; JonkerJan zyne herberg[chulden betaalr"
of Korinna het tiende van den huwelyksplicht aan den Paftoor der
Janfeniftenvoldoer! Altoos heb ik kafteelen in de lucht gebout, en
op een derde verdieping gdogeert: myne inbeelding wandelt over
Turk[che vloertapyten, en myn rok is zonder knoopen : en of ik
dage1y ks meer fpoorflagen aan myne uitvinding geef dan Don ~fttit'hot
aan l.yn' Ronzinant in de doodelyke attacque van de wintmolens , echter avanceer ik .niet verder dan de Mooren voor Ceuta. Met een
woort, Hermes, myn fortuin is en hlyft dC7:elve; en ik vrees, indien eenige Pt"9jeéfen , die ik u toekomende week zenden zal, nict
reu.f!eerm, d~t i~ den weg ~ller Viffc hen zal moeten gaan, want een;
koorde kan Ik met bekoftigen.
Uw Dienaar
lAQ_U_~S CONTRETE.MPS.

rl'Heer
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d'Heer Wal/er, een der voornaamfte Engeifche Dichters, en FIatteur van Koningen en Princen, heeft eertyds een Lofdicht gemaakt
op Qlivier Kromwel, wiens verhuizing naarde ~dere waerelt door een'
vreeaayken ftorm vergezelfehapt wert .,Hermes foftineert dat 'er de
volgende vertaling eene wydloopige verklariNg van is; enclat hy zynen Lezer, die, na men hem bericht, fonlwylal graag een vaer~ie heeft,
daar mede juift geen' ondienft doen zal. Hier heb je 't Heeren Poëten.
lIy 's wuh. het fJerflot heeft ~yn levmslamp geb/uft;
Zyn glo~izon. .is ui~r,efchmJe~;
Erl dIe noott ruft 'l'Ie/de IS geruft;
Die OJivier, di! Brit m Nabuur dwong lOf jleenm:
Die met eên bits geJar .
Dn, Haan en Leeu 'lioor z)'n vervloekte z~gekar
Trots ,wilde klmke1J.
Men ziet de pyn en eik met "s D-wil1glants Lykbus ziJlJ:m.
'
De cede~ fèhreit VAn vreugt. - 'tfè7Jynt dat .zyn gum meer kluft,
Nu door ie doot 'van een' 't geheel heelal herleeft.
Zoo Ztfg mm RomuItes naar Styx zyn afJèheit bane1J,
Verztlt door .f1rajàrktli'lm;
En Orf.eus, die de Hel groet zonder ~waart of knots,
Irert uitgeuit d~or bet:! trJ rots.
't Nemeefche Leet.wevel was Herk/esk/eet en linnen :
Maar Kromwe/, Neroos kroofl., verborg het beeft 'van binnen,
Die dooreen Tiger. harten door een 'VreedZaam oog
Het domme ;;raau bedroog;
Der Britten inge'want 'lIerfiQnt door borgertwijl;
En die drie kroonC1Z 'WOtJ door moort, verraat en lift.
Zoo zag Apol in '$ k~r, fpyt tempelwraak en 'wetten,
De14 dappren Thety5z~on door Paris Jchelmfluk p/etten,
Schoon hy mogt vechten met den hemel in z)n 'Vuift.
Keer, keer nu , BritJche 'Jeugt, voor Moorders 'IJrees verhuifl.
En die do,r 't hooft der Schriktieranne11
Uit d'cchte Afoeden ,wieg 'waart duor'e hee/al 'ller"armen,
Stort vreugdetl'.men, en een tranenoffer plengt
Aan hem die Stultrts bloet met 'e uwe hlld vermengt,
En wiens Trawai'ltm zi.'h IJooit in het ,fehe/ms 'Z'erzindl'i'J".
Nu galmt de Theemsgodt langs den adem der 'IJier 'lJ..'Îndm.
De Zee dan.f1 ho()ger dan zy plag:
En nooit zag Albion
Een trooter 'i)reugde~on
Of glorieryker dag.

'Gedrukt voor den Al1t11e~r, en wor~ uitgegeven te Rotterdam hy AT'tZoU willis; .fun.l
fterdam 1: Rate/bant, 'J. Ooflerwyi{. en D: Ran'<.j Haarlem M: van Leej Leiden G.
l(notler, Delf R: Boitet, Dort 'J. van Braam; Utrecht M: L: Charlois; 's Hartogenbofch C; W: vander HOI1;çn; Bergen op Zoom 9verflr4temBreda Evenmms, en~
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- - - - Non ha'c mihi "imiiZa fi/tgi
Scit bene fl'ydides.
0 VIl).
rHErmcs zal het volgende Tafereel van <ie gevalle Direkteurs op
. de ei ge wyze behandelen àls certyts zeker vermaan Schilder zyn
konfHl:uk deed, die, wanner hy zyne onmagt gewaar wiert om natuurlyk het fchuim van 'een' razenden hont te verbeelden , zynd,'!/pcraat penceel naar Melampusopen muil wierp, en alzoo door veromwaerdiging iets volbragt dat boven 't bereik van zync konG: was.

't Ge·val vertrotft de l:.ol~/; &11 legt min op ZYI1 luimen
De Schilder is ,voldtum 'wanneer by 't beeft ziet fch;-;imen.

Na dat ÁII::bis de brieven, 11em door zyn' aangenamenDa'mcn on~i'
gdevert, gû:.:amil'!~ert, en deninhour" van eene uitgef1:rekte fles Por·tugeefch Drakenbloet 'had nagezien ,begaf hy zich door den Bi .
. Agrippa vergezelfchapt, naar het (.ppartement van den Ridder * * ~f ,
een Heer, wiens broek meer dan eens het inftrumen,t van vrede in
fene inlanrfche Revolutie met een Kwakers Lady was gewed:, en
nus het licfdefchuim wars, op het zilverfchuim van de Zuitzee dob~
benie . Uiterlyk fcheenhy vrolyk ) doch inwendig was hy vertwytrc1t. Zyn wit washyaan vrees, el1·zyn vèrmillioen aan BourNn
gognc-
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hy; zoo'een VOOmall11 licfhebbèrvan kinkhorentjeszynde, !oowè~
.nig ftekclbaarsjcs vong, 'kandielldit~l1centotatltwoort dienen, dat
.hy w:lsgelyk een. Y zer\Teetel~ (alias lo1da.1.t ) die met groote 1'lIa~({e1t
naar den oorlog marcheert,doch die., wanneer hy eindelyk den vyant
.in 't gezicht kfygc., door de voorgaande fat!gues zoodanig .is aige.nooft, dat'hyalle Heiligen omecnell fchielyken Vrede het 'hooft
breekt.
'Maar ("propos iets·ander~. ·Onlangswert Hermes aèIergebtcn :en 't .
{chynt dat de Cbifurg,)'rt, de punt van 't Lancet tedicp zettende, de
Poëtifc he ader v:.m den Ouden raakte: altooscL1.a:r vielen drie droppeJen vocht van eene zcltzame koulcurop een half vel [choon papier, dewelke zie h nanfionts di! ateerden, en in min dan vyf minuten kon men
de vqlgende regelen in OoftergotfcheLetterenduidc1ykdaar~p lezen:
T 0 .() VER Y.
Gem moortklok , wfJnderwint, geen Donder of Orkaall"
Noch 'waternoot , noch v/tur,
Of droevig avoHotuur ,
,Zet Duffus, Edgar, of Oneele tot ,'t Jchelmfluk aan.
D mm, 't is Machravel' 't zyn Flvrentynfche jlrckm,
Om 't e;oude Kalf den nek te brekeN.
Een naar gedaok /Jezie/t 't papier Vtm 't Zuit . ... huis;
W<mt Bedelaar of Hex hlla~t immer muzr het kruis.
't Gefpool des Iltchts herJcbept Ptdehen hier in h!m~n;
De hiJlJger eertJ!s bloo wort daor de weelde flout :
.
En oi7de:tgt bralt in 't go ut .
Doch f,re.~k dien TOIleTpot dan zal hU~J glorie flutten.

De Heer La'i.f) hecft onlangs een Pyojeé1, om den handel in de Levant
uit te breiden, aan des Senaat geprezentect't, doch kreeg ten antwoort,
dat, de zaken van Commercie ftan bek\vame .lieden toevcrtrOltt zyndc,
'l.y door geen JlrfisJtflppiflh Aficrofcopium behoefden te kykcn. Indien
de Franfche zon door eene mildadige warmte dat dui1ter lnfeé1 niet
had uitgebroeit , en door dcszclfs ftralen had gebakert, gemelte Hr.
Law zou hct gulde Vlllll:, gcIyk een andere Promotheus , nict hebben
ondertchept, om daar door geheel Vrankryk in een lichten 'gloet te
1.cttCll. Waarlyk die jonge Vodl beheer[chte (volgens Hermes gedachten) voor de komit van dien rampzaligen een vry grooter C*
Ie; hebbende deze hem thans, als een ftaat-Ded'.Jlus, een' doolhof
gcfticht,. en daarin een EngeHèhe ko.e ge/ogeert. Bdluit, <> jonge
1\10-
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Monarch, mdien gy JfitJGs' zyt, dien lngmit!ti1' i11 7.yn' tmagüuurell
winft - LabJrmtb" of ten minne {ineit door uwe fhalen ,het wafch,
waar mê ,zyne polityke vleugels zyn flamgekleeft, en hlt' d'cene 9f
d'andcre zee zyneverderfelyke Projefhnengçhaten naam verzwelgen"
Een Vorft i~ aan 7.yne onderdanen beloning en ftraf, en zyaan hem
onderdanighcitièhuldig. Indien hy na.1,f billykhcit zyn ryk DefhlUrr,
is hyeen aart[chen G *-*, doch in .de hiUlt van een ~unflcling,niet.
meer dan een pak fpeelbarten.
EINE L.OFREDE V-oOR HOMEERi.

Of wel al het ondermaanfche door den tydt vcr~o'11den "wort,
echter zal llameer, die zoo adclyk vall de Helden en f1ll;ûTiair<1 Godcnzingt, eeuwig kT;en en eeuwig bloeien. Zyn g!oricryke·tl'ant
trekt naar zieh alle ooren, cn verrukt allc zielen; 2yn H:yl is hoog
als de hemelen,. en diep als de baannocder van den Oeeaatl; ;l'yk' als
de duiftereingewanden der a:'.l'dc,. wa:lrin ko!l.e,lykegefiecnten, die
zoo fiatelyk in de laagte wonen, gevonden worden j prach~g. als
d'ovcrdadig~ Koningen van Perfien, of de Keizer der Befnedenen
in zyne opgehoopte

.M~~e!teit,.

Hy iJ luidt als de donder, en

vel'~

Icwikkent als de z~achtelen v~n den Slaapgod ;- fc~oon ah d'opp~
vlakte des aartbodéms, en knogsgewys als het hemelsblauwe lilt.;..
[pan[e} , dat door geen grauwen nevel bezoedelt is. Hy is krachtig
als een razende fl:orm ,. die de vooren van de" beploegde zee van eert
ryt ;ftOllt<L1s zyne Helden, die, door de Goden geaJlifleHt, voel.-:
ten,., en zoo da.pper als Diomced, died'ónftcrffelyken dwong io~.
lucht teftygen; glad als de vlakte van Thetis doopvontc; 'ell Z()()
kbar en vrolyk als dë Lente; zacht als de \V cfiewint, en doordrin..::
gender dan een Noorder koelte; z?et als de dauw van Ambrozyn in,
de goudeeeu dool' Namurs hant UIt balfemboomen geparfl>
Zoo gljnJHent air het 7Ju,ur" waar m; d~ Dqndergod'
. 'rroFibeeftigReuzellrot;

Of als. eell Blixem, . die,~y"ble.eke m krumme flra/CII.
Schiet dOfJr de dlJiflr~2;,.tZ/en:

Teder,.doch oververmogentgdyk de bck'oorlykhedender Juffers ,.en
l(eurlyk als à'uitgelezentH:e konfHlukke~; ver[chillent., doch ZOO TCJ,·
gulier als het, vermogen van de natuur ZIch vertoont lU de boukun1l
ve.n
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gemeenlyk 'rot water [moIren: Een rweede·riep al1agcl1endé, ,dàt,
,vam~eer iemant naar eenluchtfchaduw grypr,dezelve altóos verciwynt~
Een derde flingerde op het Ankervan deze nev~nsg~ande' hoop;' dat
de aangename Lente' (màar mifrchien) de·fcheutjes van öartnhertig~
~eir uit de ruige Comitté-fchors zou doen uitBotten, Een fcHraal
pennelekkertje riep luit'keels:, Ho r ho r Heeren;, {en eenigen tydt zulfm de Litanien van Liber.a nos a- Commiffis" wanneèr 't ~rg1JldC' KoIO./Jus:-beelt gifmoltrm, en ordentelyk' verdeelt is ,', "Vcrháortwordén, Een;
groote fi10esnaan fclireeude", dat geen Natie de' Bntten- in heldendaden en: heldengebreken kon' evenaren: andere verweten malkande..
ren', ' dat zy" als kwade: jongens, eerit.' aan het fchelden' en 'nader.
hant aan 't vechten waren geraakt;, onder andere was:er een die zicH
beklaagde ,dat de Zielsverhuizing vanPytbagoras·omttent nem1te [chieIy~\ in zyn wer1{: wa~gegaan, zynde hy onlatlgs uit het ligchaam
ran een bede~aar, in dat van een Financier, en nu wederom uit dat:
vaneen hn:mcier in een Bedelaars ligchaaffi verlmifr" Een Heer,
die min oprecntheit dan wysheit bezat, zei: De eommitté trakteert
óm gelyk een ~;;etftandig 13ym,an een wildenzwarm; eerjl-klopt' by op een
koper, bekkm om de Bym te' doen dalefJ"., dan fe/Jept- hy dezelve, en eindelykplaatft by die in een' bejlotenk()rf ineteent'eenige'oPffling;;\en mankeert·
nuit, 'Van tegens denHerftbcndriedeMe'parten van- den overgegaardlnflo1ting en Wàs te ontroovm. -In 'thartje van ?eze pl~uftbil~ antw<?or",
denwert HerII!es door eene Cchorre·{tem ,:dle draal over; bey / nep,
ontwaakt, Hy rees zeer' gealrereert' van, zyne ruftbank , en Devont
dat het 'de' Muzikale-0rgelvan zyn Tuinder was, die of- en defen!
fieforo·denWyngaart te barbieren', was'gewapent, en' naar wiens
komfr d'oude, [choon zy geburen waren, verfcheideweken had ge..
wacht, De tydt, die', grootë ontdekker van de waarheit, zalons'in
~t, kort ontçyfferen ,Of'er eenige vafte giffingen op droomen Iwnneri
gemaakt worden'.
.
.
K 0, l!J R A, N T S T 0, F',
Eene' zekere Pi"incerI'e is naar haren geliefden Prins vertrokken tot
het ,roltreklwn van haar Buwelyk, Hier uit'conjidereert Herrnes ,dat'
'erTomtyts wel iets· twyflèlachtigs, onder' die mirakelettze bevrucht;',
wordingen van Ooftindiesvaarders-vroutjes (voornamely k als de
op. Batil-via is, enqf vrou onder de bQ01l1ticsWobnt)-1~an fchuiIen.j.,
Maar.
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Maar die fex bcyat dikwilS de multiplicatie-vraag veel fnc'diger leggende, dan iemant die overent ftaat . OndertuiTchen is de wenfch
van Anubis, dat die' groote'Per[onagieR malkanderen mogen ontmoe"
ten, gelyk de bergen in eene a~rtb'Cvjng r dat de'Princes in de Hu~
welyksfehaal nn de' klevende ervarentheit dagelyks ftIag herwogcll,
en altoos zwaarder bevonden worden; dany, her geeo zy in teg~n';'
Ham heeft. verloren in eene onvermoeide co~tragie mag weder vind(:'n~
. dat verder continuëckliefde-exercitie onsdagHyks aan de fabèl van Sal~
macis en Hmnapbroditus mag' doen gedenken, die, in twee Hgcha.;
men onderfcheiden, zoo lang in de liefJebron op cn neder dobberr
de, dat zy,. aan een gçkleeft,voor eeuwig vercenigt'eruit traden'.

Nt/.. hoopt men dat de vlam 'Van Hymens toorts mag Jléigemr i
De'Vor) mil moe zy" o{Mád.ime noit mag ·weigeren.
De laatfte brieven uit de Hoo ft ft at-V-...:l Albi01t brengen de'~edmef
de tyding mê van het overlyden' v.an dem Hartog van * ;t:< * in zyn
Softe jaar, die door· een'· eenigen zoon, pas vyf jaren out". in ecr en
goederen wort gefuccedeert. Lucifer ,. dClor glcr-ie opgeblazen , . wert,
wanneer hy op de diamante kroontoelei"uit het Starpateis geoodt,
-en door eene doodelyke val gekaftyt. Wat1l1eer de ho()Vaardige
Nimrot het trotfcbeBa.bel ftichtte_; een gebou, zoo eCllwigdUl-cnc
als zyn misdaat, was zyn toeleg om den Hemel te verbazen.- Zoo
vieLeertyts een hoveling, die door zync doot[chuldigc hoflykheit de
zoetfte fc1lOonheit van een magtig Eilant trachtte te bevlekken; een
Man,op wiens wynbrauwen verfmaatheit en verachting waren geplaatH:; die ,.als een dwingelant, z.yne meerdere voorby [norde, en een
Moortorakcl fprak ;ja.die', was hetdoenelyk gewee!}, cp een bed van
Haat, onder den blooten Hemel ,_ de Huwely ksfchult zou hebben afgedann, Gclyk eertyts het Serpent de Olwoorzichtige ziel van En
bedroog, zoo was zyn toeleg om de Koningkly kc l\h2gt door cen{r
beguicheknde vlam te verihikken. Zyn Serail was (in liJyt van c:cne
onedele gierigheit ) altoos met in dienft zynde KO!fI':i;::,,;xe;; en gcca!~
[eerde Kamcrk<ttten.gemeubileert; en hoe wein:g ki[l:cr~ hy tb~1~
nalaat, . echter heeti: hy meer dan eens zyne jaarl ykfcltC .inkom.,
'Hen in jaarly Hehc kintskorven en kousjesfecften ZiCH r1;';ij..":.'c;m. Zoo
.icmant nu nicusgiel:ig mogt zyn, om te wc~en bo(: het b) komt, dat
N n 3,
hy
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gognc-wyn vcr[ch,uldigt. Gcvraagt zynde Wilt hoo?
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bezat we-

gens den uitihg van 't algemeen onder1.Ock ; l"tjlliccerae hy: r'ydt ~
Owcnighcit en Geit.
ZYll Mcdeamptgenoot, Rob '* 'X',. \Va) befchaa,mt en bedecft. Hy
4,.1ltnot:l.fzyne bedgenoot, die bem, als cene tweede KaQ:,ndra ,. dcn
ondcrgangk van het Zuitzec-Troijcn \'00.1' !pelde ". nict gcluiflcrt,
en zoo min .op een gcrigtsonderzock als een boute pacrr bedacht gewedt, [ehaan hy tw-eevoürnamc Gi'<md,'J van itlbion door de hooft[cheelboor van ecne bedricge1ykc fchryfpenhad gctrcprwecrt. ,HcZ'"
mes vrorg hem wat l1y van dit tegen woordige [pel oordeelde: waar.·
op hy in ccncn LaJ:.onijihen Hyl antwoordde: Oprechte hal/deling iJ het

ailcrbejlc [pel.
Benr. Agrippanam malr tamclyk genoegen in die fpreekw)'s v~n
l!ürotos Drinkc~, e.n lJragt, op hoop van meel' uitbreiding., den
ouden'SblJgenvanger in het [choone huis van den Heer Rich: **'l{:,
dir over het algemeen filet den RiJ. L'd'lv. con/u/teerde" en door twee'
{Jlceuwirte Engeifche Engc1innenwert verzeHoha.pt . De eerile was
de [,~/i!pponeàde V rou van een'gierigcn Brigadier, mim 'zoo gctl'oti aan
dien langen Shngerbeen,. als de KafJiel' Robert aan zy-ne- Jl.laitreJjè',
./vlzdarJJ:- So.!thzea. De tweede was eene Lady, wiens Man eene confidera6eie Officiantsplan.~ in het Koituimhuis bezat;- doch hare con·
(ciuJtie te delikaat zyndeom net< minile van aangehMlde goederen tè
pr~fitere;z, en Je Ziel van haar Man in een oogtèhynelyk gevaar té
brengen, \VlS zy geintentiuneert gc\vorgen om .liever een openbaren
Dief dan verbórgçn Hedder te ndneeren;· ook was ham"gedrag' hierinzoo. gelukkig gkweefl: ,datZ:Y in weinige maanden hem v'an zyn befte
bloct en ger90fdeguldelin~cn, zander dat zuIks hem,'t minfte cbagl:ri~ ba.'1rde, "wiH: teontlatten .
Zoo zag men Ner() met Z'y11 goude harpjfaan' baffin",
Sch.001Z ROfJme lag in a.flèn:! .,
En Edw .... of zyn Zm1 thans onder is gegtran"
Eert alJ' cm Muzelman Korinnaas hal'''..'emaan.
Hèrmes toe.d1:e-den laatficn ,.pf hetniet mogelylnvas deEJ(aminattun
ci'?~)}' üofgout ... & cet('ra,~ \Vaarop hyhem toebeet: }{~en~. want
'!t')' bebbrm ,gehàl1delt~l:ykde Luipaarrdm jongen Leeu" die maar een eeni:"
6.~1J 'z:et:iJ.$ Hamel 'L'erzo:-'bt ,_ Jlaa.lf,de de gevlekte Dn'infflan! zulks af:
..
,
Ja"h s

C2.~l ,)

doèh,helaaJ (dit zeggende 11.aàlde 'hy een' ZUè11t· uit liet àiepIle 'Wil
zyne· ziel) . wanneer de Lee.u tot jar~n valNiiftretie kwam, verJlont h,y lûel
alleen de wtte I-[~melen., maM zelf zyne ~epenning~e kinderen. Majaas
.zoon keerde zIch. hIerop naar den Rl~der Rtch. **." een Heer.,
voorviiens aangezicht de reJleere1lde DirekteMenalsvoor eene uitgekipte tarw[choof ned€rbogen;_ een Man , wiens Toemzudu'Lofvoo;
;Eer, Gere~(mievoor Rejpeet, en !vIagt. voor Glorie uitgekipt ,en
door 'tpapierc gerchut. van zyn rootkhip de Zuitzee onveilig., en
zyne Lantsluiden totfJavcn 'haG gemaakt . Gevraagtzynde ·naar
d; oorzaak van· den algemecnen haat tegen de Direktelirelz, nntwoordde hy: Rykdomen Faam zyn t'zedertde Waereltfcbeppirtg als 'twee univerzeele .N!rûtrejjèn v.an 't menfcbdom na1Zgezien. Nu hebben w.ydoor een
beftudeert bedrog die !-wee fc!JoonlJ!!den enkelyk 'Voor 'ons zelven trachten te
debau6heren, zoo dat wy te recht als openbare ontJchakers worden aangezien en behandelt.
Tamelyk wasHerrnes voldaan valldie t\Veeantwoorden, wanncC't'
lly in de vergulde fJaapkamer van den-Hl'. Gb ** * wert gctrai'l_rp&rtee1't. Die Chymifl: bezag'met ontfl:okene oogen ecneFlorentyniche
r:ditie van Alachiavel, wa.aruithy geleert had, dat ccn man vOln eer
altoos zwak fchynt te zyn, en dat een groot fi:hc1mfiuk noit zoo ver~chtelyk is als een klein; ook ,dat verzwaring \'a1'\ misdaat dcszeHs
vermindering is . Gevraag t zynde, naar den fchiclykcn \'al van It
Zuiden .... t'eplimrde hy,. die mc.cr gezwinthcit bezat d,ltl ce..'1 GasKOe1JS Marquis in·den eer1rell VddtQgt: Om dat w.y., als Gyklopeft, dageI.y.h i1t bolen fJIZ gatm niCNwe Donders Cl) lWxems l:Jebben gefmeet,· wam'
door tk1t'Wondervuur (eer/yfs in, d'oogen der Akti.onijlm <ucrjÎ-'hrikkeiJk) 8p
~f laatft algemeen, en nade.rhant kr.achtt!:loos is ge·worden .
.
, Sr. Wal * *, AIr. Ails * *., 1IIr. S. * *, iV,. N. en vele anderen
werdetl. ,d.oor Agri?pa onde~'vraagt, :waarvanfommigen zeiden,
·dat de ZUltzee:E~ltps '01' het onvo.orzlenile ten 3 uren 7. min. la.ng:,;
den kant van Albion begon te veldUlfl:cren., .ten 4 uren ~ mUlUtennaar
.bet N oorde te bezwalken,. en te I I .uren naar het \V cUe pikzwart
te worden. Een ander, dIe natuurly k uaar een tafel-mes, waar van
~ heftyvoor, en het lemmet loot is, geleek, en als ccn bekwaam
~ok menig lekker [ausje voor de zieke Br\l.it Milady Zottthzea gepf'e~
lareert had, zei.) dat Champignons, door al te Vedzollt befprengt,
N n 2.
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( q1. )
van 't Hee1al; en byna Zoo duurzaam als dcszc1t; Illitakzd,
W A ARS C HO U \V I N GEN.
Men heeft tydil1 CT ., dat /lJr, Mdl, een drukkrr ",til de rorys voor
de tweede maa.l in dePillori, en zynmakkcr Clijlon voor de tweede
reis in de gevangenis is gezet; gcéne onhillyke w:l:lr[chouwing voor
kreupele hartdravers engroote getroudc Jongens, die) m dat zyeen
bedrukt [chdm!èhrift hebben d.ot~n druld::en;'cr n;d bedrukter uit zien
d:tll een Vbttdche Boer, ip wiens dorp cell regiment Dragonders
lwmt .-.;otlragercl1, ja znlke lafrè ol1\knvcrpil1t,>"CR gebrui ken, dat zy
l1iet alleen de iL"ail-è, maa:" zelfs 't gehengen onw:lerdig zyn,
By7ooJ1 Onkrliit, is L"cne uitnemende Spaan[chc Zeep te bekomen,
die niet alleen weinige pickkc;] in linnen en woUem uit doet, ma.1r
~clrs de vlekken van rep:ttatie zoo degel' in den gront zuivert, d,tt
men'crnaulyks vyfrig jaren d:tar na de Etteekens van kan naç,.,curen.
, Een Italiaan, nict vcr van Muiden woo111chtig, is /r;'j)cnteur van
kurieuze Barometers ~ dewelke zoo wiskunfiig de eb en vloet Tan
d'.Aktj~ hitte of droogte aanwyzcn, .dat een ieder, die gelukkig
geno-eg is om zoo een konilftuk te bezitten, binnenhct jaar een kocts
Inet vier P~rden., of een falet nlet vier duizent .ponden tralyen verzekert is .
.' T'zcdert eenige dagen is'er een jong Hecr yermill; cn dcwyl'cr
g~(itjlinceft wort, dat een groote degen, diehypas 14dagen geton1:
becrt, daar van d'oorzlak is, wort een ieder yerzocht den perfoon
of degen aan te honden, en zulks aan den Heer:l{< * * te adverteren,
l1y zal naar proportie van het een of ander, eerlyk beloont wordcn.
N, B. de Heer is kenb:1ar, door dien hy, "t zy in 't bed of aan de
tafel, altoos met de linkerhant op't geveft, en 't rechter oog op
den oorbant als beftorvcn is.
Herm'es verzekert zyne Lezers, dathy (dewylhet zoe::e weêr
nu voor de deur fbat) van den c:erften April tot den la:ltften oaober veel hoogdravender en verftandiger in zyn papier zal zyn, te
meer, dewyl Argus korteling met dezelve irr:mtie een' Latynfchen
Diélionarium van het j,tar 1448 is machtig gcrworden .

..

Gedrukt"voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rottenlam by Armld wil/is; Amflerdam J: Ratelbant , J, Orjltl'1lJylt en D: Ran(j Haadcm M: van Let; Leiden G.
l(nDtter, Delf R: Boiw, Dort J, 'c'a,') Br..a11l; Utredlt M: L: Ghar/ois; 's Hartog.enbofch C; W: '1I4llder j~~",cn; Ilergen op Zoom Overjlwcn;Breda EwrmoJru, cnz..
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D01tderdag

den

.'])ifpojitte pinguem nebulam~omllere lacernie·;
'G1,fl:eren avont zat Herm,es eenzaam, gelyk een afgezaagde Hei..
hg, zonder anderen wlerook dan een pyp kanaIT"er, en zon..
der 'ander waslicht dan eene ouwerwetièhe lamp, door wiens behulp
hy eenige aaloude pajJàgifnvan Lantarens &xamineerde j als by 'VOOl',,beelt, die van den delikaten Horatius,
- .. .. .. ungor fJJh,,'o.
. '.

Non quo fraudatis iI,imttndus izaêla .lttcernis .
Die van Lulcrttius., waarin. hy HOrJ1erus niet befteelt , maar byon van
waart tot woort navolgt (een voorbeelt Jat vcr[chelde hedcndaagfdie Dichters meefl:erlyk naar Hooft ,Vondel, Anlollides en andere
hebbengei~iteert) . dit zyn de woorden:

- .... aurea font jU'l-'enum fimulacra per tetleis"
Lampadas igniferasmanibus retinen/ia dextris,
Lumina noéturnis epulis utfuppeditentur ,
ilJie van ZozomentIs , daar hy d'eerite ycrtooning der Lantarens dooT
.zwarten ink opheldert; item van Herodotus' Halicarnailetls, · dm ny
't Feeft der Egyptenaren,

Accenjio Lucernarum

genoemt, befchryft, en and~re; wanneer de Pontneufs mufikale noten van eén couplet, Meffieurs fluhaités '1)OUS de voir la Lanterne ma-
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gifJlte? de ooren nm Jen Ouden troffen) die daarop aanfionts de deur
v~n Leeuwenburg opende, en een' kunfrenaar, wiens vleeskleur ten
naaftenby het lelywit van een Wefrf.'lalfche ham bereikte, en w ien,:;
Ideet veel overeenkom(l: fcheen te hebben met de linnenliverei van
een' fchoorlleenvcger; gewaar weIt, ,die hy niet alleen~y k door het
omdraaien van de valbrug tot overkom!! noodde, maar zelfs door
d'obliqtte Hralen van de voornoemde lamp den overgang begunftigde.
Wanneer die Virtuofo in d'cmth'hambre, die op den Oudendyk haal'
uitzie ht heeft, gear..ri'1..'eert was, zag Hermes met verwondering een
Toverlantaren in de handen van den Muzikant (6 vermogen van 't
geval) en yerwicrfdoor cene beknopte barangue, geaccompagneert met
een ge[C!:henk van twee Amfterdamfcne dubbeltjes, een gezicht dat
rvdt en eeuwen zal verduuren. \Vanneer Alonjicttr Ie Sa'V~yart de
\verktlligen van zyn koniHl:uk behoorlyk had geJ.l:elt, zag Hermes ,
na dat de Zon en 'Maan waren gfpC;f(eert, verfcheide byzonderheden,
di~ hy zynen Leze.r in eene f~lmenfI)raak zal trachten mede te dee.
len, zullende met dt: aanfpraak van den Savoyart, als zynde de waerdigH:c) een begin maken.
Savoyart.
Daar is Monjieur Ie Cardinál.llJberony •
Hermes.
Dat

'J JlflaZrfryns

gezicht en folachi(l'l)ellis tro1fy.

Ik ken dat Jlaatrgezag, dien brak van 't kabinet t
D)e op 't trO($ I1fbiotJ zyr) moortmes had ge'wet,

En 'wiens Sejaa'ns-beclt, (leun .z'an een' driedubblen zetelt
Tbans. van 't gepeupel 'Wort gefmo/ten tot een' ketel.

Sa'l}oyart. Daar is Mortfleur Lc,'w, de bron en Goutmyn van drie
Natien,

Hermes .

Ja dat is' diegifublimeerde Financier,

die, geboren op de
bergen van, het * D.ulfter lant, uit onbekende Ouders en een aartfch
Stamhuis gefproten, en Q1eer by geval dan doorverdienften ver~ood,
tegènwoo~dig in de, well~ftige paleizen van Venetien ~et vleelch ~n
bloet der hgtgeloovlge I' ran[chcn aan de gapende ml11len der nOOlt~
'verzade Wolvinnen (Courtizancs genoemt) ten beilen geeft.
Ryt van d'oneedlen nek 't gefFo/en praalgewp.tlt,
Gau/I}ifobe ')ertgt, én h,mg JJet Jchrikdicr van dm /laat,
Op wiens gelaat mm ziet 't KorintiJch koper Jchynen
~ .Scoler,'~, ~en

dllifiere plaats der Lacedemonim.

.
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In d'uitgepfJtu J!.(JUde mynen

Vall Qlûl'Iquampoix, die als ecn Arierd;te trcII;':,
Of als mI j?/eiter die de1l ftrop
Heeft om den hals; oFwel den bout irygt op den kop,
O,m;.;nt het Irleet van zy'/ papieren rykàom f'hlJlJrt .

Savoyart. Daar is Monjieur Ie Baron de * * *
Hennes . Ja die 'Baron heeft het wiel van de fortuin gefixcert, en

ik be[peur (niet zoo klaar als den hemel, gelyk onlangs zeker.
Regtsgeleerde uirnement mal apropos in een 'Plcidoi avanceerde) maar·
wel·als het zonnelicht, dat men fomtyts deLukgodesfpoedigerdoor
~en reeks van ondewgden en infamien wint, dan door een reeks van
deugden. Eerzucht zet den men[ch aan tot de laagfte , lafhal·tigfte
en flaat1chtigO:e dienften; en dus ziet men, dat klimmen door het
1.elve poftuur wort volbragt als kruipen.
Sav,oyart . Daar is A1ademoifelle la
lIermes . Ha! ha! die Egeria, die de ziel van den Modernen Nu..
nta met nocturné infpraken van eene overfpelige liefde opvult! een
hel, die altoos meer eifcht, en een vagevuur dat altoos als een glas·
blazery vol vuur en brand~nde ftoffe is!

****

Haar hals '{tm nauw 1t gewigt der paer/en onderftbragen.
Haar kniCn be:cwykell d60r aádaft
Van gout, fluweel, [atyn, dtrmaft.

Noit .tag men inlantflh kruit uitheemfcher vruchten dragen .
Savoyart. Daar is Monfie?Jr Ie :)« * * de voornaámfte Poëet van
Vrankryk in Hollant.
.
Hefmes . 0 die Zanger is op zyn Jordaans geverft, en ik geloof
dat hy die kleur meer aan Madame Genevrina op Framboizen, dal~
aan den \vaterVal van Helikon vel{chuldigt is. Hy heeft gelyk ,want
water, zoo het niet linea recta van den Wynftok gedejcendeert , of,
door het vuur gedij/ileert is, maakt op zyn allerbeft maar ~afphuis·
Poëten: en ik gdoof dat wy de meeftekoude vaerzen aan het waterdrinken der Dichters moeten.toeCchryven. Water is onmagtiger om
een Poëet voort te brengen-,tian deKoffi een Staa.tkundigen. Door
drinken werdèn ohze oprechte V\>orouders befaamt ; en Gravefche
W yn·was d' eerCte verfdie hunne St<\ats- en Oorlogs-Tabberden.kleurden. EenPool zal zelden zonder Wyn, een Engelsman zonder ftrong
..Ale, en een echt Dichter zonder een' hal ven roes wel zingen:
Wal'lneer de Geneesheeren G ... dien[tig, de Advokaten gedisintref-
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foert, de Pn:hten, m;lgel', de Liefhebbers '.':111 't Zeekirit vet ,de Stu·
lIenten zedig, de KalilCrpoppen kuifch, en de Valfehe Speelders oprecht worden, dan zûllen de- \Vaterpoëten, )Vier Oj}icie min profitabel is dan dat ya11 Waterfchollt ,_de dunne ooren der competente Dichtkunde-Rechters genoegen geycll.
St1'Y·O).,!~·t . DalI' komt iVladame la Co.nt~(fe . ....
Hermes . Halte! -halte! mon Ami. Men moet Madame de Maintenon.
'qU-!' pijJè, noch de twaalf Room[che Keyzers in een' luiekefreen niet
op een' en den zelven tyt laten zien. Men moet niet alles klappen
wat men weet; dan ware 't beter d'lt men u vertelde hoe natuurlyk
de werdt thans mar een Oofri 11dies Schip, dat met gekken en deugnieten geballail: is, gelykt; hoc een eerl)'k man, die de gefrole frraJcn Vàn eene gulde Zon rnisacht, voor onzinnig, en een Hofi1ar, die.
op alles amen zegt, voor een compleet Hoveling gehouden wort; hoe
men alle vogels \v·ïiden doopt die in d,,' netten van intrefl gevangen worden i ho~ het veinzen eer, en oprecht tezyn [chande is; hoe
..... h1aar wy zullen van nu tot orer acht dagen de reformatie van deze eeu aan onzen V rient, den Argus, dIen ,vaerdigcn Reformateur,.
overlaten, en alsdan het vervolg van den Toverlantaren afweven.
Kourant1l:of·;· Lezer. Uit het Kofruimhuis der overtredingen, het
droevig overfchot van zoo vele Keizers Troonen, fchryft men, dat
de Gouverneur Falconieri op den 7 dag van eene doodelyke- ziekte,
door ecnefchildcry van O. L. V . del Rofario, aan hem door eeneon15ckend-e Juffi~ou ter hant gefreIt, genoegzaam genezen is, welke Juf·
frou de ligtgeloovig~n vaHftellen .dat geweefr zoude zyn de gelukzalige Jttliana Falcollkri. Dieverfchyningzal de devote KnopjesvanO.
L. V. van den Rozenkrans, die apparent door ·de. laatfre vorh. zoo wel
als de Perzikken en Abrikozen bevroren zyn , . ,weer uit doen botten.
Het is jammer dat Papa Klemens niet eene diergelyke viJite heeft gehad, doch die.was moge1yk te o.ut om door't gebruik van Rozen,.
gcly k d'Ezel in.4puleus , .' gecureert te worden, en zal zich met di1l:e1s.
en doornen moeten patienteeren. Hoe gelukkig is die Gouverneur Valk"
die in dootsnoot cene beata onder zyne familie rencon.treert om dedoot.
leugenachtig te maken! Zoo gelukkig is een geruineert' Pleiter die
ccne fchoone Sollicitet-t,ze aantreft; e.n zoo gelukkig is eene bejaarde.
Kilmerpuis die een' verliefden Duit[cher ontmoet, want die handelt

ZYr.

(

~37

)

zyne Mattres gelyk :z.ynen \'rlyn, dien hy tot de moer toe {choon uit:..
drinkt. Maar hoe dat wonderwerk by de andere gefchore Financiers

ger~!peéleertzal worden, moet ons 't vérvolg leer en ; want die d'eene
L. V rou opvyzelt j'onJcrdrnkt de andere; die d'eene een Godin maakr,
herfchept d,<mdc;re in een {pook. Ook is het niet natuurlyk, nadie,.
de meefte Monnikken , gely k Haagfche Spitsboeven" op devrouwen
moeten fobjiJléeren. Zy teeren op het jff:mirJÏ1re Kalfs- en Schapen...
vleefch gelyk•. Rynfche vVyn op raau Runtvledèh : en dus komt:
'het (zegt Herrnes ) dat de eene muis- zich te baritClrvreet) terwyl
d'andere van honger fterft.
De berichten van de Hoofdht die lang3 den TheelI'ls gefl:icht is,
informeeren ons) dat de Ridder Caswe/, na dlt hy fchuldig verkInarc
was (more Latronum) een zeer weemoedig vertoog h,rd gedaan, ten
einde zyne [ententie te verzachten. Hermes verwonderde zich niet,
al waren de tranen van dien Ridder tot paerlen geH:olt, gelykdie vall
Rozalyn, wam hy heeft'erdoor zyne papiere Duikers vcrfchcide Bar~
ken vol uit de Zuitzeebanken opgevifl:. Indien eene gedwonlle
weemoedigheit het ftrafvonnis verzachten .kon, zou men 'alle Zei
'Weken;-zoo veel Ridders van den gemeenen weg niet in Pelgrimagi6'
zien gaan naar O. L. V rouwe van Tyburn, om van alle ligchaamsplagen ontheft te worden; en indien men aan die Santinne' alle do
krukken en breukbanden van dePatienten, die zydoor eene Mamla~
Qper~tie van hunne verouderde kwalen gecureert heeft" had opgeofferq
zou'er de Kappel van Pater A1arkus ab Á'Viano zoo veel by hebben als de
bekende Weit by het tot noch toe niet terdegenontdekte Zuiden.
De Biifchop vaR Rochclle heeft het portrait Vall'Pere ff<.umel uit
een vertrek der Ur[elinen wechgenomen '.' en gezegt, dat die Pater.
zoo veel wanorder in de Kerk gebragt had als J10njierLaw in deFinantie. Die comparatie zou, op een' onp'1.rtydigen toetsireen geftre'"
ken, geen {hikte examen konnen doorihan ; . want zoo men rlefenJi..
ven weerfl:ant eene wanorder noemt , kan Hermes niet· bevroeden
waarom men dan den H. Ktemens, die aanleider. en uitvinder is van
den Stier Unigenitus, geen dwingelant noemt, ten ware .... om dat
de Kardinale deugden van Romens gewetensdwang in den omtrek van·
eene blinde lnquijitie zyn bepaalt". en dat die con~r.averjien, in 't ge""
meen eindigen gelyk de Treurfpelen, dat is" door Vergif, Vuur ~
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Zw:tart of Strop. Die krachtige wcg van rer,!meeren mifl:zelden;
tkrhalven zou Hermes (indien Papa met de driedubbele Piramidale
Klapmuts een' tant uit L~yn' mont tegens een die reets uitgetrokken
was wilde verruilen) eer Jie billyke prefentath aannemen dan 'er beide de Kakebeenen aan wagen.
In Londen hebben de Kfct:nnakcrs Gaftcn by refjueft verzocht,
Qat ze door hunne Advokaten tegens de Bil gehoort mogten worden, waarby hunne Dagloonen \vorden ge reguleert . De Heer Swift
geeft ons in zyn berucht 'i)ertcllingkje van de 'tobbe, eene volgeefti(1e
oefchryving van de Snyders. Dit zyn zy'ne eigen woorden: 011Jtre~t
rijen ~~dt verrees' er eene gezintbei! die veel geruchts onder deluiden van fatzoen beeft gema,akt. Dt'JZCifS Aanbangers eerden een' Afg(jd, die dagelyks
li.l1enfcben fobiep door acne manufakture u·erking. Die Afgod was op een
Autatw, ruim drie 'Voeten boog van .de vloer, geplaat/l, zittende op eelle
()ppervlakte, m~t de beenen kruisw)'s onder zit'h, gelyk een Perzirtanfche
Kei.zer. Hyvoerde een Gans in zyne bartier , en rekende Z)'11 afkvrtjl ~'an
Jupiter Capi10linm . Men zag aan zyne linkerhant, beneden den .Autaar, eClIe open Hel, om alle de Schepfels die hy d.1gelyks fehicp op te
{nappen. DePriefters van dien Afgod wierpen geffadig (tot 'VoOf'koming
-'l)andat ongeluk) ftukken van die on·volmaakte fl1k/fantie, en /omtyts ge·
heele leveude' ledematen daarin, dewelke die verjèh1'ikke~yke gulp aanflonts
inzwolg. . roor de Reliquiekas van de Gans wert dagelyks dat Dier, dat
.op menfchenbloet aaft, geoffert , het vennaak en de fa'variet van den
* Egyptijèhen€ercopithctyls. Ieder dag werden'er milHoenen van .dit ge~
(lieft gejltlgt, om den honger '.;an dien fubalternen rz-'erjlindendert Afgod te
~oeden.
De voornaamfle Afgod 'U:e;t als Uit'Z,'inder 'Z,'an de Elle en
Naaide geëert. Doch waaruit zulks [proot is als noch aan .Hermes
onbekent; mogelyk dat de verlièhte Argus, dic certyts zoo meefterlyk met de Elk in zyne katoene fortificatie ge[chcrmt heeft, den
Lezer daaromtrent nader licht gevcn zal.
Ons wert uit de Hooftpla".lts van Sinte Geno<;Jeva bericht, dat de
Turkfche AmbalEdeur /vfebemet EfJendi een uitnrment befchaaft man
i~, en z .. v. Dat politejjè niet ertfc1yk is, kan Hcrm.es gemakkelyk
.door de brutale conduite van ver{chcldc modtrne luidct'l van geboorte
p:robeeren; maar hy zal thans lievcr dc betèha,.fchcit van twee Am-
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balradeurs (wier meefrer meer in men[chenvleeLèh dan Scnegaalfche
Gom"handelt) den Lezer voordiffen.
. Ee~ige jaren geleden was een AmbaJ!adeur van M.al'okko in een paleis even buiten 's Gravenhage op het Bal, dat gegeven wert door
çene voorname Princes, die naderhant drie magtige Koningkryken
heeft b~heerfcht. De:z,e Vorfiin wert -den Afgezru1t gewaar; en.
ziende dat hy met veele opmerking deDames belonkte, liet zy hem
~oor A1qdemoifel1e S* *'
hare D.ame de hOfmeur 't vragen, welke Da..
me zyn Excellentie de fchoonfte van het gezeIfchap oordeelde te tyn.
d'Ambaaàdcur, na d,tt flydeze [choone Ambaffadnce voor cenige
oogenblikken geadmireert had, antwoordde door zyn' Talk met eene
groote modeftieditvolgende: '['otnochtoe, Madame, heb ik.myne oogen
niet dUf'{,'e;z. epemn om bare KOflingk~yke Hoogheit te befr;hou1LV:/Z; maar iJ:.

*,

geloo'{,'e C/1 bm 'z;erzekert dat Z)' de· fchoonfte is, niet aHeen o,dit Ba!, maarzelfs op dm gebeden aartbodem : doch ik neem de ("vYjbeit om }(Jadarr.e te
'Vragen, of ww E. een $.ngel is of wel em fterffely.k Creatuur?
Onder de regeel'ing van Anna, - Koninginne van Gi'oo~ Brittanje-,
was 'er een Afgezant van den Koningk van Marokko aan dat HofJo
die, zyne affcheits-cttfdientie bekomen hebbende, dool' de voornaamfte Hofdames (voor dewelke hy altoos eene byzondere achtinghacl
betuigt). wert gevifiteert-; Milady:l';'
* was de . Spreekfter' van dit
fchoone Parlement, voor het welk het Hoogerl1Uis moefi: fubmitte-,
'Fen, die zyn Exellentiè uit den mont van alle de Engelfche Dame;
verzocht, dat hy zyn Vorft wegens die Ladies zou gelieven te
begroeten, en dat zy cenpariglyk verzochten, dat het zyne Maje<fl:eit, indien hy wederom een~ Afgezant naar Engelant.overtchikte, gelieven mogte, aan hem, van wien de Albionfche Sex zoo vele helceftheden genoten had, die eer te con/erceren. Hierop repliceerde de
Gezant met €ene groote politeffi: Noit zoude Uw E. Dienaar, llle./dc!-

**

mes, die boocifcbap aan zyn' ror) dttrvetJ doen: v.:ant indie» ik't gering-·
fle ge'lvag maakte 'Van de aanlokk~~}'ke gccJi- en lich.l(um Zû.OrtI'Jgm der E,.gelfcbe LtJdies, zou hy m)' niet al/tm dat p,wadJs rfjiJgo;;;~crt, maar cum..
flonts zelf o'Verkomen, en alhier tot zyne laatfte fleif~.'z:r re/idcr:re,.
Het is met leetwez:en, dat ik, de ge-luoonte 't'al~ uw laJ'jt ïa!a::d?) de
'Vee/heit der vrouwen moet blamereil, zeide Mevrouwe >x' ,:~;,;:;~, die zoo
fchoon als een Engel, en l00 verfra.ndig was als dnna Mmü Sch,::!"r~
..,.·· -.\'
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mans, tegens den An"ibàlfadeur vari Si am : die, geen' minder Ho~eling
dan de twee .v,oorgaande zypde ; prompt antwoorddè: Wy zouden'er
waarlyk maar eene. eenige nemen, indien~er in Siam zulke fc~o()ne en volmaakte ~i~den gevonden als Madame.
, Dat een iege1yl{ van dat jèntit1JC12t niet is, 'blykt uit het volgende .
EenzekerHeer, die aan e~n vrientde 400t van z.yne huisvrou over~
khreef, 'bcdiende zich 'van de termen van den Outvader Auguftyn:
~ta11! foa've fubito jaéfumeft ,carere fuavitatibM! Hoe zoet is het
~ie zoètheden te ontbeeren!
'\V A A RS C HO U WIN G.

Het fChyt!t dat de Afrikaanfchè vruchtbaarheit in het voortbrengen
der Monfters zich heeft i1eergezètnahy Pampus; want voorziende
dat Argus , haar Gunflcling , zonder een inannelyk oir na te hten"
~èkgeerenkön, 'b:mrr, ,oflic\lerwerpt zyaldaer een' rnismaaktcnDi~
genes" die zyne· eerfte intrede doet zo."1der vinding, lwnH:, natuur of
oör~eel. Hermes oordeelt het rml.tzaam tè zyn, dat \Vanfchepfel in
zyri' eerftéil wedloop als een anderen Faëton te ftu iten, te blixemen,
çn irihet Y te verzuipen. ,Neen, Diogenes zonder Lantaren, daarzJn
reèts mellfchen genoeg door de Circers-bokaal van fchryfluft in Zwyóen, 'Ezels en Üilen verandert: hat dat gefiacht eevft uitfierven , en
plaritdan nicuonkruit; wan(Hermesdurft u verzekeren, dat uw
flaapverwekkent papiertje, eCj' 'het naar d'onfterfdykheit zal gaan ,
door de blinkende vingeren yan, naugchuisdcBoter- ,en Kaasvcrkoopfrers zal moeten vnltigeeren.
A D VER T I S S E MEN T.

Den Haarlcm{chen Kourantienvort verzoch tui t den naam van eene
$ocieteit jonge Dames, die wckcly ks zyne nicustyding om het {d1Ool1
papier en fraaie· letter lezen, in het toekomende geene onkui{che
Syllabe by het woort CommiJjàris'te voegen; want de jCllgt is zoo er- "
varen in de fpe1kunde, dat zy zonder behulp van een Dictionaire, ja"
~elfs door een' eenigcl1 vinger die aanfrootdyke fyllabe konnen ondetfcheiden .
Sr. HER MES.

. Myne.lJJaitres isblont als vlas, en jonk als Hebe; ik ben grys ats
de wInter, en ouder dan de tydt . \Vat is uw oordeel, indien deze
t"Wee compofitien in de glaze fles van 'thuwe1y k vcreenigt, endo~r 't
ba/neum Marite gediflil8ert wierden, dat da;1x uit zou voortkomen, he?
Uw Fr,'::tt DIASATYRION.
Hermes' Cornibus armata br:;i,;.{, aut Ramofa corm/a.
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Lucernam forte oblitus fueram extinguere.
P L A U T U s in Moft.

verzoekt dat de Lezer zi<eh niet gelieve te kittelen met
H Ermesforffe
afbeelding der ondeugden of ver[chrikkelyke \v:\:11'.

~ene

heden op dit papiere tafereel te zullen ontmoeten; 0 neen, want hy
zal dezen dag penceelen, gemaakt uit Duivepennen en Hermclynebont, en een oly, uit Ambergrys geparft, gebruiken. Hy z11 zyne
kleuren fchakeeren om een feftoen van Lentebloemen in phats van
cene bloedige bataille of rechtvaerdigen Reuzenval te malen: hy zal ...
hy 'lal devolgende P iccadillos in deze afgeb1'oke .cOJJ'Vcrzatie met den
Savoyart zachtjes overloogen.
Sa'V9ya1"t. Zie daar is de fchatryke Monfieur Robert K
Oppertre[orier van Aladame de Zuitzce.
liermes . Ja dat is die ongelukkige Schatmecfter, wiens toeleg
zynde op deze waerelt dubbel verguit te zyn, tegenwoordig in de
Vefting, door Duc d' Alba gel1:icht, dubbel vcryzert is: wiens onbefchaamtheit in G * *dienft en guitery in adminiflratie voor onze
Naneven een ongeloofel yke Roman zal zyn; die door het aanftcIten
van zyne papiermyn de aal oude grontveften van Albion heeft uiteengcCchokt, en meer ftormen op de Zuitzee verwekt dan een Laplantièhe 'Vintverkooper of bulderende Herfftorkaan .
.

***
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Ge~)'k

al! mi .Midas, nooit verzalft
Van gout IJ)' gollt te .fchrapen,
een il,lif,mtroop zyn. evenmzajfen haat,

.
nabtmrs fchapen :'
Die als een jfruiJJematlg, 'i.'ol VUt/rf en zOilder 'Walg,
De geltkiJ} ~'tm de Zuit z.'Wolg in Zj'l'/ hollen balg.
Dr,d, flh10n h)' Ol'er zee 't b,fpiedcrs oog ontglipte,
Belden met h..:t go:tt en jèhatten van Egypte,
1I,:t jddms l,iat als ecu gei/e 'z'rvu,
Ifáar 't ook m.1,,'{ gaan of jf'1i1i'l, het Jlym Van naheroll.

En fI/ de Britj"hewo! flheert 'van

Z)'nI

S(~ ~'oJart . Daal' is d'oude Po!bneeil:er G*·;t:, die te poft geHor..
ven IS.
Hermes . Homeer heeft nooit netter van pas een milr of wolk,
om het leven van zyne Helden tC' befparen " ingevoert, dan de DOG~
onhl'1gs uitgevonden heeft om de knaging van dat poiHoopers gewiffe
te palJieeren: van dien Pofiillion (zegt Hermes ) die een leugen van
Haat, een draaikolk voor de gemeellC beurs, en een h.mdraver van
Eigenbaat was. Vrees en liefde zyn oorzaak geweefi van zyne fchielykc transmignltie, en ter goeder uur is hy, na dat Vaderen Zoon
het welluftig Alhion Dimmer dan een Got of Wandaal hadden afgcloopen, naar de Meoti[che moeraifen van den zwarten Dwing~.
lant te poft wechgereifi:

Eerfl Jloeg de frtoort het jong, tw. 'llfJlgd'i! d'oude Haan ;.
Die, ziende dat z.yn krooft gingk rekken,
Zoo Fhie/rk po,1/ a pq/l /.Iem volgde langs die blWI,
Delt l:y 'i.'ctir;at ::;yn h·ock en llflcrz.aJ. aan te trekken.

S(!·i.:o.ii11't. Daar is ./'v!on.fieHr Ie D. de * * * * op zyn bed van Parade.
Och ,,,"at een bleek folferachtig licht verfpreijen die gepm/uïi/c;Ï(!c lyktoortièn, gcplaatfi op de vier hocken. van zyne houtmvt! .Mcn hoort op klagende toonen de Maannimfen ,. warende als
orihcgrave gecfrcn langs de mandragoraas - dreven van het zondig
park, huilen en freenen. De Chelfe.l' en Drurylaanfche Nachtpapin.
nen verfchynen met ontvlochte manen,. en [chreeuwen het laatfie
VAAR WEL aan d'ontzielde [chors van den geftorven Woutgod.
Oe holle gcwe1Hèls van Humphre)'S paleis weergalmen van dewelge"
gronde klagten der \\1 eihnuniterfche Najaden: en de Syreenen van
Je Hooimart , oorfprongkely k uit het ontmande Italie, trambleeren op
koortzige noten de voigende Grafklanken :
HermfS.

De gruo/i. Vorfi

'<Jan de groene * KlootlJaan is geftor'lten!

,. BQwlinggrltn, zynde groene plaatfen daar d'EngelfcheHeeren den kloot rol!en?p

(

~4J

)

.

Ol' die toonen verzaakt S'.7obll zyne dobbelfte~n(!n; Sr. Piets,. cl;l·
vert. als een glaasje lil van Hartsboorn, en $1'. fozef ver[melt zyne
ftaatszorg in de htchtovery van die Venetiaanfche fmeltkroezcn, en
!ly ungen eenparig:

RJ h op 't laatfl 'l'erh!l~ft, en ~t fehriU·zyk ;;e 1Ntm,
Dat zich op ieder leeft 'l'a14 lJ7hit. .. heeft geJdQ~;',
En ah een hooflèhe Stier de HofRoe nagelocit,
Knar./I ah een Buldog nu op yue pin eJII keten:
En die tot 't laatjte tve~"Zyrl Maker heeft beJpot
Bereikte fchier eeNe CCII, en keNde nimmer G .••
Sa1JoyM't. Daar is Madame la Marqttife de *:11: * .
Hermes . 0 ja, dat is die bloetryke Marqu~(e, die aUe de fird.l'~
van het liefdekompas rontgeloopen heeft, en die door haar ongeluk
niet verootmoedigt, noch door vrees in~etoomt wort; die door wyn,
I'Qmbre, en Dragondersvloeken een LIchtmis, en door eene na!!ebootfte devotie een' inlantfchen Sant het Vinkenet Y~n de Mingodcl
weet over 't hooft te halen:
Zoo kan een ge~ft de 'Vorm 'Va'J da~ en nacht he·wmen,
En zicb ;n 't fehittrent licht of dlliflren mijl vertoonen •
Sa·vo)'art. Daar is Monjieur Ie Che'l.:alier de la :11: :11: '*.
Hermes . 0, die geleerde Ridder, die, onder de kalfsleere fc hil.
,den van de Romein[che Ama'Lonen gr"ys geworden 'Lynde, tegen·
woordig in de Raatkamer prezideert! min bekwaam "oor den Tabbert
4an voor den gordel van de gepaerlemoerde Teelgodinne; ja min bekwaam voor een boek-dan doek kabinet , en die nu als een Winten: lindertje vQor een korten tydt flikkert) doch in 't kort wederom tot
2.yn pr,imitieJ grontfap zal wederkeeren .
1

Savoyart. Hier is MonJieur Je r:he'l,.'alier drJ Pel :11: :11: :11: •
/l6rtpes. Ha! ha! daar ~ie ik dien gerammeiden N lrci1T'us, dim
gebeuktenStat. sminnaar; zoo vet als de ipitsgard van een Pikeur, en
zoo vlug als een molenfieenj wiens kwakkelbcene tong 1.00 min in
den raat wort gehoort als een flageolet in een concert van \Valthorem;
Wiens fpstze 'Voorhooft met geleende lauren bralt;
Half als een StaAtsman en half air cm Grccm1Jvf kwlt •
Die 'Van dm ouden Beer is d'eerflgebore Big,
.somtyts heel Torrys CII flmtyts een ha/VI! If/feh.
J

Sa'Voyart. Daar is Mademoiftlle Marie :11: '* *.
Hermes . 0 die zielvenukkende en onbemorfte Lenteroos ! 'Van..
beer zy ademt" beklimmen de 1.Uiverfle en geurigfte reuken van het
Ooftcn d'azuw-e lucht; de bloemen, waannè 'Ly hare blonde tuiten
p p z.
be~
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bekr~mft, ontlcenen van de zachte lokken hare hartflerkende geefl':-

ies. D:1Inon, die de elpenbeene kluii1ers van hare armen ontvlucht,
'wort door h:we heldere oogcn een Lieh,kgevangen; en Koridon ,-er2:lakt de gr.zwolle wynbel.iën voor de karmYllbloos van hare lelyblanke kaken.
Sarz.:ayart. Daar is l1bdame 'ft/urine de
Hm~es. Ja, .ia, dat is de zonnebloem van de Koppelaarfte~s, die
den eerf1:en mng neemt van een Jnffcrtje van plaiGer. Het is \,,'aar
dat een Kamerengeltje de fitrrz.:irvance heeft van een Koppc1aari1el',
ma,lr die digi1:teit is toekomende, en d'andere is reets Doktores. Hermes gelooft dat de deftige uitfpraak de lvladame la lVl1cquere/le, \vanneer zy van een boettooneel aan cene vermengde vergadering eenc
allcenfpraak, die met eenc exerc.:tie van dunne rysjes vergezelCchapt
is, overlevert, magtiger !s eene verliefde ziel te bewegen dan de
n;ldrukdyke toonen Vim Tbej}Jis, Fondatcttr van de Treurfrelen.
SClvoyart. Daar komen Je Sr. R**, ~~1onJieur L *, Sr. W*
Afl'. !F'H' en yer[chcide andei'e in maskeïadc ....
llilrme:; . Rlila! bafta! rirtuofo. Om den vloet van dit meng~ll11oes te fuüten zal betame1ykheit de lamp van den Toverlantaarn
uitblazen, te meer dewyl Hermes den N yt met Iedere vleermuiswieken over de wolken van dit toverlicht ziet zweven; en hy voorziet dat ze niet nalaten zal uit deze eieren van uitvinding duizenden
misdragten van uitleggingen uit te broeien: des zal Ánubis liever tot
u, 0 Albion, zyn veder keeren; tot u, wiens zegeningen zoo weinig, en wiens rampen zoo menigvuldig zyn . Rampzalige Natie,
wiens noodlot fchynt voorbefchikt, dat gy van de zulke, die u moeilen dienen en hun hulp bewyzen, moeil: verraden worden; van een
nypent, haggezielt en ontaart Adderengebroetfel, dat uwe ingewanden verfchcurt en uwe levensgeei1:en uitgeput heeft! \Vaar isdie
adelyke Romeinfche moet, die eertyts uwe voorouders, onkundig
in byzondere inzichten, bezielden; die, ftervende voor het algemeen, ge1yk dikgetakte eiken, hunne zenuachtige armen, om den
vaderlyken gront te befchermen, in 't rond uitCtrekten? en [choon
donders en ftormen over hunne hoofden ratelden, echter was alles
veilig onder de fch-aduw van hun befchermheers-ampt. Of de knikkende en fuizcbollende N atuUl' helt naar tytverwiiTelinrr j ofdc Voor.
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( 2.4,)
ziènigheit, door vorige misdaden ontvonkt en over deze (chuldige
eeu ontftoken, weerhout hare genade,· ziet men u niClt ter rechtvaerdiger ftraffe gedoemt.
Om de rtZode van deze eeu, 'wiens fcheurbuikig tantvleefch door
een Azynwatertje (by de Aromatike Apothekers Ox)'craat genocmt)
dient gezuivert te worden, na te volgen, zal Hermcs den Lezer
een' [chotd drie a vier overgehaalt nieus voordiffen.
Te Londen is de Heer H. Fortes **:J(: uit kracht van een oude tytel by zyne familie, door het huwe1yk yerkregen, in 't Parlement
geroepen. Die Heer is d'eenigfre niet die door de hmvelyksvruchtw
bUclrheit eene mtdtiplicatie in zyne eertytels bekomen heeft. Meejl;
alle feilen be{luiten iets vennakelyks, iets geheims, of iets vOOlodecligs; doch dit flibberent f.1utje bezit die alle drie compleet in den 50dJak der overtredingen, en voomamentlyk het geheim. \V:ll1t of
wel die vrucht aanltonts na: het planten deur cn deur ryp is, echtn"
is zy immediaat, na dat ze op den pruimboom van 't huwelyk geënt
is, onzichtbaar; en het is waarfchynelyk dat verfcheide verhoogde
en veradelde ge{lachten uit die oorzaak in het duiH:er bedolven blyven, dieallderzins hunne namaagfchap tot aan de doorluchtige Stamhuizen van de Reuzen van Gornichem en de Sou·vereinen van Vianen.
zouden konnen extendeeren.
A10rs non eft itlterÏ!ltS, omJtÎa tollens atque de/cm; [cd qutedam quaft

migratio , c/Jmmu!at,~oque Vit,e; qUd? in claris "viris , &fmminis du~
i1t c,eJttm [ale! ejJè.
CIC E R 0 in Tufc.
Droom. De nacht was, op 't laagfte van zyne eb; men zag niet
een eenig ge!tarnt in het toegcmoffelt halfront des zichtbaren hemels flikkeren, dewyl die alle treurden, als of d'oude Chaos in eene
verfchrikkelyke duifternis was wedergekeert ; geen eene {haal valt
het eeuwigdurent li'Cht fchoot door de dichte donkerheit \'an dell
Ra~ht; Natuur fc?een te ruft~n in e~ne overdroevige ftilzwygenhelt, en alle de wmden waren m de dIepte begraven; geen inluiiterende Zephyrus ° ademde naar de hoogte, of geene krygsvoerende
takken morden m de laagte; geene vallende waters geeffdden de
wortels der oude pynboomen, noch men hoorde geene rivieren ruifchen; maar zy waren alle L'\amgefpannen om de druilool"cnde fiervelingen. in {laap te fuilen.
p P 3
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Hetiri'es, ncergefirekt op zyne legerkO€ts, 1ag gebakert ia onbc.

~achte Guia;le~ingen j . • • . • Zyne zi~l zelfs Giep frilzwygende,
<1och helder, 111 eene vreedzame loomhelt , tot zy daaruit wert ver..
leit, en door een' Droom wakker gemaakt. Hy zag een yJTelyk en
duifter gewelf (Jeszclfs fchrik is onbegrypclyk aan de gedachten)
het welk door eenige hc1fchc Toverkunde [cheen gellicht te zyn,
200 overgroot en verbyilereBt verwart fcheen dat gevaart, als of 't
het ontzagchelyk hol van de doot of het nootlot was; en nochtans
was het de bewoonplaats van de Koningen en Monarchen; en niets
dan Koningklyke froffe vel1llol[emde alhier. Onder de overblyfzelen van eene geheiligde vermaartheit front een Vorfr; een Voril
wiens onfrerfelyke naam, wanneer de overblyfzelkaJTen vergaan:
triomferende de eeuwen zal verduuren . Hermes zag (wanneer hy
~yne achtingofferhande aan dien magtigen Doodcn betaalde) de
%weetende marmere Tombe ontfluiten, en den doaden Monarch·uit
l.yne dootsheerlykheit verryzen; zyne oogleden verfpreidden een nors
licht, gclyk als dat van den dageraat , wanneer hy het zwarte
Roers der wolken doorbreekt; by wiens flauwe frralen Maja's Zoon
lIet Voorwerp onder[cheidde, zynde geheel verbleekt . . . . doch
nlCt eene nare Majeileit gefiert. Zyne verfryfde lendenen waren
omhangen met eenen purperen mantel, en zyn hooft praalde met eenen
piramida1en Diadeem, die zyne ftraffe asgrauwe wynbrauwen hefçhaduwde.
Nu kwam hy met langzame treden voorwaart , zacht, gelyk de
fchaduwen glyden, of gelyk de nevelen, wanneer zy d'azure lucht
bezwalken; maar op 't onvoorzienfl:, ja fchie1yker dan de gedach ..
ten, veranderde hy zynen tret ; de nevelen van den middernacht
~mringden zyn cntzagchelyk hooft, en frortten langs weinige gry ..
'-e hoofthairen hunne verderffelyke vocht. De luchrgeeH:en en
1blkaadfen, door dees vertooning ontzet en verwondert, weken ter
zyden; Hekaté liet de geplukte toverkruiden uit haren [choot vallen, onbewull wat het voor een. onbekent vermogen was dat dus d' oppervlakte des aartbodems bewandelde; een vermogen dat haar ver..
tfooftte, en voor het welk zy met recht overentgereze lui ren wyken moefr, kOID1ende een bezem boek haar ter nauwernoot door de
lw;ht voeren: al wat niet gczuivert was vloot van voor zync ge..

vrees..
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"r~esde blikkën; et'! He1'tnes, die töt nocn töe niet op den cedel del"

H. geregiflreert is, begon mê om een goet heenkomen te zien, wanneer dat eerwaerdig Gcfpens hem geboodt te blyven ,c en met eenO
flauwe, doch dijfinfte ftem hem de'Le volgende woorden toc[prak: "
Einde~}'k is de keten van myn leem~ Orlogie algeloopen; het nootlot heeft
aan rl~y den laatflm fchult bataalt , en ik ben in de glorieuze 'i.:erdedigin,gc
"L'an den H. Stier als eens flik!eerende Star verfchotcn; ik heb min geacht
de flllicitatie 'van dc. Gallikaanfchc Kerk dan A1ahometh de infpraak valt
zyne dtl~{; en ik heb,. JP.rt van den ot/dm Oratorie-Pater, den Gene-c
raaI van bet vliegen! Leger der Janftniflen,. door de huurtroupen Vaï'J
Loiola (de Dragonders en LyJgardecolps van den H. Stoel) den 17yant
tot efn accommodertJCltt gedwongen; hun .Appel is potaarde, doch myne
geliefde Bulkoopcr gewe~ft. lOt den laatflen (nik beb ik door my12Cl1 Blixen~flempel de niewwgeJlage Kerkmu/2t ~ en die plaats ,c die aan de fchep.,
piJ1g ontbrak (het P"agevttur) met tal/den en nagels gedefendeert; die
plaats (zeg ik) waarin de zondaars door hitte wordm geloutert, gelyk
de Napolitaanjêhe Overtreders door eene flrykade van detergerende kwik,.
ja ik heb, eer ik zelf 'vergood 'luas, als een andere Prometbeus , aartfcbe:
klompen bezielt, en 'Voor cene civile flm de Hoogduitfcben 'Verheiligt, en
tie Spanjaarts gebeat.iftceert. 0 wat een wellujlig merg heb ik uit die;
drooge beenderen getrokken! 'Vry lappiger dan uit Lamsbouten of welge-:
kookte KalfsJchinkels. Ik heb den Ridder 'Van" St. Joris eene Poolfcbe
Maagt kygezet, om door eene gefondeerde magt den Draak der Kettery in.
Enge/ant te frica.fJèren, elJ hem met eene toekomende reeks van erfgena'Hien, die jaarlyks regulier, geryk Stichters Almanakken uitgegeven moete1Z'
7.lJorden, ge/egateert. AaN den'Nyl van myne bejlierifJg is het Romeinflh.'
Egypte zyne '1,,'ruchtbaarbeit verflhuldigt. M;'ne Kerk-PrinJ!en, bf!vryt.
'i.:an de bitte der Zon, [maken de Speceryen van 't Ooflen, en Rde...
men Îiz de geurige IJ7ierokm 'z.;an 't gelukkig .Arabie; men ziet hen, zon-,
dá dat zy de FVormen 'L'an Perfie 'L'oeden,. in fluweel en zyde ~abberden;
':.'f1fcl~1'nCiJ; en zonder den JJ7.yngaart te planten 'Verzwelgen zy de Griek:·
(i'he en rO/Mie lf7j'nen. Ik heb, zonder myn ligchaam te '1,,'ermoeien, de'
edelfle Gefleenten tlit beide de Indiën opgegl'aven; en als een tweede Sálo71101'1 ben ik door Uitheemfi:he Porjlitmen met Ophirs Gout overladen.
fit
bcb de Pfuchten van China en de Japanfi"he Granen (zonder lantbouw)
ff!oogfl; ik ben participant il1 de Zih;el'rfJlJ.'nen 'VanPfJto,rt} . Ik IJCIl Ári()..

m
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flo ,die eer~yts zong dat de tweedragt door St. lvfichiel in een -Kloojler
ge·vonden is; dat de Abd)'en vergadcrplaatzm '/Jan ge/èhore '1'o'venaars,
k}'eenkomfim van bommels, fchuilplaatzen van lediggangers; ClJ dat de Alonniken gevoederde Katers, en de Nonnen gemartmIe Pttijlen waren; door
1nyn' Y'ver van de Zedenverbetering leugenacbtig gematl,kt : want rk l-en ge'weeft d' Afgod van, y'~'er in den ingang des '1'eltlpels; ldolum Zeli in ipfo
introitu; Ik ben . . . . Ik ben . • . . Hier begonnen zyne oogappels te rollen, zyn borft te piepen, zyn tong te ftameren, de openingen van zyn kraakbeenigen domphoorn te vergrooten, en ....
En 'wat'er 'vorder is gefchiet,
Zal ons mijJchien 't Konklavt luren.
Doch .<,00 je 't eitJd zoekt 'van dit liet,
Zoo konje em' .1d·vokaat daar o'ver conJttlteerm.

De Hr. Mont du Nort, Geneesheer, prezenteert een iegclyk zyn
dienft om de volgende ftelling van Jfippokrates in den gront te vernietigen: De Geneeskunde (zegt die Griek) is eene moeielyke zaak, en
geftmdeert op eene bedriegelyke Konft. Doch dees Dokter onderneemt
cie zwaardre, ja van alle Doktoren verlate Patienten binnen 2.4 uren
Vil!1 alle hunne kwalen te ontlaften.
N. B. Hy is ieder moment bcreit d' onfeilbaarheit van deze Operatie
door de getuigenifièn van een onnoemcly k getal Weduwen en \Veezen te bewalrheden .
Signoor Fra ;J;: *" ;j« is uitvinder van een' Poëti{chen Elixir, waarvan
een Dichter, indien hy 's morgens nuchteren drie droppelen, gegoten 111 ftoopsbokaal Madcrawyn inneemt, aanfronts twee hondert
vyfenzeventig Heldevaerzcn zal overgeven; en indien hy het flesje
fchud, en vyf droppelen, in een' driepints roemer Bergerac gedijfol'i.'(Ci'f, opdrinkt, zal hy allerhande bcfhg van Mengeldichten uitfpouwen: neemt hy zeven droppelen van het grant1àp, in een' halven
emmer Extraél van Alfcm gertort, hy zal aanftonts tegens de D .....
en zyn moêr Hekeldichten uitbraken, die min door de pen dan eene
kitteling van berkenrys dienen beantwoort te worden.
Eerftdaags zal de Drukker van de Zeden der 'Vilden in Kanada,
gepent door de Baron la Hontart', een portatief '1'rttktaatje, in groot
Folio, rakende de Galsoverzieding 'in een' kreupelen Boomdraak ',aan
cene [cheeve Lantkrab vart gelymt, in 't licht geven. Dit duifter
werk ontvout zonneklaar het doode1y k geheim van verbode [chriften te debiteren.
Gedrukt voor den A·:theur, en wort uitgegeven te Rotterdam hy Arnold willis; Am, ilerdam 'J: Rale/bant, 'J. uafierwylt en D: Ranlt; Haarlem M: van Lee; Leiden G.
J(not:er, Delf R: Boitet, Utrecht M: L: Charlois; 's HartogenbofçhC;W: Vlinder.
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Etebrietas geminata libidine regnat. OVI D. Meram.
Ermes , die gerezolveert is de zeven Dootzonden naar order te
. anatomizeren, zal met de dronkcnfchap, Madame la Prejidenfe;

H

zonder veel inleiding zyne intrede doen.
De wyze, om den tydt in iets aangenaams en nuts te befteden ,
wort thans zoo weinigbeftudeert, dat~evoornaamfl:e oCCltpafie der
jonge Heeren D1to'N'K'EN'scHAP is,pfwel iets erger. Gewoonte pleit in faveur van dien verfoeielyken hartstogt , doen Erval~entheit·
ontvouwt eene oneindige naamrol van droevigetoevaHen en ongelukken, dewelke uit dien kelk der Onzinnigheit dagely ks geboren worden; en niets is gewooner dan uit die-baarmoeder van Ongeregeltheit
en dronkendrinken TreurfpelJl:of .te zien voortkomen. De D R 0 NKEN SC HAP van de ziel fehiet langs den boog der Tong vergiftige
pylen v.an raillerie door het hart van onze boezemvrienden, en de
Kuisheit 10geert alsdan in eene zwakke vefl:ing, die van aUe oorlogsamonitie, om eenebehoorelyke defenfie te doen, ontbloot is. \Vyn
vyzelt onze inbeelding hooger dan de fieiHl:e graffpitzen van Mem·
fis, en drukt ons oordeel lager dan de afgronden der neêrgellorte
Eng~len . ~i~ een .wein~g te veel drinkt is zich .zelf geen meefter,
en die overdadig drmkt maakt van zyn' heer een flaaf. De [noot·
fte van alle overtreders is een Dronkaart van profesjie; want indien
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de tong het flaguorlogie van onze Ziel is, en indien onze daden vol..
gens ons oogmerk moeten gewogen worden ,"wat verwachting is'er
van een Man, die ûch moetwillig in een gelegenheit werpt, dewelke
tegenftrydig is 'aan een gezont oordeel, en die zich onbekwaam
m:lakt om zyne levensplichten dDor eene opfchorffing vanderzelver.
cigenfch:tppen te volvoeren?' Hermes geeft het een' Dronkaartaan
zyne eigen conjideratie, of 't in zyne magt is, omonder d' onderdrukking van D RON KEN SC HAP een Vrient, een eerlyk Man, een
Heer of een Onderdaan t~ zyn; of hy zich niet vrywillig van alles
dat hem waerd en heilig behoorde tezyn, verbant, en of hy zulks
niet bekent, wanneer hy zich beroemt met te zeggen: De D * * *
ik ben giflcren avont zoo dronken geweeft als een beeft? Een jong Dron~
kaart Herft veeltyts, alseeh gevangen van Staat, door een langzaam
vergift: hy kent geen voldoening der jeugt,. maar huppelt over de
jaren van manbaarhe~t; en is in zyn * Trapjaar van 3r frokollt of
afgelecft. Maar wat is'er vcrachtelyker dan wanneer een man fmoor ..
dronken zyne ongelukkige bedgenoot nadert ? Hermes befchout allO
toos met tranen van mededoogen de rampzalige Portia, eeneDame,
volmaakt in f~hoonheit, 'verftant, en eene aangename levensmanier;
die Onweergadelyke, die zedert haren Huwelyksdwang onder dat
firafvonnis heeft gezucht. De Romansvertellingen van Nimfen en
:rrincefl"en, toeg~wyt aan de kaken en klauwen van Monfters, zyn min
beweeglyk dan de gift van die {choone aan dat Bacchusbeefi:.
Geen Cepheus Dochter, die aan' t vi{chigMonJlerdier
Door Nimfen wreetheit wert geoffert, '
Bereikt het ongeluk 'Van haar die in den Stier
Zyn buik door buwlyksftraf 'voor altoos blyft gekoffi>rf.
Hoe veilig en vermakelyk die dronkemansfeeften zyn zal uit hetvolgend 1ournaal, dat Hennes , een douzyn jaren geleden, in eene F"ontier-plaats heeft bygewoont, zonneklaar blyken. Hy was op een'
nieuwejaarsavont in het Koffi- en W ynhuis van M :11= *', die, een poot
in het oorlogsvuur verloten hebbende , een' tydt lang als een Z waartveger op het yzer van de floret fubjiJleerde, en op 't laatft door den
W yn, het fpel', en fchenken van Mahomets watèrgruël ,eene tamelyke
fortuin bemagtigde. Het gezelfchap betl;ont meeft uit Heeren, wel-
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'kê door fi:)mru ige, gegageerde Slagers gcnocmt worden, of luiden die
te voet en te paert de Doot dienen, en door de ï.\Y:lvelachtiO"e
geefien
\Vynbrouwers
fnikheete D iflcllatcurs, den brant v~n
Gradivus toorts (gely k de H. \Vaskaars van Aras) altoos in volle
vlam bewaren. Het fchynt dat de D * * * een wargaren in de Koffikamcr gefpol1nen had om deze gepunte Egclnrkcns te vcrt1:rikken, want op 't min1l:ewoort trokken die menlchcnilckers van leer;
en de vreedzamen waren hun leven zoo min verzekert als ofz}' op het
feeit van Damokles teerden. A1orb!i?tt (riep een lan$eParth, die
ver[cheide vyanden, door zyne piftolen over de [chouaeren te 10iTen,
ontzielt had) hier is de gezontbeit van . ..~. "Jan Maarten ·Schenk, de

der

en

J7eflingbouwer van Schenkefchans; en die dees gezontheit niet aan/lontJ
uitzuipt, dien zal ik de Jevensdroppelen met geheele ankers aftap~('JJ. Dat
'refuzeer ik ([chreeude een oude Knorhaan ,aail eene wiek geknot)
want ik zeg en ik blJi' er by, dat men noit een vuil bembt moet aandoen
zoo lanter fchoone te bekomen zyn· (deLezer noteer dat hy die krygsdifcip~yn op ver[cheide hembden, die op boerehagen te droogen hin. gen, had gepraktheert) want Pere Moulyn de Parthall ...... Dat is

een hegfpringer, die van achter em ouden boom de pajJàgiers den bals bree,~t
(blafte een kleine Vuurvreeter , die zich min hy de vlam van bus·
kruit dan aangefioke boerewooningcn gewarmt had) 11fortdiabcl,
zwelgt het geheugen 'llan kapiteinDrooslqver (riep hy ) die de Franfc1;en

fltet het hairuit den gront van de Schelde ophaalde, en'er meer onder 'wa.f.er heeft gekeelt dim een verhongerdeJnoele blanke ".,,'oreiIS inzwelgt, of b)
.'.:.•. dit zeggende, tàfte hy naar een' volgefchonkcn pintsroemer ,
die doorgaans, tot onderhout van· z.yneuitwendigc cf)uragie, naaft aan
zyne rechtefhant gepofteertfiont. Maar de Majoor Baccberag, die zoo
heefch gezopen was dat hy niet dan Ravens.- vokalen kon kraffen,
viel met man en paert, tafel en glas, dezen Antinous overhoop; die,
ne.dervallende, .mi~ de verfiuikin~van zyn' gelaersden voet dan het
fplllen van zyn' gelIefden wyn beJammerde. Aanftonts fchoren zyne
makkers tóe ,en men zag de gemuskeerde klingen van de Cavallery0fficieren, en de verroefre yzersvan de Jnfanteryperipatetici uit delankwerpige kleerkaffen rukken, krygende de dolle Majoor een' liberalen itootin de huit, benevens een delikaten fchampfcheut over den
bol, ter lengte van vyf vingeren. Hierop begon d'y.verwint om te
loopen, en wert d'eerfte party, in plaats van offenjief, deftnjief, fiaanQq 2.
de

i

(

2,;1 )

de de meetl:ezoo. verftrft, te'kyken als Groenlanttche inatroozen' dit.,
op Spitsbergen over.wl~t~t hebben. Ondenufi'chen venrloekte de
Hospeszyne onvoorzichtiglteit, omdat- hy.devlugge deeltjesvan.den
"'yn ,riiet door e'enige emmeren waters giiflropieert.nad"efJ. tmploieerdt over. dit fujet vencheide Centaurifche ~chtiftuurplaatzen, die hy
e~rtyts, Spitsboef zynde, in deIckismt;tilr.e byeenkomften der pasbanen had .befludeert, ~n dagelyks ,. Ult vrees·voor rf>efr, met zy~e tong
blank fchuurde, DIt reukeloos moorttooneet haaldevoor:eeOJge 00geoblikk~n zyo' ~dem" doch, die rufl: w:ert op 't o~vooFzienil dool'!:
een gereformeert ~leutenant "dIe tegens een' rootgehalrdenDeenfcllen
'Vacbtineolle~'. 'l'r.ocquedille: ~eelde,· ge'/Jio/fJert .. aet, verfchil was,ván.
geen belang, .?,werende d~eerfre dathy twee zeffen had ,.gegooit; en,
de tweede, dat het de.uxaas was~,' Hierop'kwalll'er eenfermentatie\
in 't fpel\ de PandOl'asdoos (.het Tiktakbort} en. de :Twiftapp.elell:
(de Dobbelfteenen) vielen in compagnie met den Wachtmeefter- t.eraarde'. Flux' fch<?O(zyn'"' retter ,;die Cadet was, toe, en trok .den palla.r~
doch trof,.hy mankement van opyoeding, den Duimj()nker Slingir...
been ; die ~ .den fchoudervandcn Korne~ KopC!0og leunde,. welken.
hy zoofttbtiel ampute~.de:, als, ofheteene weddingrçhap van yeel b,e..,
1.aI)g was ge~eeft ~ 'Ee~.fchflkkelykewapenkreet &lonk,oprueud00r
de~ zaal· van het Boonwaterpaleis •. De degens,. die op;.·t nacbdlo"
(chenen:gezet.,.gera~lu:en weerpnder den bloótenhemel,:eo}on~er
greep, fchoon vertnmkt, ·den. /ler retter hy. den balshant,~ 'en·, hIelt
hem z?O vaft ,:gelyk een ge[chote~ B~suil' met de nyptan8 v~· zyne
vreefelyke klauwen .. de oprapende VUlft v.a.n een':Boerenlchutter ar~
refleert:. maar ziende datde ver.malcdyde Pallas weer .opgeheven'wiert,
verk?rtte]onker ~efiagwieken,.e~ pal? de vlucht, dochzbo ~)Dge~
lukklg,.~at. hy omtrent een.half el dIep 10 den degen van .den ÁdjtJilllf.
Spyleerhart liep,., die'als een ZwitCcher.s poortier d~ deur bewaarde,.
Aanftonts,hoorde. men.een Mttzylr.als ofde Donder op noten was gezet:
ieder wilde- fpreken; doc.h dewyl het mee,ft. ftopwoorq.en waren· die
4e Gneken.vloeken noemen" vermindel'dedic;: I:!:ccho by .trappen,
C:;il fioeg op't laatft zoo .flap als de c,ouragie-p'ols van de Zujtzee-Dir.ekt.euren; .waarop Hermes zich begon te erinneren , dat eenaanftaande
vrede 011der. brtlta/c. Donka.ms zelden zonder bloctverg~teB, wort
. 01';,
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getl'offen,en dätzotten vechten, maarw)'ze luiJe~ (gc1ykArgusctl
Hermes ) "t gevaar moeten vermyden. d'Oude mlddel~rwyl by geval een Oubliops- Lantarentje ziende verfchynen, verliet dien OogH des.
doors, en zette op dat compas de kours naar zyn logement, gerezolveert zynde noit meer een gezelfehap by te woonen, dat zoo familia2r
met de doot is als een Geneesheer, en zoo bekent met kwet[Ul'ell
als een Cb,rurgyl1.
Te Parys zal de Compagnie de Koffi, d:e zy laadt van Moccha ge.;,
kregen heeft, den. 2. I April in de haven van Oricnt in Bretagne aan
de meeftbiedenJe verl:oopen. Hermes verhoopt dat het deJuffers en
Koffihuis-politi.kcn niet onaangenaam zal zyn ,dat' hy ,.als e<tn tweedè
Kolumbus, hun d'ecrfre ontdekking doe: van dit delikaat Boonfap, 't:
geen.de Lutberus van de Geneeskunde', de zedige B01ztekce, eenmaal
(verzoekshalven ) met een ander'uitheem[ch kruit vermengde ,.ineen'
iineltkroes, uit gemale linnen gefabriceert, H:ortte, op een [chiclyk
vuurtje zette ,. en'er langs de Drukpars een ba!Jèmike vocht uit ex-'
trabeel'de, wa<i.l'van hy d'olieac-hti!!ite deeltjes in zyne beurs fchuitn-·
de, en door een geval.( niemant ~eet hoe of op wat manier) op den'
gront lOOO Dukaten ,in Jpetie, ontdekte. Maar laat ons tot de zaak,
zelfs overgaan.
. Het is eene algemeene overlevering onder de OofterCche Volkereli,.
dat een zeker Kameeldryver of Geitenhoeder van 't gelukkig Arabie
zynbeklag deed aan de geefrelyken van een Kloofrer (~t fchynt dac'
de befnedeMol1nikken zoo wel in 't geeftelyke enwereltlyke han·delen als d'Europeaanfche Barrevoeters) dat zyne'kudde twee a drie:
malen's wceks niet te bed wilde gaan, maar, alsofzyVafrenavont
vierde, op eene ongewoone wyze fprong en cabrioleerde. De Prior
van dit Convent ,.door nieusgierigh~it (eene deugt' die de Monnikken
eigen is) geparfr, begaf zich', wel gewapent m~t tabak en pypen ,_
en door tw.ee onderhoorige Kloofrerbedelaars geaccompagneert, naar·
de Weiplaats van die dieren, en zag hen verfcheide Dansmee-·
{lerspaffen en Koordedanifersfprongen maken op' een gl'Oen ta~
pyt, waarop verfcheide heeilers, ftruiken en boonen groeiqçn. Hl'
vergaderde eene menigte van dieboonen, k00kte dezelve in water,
Cll bevontAatdie drank.cen.e byzondere eigenfchap tegens de' hooftpyn h~d, wanneer hy of zyne Kloofiervlegels te :diep in d,,; ruime
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Ne1'cors-hokalen , vol Schira1Ter of Grickfche wyncn, h:tdden ge..
(peculeert; waarop hy zyne l\'lonnikken het gebruik daarvan crdon..
t;eerde, op dat zy te lufiiger de Metten en Ve[pers van de welgegronde Mahometaanfche Kerkdicnilcn mogten exerceeren.
Dit gevoelen confirmeert de Traditie van de Italianen, dewelke
zegge!), dat Sciadly en Aidms, twee Ooil:crîche Konvcntklcpels,
een prezeJ1tvan die bezien aan de EmopeaanfChe lVlonnikken hebben
gedaan; een klaar' be\vys düt'er altoos cene onverwelkbare liefäezucht
tuffchen Bedelaars en 'Lantloopers gevonden wort .
. Tè Londen fpreekt men van een Campemeltt op de vlakte van
Hounslo'w, cene plaats, niet ver van Hamptoncourt gelegen, te forme~en. De ge(upponeerde. vader van den RiJdtr van St. 'Joris heeft cel'.
tyts drie glo1'iel~(e bloedelooze Campagnes op die plaats, als GeneraZis/fmus van Hofkoppelaars, Potzemakers, Y rfche Priefiers, valfche
Speclders, Nachtbacchanten en diergelyke Infeélen, geformeert . Die
groote Vorft, die min talen d;m de Koningk van Pontus , en min
bravou~e dan de dolende Áftbur bezat, vertoonde dagelyks op dit
vreedzame bloettooneel 't geheele Manuaalvan de Militaire exercitie
in comique fpiegelgevechte.n: daar froI:!mie de Hartog v. L * * op de
wallen van Belgrado; gins zag men den Grooten Yizier onder de
q,anden van iyn' Biechtvad'erbezwyken; aan eeri' anderen oort de
Turken in dl'! luçht blazen ~ en: van den Aga af totden geringfrcnJ3.uitzaar toe was alles doot of gevangen; en dit wert helthaftig zonder 't allerminfte .ongeluk verricht ,uitgenomen dat een Kanonier
zyn' arm, en een Buldog het leven liet ,getroffen door den gloriryken fcheut van 'James piitool, en welke Dog t'zedertd~n eertytcl van
het HontsgeHarnt gepretendeert heeft. Hoe waerdig een zoon van eeri'
waerdigen vader de Pretmdent is, blykt uit de aftoos groenende falielauweren, die hy in allezyne oorlogstogten heeft verovert, en
v.o@rnamentlyk in de laatfie landing in Schotlant, en .de heerlyke
verdediging van Pre:lton .
Die van de Sorbonne te Pat'}'s hebben over den overleqen H. VadereeneJreffelyke ZieTtniife laten doen. jlfonJieur Corneilie, die by.na de verhevegedachten van den Delfshavenfchen Kosmusheeft bereikt, zegt niet oneigen op dit kapittel., in 'zyn Treurfpcl van den
.srooten. Pompeus.:

}la!
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lIet! fltil efl doux 'deplaindre.
. _
. Le lort d'un Em,emi, lors fjuil n'efl plus a cYlûndre.
Aldus verduitfcht: Ha! boe zoet is het de doot va!) een Vyant te beklagen, 'lvanneer trien hem niet meer behoefJ te 'i-'YCezen! Het is waarfchy;,;
nelyk dat de Paufelyke Ziel door die fllemnede Miife cene groote
verkoeling in de hontsdagen van het Vagevuur zal gevoelen; en aan
den anderen kant is'er groote apparentie, dat het Gal.lh[che Grieken
(nu het Palladium door de magere pooten van de doot uit den Tempel van St. Pieter gerooft is) in 't kort de Trojaan[che Vefling vr,n
Romulus zal bemagrigen, en alsdan den koperen Afgod, den ere.
tenzer Bul Unigenitus, tot poeder verbranden, en d'affche in den
Tyber werpen. OndertuiTchen approbeert Hennes die well,eintentioneefde Lykdienfien; want de tedere Melbenplanten van elevotie moe~en in de glaze kaflèn van een uitwendig cr:;'CJh'oniecl,,'orden;uitgebroeit. De FrankfoortfcheMiskraamen de Neurenburgfche \Vinkel
van DonPedro moeten jaarlyks met nieuwe fimifreryen voorzien worden, anders viel het Marieonettenfpel in duigen. Door eene cenige
z.inking in devotie zou de geeHely ke keuken verkouden; en flauheit
is de fieen des aanfioots , waartegen de potten en pannen der H. aan
ftukken boden. Het water naar den mallemolen te leid'~n; ryke Weduwen tot Biechtkinderen te recruteren; cpttlcnte ~ezels in de laatfte levens-periode te affij?eeren; pieuze Fondatcm's, in prejuditie van wcttige -Edgenamen ~ [chatten af te 'knevelen, en malkander, zoo
veel het doenlyk is, de. Qcring te ol1tttekken, zyn ae grootfle talenten in de beilieringvan de Romeinfche Zielen .
. De Heer La'w heeft het bur~er[chap van Rome willen koopen om verzekert te 7,yn tegens de vervolgIIJgen van zyne Crediteuren.. Meer dan eens
moet Hermes dien grooten Law, die tot dekking van het groorfle fchelm!tuk den grootllen e'ertytel van Roomfch Burger 'loekt te misbruiken ,gedachtig zyn. Wie zou ooit hebben vermoee dat Scutena een Heit zou hebben
voortgebragt , die zoo onverfaagt woon en eer befpot ; een Man, gegoten
in een' Koningklyken vorm, en die nietonbewufi is dat de Hemel lacht met de
cedenvan Minnaars en Grooten? Z yne ondeugt [pruit uit Eenucht , die ongerufl:e en misnoegde Vyandin, die op de zirinen ~naagten het bJoetdoet t'zamenrunnen; eene afkomfi van den Chaos, en vyandin van de gefblte eener
wyze regeering, door wiens verderffeJyke Iwnfi de wereJt WOI?t vaneen gereten. Zy onderwees de Reuzen den Olymp te beklimmen ,en den
wraakblh:emvan den Dondergod te trotfeeren ; 7.y heeft dat fchors brdn ge·
tempert, en die hant, die aan hetligtgeloovig Vrankryk den laatftcII oootHeek gegeven heeft, beltuurt; leggende thans noch (aangezet door eene,
~oitvenade gelt7.ucht). lagen aan het outClc Gemecncbe!l. Bewaar uw Delos,
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']o~,\1W vlottend Eilant, Ó Souvereinen van de Adriatiféhe Zee; laat uwe
doordringellde~ oogen, die in een arenrsnefi bun eerne licht hebben ge-

fcherpt, door geen flikkerlicht van eene Schotfche Schulpgans verblinden.,
van een' Vagabondeerenden Kramer, die, als een tweede HeroftratfiJ, toeleg.t
om St, Markus vergulden Tempél i1! puin en affche te 'leggen, en die, als een
Samfon, zich met zyn tlerfiot het minfie bekreunt, mies hy door't omverhalen van uwe kopcreFinantie-zuilen de Goden en Overfien van uwe aaloude Republyk mag ~'erpletteren .
De Ridder van St. Joris heeft zich als Mediateur tu{fchen twee Italiaan·
fche Princeffen willen indringen, doch dat goed voornemen is maar tameJfk gelukt. Is het niet belagchelyk, dat een Ridder, die geen deel heeft gehad in den oorlog, deel wil hebben in een 'Traktaat van Vrede? Maar is
het aan d'andere zyde,niet lotfelyk, dar een Prins, die re/~ieJhalvendrie kroanen adieu zegt., ten minlten voor Vredemaker [peelt? Mogelyk ·,dat de zaak
beter uitilag 2,OU hebben gehad, indien hy twee Italiaanfche Princeffen had
konnen conten/eeren of vergenoegen: maar helaas! wie denkt veel aan kusfen of likken die zyn Patroon ziet agonizerm; die verlaten is ·van zyne gea/Jiurden, wiens dienaars haas-op fpelen; die eene fchoone vrou heeft en weinig huwelyks-voorraat; wiens vrienden uit den weg zyn gehangen, en wiens
Overllen hunne hoofden op de. Londel1fche brug of bov,en Tempelb,1ar moe·
ten zoeken ?Met een woart, die geen fiaat meer maakt op Spaanfchen.,
Schotten, Yren of Ormond, en het.geen het l1imfie van al 'is, op iich ~elven?
Nakourant. Hermes zal alle drie maanden een Traktattt, 'behelzende het
Ontwerp van bekende en onbekende Kontlen en Wetenfchappen ,benevens
verfcheide levensgevallen van den Auteur, en andere particillariteiten, in 't,
licht geven. De gevel \'an dit vermakelyk werk zal niet pro.nken met de
Groot[preuk van Tot geVruik Jes Do/fym (in uftml Delphini) .maar. wel tot
gebruik vaB die genen cie moets genoeg 7.11 IIep hebben het tafel mes van.11 iensgierigheit ,in die papiere pafieiteteuell, om eens te proeven hoedanig het
met deszelfs ingewa"nt geftelt is.
N. B. Den Lezer ty bewull dat het voor een groot gedee~te op het ver"Loek van een Schepen t' Abdera gefchiet , die aan Hermes heeft doen verlekeren dat hy poft a poft zalleeren lezen.
Een' oude Overtreder van de huwelyks-grenspaal, wiens zilvere hairen
door een rifi'"Ajuin van zwakheden overladen 'lyn, wortil1 het toekomende
den ingang van Dor.i/áJ huis verboden, dewyl die Heer volkomen van deszeJfs
toeleg op het maagdelyk horenwerk van zyne Nicht onderrecht is, en hy by
de \-Vraak gezworçn heeft op hem die Operatie te appliceeren die de verliefde
Abe/aard ten refpeéle v.anzyne beminde Eloize he.>fr dOQrgeftaan .
Daar wort uit de hant .te koop geveilt een\! ylere kHt vol Manllfcripten,
waarin (fpyr de )acobicell en eene gemagtigde vergadering) bewezen wort,
dat uitflel van firuf en rebe/Iy de voorregten zyn van een vrygeboren vol'e
Eenkgelyk .zy gewaar[chom van zich in geen onderhout met TrahiJo in te
laten, met een man (zegt Herrnes ) die verraad mengt met wyn; die,
als een Chymift, naturas wet omkeert, en uit de zoetfle con'lJCrfat.ie een fchielyk vergif tr~kt; die, als een Triton, van de fchatten der zee doortrokken
-zynde, thans paerlen gebruikt om het gout der aarde te vervalfchen.
Toekomende week zal Hermes de Onkuisheit ontleden, doch hy zal Mama Eng* * * of hare lieve Dochter, die algemcelle koe, die Argus 7.00 nootfchikkc1y.k verloren heeft, niet aanraken_
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Ermes zal, eer hy de ·pen op hetp:tpier fielt om den Lymtak van
de Onkuisbeit af te. malen. de groote feil in de tydrekening van
het Virgineele Kompas, Maagdom. genoemt, ter loops aanwyzen.
Gemeenlykrocpt men, wanneer ons cene bejaarde Zufier voorkomt:
Dat is een Maagt van achtentwintig jarelZ! 0 dat i~ een gruwelyk abuii,
Heeren en Dames, dat is on"eigentlyk de Maagdom van de geboortefiontder Juftè'rs, en niet van deszelfs rypheit gedtlteert. Men ~n ·
immers alzoo weinig de Kuisheit vaneenc Jonge Dochter, twintIg
jaren out zynde, beweeren " als de Soldaatrchap en dapperheit van
t:en Jongman van zoo veele Zomers. Het is niemant gepermetteert
aan een ander het gunfibewys van eene Deugt tevereeren', ten zy
die door de verzoeking van het tcgenfirydige is beproeft, en by gevolg is eene jonge Juffer geen Maagt dan in baar noot{chikkclyk
jaar (falvo jttfto) van veertien of vy fti en , waaruit Herrnes bewyskonfHg concludeert, dat eene. Juftèr van achtentwintig jaren flechts
eene Maagt is van veertien, en · niet meer. Ook zal hy met vermaak
het fentiment van Argus, die niet alleen de Koevatl Jupiter, maar
()ok de Zuiglammeren van Mama Eng . •.. bewaakt heefe, hierop
Rc
poft
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poft à poft te gemoet zien, en na de ontdekking v,an dit onbekende
Zuidlant tot het mbbruik van die Toverlantarenrjes overgaan.
Schrik niet, Vorfiillnm van dag en nacht, .Anubis zal u thans met
een' Schildpadden Roskam maar een weinig kittelen;' en indièn 'er
hier of daar een enkel hairtje, dat de /torqlwinden van Napels of de'
Mercuriale lucht van Vrankryk ontvlucht is, blyft aanhangen, flaat
dat, velgens gewoonte, in de befie plooi, te meer, om dat het model/en zyn die hy door eene tachtigjarige ondervinding, zoo in de En~
gelantfche als Binndamfche Oorlogen, naar het leven heeft afge~
fchedt.
ON K U IS HEI T is overeenkomllig met dcn EuripuJ, een arm der
zee tU1Tchen Aulis en Eub.a:a, die in een etmaal zevenmalen ebt en
vloeit, en naar wiens mirakuleu1--e Santinne de Liefhebbers van de walfe
Schuimgodin (gely k de Turken naar Mekka) hunne bedevaarden aan ..
leggen, doch met dit onderfcheit, dat onze Venusjankers doorgaans
van die pelgrimafte reverteeren met de hooftpyn, van St. Markoen en de
pot[chervenvan den op den mefihoop zittenden DerviJ. Eene Hoe,r
is het heulfap der geile Jeugt; zy zuioot hare Minoaars voor een' kor~
ten tydt in aaap om ze naderhant in eene zee vol w.mhoop op te
wekken: zy is de waaijer van Lucifer, die noit de glommende ko~
Jen vao Onkuisheit verkoelt, maar eeuwig aanblaafi;, zy is. een half~
fhchtig Lant- en Waterg.edrpcht, dat, als een Krokodil ~ tranen ftort
om haar~ p'tooi: te verflinden ; zy is. de fchipbreuk van. haar' G(llant en
zy~ onweer in {tilte; zy is de gev3ngkenis van :!:yne ee-r ~'. eene zorg
zotder tutfchenpoozing, en een gedurig gevecht tulfchen luft en nilberou; een fcofpioe'll, in zyn' boezem, en een • Empufa in zyne om ..
helzing. ; zy is een, watervloet die zvnc landen overftroomt, e.en nacht
'
zonder {tarrenhcht, en eene bedompte,
maan met donder en onweer j'
zy behext, in den tovercirkel van hJre ~eileboutel1 alle deeigenfchappen van zyne ziel, en onr[enuwt door 4rttynJ nacht-jiuigues de krach~
ten van zyn lig~haam; hare profiJlie is aan· de doooelyke fchermkLlndc
verkn~cht, doc:h hare. vooi"·naamfie ftrrten hefi;tan in een qt-tart' uit de
lengte, of Dl,ïJ.- ft,rn~ot1ade. Het Ge raat van fene Hoer is eene Manufat7uur VJIl 'Tierentai" ) half garen en half wol; en zy. pr<;>nkt door~
g;tans
", E'11pufa) is een Gefpook dat zyne Minnaars verUint.

.
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gaans, gelyk de T ooneelnimfen, met Vermill~en en Amersfoort...
fche Britlanten; zy ontluikt door cene middelmatige warmte van achtcntwintigen en drieguldens-penningen; zy rypt door de gulde zonnelhalen van Franfche Piftoletten, Engelfche Guinêes, of Hollantfche
Dukaten, en zy rot als een Meloen op het ellendig bedde van St.
Jobs melt. Zy is een treureindent Blyfpel, cn fweemt lterk naar TituS en Aran van den Glazenmaker, die op 't laadt met allc zyne Akteurs
bek-af fpeelt; zy {lagt de ParfumeNr/, en kan met een kleintje, ja een
vodderytje, haar winkeltje opzetten, doch al te veel Kalanten bederven hare Koopmanfchap . Onder millioenen voorbeelden, die als
Kampioenen deze Zedenlelfen dtfelldeeren, zal d'Oude zynen Lezers
twee gevallen mededeelen, het eerfl:e van een' ongelukkigen Prol(.ureur)
en het tweede van een rampzalig Officier.

Te conjNx tlliena capit J meretricultz Davum.
HORAT.

In een doorluchtig Dorp, e('rtyclts de Wieg van vermaarde Vorfien, nettclde een dikke Pleitbezorger, die vyf 4 zes maal 's weeks
zyn pap ie re neft ontvloog, om de aan den fpyker hangende ProceJJèn
van de Haagfche Kamerbtten te vifiteeren. Mama P. ... , Binnen ..
moeder van (elle algemeene Kanarykooi, had by geluk een detachement V:1I1 vier fncdige Kamenieren ontfangen, waarvan onze Galant
het eerf1:e bezien wert geoffereert. Mama dan verwelkomde hem met
cene NJchtprinfes, opgeCmukt als eene Klaverenvrou uit de fyoe
Speelkaarten, zo') blallk gefchuurt als een Noonhollantfchc Theeketel, en zop vlug van gangk als eene bevroze Spinnekop; doch
die Makreel wert afgekcurr. Fluks wert'cr eene Dame geintroduceert,
behangen met cenen ftacytabbert van inlant{ch btoen: zy was op"
gewlyt met ver{chcidc Jllweelen, ter waerde van twaalf of veertien
guldens, en dikker bepoedert dan een Krakau's Edelman die de .. Pool ..
[e/Je V/echt heeft; doch de Procur.tor bleef ongevoelig. Ecne be.
minnelyke Dotife/l~, die met eene lispende tong de ziltige attenten
van eene Garnaais-AmbajJadrice Pronuntieerde , wert op hare beurt inR r 2.
geldt.
". Plica Polonica) eene Pool[che ziekte,
J
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geleit. Zy deed hare intrede in een Citfch Jak, en eene Coiffuur van
veelkleurige veeren, trachtende daarenboven door verfcheide Kikkerfteegs-complimenten en ZeedykCche maatCprongen Themis Sultan tot
het toewerpen van den neusdoek te bewegen; doch alles te ver..
geefCch. Eindelyk vertoonde hem de Gouvernante van de Kinderen
des zeeCchuims, als het plechtanker of laatfte middel om dezen Voorvechter in kwade zaken aan het 'Wankelen te helpen, eene kleine Kleo ..
pat ra , zoo zuiver als ongebleekt Maagdewas, zoo groen als een Maart...
(che Populier, en zoo min bewandelt als het EngeHèh Kofl1d
huis in de ylende Akfie.koortCen. Aanfionts finolt het ys van den
Chicane, door de foelie beweging van dit algemeene Boldel'\v:tgentje) en
het gefiolde bloet van den dikken ]ànuarius begon v:ocibaar te worden. Toen mogt men 't gekreukte mombakkes van den Ptw.:,,{teur
zien ontfronlfen. Manon wen vereert met een' kus, vergezd[chapt
van wyn, oefiers en makrons, en voort naar een bedgecoi1duifeert,
in plaats van roze bladen met koekoeksbloemtjes en netelen bcflrooit;
alwaar het Bakbeeft , dat in het SodiakJ-teeken van de Maagt meende
te logel!ren, geplaatft wert in de kelderkeuken van den Steenbok.
's Daags daar aan repatrieerde de verliefde Pleitbezorger om dit kitte~
lig Proces in revijie te trekken, en plaatfie eindely ~~ Madame, u:t
vrees van Medepraél:izyns, in een Paleis, gelegen aan 't einde Jer
Tuinlaan . Op deez' befloten Sch9uburg. [peelde Manon natllurlyk
de rol van eene weJuw, om dat zy vedcheide jaren die van vrOll
had verbeelt" en de Thermameter van hare liefkozing was Op't hoogfl:
als het Weerglas van zyne beurs op het volfie was. De Ge{chiimaker leefde als een Lukgllus, en zy als cene }WejfaIJn, het wek zoo
lang duurde, tot de ]ufiitietak van,het Stadtshuis onder den bIl: van
Roel[chap bezweek. Hierop begon de liefde van Mada,,,e als kwik
te precipiteeren; en de Competitettrs werden I~let opene armen ontfangen ;
De Vleeshouwers prefenteerden hem hunne ReqtJejlen van ge!~verde
Lamsboutjes, Kalfszwezerikken en Mergpypen. De Visverkoopflers leverden hem de naamlyfien van l\abbeljallwen, Hommetjes,
Tongen, e. z. v. De Rivierviffchers de catalogen van Karpers, Baar.
z,en, Posjes , en dergelyke. De Groenwyven vertoonden hem Je
lt',g,wcrs van vroege Peultjes) ACperges, Hopfpntitjes en zulk een
kr:l3m"

( !G' [ )
Kraam. De Frnitverkoopers de duplykItn van Meloenen, Perfikken ,
Druiven J en zulk tuig. De Wynkoopers offerden hunne Doopceclcn
van Bergeracque, Suran[on[che, Champagne en Gravefche Wynen,
enz. Deze erinnel'den bem de geëxpireerde betaling - Minuit van een'
kofl:ely ken Spiegel J gene ei[chte gelt voor een Stel kurieus Porcelein, en een derde maande hem wegens een BehangzeI ; de Juweliers
vroegen naar Oreilletten- en de Zilver[medeA naar Serviesgclt: de
PafquiJlen vermenigvuldigden als zaad van rapen ; 't c"rediet wen zoo
dun als fpawater, en J t goet vertrOl1wen zoo vet als bindgaren. d'Ongelukkige Prokgreur kroop den ganfèhen dag met de maag vol Steurenbroot ~ en 't hooft zonder geheugen. De fpinnekoppen hadden de
toegangen van zyn Komptoir, en de Dienders die van zyne wooning
gebaricadeert. Zyne penne waren door de Kabnders doorgaat als Flageoletten; en zyn inkkoker had eene dikker huid gekregen dan de
draagbant v~n een' Burgerprovoo{l: . Eindclyk delageerde hy met eene
ziel vol wanhoop en ydele maag naar de warme kufl: van een po ..
(bgreus Pafl:cibakker, dien hy in min dan veertien dagen (want hfa.
non was getand als een haai en hy als een wild Zwyn) in den gront
nJÏneerdtJ. Na het afweiden van die [chrale hei wert hem het Haag..
[che Bofch te naau J en hy nam de vluc ht naar een Veltdorpje, waar
hy tegenwoordig, met Manon in eedgefpan geaf{ocieert (want wanneer een Schelm zich met eene Hoer vCi"ecnigt is het eene confpiratie)
als een magere [prinkhaan, en zy a:s eene uitgeteerde mfp, op de
groente der Boeren cu de vruchten der Huisluiden hunne ellendige
levensfpan uitrekken. Aldaar zal de pen van Anubis hen laten h;'y~
nen, en het fl:inkend aas van deze twce Iyken abandonneeren, om
(Ot iet~ anders over te gaan.
De Hr: ... , die door~et af(pringcn van een Kleermakers Ht1is~
{chavot in paJfant een Vaand!} had gealrappeert, wert de[peftwt verlieft
op de uitpuilende oogen van ]Ufvroll l\.ornelta, die zoo bekent was
onder de Liefhebbers van de Middelmut als het brollze Heelt VlO den
:tottcrdam[chen Erafmus onder de MJrktboeren; doch zy betlligd~
(door d'induBie van eenige Vln hare Toumooijonkers) een klt:ine
'efiflentie, waarop de vVimpeldrager de hclJhaftige re[o/:J!/e m:-n om
die redoutilbele Vefliilg , die meer normen dan Je Cluclel!e vlO Namen
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had uitgenaa~, door ce nc reguliere belegering te attacqueren. Ingea
volge van dit bcfluit (wetende dat geIt de zenuw van den oorlog is)
verpal1dde hy zyn' ringkraag, flllijer en vergulden livereirok , aln
den SoJlic;teur van de Bank van Leening voor cene fomme van (wee...
el1twintig Karoli guldens, uit welke revenu hy zync Maitre!fe eenc
Serenade vereerde (hy onderwyl zelf byna van 'honger ftervc:nde) die
jnitt dien nacht op haar maagdelyk ledekant tuffcllcn twee Officieren
van de Cavalfery de getyden van St. Anna prevelde. Het concert he ..
fiont uit den OrgclHl van de groote Kerk, een'gedefermrden Pyper,
e.n een' Zangmecfier met leepe oogen, die een vermaledyt zinneloos
ltetje zong, terwyl de twee andere eeniic rampzalige airtjes opdreun..
den. De mingewyde boezem van Madame wert door de verJienften
van de Muz;.,kgnten en door de fiantvafiigheit van haar' Minnaar tot
medclyde bewogen; des ontwikkelde zy zich de bouten van die
vootnoemde Nachtkarnpioenen , opende het venfier , bedankte den
Ga/ant voor zyoc togtigc MIIJf.JN. I en wierp hem het Jawoort naar
beneden; waarop hy zyn goet gefiarnt bedankte, en zoo vernoegt
met het Tri",11Jv,raat van Bee Mol naar zyn LtJgement defileerde als eer.
tydts de groote Ormond zyne fievens naar Albion wendde, na al den
~paanfchen Snuiftabak te Vigos verovert, en alle de beelden der Hd·
ltgen te Port St. Maria naakt uitgerchut te hebben. Drie wecken
..
daa~na ClnqlleJ1eerde hy door de huwelyks-Cl1tzma.Je zyne waerde Kor
len,
Meube
civile
en
e
ne~SIl; waarop cito cito alle de verpande militair
nllts betalende de agio of het orgelt , uit het arreft VJn de Bank
werden omlLgen. Men zag zyne lJero'que fchouderen met een' Ja.
panfchen rok omhangen, \,."aarin eertydls de Grave ... onder de dl[cipline van haar' laa~Hcn G4ltm t, een Hoogduitfche Charlatan, de
zonden der jcugt bad uitgezweet; enlyn manhafte dy tortte een'
~alen blortvcrgietcr, met zilver ingd,rit . Maar hoc kort VJn duur
en, ja/ours Van
IS de gelukzaligheit der fiervelingen! De Mede- Officier
zyne fortuin, fuflineerden dat zyne eer door dit trouvecbol1t was afgelofi, en \veigerden togt en wacht met hem tC doen. d'Ovedl:e
'Verbood hem zyn huis, en de Generaal zyn hof, en belaftten den
Soldaten groetten hem
Provoofl: hem in bcwarincb te nemen ; ZVI1C
,
h
omgekochte Inquijiteurs
'ste
,zoo deeft als ecnydts de eerlykc Burgel
van
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van den otîden R ... , ., ,: CR zyne ontgonnc Dame'vereerde hem, öm'
zyn heil volkomen te' comp/eteeren, binnen de zeven weken eene vol.
drage. jonge Dochter, dewelke zy by ongeluk door een' viktorie ..
[,hoot- van hare Muskettiers , zonder dat zy naau gemikt had wie het
was die op haar aanlei , had overgewonnen, In Je kon Monjizur wert
in habiel verkla;1r[ om ongdhafr d::: Flar;fchen te vermoorden, of, om
duidelyk te gaan, imfaflm gectiffeert , Het is wa3r) dat Af"dûmc z:cn
over hals over kop in de devotie nederftortte, dewyl zy win: tLIt ,i'On·
deugt altoos vèrzekcrt is wanneer zy ir. 't kIe et van Schynhei!igheit
is opgefehikt , doordien zy dan zelden aan het Tolhuis van Jchrcrklap wort aangehaalt: ook is het waar, dat de P Jpcn"!\l1nne Requeften.
aan Zyll Exc. met de quinteffentie- fpieukcll der H: gdyk Amfterdarn ..
fche Koek met fukade l,eYotd,utrt, overleverden; dat zy den Generaal twee amen Keuls 'Vywater, te Beuningen gemaakt, bcnevcns
een gomlakens gOtltbenrsje vol "Woderne Medailles, ter waerde van
vyf guldens vyf {tui vers 'c {(uk, prefenteerden , en dat. , • , maar wat"
is 'er u of Hermes aangelegen? lIy was ell bleef die Zangmee !ter die
op het moment dat Majans Zoon dit [chryft, Koelz..kgek.. roept.
Et Cuculi cur;ul-ant, fritinnit rauca cicada,
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TOEPASSELYKE VERSCHYNING,
d'OuJe tafrte naar de Kourant om eenige periodes te vervrolykcn,
wanneer hy eene jonge Juffer, die zoo mager als een fchim, doch
deftig gekleet WJS, gewaJr wiert, De tranen higgelden langs hare wangen, en de lucht weergalmde van hare zuchten, Hermes tradt naar
die Perfoon , dewelke eene ongemeene ~bjcfteitvan onder een zedig
opOag van twee [choone oogen liet doodl r;1)el1, en vroeg ha3r naaI'
d'oorzaak van die droefheit ; waarop zy zeer zacht, doch gcno~gzaam,
vrymoedig, aldus antwoordde:
I~ ben in de Stadt van R., , gciz9men mtt eelte intentie om hy Mevrou ••. air Kamenier te WQOllen; ",aar z..oo rtlJ b,d rk., "Jn' naam niétlefPelt, of die Dame repliceerde, dat 'Ik... voor hf!tlr' dieJllfl ()iibtl:;p,wr:'1 't~aJ ,
Ik.. prefenteerde mln Perfoon aan dijJer~me VrOt:lllen '1iim bet eerj1e {t1~.
fom,

(

"'~4

,
:Jam doel, mJl1e aanhiedi~g wert hy alle geweigert: Ik... be,tDcht d-e lJur;
gerjuffers: maar, helaas! geen cene eenige was met my'" gez:.elfchap gl!~

ut

dient, De Wink.§ldochters verwaerdigden z:.icb niet mJ te bez..ien
te
heantwool'den; en wanneer ik..",y naar de Kerk.. of eenige andere bJeen ..
/tomft der vromen vervoegde, niemant boodt mJ een' floel aan om neder
te t.,itten, Ik.., bJ geval z..iende dat het Treurfpelvan PolieukJe flont
tz.mgeplakJ, begaf m, naar dm Schouburg; doch de Dames ordon~
neerden aan de Lakeien de deur te fluiten en 'er my -buiten te houden,
Myn Heer ,. , . trat met mJ in een kprt gefprek.3 docbbet was uit z..ul..
k,.e vreemde JpretkyJp.ent.amengeflelt· dat ik.. hem niet verJlaan /zon;
ook., rook.. hJ r.,oo jlerk., naar MademoiJellewyn en tAbak, dat ik..onmogelyk.,
z..;n' adem kgn verdragen. De Lakei van Jonktr .. , vroeg mI of. ik..
met z:.,n' Heer geliefde te avontmalen , en,; ..• maar "" van nob,
hez:.iende I riep hJ :Wech, wecb, mJn Heer taalt nimmer naar uw flort.
D, Baro~ van . . . /z.1l"'m 1'1'11 op, %.J ,doch vroeg aanj10lltl excuis. z:.eggende, dat hy z:.ic.h noit in eenige affaires met Juffers van "'yne f.Jmilie
inliet. Ontftelt door alle dez..e weJerwaerdighedenbenik albier gear.
riveert , enverz.oek... UUI gHnfl, wam andm:.ins, ., •. Wie is Mejufvrou?
vroeg d'Oude Quant,. Ik.. ben (antwoordde zy) gefprmn uit eene
oude Ho/lantfcbe Familie, . en myn naam il Z E D 1 G HEI T , , •• "
Op dit woon ontblootte der Goden Bode zyn kaal hooft; noodigde
haar in zyne heremitagie, en protejleerde dat het hem leet· was, dat
de Z E D 1 G HEIT zoo verre buiten de Mose van deze eeu was verhannen.

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arnold WIl/is; A mfrerdam j: RIlteibant , 'J: OofleruJk. en D: Rank...;
Haarlem M: vatl Lee; Leiden G: Knmer, DelfR: Bóitet, Utrecht
M: L: Char/oiJ; 's Hartogenbofch C: W: vander Hoeven; Be.rgen
ep Zoom Overflraten; Breda EvermAns, enz.
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lnftpientia tjl iram in promptll gertrt.
PLA UT.

uw gramfchap: zegt" Virgi!iul, want goetaartigheit
O isWeerhoud
de gezontheit van de ziel, cn Gramfchap ecne ziekte, die

niet alleen derzelver eigenfchappeo inftatert en bederft, maar ook
den menCch, het edelfie der Schepze1en, in iets dat aan de Deugt
en Goetheit een t Tegenvoeter is, herfchepr. Hermes zal heden de
G RAM S eH A P niet in 't generaal, maar fluksgewys een' arm, die
uit dien grooten Oceaan der zonden vloeit, en Vloek!n genoemt
wort', ontleden. Ieder tydtrekening authorifeert gemeenlyk d'eene of
cl'andere overtreding. Eertyts was de Dievery eene qua/iteit by de
Lacedemoniers; het Overfpel was onberispelyk hy de Egyptenaren;
en de Dronken(chap eene verdienfie hy de Geeten. Onder de Regecring van Hendrik den derden pr~domineerde de Ongodifiery; en onder Karel den tweeden bralde de Hoerery in't Koningklyk purper:
doch onder ons is het Vlo('ke~ thans een Schihkna~p die de [tritlt,u
en vrolyke propoojlen accompagneert. Is het niet onvergeeffelyk, in
eel1e converz.atie meer woorden te gebruiken dan men noodig heeft?
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l's het n}et een moedwillige laGer de fpreekwyzen van het {,huim der
men(chen en Lucifers RtthoricAs bloemt jes daartoe uit te kippcl1? en is het
niet eene brutaliteit, om het breken van een' wynrocmer helen verdoemenis aan te roepen? Geene eenige vergiffenis pleit voor het zweren.
w~ntnièmant OQit met een' hartstogt tot vloeken geboren is. Het
is .eene overtreding die onvoordeelig is, want zelden wort hy gelooft
die een Vloeker is van profiffi"; ook is bet ~ene feil zonder verdienfte,
dewyl eenige hartklinkènde woorden en con{otlarJttn, zonder zin of
Jladie aaneengcft~nfl: , een compleet Vloeker uitmaken. Het wan[chepzel
Vloeken is gefproten ui t de bez wan gerde Baarmoeder van de Wanhoop •.
hy luk, of liever ()ngeluk, d'Oor~en OJji&m ,die zyn geJt verfpeelt had J
gevonden, dewelk~met ·die !,Apr zyn' Serj.ant vGldced; dees paaide
wederom met die leeuing tyue Soldaten I die, kort daaraan, in qualiteit
van Marynen toteene Zee_a'me(fc4~ zynde, met die munt·
verfcheide Kruijers en Slepers, die de CQmpagnies- BllgaJie naar boort·
bragten , betaalden, en ~ t' fCMep zynde, die nieuwe ontdekking
aJn de beleefde Zee-Officieren en geciviliz..eerde Matroozen mededeel.
den; dew.elke wederom. met eene hyzondere naerftigheit het zaat van
de vigoureujle en rypfte vloeken verzameld-en , en dat , t'huis gcko
men zynde, inde vruchtbare akKeTS van kuffen en .kroege.n zaaiden;
welk ,ewas, gelyk Dllivc:ls-warregaren, binnen körten tydt zoodanig
vermenigvuldigde, dat' ernauwelyks een Heer ,Koopman -of Burger
~vonden wert, die daarvan voor zyn particulier gebroikniet eene
zomer.. en wioter-pr.01Jit..Ïe opdeedt, om het zclveby al1e voorvallende
gelegentheden te kannen gebruilten ; uit welkeene ade1yke fomi/ie
helaas! die zondeder Zweerders , die thans met zoo ved -at.:hthaarheit
den ryksfi.af dtr Mode zwaait, geCproten.is, en 'nu zoo verre geavan-etert, dat zy, gck10mmen op puhlyke Sehoutooneelen, onge!iraft de.,
heillooze gronuege1s van een" Gotfchen Moor of de.n .bloctfchandi..
,en hartstogt va" eene .geile Doc~terdurftopfnyden.
Niet lang ge1C'dCR ·ootmoette Herme4 een', Hollantfche·n Grandt·
van d'eerlle. CJt./JIè· der Zweerders , een map die met vloeke~ en
..~Yeercn .zoo ftJmiliaor was als Cephize met het Overfpel, Kondon
met wanbetaling, cn Kapiteis Snorker met lcogenp.raatje1. ,A."".:
hi. wert verzocht in f~n~, hu.w:koets plaats nnens zyne zyde te ne ...
mef) ~ .
4
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men, om langs het Schenningfchc: Strant een teeluchtje te'riptl1

doch naulyks had d'Oude de fchyven van zyne {hamme IQopers ge..
. bogen, en zich naaf\; de hant van eer geplaatLl: t of daar kwam een
fiilfiant in de çirculluit-raderen van die rollende hangkamer, veroor...
zaakt dooreene Qbjlrué1u van twee wagens en een' neede. D ••• flb
Ho,rekjnt (fchreeude onze Salmoneus) witje bier onder den bloaten b~
mei een uiltje 'lJllngen, om b, leet uur ef den kJokJlag bitaalt te worden?
Daar ;s geen vervlgek!.tr Dievenpak,. aan aie ",eerlichtfche Huurlt..oelfiers elf
flerma/tdJde WIIgenfclJeI""", Naneven film den Antek •••• (vervolgde
hy) waarom, Za~ •••• wort'er niet eene geitboete geiet om de gemeenl
",egen teverwlderen? Ma4r, ha, ba! daar il ho·op voor de vromen, want
de he/homien beginnen einde!Jlte decamp,ren. Ja, 'j4 ( zCÎ Hermes )
Jat 'l..Jn -de rechte complimenten om den p"erm halsbant fllln de k..l1a~ tt
verz:.achten. 'Ia, Hopman (want hy had eertyts het commandQ over de
kruiwagens van den Bilfchop van Mun{Çcr gehad) dat Vn ae echte be.
~lJeeringen om den DuiveL van traagheit uit de betele kift Va'" ten' Paer.
den beul te bannen. Mort • • , • (riep hy ) ten D . • z.ou t,ich verk.,.nJn;:..en wanneer men bem geit afperftte om %.aclJter te r,aen aan een koereJ ap
k;uk.k!n Joopen k..an. Daar Vera •... dIlIlr , Hermes , fttJat wederom een
vermaledJde groenw/J[.tn voor het huis v"n den Aavok.tzat rVoordemJ~;
aat B~tft verJlint meer SpinnfJgi, en Kr,pfalalld aan a, ganfche Broeder.
fohap van ae Wt,rmoe2;.;ers fJp haar folem~eet jaarfeejl • ••••• G. •. do, •• ,
1..00 d' olie van onl,&rechtigIJeit aie Rechtsgeleerde maag eenmaal doet walgen 1
r..al hJ aanjlontl een ;compleet LantJèbllP uilfpouwen .•• Bloethont •• , ,
Paeraedsef . .•. SChobjlfk... . ... dryf Rwe wielrn over den buik.. 7-'an die!!
GroenJ"ntfc/Jen Triumfll'agen, of b, hel en verdoe. • . ik.. 'l..al je beide de
tlQren affn,den, om 2:.e aan d4n ,Not",;s Sc1J}ndeugt, (p;ms gehoorl6pe/J ~
uit htlofde van eene valfche getuigenis, door de fchtlar van de 1uftitie 9n
tlfgek..nipt , te vereeren. Dryf aan I Koetfier , of. , • of il ~a' el den nek
ronaom je [c/Joflder 1 dra4ien als een' Spaanfchm her. '$chinder. Ralz.k,gr,
'lJacht je voor dien ftink!nden Zee/Jtler, die zoo krom loopt als een Turkfl /.e
boog, met een kriel 'vol verrotte Hagedijfon; of, bJ mJn, eeuwige verd •. '."
ik.. ui je met kEet! en poerden aan de ftrantgalg opk,..noopen , •••• Galg'Ilogel (zei hy tegens den armen Vilchdrager) indi61t je ooit weer on·
mJne oogen /zomt, %.a! ik.je Finantie'zaml1r) die hagelfche Zie, va."!
0
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het rolhe~ tot aan Grave;:.end toedammen. Met dicrgelyke en noch er~
ger repetitien- van wel(prekenheit wert Hermes op het firant cn in
zyn retour naar de Haag geregaletrt.
Zelden !truikelc Z E D I G HEI T op d'akelige baan van G RAM SC HAP:
zy murmureert noic, en maakt nimmer hatelyke rejleaten. Ecne Vrou
die tot (chelden, en een Spitsboef die tot krakeelen geneigt is J
deriveren hunnen gdlachtboom van een en dezelve minal. Een Spits ..
boef oordeelt dat het point van eer befiaat in gefiadig den vochtel in
de vui!t te hebben, en hy verfchopt , uit vrees van voor een' bloodaart
gegroet te worden, alle m:latregels van eene fatfoenclyke levensmanier .
Eene fcheldende Hui~f1ang [cherpt dagelyks de lancetpunt van eene
eerroovende tong, om van hare heerfchappy over het edeler Schep ...
zel eene proef te geven; zy txerceert, als eene Tooneelkat, het talent
nn hare long. en foltert door ferpentynfche verwytingen het gedult
van een ongelukkig echtgenoot. Indien de man door eene menfchelyke
broosheit den vloet van die Visteefs-redenrykkunfr tracht te frrem ..
men, betrekken de wolken van gramCehap aan!tonts den hemel van
hare behoorlykheden; hare (choone oogen Cehieten blixemfiralen, en
men hoort den donder met een groot gewelt langs de elpenbeene rot
zen van hare [neeuwitte tanden kraken.
Voorleden maandag bezocht Hermes een Heer, wiens trony door eene
opgekropte patiemie geeler was gekleurt dan .. Gezegelde aarde. Deze
Hals, die zoo veel authoriteit niet bezat dathy de bt dorft verbie~
den, liet zich ontvallen (waarfchynclyk door eenc inblazing van den
geeft der oneenigheit) dat Mevrou te veel Porcelein overhoop haal.
de ..•. Aanfioncs ftome Madame in eene draajing des hoofts, klom
op den hexenbezemO:eel van [eheldluO:, lei twee geweldige handen op
de paruik van den Martelaar, ontblootte zyn hooft van die blonde
kroon. en !tampte dien hairigen Diadeem onder hare wankelende
voeten; zy wrong hare handen, opende de kranen van hare oogen,
or.tlafite door zuchten haren blanken boezem van de opfiyging de"r
(cheldende humeuren, en eindigde met eene proteftatie, dat zy J d'onfjelukkigfie Vrou onder de blaauwe trekmuts der wolken zynde , levens
ut) en tot alle ongelukken geboren was.
Hermcs nam den fpiegcI
4

van
• Terra SigiJ/OIIl ~

( 169 )

van haar toilet, vertoonde haar de verwildering van twee {choone
oogen en vele aanlokkelyke liniamenttn ••.• Fluks wen het on(chul ..
dig glas door ecne fchielyke greep uit zyne bevende pooten gerukt,
en door een' hartelyken worp tegens den voet van eene gueridon in
duizende narren· verandert. De bonte muts van Majas Zoon vergcze1[chapte de paruik van myn Heer, en hy ontvluchtte die r:lZende Bacchante onder d'opborrellende ecrtytcls van Ouden Suffer, U irgedroogden Egiptenaar, Papierbekladder en Loonzuchtigcn Se,onde van
::tlle Vrouwenplagers •
Atque Jeu atque aJlra vocat mlde/ia Mater.

EEN E FR I CAS S E' VANK 0 U RA N T S TOF.
De Ak.!eurs en AkJrices te Stokholm, zynde alle jonge Heeren en
Juffers van difJinElie, zyn, na het vertoon en van eene Franfche Comedie, deftig aan het hof onthaalt. Hermes heeft meer dan eenmaal
door behulp van de AJlrologie het volgende raadzel (doch vruchteloos)
trachten te ontwarren: Waarom d' Adel en de BeP1edenen IfraeiJ 1;.0(1
bongerig 'l..Jn 'laar hel Wiltbraat van 't Tooneel; en waarom ~J met de
boter van overv/oet de gelardeerde Kon]':/en van de Opera, en de btFhilderde 0!ak...tels van den Sc/Jouburg, dewelke 1;.00 {appig %.JI'Z als de kJ.-erk
'IIon een Terpentynjles of verouderde puimfteen, bedruipen? Want de MeJ7i:ger der Goden heeft beleeft , dat de Hertog van ..•. de zoedle
Schoonheit van Polen aan het Spaan{ch root cn de vedlenfic bekoor..
lykheden van ce ne Oper4trice flcrïfieerde; Jat Mi/ord ..•. als een
andere Endymion, de korte en lange nachten in Je piepende omhel.
zingen van eene Maraanfche ~uis doorbl'agt; dat de door alle na/ien
gevifi/eerde la Rofidor de Afgodes was van een' Gral1de d' Efpfl~np, die
meer Peruaanfch gout in dien Hcbreeufchen fmeltkroes ds;Toiveerde
dan een eertyts vermaan Generaal der Voerluiden in pacrdenloopcn,
of de Heer Kwifigoet in het nafpeuren van den fieen der wvzen. Di.c
Tooneelpoppen {lachten de LichtlnHfen, en zyn voor haar' tydt vcrfleten, om dat zy pofi à po/lleven. Zy vergaderen uit den Apo/he.
k§rs-winkel van eene bezalfJe toilet hare lelien en rozen; hare ligchaamsbckoorlykheden zyn zoo fmakelyk als geklutfie room, cn 2.e
Sf 3
zyn
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zyn de Trompetten van den verliefden Roelant of Amadis van Gau.
len; zy zingen onder bet vertlinden van hare minnaarsalsSidliaanfche •
Zeetirenen , en gebruiken gemcenelyk een~ betoverden [cbilt voor of·
en dlfenjive wapenen. Eindelyk. dQor het ongetemt paere ~an' On.
kuisheit te pletteren gereden zynde, verbranden zy, als een modern
Troije, door den gloet van gecombineerde toortzen; en verU:ikken t all
een Fenix, in de affchc van ccn Lykvuur. zaamgefielt uit Pokhout,
JaJfofrat en Sal[oparilla.
Tc Parys zyn onlangs drie voorname Financiers, de Heeren
.Argen[on, Chamillard en DesmaretJ overleden, door welk verlies de
refleerende Financiers thans maar toeicggen om door de (chroef nn zui.
nigheit het refleerende gout uit te rekken. Indien de ligtgeloovige
GJulen den Schotfchen l-1andraver, die hunnen Financie-wagen aan 't
hollen bragt, in de hakken hadden gehouwen, zy zouden tegen.
woordig die bedroefde Deugt, luinigheit, niet behoeven te praEli4
feeren : en indien Albion de gcwezc DireEleurs van de Zuitzee-Con..
kub)ne aan de dire8ie van Jak Ketch, den Ceremoniemeefier der
Struikroovers en G;mdieven , geliefde over te leveren om de Ak.!ien van
A cheron te befHeren , het is waarfchynelyk dat zulks de overkokende
gemoederen der misleiden zoude O:illen, en hen in de afgebroke
iluimerkoorts van cene gewaande voldoening herdompelen •
Monjilur Graiffin liet onlangs 60000 livres hy een particulier ontfan.
gen, dewelke hem die fomme in goude Louizen met een' valfchen
Hempel betaalde. Het is remarlabel, dat eene konfr, waarnaar een
ieder zoekt, gcfhaft wort met het Vonnis der Oliekoeken. Hermes
.Leeft in zyne jeugt een Vernuf[eling gekenr, die men zeide dat, van
het drukken der letteren tot het drukken van zilvere medailles over.
flllllde, daardoor met zoo veel fucces was geavanceert, dat hy op
dat talent paer: en chaize voor zyne dagelykCche fatigueJ, en voor
:tyoe nachtruft eene Merry, die vc,Ccheide Crlmpagms onder een' Ge.
neraal- W,lgenmeefiC't' gedaan had, kon onderhouden. Doch die lof·
felyke kun1t viel onder de cenfure van haat en nyt, die hem zoo dicht
voet by voet vervolgde, dat de bedrukte Konfienaar door een' Ban4
ni!fement-Obligatie- brief moeO: delogeerm. Naderhant teetde een BruC.
fclfcheYirlHofo in het onderaanfch gewelf van een adclyk flat k.gttrllnlt
gou-
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mtAllilIlI, a negen guldens en negen aurvers het {tuk; doch hy
wen desgelyks met eene verzending beloont. }1 het is noch vCifch
jn het veroudert geheur;en van Hermes , hoe ecnellendig Heihc,errje
(natuur verkiefi: dikmaals een broos vat om daar kOllft ('11 Wl'tcn{( h'l?
in te fiorten) zich uit ootmoedigheit met de repuhlikyrlcn de nwl.
ten in een' kuil 4Jfocieerde, en Joor het Spargirifch m~;'ument van r.( 11
oud yzer fiempeltje, de Meijery van 's Hertogenhof(h met nieuwe
kopere duitjes accommodeerde. Maar helaas! het duiftertl:e der \'1'1'
elementen kon gecnc Cchuilplaats verfirckken voor de kepe oogen van
den Nyt; ,d'arme Muntmeefter wert ontdekt gclyk het VrolltJL' van
Efezen, uit zyn gewiUiggraf getrokken, en vorder gehanddt als de
nieusgierigen in de .Arroiven van het Raathuis konnen nazien.
g!)Udè

HE T D E Tt D E G ER IC H T.
Ddi imitatorel.
De Drukpers bezwykt onder den laft van dagclykfche overzettingen'
~n nieuwe editien, en niemant wort afgefchrikt, fchoon d'Overzetter,
naar mate dat zyne voluminaas zwellen" in eene teering van onkunde
I\bft. Dus ziet men dat Koopluiden , verlekkèrt op de \'oorgaande
winft, meer en meer cl'ongefiadige zee betrouwen; dat Sp~lers op
nieus een {ommetje wagen, en door 'deuIC-tZIIJ de winft van beide de
zeffen verdobbelen; dus ziet men deftige oude AHtheuren met Schooinoten ondièren: en, op (lat die laffe ,'ompojl niet zou walgen, \vor<kn de Lezers met ronde prentjes van allerlei ongediert en e.!";] Vor..
ftelyk Co»ttifeit~J gepaait. Dus heeft Sallmlon de Kw,d'l.,dver, door
cene Asbecrs- en Nachtwerkers" vertaling ,Homeltr op nieu d~oogen uit ...
geftoken; en dus is OvidiltJ door eene Translatie, Baarbaarfcher dan de
Ja'ntftreck ,dl!f Geeten en Sarmaten , wederom in bllling(c,hap herlOndeo • Wa's Y,rgiliuJ zoo bevreeft voor de firaf van overzetting. waarom
hem op heden met het voornaamfte in:.#rument van zyn' haat gepynigt?
zou men mogen' vragen. Doch Hermes dunkt uden eenen of
anderen Kwylbabbc dus te hooren fiamden : Heeft Yi"i'gi/iuJ dendronkin EnniuJ en'bedel~nden HOlIJeer wiet nll,~.evolgt? Her!1 z::.ic~HoratiuJ'
ni~t ge[nàartDp de lier V41'1 PimiarU1? Ja, zy hebben diè gOlJtmytH'n ontdekt, dochhc:t gout van de erts gefepareert; en zy hebben hun {bal verbetert, enden v.loek oatvLuebc. MaannBf1ee~ wy de.lienangen aan ryl11
bin.l
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binden, en, om de noten te doen beijeren, het muzyk van den zin verliezen;
wanneer wy met kracht en gewelt de Slciliaanfche jeugt van hare kudde affleuren om de HolJamCche Melkboerinnetjes te verkrachten ; en de Italiaanfche Nimfen met de Veenboeren doen turftreden ; de Bruiloft van een' Koper.
fmit met een Vllichers- of de Lykbus van Schoolmeefters met een Herderszang
verfieren. . . • dan vallen wy in 't onnozele, in 't kindcrachti~e en in het
onnatuurlyke. Laat ons liever het eigen gereet linnen aanpalfcn; het InlantCcll
geweef van een' Nederduitfchen worm uI altoos eene zinnelyke huit, fchoon
de weh dun is, aangenaam zyn.
.
Gifteren wen Herrnes vereert met de vierkante tegcnwoordigheit van een'
oudtn Grasboer , die zich beklaagde d!t de Schout van ••.• hem drie dagen
zonder de allermillfte reden had vaftgezet, en noch daarenboven JIJ eene boete
gecondemneó>rt. f'ertel my eenige parric,ûariteilen; zei de gryze Ánt4bil.
fotJne memorie'/..on ([prak de Klont) was ruim tot ov~r de helft door een'

eclIps van out bier en genever verduiflert, rvanneer ik over't ver'/..ak.§n van
een troefblad met den Kofter braaf plulz.hairde, en daarenboven, om dat
mJn Schoon:l.,oon een gla:.emakgr is, met een' kjauftok de metfte ruiten van
'/..,1nl wooning repareerde. Ulél, Kink..:! (r~pliceerde Herrnes ) oordeel je
dan noch onfchuldig te '/..Jn? 'Ia Hermes (hervatte hy) Indien hJ een
vroom en eerlJ~ Schout was geweeJl had ik.. fchult • Maar tujJèhen U en
m], 't iJ pas drie 'Jllc'ek§n geleden dat hJ z;.oo [moor'/..4t WIJS als een Kett/I ripper; en bad ilz.bem tom niet met de ooren, gelJl een fteene kruik. uit
de I'Vmring "pgebeurt, hy had moeten ver:l.,tûpell geIJk een koebuj/.
Slo. HE RM ES.
Ik b.~n ecn jongman van geboorte, een Jood Vln Religie, en een Choko1aatmaker van amhacht. Onlangs was ik in Londen) waar ik eene Engelfche
J uKer beminde, en van haar bemind wert. t'Zedert myn vertrek is zy van
h;lar man verftooten, en, op 't onvoorzienft, zeer flecht van wand en touwerk voorzien, overkomende, adY'efJeerde ik my aan een' ouden woekeraar
,'an onze natie, om eenige penningen, noodig tot hare reparatie, te negocieeren •
Die oude dief wert bey:erig om dit overfpelig bootje te befchouwen, het
geen ik helaas roe1lont. Hy kreeg'er aanftonts zin in, kocht het met contante
zilverlingen, takelde het voor zyn eigen gebruik nètjes toe, en is'er thans alleen Stuurman op. Advi[eer my eens, Sr. Hermes , wat ik in dit geval
doen moet, en ik zal u uit volle rookvaten ChokoIaat met .Amber de Gril
til Boni/tie opofferen. Ik ben

Uw E: Onderdaniie Dienaar.
R UREN REN LEVr.
Hermes zal dit cas aln den Jieftalligen Argus, die volmaakt weet hoe d'echtfcheidingell van uie natuur fmaken) met tip- en dfpendentie overzetten.
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De me triumphat, &' [uperbifia man u •
.

SENECA.

der alle gefavoriz..eerde hartstogtcn heeft de H v
de al.
O NlerJicpfie
wortelen in de vruchtb3re aarde der zwakke Zielen
0
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[choten. Zy verfchynt, gelyk cene Tooneelfpeelfter, onder duizenden
differente vermommingen, en is, gelyk eene gedebaucheerde Iigchaamsgelleltenis, aan allerhande gcvaarlyke toevallen onderhevig. Een ie~
gelyk verkoelt zich met dien waaijer van paallwevederen, doch is
verwondert van die in de handen van zyn' eV(o'nnaaftell te zien. Hoogmoet is walgçhelyk in een gemeen perfoon , bcfpottelyk in een meerder, en onverdraagchclyk in een (,hepzei van eene gedlfiingueerde geboorte.
De grontvefl: van Ho VA E R D Y is Zotheit , en het oppergebou Zinneloosheit. HC'rmcs (iiflmtert dat 'erniet veel moeite zou van nooden zyn
om een' Hnogmoedigen binnen drie wecken maanziek te mak"n mits,
dat 'cr behoorlyke voorwerpen, om die ziekte te doen rypen. verzorgt wierden. TerentiU!, die de (chikkliJg van een Blyfpel ruim zoo
wel ats d' Aut/Jt'tlr van de Q.umcampoix ycrfiaat, zegt) in opzicht
van een' Panllelekker, zeer aardig:
.
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D,lt

Ric homineJ ex fltlltiJ fJcit in [anos •
is: Dsé kntUip ve,rft.-wt het bnflje on z.,otten in 'Lil/ne/on_en te

1Jeranderm . . Arrubis is meer dan eens bydc'n Leve'e 'Jan '!e;) LL~rtog
van B .•.. t::,gc;lwo:)rd~~ geween, die, WJnneer zyne Tdjoorl.:kkers
hem dool' de Duivclbcz\\'eeriof1 van vleien' ('n cowpli.l1'Jente!1 bcwierookte:l, campleet krankzjnnig wert eer hy h:M gekker was.
M.m Lm ons tot meer bnvys het Dlllhuis henevens derzelve gril7ick~ Con11e'1f:lerz eens examinerm,
0:: m:nltgcraJkte is uit grooter FfJmifie gdprotcn dm d' Abt KOfJn, dewelke J(otp~ c~n Konink
van Thraden J zoo ootmoedig op het kcurikszo()(jc van zyn' f!dbchcboom h.ceft gephatft; en het zwarmt 'cr van Princcn en Vorflcn gc1yk
den Amttel VJn valfche Speeljers . Herrnrs bezocht een Illaal een ver-.
m:urt Duihuis) (':1 ontmoette in het zeive een' gckamerdcn LapJicf,
die uit loutere glarie, om dat hy voor eell uithccmfèh Generaal een
overrok had g('naai~, zinndo::Js was gc\vordell. Deze Hals 11Iifl:crde
den Oaden in't oor, dat hy in de SIJJpkJmcr der GemJlinnc YJU den
Pretendent honclcnmaal Thee met Zoetemelk gedronken had, cn den
borflrok van Paus Klemem, W.lI1\1ccr hy van den Bul Unigenltus half
dragt was, had verwydert. Een dronke Tinnegieter zwoer, dat l1y
den kroes h,J gegoten, waaruit Sok!ate.r in d"n moonkerkcr van
Athene zyn laatflen tcug decdt, en uit dien hoof.le noch een jaarlyks penftoenvan de Areopagiten genoot. Een vcrfchgegotc Ongel.
<)

•

rrie{tcr, zynde een Kaa~{lemakers jongen, zei, dat de ziel ~'all Sixtus

den v.,,,fden in zyn gefchore kruin nefl:eldc; en hy dreigde geen kleintje
(je gezwavelde republyk van ..•• ~~ecompo11(!Jrt uit Lucifers ambitie,
het leem ván Afpl)(lltifes en Muskovifch gIJs. Ettn <.f[,lorieuJ Bloemifi,
wiens Vader door het (cheermes van Mcefrer Benedik,t!JJ van H:Jarlem
gebJrbiert was J riep: Ik..,ben d' Enge!bew,7arder van de PrimobagefteJ1:
cn een ontzinde Schilder prote,fleerde zync kerjm'll gefl:JJI1 te hebben
onder St. Lu/z.m. \Vie ontzet zich niet op 'c gelicht van die' fchromelyke accidenten, oir{prongkelyk uit Ho v A E R P Y! accidenten) die
cene totale verwoefiillg in de heriTenco , en de verfchrikkelykfte \vanorder~ in d'inbeelding veroorzaken.
Halte, halte, met d'inbeelding! Trek fi)'f, Diogene,!, en ontkleed
~e fodagreu'Le pooten des Ouden Hermes van de Sofokleefche Iaerzen
der Zcdeleffen. Het pail geen Suftèr in 't ernilhafdge den Exami.
"alOr,
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nator, en in 't vermakelyke den' Argus naar te apen; 11ct cernc is be ..
lagthc1yk in een' bejaarden Mymeraar, en het tweede bdchreiJcl) Ic in
ecn' gryzen -Knorpot ; IaJt hen liever eenige origuUitJt afbnltzt:ls van
hoogmoedige Pauwckuikcos, die als echte NeVC1\ uit de nalaten[ch3p
van Paus Lucifer een\! onge:neene figuur maken, llaaf bet leven af{chetzen.
De milt van Anllbis' {plyt door 't lagchen, gclyk de baft van een
Meloen door ~n.ne[chyn, wanneer hy dien grooten Kantoorllil (die
pas zyne veeren g\:l'uit h<.:"ft, zonder de minfle verdknfte te bezitten
om gehaat of bemint te zyn) de brutaliteit van den ouden, en infolemie van den nieuwcn adel zict naarboot{en. Hoogmoet infeüeert de
mllskulen van zyne kopere trany, en zyn eerloos bloet is door die pdl:
vergiftigt. Het ecnigfl:e middd om hem te verootmoedigen zou lyn
eenc Itberale fl:rykade van Inlant(ch eikenhout, of hem des lIchrcns,
noch nllchterell zyndc, twaalf malen over een' rotting te doen fpringen •
Die jonge Ve ndrig is Gene opgeblaze Ka!f~bo\ n, II i t add) k zaat
geteelt. doch in onedele aarde verbaficrt. Hy fubjifteert op z)'ne linkf~hc geboorte gelyk de Pretendent op de allmoetlèn der Kardinalen; en
is ~~'orie/{'l..er op cenige bolletjes Riddersbloer dan Korinna op het rOzeflb:o.~ van hare wangen of Ccphize op de IdyCll Vln haren clp"nbce.
nen boezem.
De Poëet ..•. kamert voor zyn eigen eten de generale MaitreJè
der Z:ll1gers, Madame, de Faam; en mj~b!llikt die (choone door
een irgdyk aan d'ooren te lellen dat hy'cr J'ecnigHe gunficling van
is. Doch lèhoon het waar is dat hy zyne bclezenhcit door een
onnoemclyk ~l'tal por[flgien uit Vondel) Hooft, Anron:dts, en z. v.
gd~olen, bewyîl:, echter is het jammer (indien venlÎenfte in dievcl'y
beftaat) dat hy nict gebloeit heeft in de Republyk van Spamn •
D .•.. verbedt ilJtuurhk een' Stommen van den groetten Heer.
Door het knikken van zyn hooft of het wyze~ van zyne vingeren
commandeert hy knechts en meisjes; en om zich met die llJVfn Dia
te familiarl'1..ee;en, worden die dlliftcrc bevelen, dewelke voor hunne
botte bevatting onbegrypelyk zyn, op eene grove lei aangctcckem •
De Blfonc{fe Dorij, de Griekrche Venus van den Yfl:room, vcr ..
eellw:gt luren naam door eene navolging van Klcopatdis Banketten.
Herrnes kluifde voorleden zomer eens in pajJant aan· die wellllfiige
T t 2.
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Brastafd, en verzocht eenen der genooden om een klein fneetje van
cene Wdl:flal(chc Ham in Bourgogne - \Vyn gezoden, dewelke juift
buiten het bereik van des O:lden rechtervleugel was gephnft: doch de
B lrone(f;: (naJude hc~ toe: Hdt is hier niet geoorlofr om een klein [neet je
te '(I>"agen, vermits men hier niemant iet! kjm1s geeft. Waarfchynelyk
cene wondedprenk, zoo applicabel op Madame als op haar trak!ement.
De kleine Monten~~ro, een groot Edelman I is zoo groot[ch, dat
hy nimmer di[coureert dm van den Kolot1us van Rhqde4l, de MUut'en
van Babylon, of de Graffpit{en van Mernfis. Hy bewoont een Reu~
zenpa1ei-, bercie paerden als kamee!en, en {hapt byeene groote
Kourlt'l.Ane. Zyn minPce potagiekctel is ruimer dan 't vermaarde Vat
van Hcidclberg; zyne pafl:eijen verbeelden FOrtlfictltien J en zyn kleinfie wynroemer hout een half aam, Als hy fpreekt klimt hy op fiel~
ten, want op de tcenen te traan is al te gemeen voor den grooten
moedt van den kleinen Nimrot ,
Noch een witte Aran loopt'er Hermes in 't oog., een Losbol, die
zoo wervelziek is dat hy zich van zaken beroemt die hem {chaamroot moefien doen worden; hy [norkr zoo murw te zyn als eene dui~
venpafiei die in den oven van Venus Gaarkeuken gebakken is; en
zwetft van misdaden die {hop en zwaert verdienen.
Maar bafia, Herme~: het is Ho V A ER DY. De Ho V A E ft. DY, dien
fynen paling der ftervelingen I tlllTchen den elger van ecne wekelyk[che
{chryfpen te willen beknellcn, heeft wat in; want lcugten Ouderdom
zyn door Roemzucht, Hovaerdy en Heer{chzucht onverbeterlyk vooringenomen: doch de ge[cheuken van die drie Koningen nemen
onder{cheide onechte gedaanten aan, wanneer die door het microfco ..
pium van 'Vaanzucht worden bcfchout: want een eerzuchtig man
arnhem loftuiting in plaats van eer; een hovaerdig man ceremonie voor
rtfpeEt en een ftaatzuchtig man magt in fl:ede van glorie. Deze drie
k..arakferJ {,hynen ze<t:r gelykformig, doch worden onderfcheidelyk by
de onderdrukten aangezien, Roemzucht maakt ons belagchelyk ; Ho.
,aerdy hatelyk, en Staatzllcht ver[chrikkelyk. Echter .•.• Noch eens
•.•. [chei uit, Hermes ,
I

I

Leg af, ver~reek... die uurwertweer

Die ftadig d'uuren wJjI flan i,ders tafllyk.. z.e,r.
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Noch eem, houd op van l..wett..e1'J:
GJ doelt op eigen lof door d'Ondeugt dus te feb et %.. en ,

~T

GEOPENT POSTK'OMPTOIR
VAN HERMES.
Q!!i fit M",cenas

ut n~mo, 0'",

SR.· ANUBIS,
Ik ben Cornet onder bet Regiment Çavallery van de , , • , doch be ..
kwamer voor de Studeerlaerzcn dan de ftyve nevels, en familiaarder
met de Profodia Henricii Smetii dan den Vcftinghou van Monfr, Vau~an of Koehoorn; en [choon ik nu en dan op de paerlemocre Citadelle
v~n de Schuimgodin eene attacque commandeer, echter is het meer
myn talent VirgiliuJ en Horatius te e[corleren äan Mars, Myn jor.ger
Broeder is SacriflJn in de Abdy van Huibergen , dewelke tegens eene
Mirre, die hy ( doch onwaerdig) dagelyks leen, drie 1 vier malen in
een uur plukhairt , en't getal der keldertrappen compleeter uitcyftèrt
dan de vaftedagen van zyne Order. Zou het niet gevonden kannen
worden om een faJutair ruilrje te leggen, en .. , . Doch Sapienti fat
dit1um, Hermes •
Uw E: Dienaar
J 0 Z E F V RED E ~1 A N .
Ja, Sr, ;}o%..&f. Hermes advifeert u, dat gy de Paap te paerde helpt.
en zelf op den Kanfel klimt,
Stip; plrtarum mendaci4 du/cia finxi.

SR.· C Y L L i N I US,
Het kanalje van Poëtaflers beftormt myn' goeden naam mer gedrukte
riemen vol donder en onweer; myne faam is het aevera.1S waarop de
bairige blyen en magere vorens der mercenaïre Rymers azen, en ik
warde met het credit van hunnen Dichtader befchuldigt, Alle de
laat{te letters van Bruilofcsdichten, Graffpitzen, Herderszangen en
Klinkdichten, eindigen in het middelpunt van myn' familie-naam,
Ik tors het fchandaal van hunne misdaden, cn bcn de Huurtytel van
T t 3
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alle loffe papieren. Myne Zanggndin word gecarefJ'eert by alle de POë4
ten, en de! mecftc B.übJrJcu·van Apol worden vour myll deur te von~
deling gelegt •
Uw E: Vrimt en ColtegtJ

Schryf in het toekomeoJ~,

FREDERIK R YMVOL;
Sinjeur Collega, gcfyk cl'Argus of Dic4

genes, cn niemant zal uw' ftempd naar conterfoitm.
NOll ego fum vafes red pnFi confci:tJ ~vj.
o

Roome den

I

Mai.

PADRONE HERME,

Ik ben een Yr/èh Prolef/rlnt van de Roomfche Kerk, en ruim zoo
St. Jods·gezint als Papa.!O.:mens, zacht il1ll1ger geheugenis. W.lt is
d'inhouu van deze llcvensgunde profeC)?
.Als lafon, die ' t geb/oemt en Cerel vniChten geeft,
Is dor en [chrrMI en afgeletft,
Zal 'e /rl17g betovert klooft van Jaems, SC(JtendJ Koning,
( Die EJgtlys grm:.ig lam en WlljamJ gl41de wooniNg
Vel'k!Jos) met meer dan een' Kaholtlerllo;'fI gelr,J'1,
Een' SchotfeiJen Ganz..epoot in B/aduds bofpnort flaan.
ST. PAT lU K JAC 0 BEU S.

Jl wel.

St, P.lJtrik, Hermes is noch Waarzegger noch Dl1ivelb:1I1~

nCI', de~ kOIl hy in 'e b.:gin l1:ct de minfle .,. gelykcnis of t By(~mllk

in Jlon onder alle Je gekroonde koppen van Europa. j.l uIL ondci'
de BUl'germeeflcrs van Rome oF de Goden van het Heidendom ontdekken; doch ter loops het Jl.lemorie. bock van de Tybllrtyn(chc
SibylIe , de diepe geheimen V,l11 de Broederen des Rozenkl'uis, en de
ollbegrypelyke Ftlofofie van Theoft'trft!JJ Bombajhu Parace!z.1-Is oaJrop
nagefpeult behben,!e, bevint hy (bt het geheim van de Mis bcfLm
in de vyf letteren van Jlfo!l , die July, Augujul, September, Oî1ober
en NotJtmber Uitmlken. Indien uw Ordi'laris· op de HulJingfedl:
van die gewa.ande Spruit uit Sttmts oveddlot gefondem is) vrede
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d'Oude dat gy meer dán eens uw BJoket met ·Tipperary[cbe Potatoel en
fierkc boter zule vier{'n, cn vceltyts zonder de Benedictie van" Ui.
quebauch naar bed gaan. Olldt:rrll(fi..-hen verzoekt Herme$, zoo 'cr
noch ctnige Pro(f.cyen vall die natuur onder de H. Dgue vaIJ uwe cerlykc LJlltslniden b~ru!len, die in het toekomcnde 3:111 dcn Ouden
pr.Jf~rrO,. Blza/pfJegor , °Jie zoo modefl met een zw.ut p .. k loopt als
een SchoorÜccnveger, en, geLk de DlÎ!lkcrs van den Tamcs, gefiaart, en met den drictJnt van cl,' Màivogds gçkranü is, te adreffimm.
Yrfche Brandeyvyn.

*

Yirg. x. lEneid: -

Sunt duri pOridera filc1i, Illfeiliqrte mi/:Ji.
Vit de Hooftjladt van 't onbekeYld~ Zr4itlant.

MR, HER MES,

Het is veeltyts van een goet gevolg 'e Orakel VJIl Grysaans of Kinderen te confrûteeren . Wat is doch de beweegreden dat onze verwaande Hoofdhdt met de Prelaten van 'e Outer en de Bediendenvan
den Staat den fpot dryft? Wie heeft eene volinagt aan de On'ileugt
verleent om ons) in {pyt der H. Wetten, te ru/neren, terwyl men vafi:
zielroerende term~n ver(pi~t, om di~ k,wal1swys aln 4e byl en firop
over te leveren? Een magtlger (Gemus) Befchermengel bewaakt onze
mbuuren, die zoo nipt de in[praken des gewetens en de bevelen hun.:
ner Ol'erigheit gehoorzamen. Kwynt de GC'!'echtigheÎJ? leeft de Eer
in haar noodCchikkelyk jaar, of is de gulde Mammon eerfte Minifter ?
Ik zal uw [emzrmmt met den ecrficn favorahelen wint afwachten.

Uw E: gdJoorz:.ame Dienaar

NED TRUEMAN.
\Vat zal nu d'OllJe l-hls hier onf-dhaft VJIl kallen
Om niet in 't Scandalum .A-I,1<~natttm te verv311en,
En a~Ul een' ZantZ1k, Pook of Dolk of Stl";lf[chawt,
Tc wagen zynen ouden {hot?
Of, als O:ttes, aJn een karre vaftgcklonkcn,
?vlet naJktc li:houdren en een roode huit te pronken?
Gcvolmagtigdctl, Heer Ned, zyn d ikm:tals geintererfeerde Spcc1ders ,
t:n de Hovelingen ballen die men van hant tot ham verwiffclt, of
met
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met de voeten malkanderen toefchopt , De mcnfch, geboren in on ..
deugt, ryp.t als een Salamander door de doorClralende hitte van goUt..
zucht; en, in die zonne zich bakeren de , broeit hy het ongedi~rt van
{chelm{\ukken uit. Hy tracht met meer yver naar de verwoefl:ing
van zyn' evennaarten dan Titus llaar die van Jeruzalem heeft gedaan;
en hy is en blyfc, fc!lOon hy den hoet van :ryheit opfteekc, een
Slaaf 1" die aan den triomfwagen van Bedrog is vafigeboeit. Om
dac de \Vet hem bevelen voorfchryfr. bemint hy die, geIyk een Galeiboef zyn' Gardiaan; en hy waagt, gclyk een Struikroover, galg en
rat om 't bezit van eene apparmtq goutbeurs, Maar Jaat ons tot
het hart van de zaak zelfs eens m'ergaan ,
Eene gepekelde KDnk..!tbJne, die duizende Min,naars had bedorven,
en hondertJuizent familieJ gerui,neert, wert,· gelyk een voorwerp van
ontleding, bloot gelcit voor eene gemagti~cle vergadering, Die
Heeren ontdekten 'hare verborge bckootlykhdcn, belonkten hJre
rooskleurige knien, elpenbeene dyen ~ fneellwittcn boe~em, ambrozyne
1ipp~, en , , . , en vielen einddyk. als Ian~gehJirde Simpfons, in den
fchoot van die betoverende Delila in {lIJp, OodenufTchen befl:reek zy
met eene lachte linkerhJnt. van binnen dik verguit , de {luimerende
oogleden van die verfhikt(;n, en knipte door de [chaar van eigenbe.
lang de weinige eerlykc lokken van Themis Kampioenen af. Fluks
fchoten de ZuiJer-Filifhnen toe, en bonden met gulde koorden ell
diamante ketdlen die o~g(kochte Rechters, die aanftonts het Zwacrt
~an de H. Gerechtigheit opfl:aken, even gelyk Reinout voortyts het
beleg van Jeruzalem vaarwel moefl: zeggen, om dag en nacht in de
roofgierige armen van d'infamc Armida verbodene vruchten te {maken,

Gedrukt voor den Autheur, en \vort uitgegeven te Rotterdam hy
Arnold Wt/lii ; A mfl:erdam J: Ratelbant I } : Oo~eru)'~ en D: Ran1u
Haarlem M: TJall Lee; Leiden G: KnfJtt€1'. Delf R: Boitet, Utrecht
M: L: Char/ois; 's Hartogenbo{ch C: W: vande:' Hoeven; Ber~cll
op Zoom Overjraten; Breda Evermans, cnz-.
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LUCRET.

is eene getrouwe MinnarelTc, die voor den Prins
G Peru en den Graaf
van Potozi eeoe onuitblu{fchelyke minnevbm
I ER I G HEI T

v~n

gevoelt; en {choon hare liefde Pbtoni{cu is, en op geen genot doelt,
echter is hare j310uzy heviger dan die van de onwaerdigc naneven
van RomuluJ of Krijlina, Koninginne van Zweden. Hermes heeft
door een diepzinnig onderzoek (doch vry losjes) drie levenstrapl'en
der redclyke Schepzelen , in drie onder{cheidc vcrdeelingen ge[eptlreert,
uitgevonden, Jeugt is den Luft, Manbaarheit aan d'Eerlllchten Ou.
derdom der Gierigheit toegewyt: maar deze hartstogcen, wanneer zy
in eene gezonde ziel komen te huisvdlen, veranderen van naam, en
louteren hunne natuur. Als dan wort Luft herfchept in eene eerbare
Liefde, Eerzucht in cene oprechte Eer, en Gierigheit in eene Zorg
voor de nakomelingen. Dees texC, waerdig om ce commentllr;eren J
wikkelde den gryzcn Kondfchapper der Nieumaren in eene millelykc
dwcepery, dewelke hem voort weder (het (chynt Jat d'Ouderdom zeer
tot droomen en viJioenel1 geÎllclineert is) in den volgenden aangenamen
V v
droom
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wi~ns befchryving de nieusgrage LeZ'ers mo.
gclyk min nut dan vennakelyk tydtverdryf zullen rapen •
.Anubis, in een' o'llwerwet(chcn fiudeerO:oel achterover leunende,
gelyk een Spaan[chc Don die den hals zal worden afge[nedcll, ving
eeo namiddaguiltje , co geraakte (zoo hem dacht) onder een anbekent
gczelfchap, met het welk hy in eene diepe valei, zonder de nootza ..
kdyke verkwikking van Gaap of voetzel te genieten, nederdaalde •
Eene duifrere Beek, die op een bed van gout zant langs den bodem
van deze valei O:roomde , .was hunne eenigfle verkwikking, welke
Beek die eigenfchap bezat, dat zy hen voor een' k0rten poos verfri(chte ,
doch wa~rby zy ondervonden dat hun dorO: naderham min verkoelt
dan verhit was. Ieder kant van di~ Revier was met eene reeks heu·
velen, vol ko!telyken lirts bezet, want men kon, ter plaatze daar de
aarde door den regen afgefpoe1t wiert, lange aderen fyn gom en VC1'~
zilverde rotzen ontdekken. Aan het einde van die Valei ilont de
TempelderGIERIGHEIT, gebout op dewyzevan eene Veiling,
cn door duizenden" driehoofdige honden, om de Bedelaars af te wy.
zen I omringt. Zy begonden op de nadering van dit Gezelfchap als
Duivels te tieren, wanneer een Oud Wyf, gaande by den verzierden
Naam. van r--ermogen, haart dicnfl: aan boot om Hermes en zync Togt.
Roten te introdIlCH~m; Zy droeg onder haar' voorfchoot een' gOl1c.lCll
cjlk} den welken zy zoo ras niet vertoonde, of de bonden vielen plat
'er aarde. en de:. poorten vlogen open om hen te venvcllekomen. Zy
werden door honde-rt yze-rc deur-cngekit ecr ze tot in 't h:ut van den
Tempel konden indringen. Aldaar gearrive~rt zynde, zag Hermes
de Godinne·der GlElUGHElT met een' vuilen ruigen baart, en
ttJl(! magorc uitgeteerde contm'41'1tie zitten ; zy was omfingdt met
goudeStav.en en. zilvefc Pyramidcil ,.doch half naakt en door koude
bevende. Aan hare re~htep zyde fiont l'en booze vyant, R 0 0 F ge ..
~oemt, e" aan hare Iinknhant de favoriet, S l' A AR z AA M HEI T:4~~e,rflCl was On'ftJng'~'" ea de tweede- Ka/fier.
Vl!l ühei-de· lange tafels, be.z·et mft OffiCianwt, waren geplaat,ft in'
..ten ingangk vm dllo Tempel. Aan; d'eerfie tafel was het Kamp ..
toir. vaR dCA He ('!or 0 JlHC 0 0 PI N G. Een pcr[ooll n~dcrde hem,
luifiC.fdch~m iets- in 'f: oor, en ihkhem heimdyk cenig gdt in de

droom dompelde, en uit
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\4Uift, \V..1afvoor d!andere hemecn fiuk. perkament, behoordyk 'ondert~ent en gezegelt, vereerde: de naam ,van dien Agtnt was Steekpen-'
nwg, De naafre Bank was het Kiomptolr van AF KNE V EL IN ç. Alhier. zat een mifer Mannetje ~ met een kort pru ikje , elfen rokj6:)en verfletè
fCRoenen, tellende en hertellende groote geItfommen , uit dewelke
hy ver{cheide kleine beursjes, die hy aan differente SolJicit;tntelf. gaf.
fabrieurde J en. die hem "kort daaraan weder -eene menigte zak'ken
boordevol rejJitueerden. Op dat oogenblik wert Hermes een Man
gewaar die achter eenetafel [chuilde, BED ROG genaamt ; hy was
gewapent met val(che (chalen, ligt gewigt en bekrompe maten, door
welke injlrumenten hy onme6clyke [chatten had verzamelt, Het zou
eene eindelooze onderneming zyn alle de Amptenaren en Religituz.ell
van dien vervloekten Tempel af te malen, waaronder Anubis differente
Gryzaam ademloos en zwoegende op voNe geItzakken zag le'ggen; ja
fommigen van die, dewdke reets dI'gonir:.eerdm, drukten e<hrcr met
gretige pooten die geliefde mcftraJJen. Ee.nige [cheurden met d'eenc
hànt linnen en \Volle, ja het vleefch cn bloet der ellendigen van hunne uitgeteerde ligchamen, et1 wierpen met..d'andcre hant dien buit
in den [choot van Hoeren en Koppelaarfiers. Onder die Ja.atfl:e WNt
Herm~s den geeft van een ongelukkig Beleender te Abdcra ge\vaar,
die de Ingezetenen naakt uitfchudde om eene Huiskat tC kleeden;
\vaarvoor hy z.ich eillddyk (na echter een Droftampt uit die alg.emeene plondering bemagtigt te hebben) OU\ het verwytvàn zyoe eQfl·
[eientie te ontgaan, met een' pifroolfchoot &tmqlfiz.;eerll'e.
Op ecnen fprong begon die goddclooze Vergadering door het ver·
fchynen van een warend Gefpook , ARM OE [) E genoemt, te fidderen ,
Doch dit Gcfpens was nict half zoo ver[chrikkclyk in d'oogen van
Hermes als de Godillne der G IER I G HEIT, Ieder \Vockeraar dacht
dat dit Spook hem dreigde; d'een liep hier en d'a~ldergins; doch de
meene namen hunne toevlucht tot den K#lJfier SPAARZAA-MHEIl'i,
die hun, als een bekwaam Doktoor , het beproefde hulpmiddel van
een gefheng, dieet tegens dicverfchyning ordonllee'rde ; na welke uitfpraak zy hunne geltzàkken opnamen en de yzcrc kHten todloten .
Hermes profiteerde van dat oogenblik, en aJdreJlierde zich aan dat Ge[pens met de vol§wde woorden':
V v %.
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Ach! ARM 0 I! D F i vcr(chyn noit meer on,~er rnynf' oog"n; ~öch
inJicn Oly Jit verwek wort gcwdgert, ,j.y;,,~ 'nv lIoi! dom UA'C ,irçjg'~ln~nten iet~, dlt o:Hcchtvl<'I+g qf oll,l.lnkhlil" is,!( hl·gaan. Laat.
nl, rwit m'he ()3rCI1 va:); d... z:tchten, de: beh'Kftige.) nuiten.
Llat
my noit dt:n mJ:1. ,1i,: !nV v('rplich: hCtfc, verg.ten, Laat m'! noit,
uit ,vreeze V.Hl i;; uwe:lIndcn te vallen, m~I1en Vrient, myn' Grontregel noch I1lVI1C 1:.\.'1" vert.3kcn, Indien immer R Y K DOM met zyne
Kamenieren Y j) E L HEI T en G IER I G HEI T my komt belot:ken. kom
dan, & A KMO EDE, kom dan tot myne o!1tzet"ting; maar ko~ dan
ook vergezelrchapc met uwe twee lieve Ztdters: V R Y HEI T en 0 NSC HUL T, in wier geze\[chJp gy altoos bJ,ygeefijg zyt.

Oud Nieus.
Te Parys is de Heer TViJ/em Law, de Pollux ~'aI1 Kaflor JAN, uit
de Hel van de B,lflille naar den H eme\ van Verzailles opgevaren, maar
door de zwaarte van zyne misdaden de novo in het Vagevuur van de
Conciergie geprecipitem; en Mtldame Law , de geabandonneerde Ariadne
van den vag,lbondcrenden Thez.eUJ, Jan de Fmancier, wort dagclyks op haar levé van eene Hecatombe impertinente Krediteuren opgc ..
wacht. Hermes bekLlJgt uw lot, rampza!ige \V ederhc\ft van dien beroemden Trapaz.a, die met eene onvermoeide long den laadten druppel
gouts uit de uijers van de wifpcltuurige Gal/ia gezogen heeft; van den
doodlepenften Bedrieger die ooit uit het armoedig ei van eene Schot{ehe Klokgans is gekipt; van een' Ingenieur, die door eenige greintjes
imaginair A U RUM F U L MIN A N S de gromvcften van V rankryks credit, Koophandel, en Themis achtbaarheit , tot in de wolken heeft doen
fpringen; en, door dcn Vorft van"zync [,hult te ontheffen, den Boel
der Onderdanen heefr inz.olvent gemaakt; die het Lint van St. Efprits
Ridderorder met een' tweeden Leibant heeft geaccompagneert, en de
Goden als kleine kinderen om den tuin geleit. Vo\maaktheit klimt,
zoo in'c {chelms als in 't eerlyke, by trappen op: dit probeert Hermes
in den SchotCchen J111rak.§/fant, die, niet gewoon dan met Koningen
van geprepareerde fpeelkaarten te fami/iariuren, by geval een Vorfi: van
Miffifippy, die troef gewent was, in zyne handen kreeg. Met
dien Souvirain op halve willfi: geaccordeert, invente~rde hy een nieu
SpeJ a
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Spel, waar zich groot en klein. inwikkelde. Deze moe{l:en in 't eed~
eenige trckk"1} hJkn. lJDoh op 't laatft keerde de Fortuin hare kornctlnuts, en Jl1n won k.lp en keuvel. De Verliezers beginnende te
doleren, p,ikc(;' hy zyne biezen, {peelde haas· op, en Ichcidde, gclyk
eene ultgeb!.lze lamp, met een' vuilcn frank, waardoor de in {laap ge.
fnsde Alz!ioniflm ontwukten, die (gelyk bet ziende gemaJkt Vroutje
in de fabel) te laat gewaar werden dat het gulde palladium van hunne
Voorouders door dien (chalken U/ijfes gerooft was, waarop i. y: A ngfl:
en ~aberoll hunne overgebleve papiere juweelen veilden, doch bevonden dat die Toverfchatten in boondoppen en notefchclpen getrans ..
formeert waren.
uit Engclant wort gefchreven dat de Heer Ailslabie door een overval van de Jicht op het nitedleheeft gelegen. De Graaf van Coup
.... was zoo jlmmerlyk door het Fierecyn bezeten, dat hy tegenwoordig wel verdicnd<! aangeroepen te \vorden als Patroon van de Po.
dagreu%..en. Hermes heeft hem meer dan e~ns bezocht, wanneer hy op
de pynbank van eene rolkoets gerekt en geftrekt lag, doch noit de
minfte confeffie van pyn uit die gere~olveerde tong kannen trekken.
Hy was een wakker Krygsman geweefl:, en diverturde zyne gedachten
met duizende zoo militaire als galante voorvallen. 1-Vanneer ik.. (zeide
hy) in de Bloeimaant van mJne fmert aan de ontydige [eparatie van verfchej~
de eerlyk! Officieren gedenk.., die als weetige /auu'rieren door de feifJen van
de Doot tJn gefnoeit ,. en meer eerbiet dan medelyden.verditmen .. verwen[c',
ik. dat k,gtik..k,gekJ j1erjloe van een z.aclJt verenbed. En wanneer ik. my
de verwoeflmg, dIe de noorde,!wint van Atrops onder die parterres fchoone
bloemen der flokkerende Hofdames heeft aangerecht, er inner , wO~'den de
doove kg/en van myne uitgeblt/j1e galanteryen %..00 k,racbtig aangeblaz.en,
aat ik.. veeltyts twylel, of pyn in iets, dat red of imagmair is, conft.{leert •
Jonker Fredrik. was van een tegenftrydig [oUimmt; want wanneer
:t)'n Dokter hem in '.t hartje van die kwaal a\lc ge zoute en gekruide
fpyzen interdiceerde, riep hy : A.fortb/eu, m'Jn Heer, ik.lacb eens met
je verbot 1 en ik.. Zoal, in [nt van" en uw~ Confraters GeneesJ::eeren, in
plaats van die g4rpepapjes, ham, ge~oute 7;/eefch en [l1ucJ1:. en [mullen:
'vam in het pJnel]kJle van m,n acçes is lJet eerfte waart: 0 die verbruide
worLt! de D•••• haal die gepeperde krapjes ~ Ai! ai! die.fellermenr(che
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Wynfpolls! dat gerookte Paterftuk! Zonder áitrlelJ!t...e'PJJlflilienJe %,4..
geningen '!wou ik u, Heer Dok!:or, Hwe Cotlegds, 111tJne DD1'/Ieflik$n, et:
~tJttrfchyne'Jk.. mJ ulven in am aerden of 'lIierden graal 'llcrtIHnfèhen.
Rome bericht ons J dat een Jezuiet ,gedeg1Ji~em or.da het zwarte
pak van een Abt, de Kardinalen in het Konklave beluillerde, doch,
ontdekt zynde, met [chimp wechgejaagt, en door de Laqueijen niet
weinig llitgejout wert. Dalr is geen verdien/fiiger Apofiel om het
onkruit van den hinkenden Loio/a voort te planten dan een vermomt
Jezuiet, cn geen bekwamer Hoffpion (. ad maj.orem dei gloriam ) daR
een Outerficl van St. Xavier. Altoos verkielt hy, Miffionaris zynde,
Koningkryken die overvloeijen van het goddeloos gour, Llymerige
paerlen en verfoeijclyke diamanten; want de ruige dierevellen van de
toverachtige Lappen en be{neeude Finnen zyn hcrIJ een walg. Hy
fluipt door bet riool van cene gcfuil(crde to.egevenheit in de Biecht
i,n de gulde Paleizen der He:rffdykc Goden: begrimt, als de drie hoof·
digc Deulwaçhtcr Cerberus, de impeJremuie Candidaten, cn dijfolvM't
in den Wyngecfi van eerie infernale [chynheiligheit de aalmoelfen
qer behoeftigen cn openfiaandeampten. Hy is St. Pieters JOQntrek..
kent Vergu.lder, die de ceremfJ11ii'ele af[chilveringen van het
papale Aut.cr met religieH'!we fiopverf en klatcrgout repareert: hy is de
Baker die de gertJ.ftneerde df.lbbclzinnighcdcn en ta1telyke logcns met
c:ene t innerlyke achterhouding be.zwachtclq en is de Vroetvrou die
qe ry-l<e /À'TJorarij[ev- en weelderige Klopjes van hunne gulde en zilvere
Speelktnder(\n verlofl:. Een Jezllkt is de Magneet die ele Roomf~he
kifl: des bedrog~ door den tabbert en de wapenen ophoudt;. hy is
de Chir14rgyn, door wiens hncet de voorna<lmlte Hugenoten in de
Reformotie-ceu der gelaersde en gefpoorde Apofielen zyn ader gelaten;
~.n hf is de Dwinge1ant die op dit oogenblik den yvcr van Hermes
Q(Jclerfchcpt.: want d'Qude zou niet graag door eene al te vrye ontdekking z-ra' taaien gorgel aan Loiolaas moortfiilet, of z-ync illgcw.llldcn aan de operalte van zant~~ken bloot geven.
S-l\.. HE R MES •
Wly zyn drie jonge Juffers die ieder drie Bflllfeil/cJ CIMmpttgl1e-Wyn
in min dan drie uut:en hebben uitgepooit , en ieder dáe lange Pypcn,
m(!t

.. Dit i5 de Zinfprellk del' Jezuieten.
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met Tabak, Savie en Rosnmyn opgcvutt t hebben uitgerookt t e1Il
echter noch zoo nuchteren zyn als ecn jooge Kapellaan die niets dan
Wywater genuttigt heeft. Ei lieve, Oude Waarzegger, onderricht
ons doch eens of 'er ecne heimclyke cigenfch,ip onder het fyftèrgetal
3 latiteert: want by myne onbevlekte 2uivcrheit, Hel'mes, ik ben
fomtyts in min dan een qLlartier tele .( We met myn rvltnnaar zoo
dronken als een fnepje •
Uw E: Dicnoreffe

VIRGINIA OMZICHTIG.
De heimelyke krac;ht van het drietal' is geen duiGer Ramcl voor
fommige ]uftèrs, doch Herrnes wyf1 Je onku:ldigen nur het overfpelig Orakel van Emperos Burgt~ dat dagelyks in d'ol1cve fd13\en van
een drietal gewogen wort, en volmlJkter in dat w3Jggewigt van een
drietal is gcvcrfecrt dan zyn Echtgenoot in Je 1uiitie. b.llans der Gerechtigheit •
. Voorleden maandag wert Pater ...• als een gev:lOge van de H. Tn
quifitie, door ver{cheide misnoegden van zyne Palochie op het KJfied
van Leeuwenburg in de Vier[chaar van Hermes (nota bene, dat die
bitter Roomfch is) gebragt , en befçhuldigt, dat hy op den Fecf1dag
van de H. Kruisvinding de Gemeente decrlyk had befchimpt; Wm;t
(zeiden zyne Befchuldigcrs) 0/ bleef, opde;1 jloel grldommen ::.p:d!, am
Dm, 'lIo/gettJ belofte een Serm~en 'lIol pit en mtlr,~ over te leveren, een' ~ertli.
mm pOOJ fprak...elor;s ftaan kJk!n, en daalde fchiell~, 7..onder boe af ba t~
;:,.egl.en, naar beneden.
Hcel'om allegeerde in zyne dtfen~ie, ltat hy ten onrechte b.o:CchulJigt
en deerl ykmishandelt wert. Het ij wel f//aar (riep de Herder) J,II
'-1<. op den Kanfel kl,m om te Sermonifeeren, doelJ in mJn' z:..ól!Z. tcjhnde,
mifte ik mJne gefcbreve Oratie. En ahoo ilniet g'Il'OOn- ben, a/.t em
Schooljongen, tene v~n bHitengtleerde lel op N z:..eggm, ben ik.. u'fderom netrgedaal" en ',ebbe na den middag door eene heaflyk..e leEluur die om'lfe
(nemine contraJkentc) gereplmert.
Hermes condemMerde aanftonts de A:lnklagers in de konen van het
poe!'J, benevens (ene honorabele amende: !,vant de\vyl de Pafioor eene
zaak had uitgewerkt die gecn mcnfch binnen de wandm van de
. kerk4
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kerkfehuur en meer dan 16 jar"1\ gehMrt noch geûen had, narnelyk een Sermoen na den middag, blcl.'f zyne Eerwaerde volkomen
door den Ouden geabzolveert.

Tegens de DudIHl:en.
Een doodclyk Tweegevecht tu/Tchcn een gcfpan van twee dronke
bocre r,,('kels, waarvan d'cen mors doot is en d'ander op het gypen
legt, perG: Hermes , om by form \':In tydtverdryf te vragen, of een
Tweegevecht niet is aan te met ken, even of men met een paar
dobbeHh:cncn bcnom te werp.en wie eçrfl den moort zal G:eken? want
fomtyts vallen' cr twee azen voor hen beiden. Anubis, die nu en dan
een weinigje flreng is tegens de Lyders die in 'e Hofpital van Bt!CCIJ
cormtto krink lcgge'n, n\ thans een ftaaitje tot hunne eer ophalen, en
daarmê tot 33nHaanden Donderdag van zynen Lezer affcheidt nemen.
Een eerlyk Man, \-vien.s V rou niet boven verwachting eerlJk was,
kreeg cenige vonken van de toorts van Overfpcl in den neus, en was
zoo gelukkig, dat hydcn Doffer met de Duif op het neG: (inpuris
naturalibuJ) betrapte. DI: Ga/apt, die't cachet van het huwclyksMJgnyn gevioleert had, vraagde, of hem tydr gegunt was om op te
fialll en 1yn' degen te nemen: 0 ja, met veel vermat/I{ ( repliceerde de
gehoonde EigenJar) niet alleen fflV' de{ètJ , maar ze/fr kpnt ge uwm
rok en laerun aantrek..kgn. De- Pik!ur in min dan anderhalve Ave
Mflria gekleet zynde, zei tegens zyn Zwagel': lVélattn, mJn Heer; nu
ben i/ztot u/v' dienJl, en il zal u naar UIP welgevallen met piJlooi of de.
gen 'f/o/doening geven. Halte (zei d'ander) wy z..yn niet egaal om te
vechten: frult my ook.. eerft mJn bart eens met UIP Wjf ophalm, dan zal 11(,
of r}'lJ" ~Ilkk."elp..er met u meten DJ vikJorie fchieten • Neen, Broeder,
( vervolgde hy ) het ij myn l1,)f, dat arkk! Beeft, dat den helm van mJn
ade0'lll'ilpel1 met t/vee ongemeene h"rtshoornen gepal/eert beeft, en die
Dame zal I/z., en niet u, naar verdienfte caJligeren.
I-lermes wil wel gelooven dat die Kockkock geen bloodaart was,
doch hy gelooft dc~ge!yks, dat dierge!yk cene difcrttie meer een'
Rechtsgeleerden, die met long en tong Themis bank verdedigt, paf.
fen zoude dan crn Man die gewoon is met. piftool en degen Je
fl.lgtbJllk van Bcllona te dienen.
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Et beroep der Reden confifleert voornametyk in dit gewigtig point
H om
de
Hartsrogten te flikflooien en verzachten, en
pr~domjntrenJ.e

die. gttzfJijletrt door de Wysb:-geerte ,-a-an te zetten tot eene vigou.
reu:t,.t vervolging v·an de geliefde Zw~khedenen Ondeugden. Om
dit goet 'VOornemen te doen gelu,kken IS het ovemoOtzakelyk een ' bog
in 't zeil te houden omtrent de uItbottende genegentheden der Jeugt.,
en in 't particulier zorge te -dragen dat die tedere fcheuren niet befchadigtworden door de vergiftige ongedierten H A}\T -en Ny T, , ~
welke ,geteelt uit het bedorven ingewant van een' vervloehen Colo_
quint-appel) al het loet ~an de onderlinge -heusheit en menfchelykheit
verbitteren .De N Y T 15 een Bedelaars Hartstogr,en logeert 'gelyk
die Lantloopets' gemeenelyk in de firooie hutten der laaggeziclde Schel'.
zelen; doch wanneer hy onder ~t vergukle dak vaneen bedriege1yk
Hoveling, orin den doier van dat ei een Vorfi nefielt, wort hy met
de {choon(chynende fytoop van.Ambitie oVf'rluikert. Het is eene
zekere verdraaijing inonle g-emoe:-s.gefieltchis die ons bdet het zoet,
dat onJ-cr Schoonheit of VûlmaakthcÏt bedolvt'n legt, te {maken; en
" is 'het 'nootfçhikkelyk fiokje van Me/e'tJglr dat in het vuur van noit
X x
vèrge.
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,ergenoegtheit barnende , 2yn' Heer en M'een'er verteert. Mét
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Doch de gebrilde Sukkelaar is thans ongenegen duimlèhrocven op
zyne uitvinding te appliceren, om door eene pyne1yke belèhryving alle
de bynamen van dien, hatelyken Hartstogt op- te tellen:· maar wil
veel liever beproeven of't niet doenelyk, is, door'c /tlnCet yaJl
'yne veder het Spaansgroene ' hart van dat rampzalig Schep,zel in die
nevensgaande konl\taferee1bloet en krachten te gelyk af te tappen.
Hermes befchoude voorleden Donderdag eene Schildery, waarin de
N Y T zeer levendig was afgebeelt j:, en zulks·in de handen van een·
Korifikooper, die zelf. als origineel voor liie copJhad gezèten, en, daal'
tegens vergeleken, tweeparale/len kon uitmaken. De S.cbilder had
cenout , gqs, kwaataartig Keerc1 gepencee1t, legKende in eene yskoude
fpelonk uytgcfi:rekt op een' verrotten mefihoop.van halfvergane Schil..
dt'ryen, dewelke hy door eene bedriegelyke reparatie in uitwendig,.
gezonde KOllfifiukken herfchiep, en door pleiners en zalven 1lit de
recip" van Tel'bintyn, Vernis, Stopverf, en een' Chaos van koleu..
ren, zoo gelakkig (doch fchelmachtig) weer. op de beenhieJp, dat
die pekkige Vérf.k,gurtÎ%.4nen nu en dan benevens,de eerelyke Konft..
bevalligheden in de Kabinetten der Liefhebbers werden" opg,ehan_
gen • Aan zyne rechterhant fiont Onwetenheyt, d",Erfvyant' der
Tuinders, zoo blind:Gls een mol; -en aan zyne linkerhant zat HQvaerdy,
die zich met ftukken van oude Schtlderyen· en Ilnlimodi{fihevergulde
Lyfien optralyJe. Recht tegens hem-over zag men Valfchen '. Waan,
fneller gehielt dan Ac:hilles, meergeblinthokt dan Kupido·, en hal..
fiarriger dand' Ezel van Sileen. VerfcheiJe mismaakte Schepzels, Kinderen van den N Y' T, zwarmden·op,den voorgront v.an 'tPanneel als.
versgekipte S~ngcndoor malkaoderen; onder anderen zag Hermes de
Onbcfchaamtheyt, een moedérnaak: Meisje; Y delheit , gepaJ/eert als
une Pinxterblocm; Rontuit , Z()$', pofitief' als een Latynfche School..
beul;, Zwet(ery geleek natuurlyk: het,. Wcyf: van een' Höogduitfchen
Kwakzalver, cnOngemanicrtheit zw-cemdè fterk naar eene Wefifaal..
fche LantdrolHn. De N Y T zelf, dlt·infame Monfterdier, was door
bet konftpenfeelafgemaalt met gryze hairen, ingevalle, kaken, kleine
leepe oogen, een'PooUchen·neus elt een"fcheeven bek:, hy. had
klaal1wen als eene Tygerkat, drooge fchenkels als fruiten van Hakka;
C!Dzyne.,fiei1e ooren _ouerden ftilzwygende·'c beeldfprakelylc. teikcil
v~
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van tcn~ volwaiJ'cn Arkadi{chen Nachtegaal. Zyne tafel WilS gedeJr.
met· eene zeegroene (prei, gedoopt in den verfkercl van 'yne giftig!!
galblaas, en geftóffecrt met het uitbraakzel derovertiedingenvan zyn'
evennaafien , dewelke hy naukcuriger examineerd, dan een waanwys
.&ftr%gam hetgeboortepunt van eene minzieke Dam" terwyt on~e ..":'
tuffchen ~yn dageIyks broPt wert gcbikken in den heloven van de fam!
pen en ongelukken zyner tydgenoten. De Hovelingen, die dagelyks by
dat rampzalig Schrikdier hun hof maakten, beLlonden in verdorde Jaka..
byten, jalour{che Torp, Kotlihuis.Staatkundigen, Dommekrachten,
Pafidbakkcrs van de Uittrekze1s der Geleerden ,gegageerde Poëten v~n
Charletans ca Lietjeszangers , die de dagelykfche zwakheden der {lerve.,.
lingen langs de fpraakbuizcn van hunne uitgehongerde orgelpypen op
markten -en kermHfen uitgalmen, cn diergelyke Gedrochten, wier
uitwendige huiden zoo door{chynent waren gereprez:.emeert, dat Her~
mes millioenen Schelmeryen en een' Labyrimh van goddelooze po..
gingen -in de Dekokticketels van hunne gezwavelde harten kon on~
dekken ,ontdekkingen, zoodanig af(chuwelyk, dat Anribis niet ge~
refolveert i'S de 1>nbevlekte zuiverheit van zyn papiere tafereel daarmc~
de te -bezwalken; veel liever wil hy over de nydige onwecrvJagen ,
dewelke hy tot noch roe als cene diamanterots verduurt heeft,
Jo/uren .
d'Oude beeft gilleren tOt diep in den nacht ver(cheide moort- en
bloetdreigende branchrieven , aan hem, in qualiteit als Tuchtmeeller
der Nam'ven van Klaudius Civilis , geadreJfoert, nagezien; brieven, die
min profitabel zyn voor de eetzaal van Leeuwenburg dan het Pofikomp.
toir van de Godinne Rotbtl. Sommige verwytt'n Majls Zoon dat ·hy
al te Juifierj ell de imaginaire Beledigden dat hy al te klaar is; fom.
mige (chreeuwen dat hy voor een' Grillenkramer te zwaarmoedig, en
andere, dat hy voor een ouden Zondaar te luchthartig js: d'leen verzoekt hem nu en dan eens te droomcn , en d'ander ordo1llttert hern
altoos wakker te :blyven; dees fchreeuwt, dat een Yijioen nimmer ge.
leert is. en gene roept. dat hy meer den manefchyn van een Nacht..
gefpook eftimeert, dan het zonnelicht van een Dagregiftcr; eenige
folJiciteren om de noitvergangkelyke Cederboomen derOutheit I doch
de meefie verzoeken de zomerzorjesenkockocksbloemtjes van dagelykfche voorvallen. D~m"'pryft de berispingen der dooden, en P)X x 2..
thSQJ

( 19 1

)

,hi"l eircht die van de levende, en ("ringt met den nok van ongedult
Over HJmetr en Ot/iJiu/, om n alr K:orinna of Cephif.. e te zoeken . Wat
nu hier in gedaan tHeeren '. Lezers I Torp en 'Whigs, gunfiige en
wangunftige? Trekt uit het flangevcl van critiqtu , en trekt ,aan de: ge ..
fpikkelde Hagedilfchehuit van eene heilzame waar(cbouwing: zou het
niet een goedexpedient zyn de Hermelfen aldus te addrelferln? Deze is
voor 'c Hof, gene voor 'e Salet, een derde~ voor den Koopman, cn
een vierde vOQr't Koffihuis, de vyfde voor de hoogfhaat, de naafte
voor de Kikkerfl:eeg, Zeedyk, Duivelshoek, en diergelyke fl:ichtelyke
Kweekfehooien ? JA maar ( zullen de Heeren zeggen) dan:~ou wederom
het vermaak,. of de walg, [cbade of baat, niet algemetn z.yn. Morbleu !
dat is welgevonden : doch A1ZUbi, neemt de vryheit van zynen Leze.
ren te verzekeren dat zy echter in eene zaak ac~ordlren, befl:aande in
deze, dat all~ de vcrzoeklinicn der Hermetifchc Liefhebbers zich in
een en 't zelve mjddelpuntverzame1en ; dat is, in een' onlesbaren
Tan~aalS'dorfi naar, fqh~l1daal. Het is ongelooffelyk hoe vele zedige
Leurs hunne gebuurcR en bekenden aan Hermeskerf{l:ok recommandt ..
rilt; en ongelooffelyk is het hoe bitter de gryze Kabouter wo~t gedrcigt,
om dat hy Pion Pion Pion Ittrida;nes van verfcheide kittelige hifioryt.
jes niet uit de borit durfe zingen.
Het is niet raatzaam alhier op te halen de loftuitingen van beteu.
gelingen, doorllrykingen, l0nailleriel, dreigementen, en z. v. die hy
moet ondergaan. Sommige Epifiet! beginnen mt:t: OuJe Suffer, Deu.
teniet, .... henje niet een k}vaad(1ardigt HOn/Jv • ••• ? In ~t du/huis , grJ%.e
Zo, ••.. gl ,verdieNt de TrepAonvan een':bantfpëek, Sinjeur Hermn ,
•••. en de goetaanige Argus waar{chout den Ouden Haas; dal h}
dat Lietje , %.onder van toon te verminderm, tliet %.al uitbouwen. Zoo
het geoorloft is noch cen enkelt woort te fiamelen, dan zegt Hermes,
dat hy çavalierement zyne onwaerdige benyders en krachtelooze vyan·
den belacht , wier onkundigheit hen bdet te zien, dat hy (voor een
groot gedeelte) het [u'Cm van zyn Plpier aan hunn' H A A T en N Y T
verplicht is , cn hy gedenkt tamelyk IJ propos aan de twee onderfiaande
regeltjes van den Fnllfche ')uvenafll, MonJi~h.r B.lile,au·:
')e dois plr# a /eNr baine, i/ Faut que je /'avoq,..
Jont la Françe me lou,.

!J.!!'a fe petit talent,

Zulke.
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Zulke botermelksberispingen zyn de persplaten die de malfchc
{cheulen van heer Eigenlof en Hovacrdy onderdrukken; en door die
gereitereerde dojis van hunne kgnalieuu Ordonnantie" draagt l1y zorge
om niet in den pluggenfiyl van zyne onnozele Teg.envoeters te vcr.
vaUen.

sa.. H ER. MES.
Schoon ik met meer koleuren loop dan een doosje Surinaamfche
Vlindertjes, een BrutTel(ch Tapyt, of het Uithangbort van een Marmerfchilder, echter ben ik tot nocb toe maar een Lyfknecht , doch een
Lyfknecht die onlangs het geluk had van zyns Meefters Reputatie,
die hy onder een party Jakhalzen (zyn fatz.oen en geboorte onwaer.
dig) verloor, op te rapen. Aanftonts verborg ik dezelve in zyne
Bibliotheek,., met een 'voornemen om, wanneer ik langs den ladder van
een gedienllig D-ienftmeisje het toppunt van een amptje beklommen
had, daar van te proptteren • Maar t'zeden ik uw 'fJijioen van de Gie.
righeit heb' doorbladert, en befpeurt dat die Hartstogt noch lager
is dan myne Dienfibaarheit, heb ik aan myn' Heer zyne geabandon~
"eerde Reputatie wederom gepre[enuert; doch hy refufeerde die aanbieding. zeggende: c:Jan, ik,. ben thIJm %.01 gewoon %'onder Reputatie
te Ilflen-, dm i/c..n;et meer welft bDe dllt ding tttrak,eert 'Wort.
P. S. Verwonder u niet, Hermes,
wegens myn' galanten- fiyl, want wy
Laqueien vangen doorgaans zoo wel
de onduitCche exprefJien van onze Hee.
ren als hunne Reputatie.
Uw. E: ~,er onderdanize Dienatrr
D. PACOLET.

Een ongemeen voorval.
A N U II S •
Ecne deftige Dame, die het gedrag van haar' Mm· {ufpeOemJ, ,
JeguifcertJe een Enge1enaangezîcht met het zwarte masker van den
Slli

Duivel, en trof de ge1egentheit aan om met' haar' Echtgenoot in
den A . • . Schouburg. in eene aangename tonver%.tltie te treden _. De
Xx 3
Heer

C ~94)
Heer LocNj1a vatte aannots vonk, en, ovc;rwonnfn door de verOtnigde
hulptroupen van zyne Lieffie, Vernant en Vrolykheit, verzocht hy
de eer te mogen hebben van met haar in zyne koets een avol1tluchtj~
te rapen. AJnfionts wert hem zulks vergunt; en hy genoot het
zoetne en tederlte faveur dat een Nachtavanturier kon wenfchen.
Hierop dompelde myn Heer 't verwyt van zyne conráent;~ in eenc
zee van Cchuimeode bokalen; en Mevrou, in hare wooning g"ever.
feert zynde, viel in eenç zware meluncolie, de witTe voorbode vall
de zomerdruppelen der tranen. Nu is myn verzoek, Sr: .Anll~il,
eene opheldering van de volgende vr;lagpunten :
I.

~.

J.
....

S.

or eene Dame lOinyverig wezen mag van een' Sprinkhaan,

die

nauwelyks I; {leen Waaggewigt kan ophalen?
Of eene zedige Vrou de Comedie , het Pakhuis der doot..
zonden, mag bezoeken?
Ofzy zich mag vermommen ,dewyl zulks aanleiding tot ZOfl4
digcn geeft?
Of zy in eene Karos mag treden, door wiens hotTèbolfen hare
kuisheit uit het lit kon g,.eraken?
Of ecne urelyke Vrou zich mag laten behandelen als eene
Kamenier van den maneCchyn!

De oplofiing van dezeinterrogatoria %al eenonverwlcht voordeel aan het menCchdom geven, en tot eene eeuwigdurendev-ertroofiing verO:rekken aan den dolenden Ridder die zoo hdthaftig deze
fiekelige avontuur heeft ten einde gebragt •
Uw E: gehoort.ame Dienaar
ANTIDOMINAS.
Hermes oordeelt dat die, meeA:~rl'J1~EEiellweerom {luiten 'op den
Man, als zynde de geen die oorzaaK tot een wettig vermoeden gege..
ven heeft, en Mevrou aangezet tot die delicate nieusgierighcit, Ra..
kende het gewigt ván den Overtreder, zulks doet niets tot de zaak,
dewyl ccn Liefhebber van I; neenzao amoureus kan zy" als een van
JQ:ton. Hermcs zal de re/lerende punten niet beantwoorden: alleen-

lI k
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Iyk r'WllmimJ",·, hy myn Heer, tyn uiteraevermogen in te (pannen
om door tedere care!fet aan Mevrouw de doodeltke bres ,die hy in
de Huwel,ks-Eortiji&"tÎl gefchotenheeft t te rtparn'm.
man mê
Bremen den 7· Mai 17 1 ( •
in gerl!
Ik ben een Litmaat van de H. 'ujlitie,. dewelke ~t gemeen Rakkers
of Diefleijers noemt; en, ingevolge van onze loffelyke gewoonte van
Zeden-Rèformatie., op het fpoor der Ondeugt jagende, ving ik een
jongk Heer, zoo zichtbaar met eene Marquiu van de Onkuisheil
geëngageert, dat ik de minfie particulariteittn niet durf aanraken. Aan..
ftonts verzekerde ik den Kampioen, en eftDrteerde hem naar den O~
&ier, op hoop van, &c. die, in plaats van myn' yver te pryzen t
bloetroot van gramfchap vroeg: Wel, Schurk.., U1allrom hebje met uw,
Dl1gew,Je klauwen dien jongen Hter aangeradij ! M,n Heer, den Officier
(zei ik) Dm d4thJ met tene Straathoe. . ~'. Scbobjak, Vagebont (viel
de Juflicier in de voorreden van myne defenfte) lUI is een Net[ van
mln He" '.•• en daar m~ was Jonker geabfolveert. Is het daarom dien
Jongen gepermetteert, Hermes , ongefiraft by nacht en ontyden met
eene Nicht van Terebentyn en Kreefcenoogen op de Beurs te NegOlil.
ren, om dat hy. een Neef-van den Heer •••• is?'
Uw E: mishandelde DienlltJr,
KLAAS GRYPHO·MINES.
Hermes heeft d' eer om den Epijlel van den Heer Klaas met een diep
te beantwoorden.

ftilzwYl~en

\Vaarfcliouwing, ...
.Änuhit, die in paJfant ontdekt heeft, dat een [;iterator van déze
eeu, om de beteekenis van een Latynfèh' wO()rt in goet Nt'e-rduitfch
over te"zctten t meel'olie verfpilt dan een gepivilegeerde Kerkuil uit
de lampen vrybuit ;. dat de Rechtsgeleerden alles tenteertn om .een
lucratiefgefchil te rekken; dat de Ant;quar;; de reeks van Gefchich·
ten uit de !tukken en brokkeDvan· Heidenf,hea S,huimJep~ls cn
hllf4
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halrverteerde Doofpotten trachten te bewyzen; dat de

Geneeshee~

ren, eer zy het R,cipl van een DootvCMlnis konnen byeenfcmrrc:len,
geeler van huid worden dan een T urkfche Afrikaanbloem ; en de
Dichters, eer zy een opus
uitpompen, zwarter uitgchongert zya
dar. de Matroozen van het Jacht ter Schelling; ZOO IS' 'T: dat hy
langs den puthaak van eene grondelooze Studie en onvermoeit nlchtbraken ondervonden heeft, dat Leidfch Bier eene doordringende ei..
genCchap bezit om het Tytelblad van eene vertaalde Oratie (zonder
eene halve maan van om(chryving te maken') te verklaren; dat de
wyn, geperfidoor de haakachdge vingeren der Normans, 'het talent
heeft om de levens(pan van een prtptabelRechtsgeding -te rekken i
dat de Ordonnantien van een hervormt Apotheker en een raaskallent
Geneesheer een infa/libelt doot of doodelyke t Uitdrooging veroor.
laken; dat een duffè Parkementgcefr met de • fraaiverving van ge.
harnafie Kampioenen vermengt, een' tamelyken Antiqflttrilts uitle.
vert; en dat eene gekookte Ceres of een Muider MoutCapje een' Hi ..
ftori efch'ry ver , zoo verdienftig als Argus, 'en eenige pintsdruppclen
Sçhicdam(che Hippokrcne een Poëet, zoo verhèven als Jan van
I{.lfn, koo'·ef.' 'lpmaken •
Een iegelyk 7.y gewaarCèhout ziéh te wachten voor de groèizame
wynrekening van een' grooten opgcfchoten Jongen. Hy is een voor.
nalm Liefhebber van· fraaie hanen, doch die zelf ecne lcelyke hen
trect j want men heeft ondervonden dat hy het verlies van zylle gefpoorde KJmpioenen door het dupliceren van ank~rs - briefjes konfiig
weet te bedtellen •
Alle Liefhebbers worden verzocht 'toékomcndenWoensilagop de
Auéfie van den Hr ..• te affifleren, indien ze niet willen dat hy, ge.
lvk Saturnus zyne kinderen opvreet, die waerdige herifenpoppen verflint; hebbende hy dezen winter reets, om ee'nige Kanars te frtcoJJerm,
de werken van ORIGINES verkracht, en AMBROSIUS in het ingewant van ,een Kapuin verfmolten, terwyl het CorpuJ Bez.antimtm ins.
gelyks gevaar loopt van door Kreefteklauwen ver{cheurt of door eeri'
Wynvloet overftroomt te worden.
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A icder der wanf\:aHige Hartst0gten, bekent onder dcn titel van
N Hoofczonden,
of van de zeven cca voor een
het papier\!
op
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tOOlleel te hebben ge7.ien, komt einddyk de L U IH El T, L En I G HEI T, V r\ D Z I G H E J T (~.lcrmcs weet nauwelvb ondel~
wat naam hy hare hoedJoigheit befl:empelen zat) met trage' fchreden
aanflepen, om lich insgelyks, zoo wel als .. ;le d'alldere, naar heul'
\"lerde door den ouden Helt te IJlen af(chet{cn; waarna hy zynen
Lezer of L~leres weer op andere letternotE· zal .trachten te onth~len •
De Heer Woodward, Med: Doktor , en (en wJerdig Litmaat Van de
Koningklyke SoCteteit) plmfi de L U I HEI T onder de ligchamclyke
gebrel;en , en, Sectmdum HermatlJtnam, niet te onrecht. W.lIlt
wanneer ren ligchaam te veel vuurs heeft ( Hnmes kent 'cr een, uit
de rib ~evormt, dat dJ:1r van overvloeit) veroorz:1Jkt het Cholera,
of Gram[c '•. p; en ÎnJien 'er te veel grove en talie materie is, wort
TRA AG HEI T, de Lantzickte der Ezels, ge horen : dcrh Jlven
dient dien loggen Hmstogt zoo ,vel door de Recipls der Gl'neesheeren als door de taaie ;'oeden van het H. Recht geclJyurt te wOiden •
Icdçr .Natie bezit cenen overvloct van kracht en geeft om allerhande
1
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bewegingen, konnen en wetenfchappen magtig te worden, doch men
dient alsdan de jonge fpruiten en fruiten inwendig cn uitwendig uit
de kweek{l:oof van de wieg daar toe te formeren, of ten minfre van
lucht en water tc veranderen. Ey voorbedt, een flegmatieke Neder.
lander, ronde Duitfcher en openhartige Geldersman, worden die
niet in Italie in doortrapte, troulooze en hoerachtige Burgers VaQ
Numa Pompiliul herfchept? Een WeO:falinger, die zoo groen als
eell Prai, zoo gemanicrt als een Boekanier, en z.oo beflagen als het
Paert van eene NarreOee; uit de Egyptifche Dienfrbaarheit van zyne
fpykerharde Jonkers in Hollant komt overloopen, wort die niet door
het Tovervocht van een' wytuitgefrrekten Brouketel tot een welvarent
Burger herkookt ? wort die niet fomtyts door water en gras gezuivert,
en in een bleekers Baas herblcekc? of langs den helm van een' DiO:il..
leerketel in een' rootgeneusden Brander herfchept? 0 die lu,ht- en
aardeverwiKeling baart onbegrypclyke veranderingen. Herrnes heeft
beleeft, dat een jong Engelfch Heer, de Zoon van een diepzinnig
Vrederechter , die in zyn eerfie legerfiê over niets d:m een gebroute
Sirong Ale, de toetakeling van een Podding met Rozynen, en een Len ..
defiuk Rundergebraat kon filofo[eren, of ten uitterne met zyns Va.
ders brakken en lange honden een praatje wifr te houden ; dat die
(zeg ik) onder Willem den Derden in een frrytbaar OorlogsheJt is
herfmeet, en, gewapcnt met de [pade van een cerlyk zydgeweer, de
Fran{che VolTen en Piemontoifche Konynen uit hunne onderaart_
(ehe pypen en loopgraven kon uitgraven: maar laat ons de L U lHEI T niet al te fchielyk verlaten.
De meefie Math(mlZt;[che lnjlrumenten van MeeCler Bmedik[uJ van
Haarlem zyn hunne uitvinding en gebruik verCchuldigt aan de L U lH E IT. Want het valt gemakkelyk tc bewyzen (in (p'yt van 't verlepte fprcekwoort: Snpientis [dei/is eft ViéfuJ; Een verjllZndig man il
ligt 'flergenoegt ) dat die beruchte Karavaanjonkers , die gelaerft en ge{poort de kuisheit dcr gemeene wegen verkrachten; die geplukte Trug_
gelaars, die der boeren hoenders van de p'ip genezen; die Pluggen en
[igtmiKen, die, gclyk de Kanibalen, op vrouwelyk menfchenvlecfch
teeren ; die AkJionif1en, die, gelyk de Turken, hunne ge\vigtigfie
IIjfIl;m in een Koffihuis, of, als de oude Batavieren (volgens Ta.
,hus) hunne p3piere Oorlogsgefchillen in een Wynhuis bdlHfen;
bene..
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benevens een groot getal.AnotlJnH, waar Hermes ,reesbalyen oyer.i
heen flapt, uit die vruchtb.lre bron van L U I HEI T zyn opgebor.
relt. Want dat gene dat de Ledigheit heeft uitgeput moet door d'eenc
of andere krygslil.t herl.telr worden.

!l.!!od Ignaflia ex b4uJlum tJl, P" r~elmJ [upp/endu", •
Mur .Anubis oordeelt dit voorwerp te doodelyk loom te zyn 0111
·cr veel van over hoop te halen, uit vrees van door die verdoovende
Opill"" den geduldigen en ongeduldigen Lezer in Gaap te (uffen.
Neen, Heeren, hy is al te g,nereul om zich iets dat rufiverwckkendc
is aan te matigen, te meer doordien zyn Col/ega Argus die ~ptrfltÎ#
in de uiterfie volmaaktheit bezit: veel liever wil lly met het Orfg;•
• eel ConterfeirfoJ van een Luiaart , benevens een hiftorierje van die
lelve natuur, de geopende deure van de laatfte Dootzonde op de klink
zetten,
De Heer ••• , een Eogelfch Star,!, was 200 overgegeven lui en
.adzjg, dat hy (by menfchen geheugen) ooit iets opmt'rkenswaerdig
heeft uitgevoert dan driewerven zvne handen, te wafTchen, cn zynell
Huispapegaai tweemalen toe te knikken. Zyn ligcha.!m was zwaarder
c;lan de loode wapens van Diomeed, eri de kroon van zyo hooh was.
gclyk het ronde topgewelf van eene Kerk, met die eigt' erts gedekt.
Zyne BedgoJinnc wa~ blanker dan Kampn[pe, blozender dan Strat,.
njç" en lieftalliger dan Hebe; en echter kon die Bevallige dien adel".
halende klomp niet bewegen: ja zoude, zonder de afJiftemie van deri
Huiskappellaan, die Jagelyks zyne getyden verkortte om Laa, 't ge..
duIt te prediken, d'huwely!aakker niets dan dorre difielen en verAenft
onkruit hebben uitgelevert. Zyne antwoorden beilonden uit mon,fJllaben, of verminkte woorden van eene lettergreep, die men langs de
luchtpompen van herhaalde interrogatorien dwars door eene dohbele rei
diepgehciJe tanden modi zien te onderfcheppen. Dat Rachel f'en'
nacht byfiapens tegens hare Zuner L~a om een Dudaim verwitTelde
beviel hem wonderlyk wel; vereerende hy ook uit dien hoofde eeB
wekelyks vrywillig ptnftoen aan zyn' KamerdIenaar, die door cenige
vaakverwekkende airtjes de fnaren V:1n zyn namiddagsuiltje eenigermate wi/.t te rekken. Hy had eene Maçhine geinv'nte,rt, waar mede
hy (&elyk men met een' houten notenkraker de fchelpen verbryzclt)
Y y :t
desge..
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de~getyks atle fpyzen, zonder de molenfteenen van ~yne baktanden tt;
bewegen, kon fricaJJèeren. Zyne ihap- en eetzaal bevatten meer Konfi..
tuigen om ~em alles aan te reiken dan de Italiaan{che Opera van een
vermaart P ••• graaf; en meer mellbelell waren 'er voor zyne
Luihcit geinventeert dan oit de gerenommeerde Rembrant van Ryn
heeft verzamelt, om zich zelven in het nabootzell der drageen van
alle natien behulpzaam te zy": ook wert hy vaerdiger op zyn bevel
door een van die Konfrwerkruigen in een' onderaartfchen Wynberg ge ..
Iramporttert dan een overgegeven Vloeker cioor den Verleider van het
men{chdom langs d'opening van eene Engel[che ruit in de l'ucht
wort wechgevoert. Doch d'arm van Anubis begint doot' de bef:chl'Y.
ving van dien Luiaart thans zelve zoo traag en gevoelloos te warden,
aJs of de Vi(ch Torpedo hem metzyne vislym had' aimgeroert; ja hy
wort zoo loom of hy een half blad van Argus, zondergdl:adig een
bouteille Eau d' Hongrie onder de neus te houden, had doorbladert; en
%00 flaperig als of hy twee minuten in den AmO:erdamlchen Diogenes
had geloert zondc:r driemalen. door een' hartvang van zynen fioel te
tuimelen.

Iets Waarfchyneiyks.,
St. Francis, en St. Dominiek." twee _groote Santen, waarv:m de min ..
Re drie voet hoog~r was dalf at--Iàngl: S1ädoot van Sparwoli of d'uit..
rekte Zalmvilfèher van Lekkerkerk , by geval met de hielen vol kurk
en het hooft vol kwikzilver var. eene boerenfceO: komende, verdwaalden (het [chynt dat dwalen onder moderne Heiligen eene o:\tL1urlyke
bagatelle is) vàn den rechten weg. Hoe z.al dat nu lulkgn? ( zeide St.
Francis) ik moet naolz.akglyk..t'avont. om geen fchanàaal te geven, in
den Refter {PJz.en. Eu ik.. ( antwoordde DqminicuJ ) ben confciemiehaiven
fierplicht dageiJk.! ,ene hartfterktnde vermaning ft apphceren op erme wel.
'l/aTende Dame, PatroneJfe van onz.,e Order. Daarop zag Fram ('t is
al veel dat iemam die van een Boerekermis komt noch zien kan)
een' dommen Boerckinkel onder een'- groenen lindeboom uitgerekt
leggen flapen, dien hy, zonder veel Ceremonie, de Candalen zoo
gcvocl!yk op 't Iyf zette, dat de L:tntvlegel [cheen wakl,er te worden.
AanO:ollts riep de Heilig: Wel, Huisman, ,ve1k..e is de naafle 'JlIe,f naar
.4ffiz.,e? HDDrje niet, Bnk}eejl? Op, Dp:. Boer. AJsje in ~I f<Joofltr
lil!;,
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ioan tie- !tbaard~ luiaartJ nitlY, den Opperpriej1er taalt, Jl.u/je een pintJJ'tJe.

mer Wj7Pater op de vuift IJe6ben. . En hJ nUien j, aochtw met %'waYl
iJ, dIm. ;' . Tydt verfPilt , tJdt verfpilt (fchreeude Do ..
mimkJ dIe kaerel is te lui om te gapen, illilat }laan 0111 toe Ie [prek§n :
maar gintl k.,omt een 1..oet Boerinnetje; laat onl die eens het ordin~ree1'l
,xtraordinar.e examen doen ondergaan', en i~ 7Jer~ek§r u •... (hier zegt
de hifi:orie dat hy een weinig begon te hikken): z.;y 1..al on/o wel op
't fpQor '1)an den Vos brengen. Zoo gezeit ZOG gedaan: en Francift!f$
had zich nauwelyks naar de baan ,~einformeert, of het lieve Dorpmeisje
Was vaerdig. Eerwaerde Paters (zeide dat grazige Lamsboutje) dien
ouden eikfboom, die aan bet eind van ginfe laan ftaat, moetje op de
rechterhant laten leggen; gaflt a'an recht toe tot nrm her eerfle vonder, en
Jat gepaJfeert z..ynde. z.u/je eene oude dreef van beet~cbaamen geilMar worden, en aan de lin~er'Z.,l van die dreef, ongeveer em' balfcheue daar van
daan, leit het Convent van de boetvtzerdige Vaders Francisk.,anen. Dio
gratias, Engel (zei François) il{, befoofje eerft door mln voorfpraak
een braaf fz.aerel voor je man te be1..orgen, ,vam ik ben HuwelJks· Direkteur, en dan z.al ik.je een certificaat van vruchtbaarhcit, behoor,,~ onderteikent • gratis vereeren, • Aan wim wi/ie dat Meis-je toc/' beJledm?
( vroeg d'andcr $ant) Arm dien luijen Boer (, repliceer-de de Barrevoe..
voeter Koppelaar) en dat uit IJet volgende inz.icht • Indien ik. dim log.
gen Vlegel aan em t11yf vlln ZY" hU1mttr va)1k!ink.., 'Z.,a! hJ, die tetraag tat den arbeit is, z.ich met Schelmen en Gaudievf:,tl aJfocieeren, en
'lIoIJrt 1..ek.,erlyk. na de proefjaren van garden enbrflntmert:grt te hebbm
doorge.;qaan, of, ~f,eIJIz een Leidek..ktr, daar /Jet klimmen om em luchtje
gerak§n, of, als em lI-1artelrzar der Guiten, op em langkU'!!rpig Rat expireren. Doch, met dit na!lyflig WJfje ,Retrout 1..Jnde, iJ ~r" ~afl gekoc.fot ;
z.y 1..iZ! bem 't 1Jooft boven houden) en liever den laatj/en jlttiver V/ln hare
Huwelykfl'he VooT'i-lla4rde /llm dat luije Schepz.el wagen) dan hem des
ZondfJtlgJ z.onder z.i17:ere gefpen, of met een' fct)arl(j~en hemtrok ;!.ond,r
pajJementm te :tien l(jopen.
,/Wut/lto nomine de tIJ
FiJbula narratur.
dr~omen, gekyJelt
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Te Genua' komen dagelyks vcl'e vreemdelingen om des!elfs Pinx;è
ter- j.lmnart te zien) en z. v. Die Markten en KWllÎsfeeften 1,11
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tirt'!"""""Jw door het bevolken van barre Hu,isgtzlnnen ,"et eiereft
cn kuikens dan het Mirakelbeelt van St. Job op den Olm, om de
vurige puifren van de Antwerpfche SinjoDrs te verzachten; of de kal
van Sinte Dimpna, om de verliefde zotten te herfieIlcn. Het is ruilll
zoo gemeen een groene Pinxteren ; of op eene Haag(che Maikermis ge..
ftikte (Jtyne rokken in een doosje te befchouwen, als een Koets,
waarvan de befchilderde Pan.nelen, het dik verguit koper beOag ell
kofielyk paerdevleefch noch niet te betalen fiaan"; ja de Coquet/ts bloemen verfri{fen fchielyket door de verkwikkende Maidruppelen van
dien Kermisdau dan een verkleumt Soldaat, na eene betneeude belegering, door een gemakkelyk winterqumiel'; een (,hraal VJuch.
teling door eene warme reetptie, of eene bende valfche Speelders door
Danaês gulden regen. Indien een goetaartig man aan Hermes raat
vroeg om zyn huisgel:Ï1l te bevolken. dien wert van den gryzen
Potentaat geIJdvi~eert zyne Gcmalinne jaarlyks in pelgri1lHJt.i, te taten
gaan naar die vruchtbare KmnÏ:i, of wel naar de wonderenwerk~ndc
Baden van Aken ,en, &c.
Laa, FjlJil, dit peelS Lucht dnt hatl'l' loeit! la.
De vaften fli"., t en niet een ei flant irt tie p,m,
E.n, door naar diep gebeim van Rarto/us tt ~oek.!n,
De f..tlchte ",eb vergett van ll1itgejleve doek.!n.
De HaagJc"e Maivreucht z.im. laat Idll, die "ltballl
.A/s ten Sultane derft het oog van vreemde Mam,
Een (uifebe "'vaart dom naar Char/emagnu A letn ,
Naar • BI(lduds k.9k!nt nat,
. 't Btyucbte S/""genbat,
,
Of Brufell heiig, Bron VlJn (Jn~e Vrou van ~ak!,,:
En vint q n(Jch geert h.at 'Voor ·t laatfte fxpedient ~
GIm haar een KlooJlerabt, ten KrylJ11Jan of Student.
Men gelooft te Parys dat de zaak van den Herrog Laforee t in rpyt
yan zyne 'yanden, ecn· goeden uitOag hebben zal. Daar Wort ge.
''raagt of koophandel den Adel verkort. Hermes oordeelt neen. Want
fchoon de Edelen de koopmanfchap fchynen te verachten, echter
ziet men dagelyks het gefiolde bloet van den adclyken Januarius. door
den
.' Heete Baden, gdlidlt door de nc&romalltie van Koning Bladud.
lIicc van yan Briftol.
.

,m
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d~n warmen weernuit Van M"'III()rl IIllill"tÎl vloeibaar worden, ea
door die gulde kooppenningen de aeç/inerende muuren van een Adelyk Stamhuis onderfchragen. Indien de Republyk van Venetien , of
de Hooftlbd van Toskanen aan den Adel de Neg()tie verboot , hoe menig deftig Ka'llalier zou, met een paar gefpykerde Luikfche zolen het lant
op en Deer dravende, den boer een fpekfiruif afeitTchen! of, gelyk
een Napels Bandyt, het onderhout van .zyne gulde fporen en met
goutingeleiden Milaanfchen vochte1 door onwillige çontributien uit de
beurzen der Reizigers moeten finançjleren! Het is waar dat de Wetgever LJkerguJ ecrtyts den koophandel aan de L.acedemoniers verboor ;
maar toen ter tydt was in dat Gemeenebelt alles zoo gemeen als thans
het huwe1ykszoet in de familie van den geduldigen .Ak...k.!lrz.iHI, of eertyts de goederen onder deWederdoopers. Het paft een' vetgemefien
KJoofl:ervlegel op het zweet cn den zuuren arbeit van Burgers en Boe ..
ren te leven. maar geen' rechtfchapen Edelman, wiens bloet moet
gerafintert zyn van alle lacheteiten, waaronder uitzuipen geen van de allcrminfie is. Het is wel waar dat Ciçero, die voor 'c minfl: 2:00 een
bekwaam Rechtsgeleerde was als een zeker Advokaat, die onlangs in
2yn pleidofl; met vergezochte Schrifruurplaatzen Themis aclnba:uheit
wilde fiyven, ons verhaalt, dat Luçiul Pretiu" een Romeinfch Edelman op Panorme, en Q.uintus Mut;UJ I etn Ridder uit het zelve Wapenhuis op; SiraclIze, lI~g olieerdell; doch dewy 1 ullks zoo 1:1Og geleden
is, 2ullen mogelyk velen aan de tchtheit van zyll zeggen twyffclen ;
cn tegenwoordige gevallen mogt zich d'een of ander belgen; des
vint het Hermes geraden hier mede van die zaak af te frappen.
Noch zegt men ons. dat'er te Parys een verbodt is uitgekomen van
binnen die Stadt geen Gevogelte te mogen voeden of aankweeken •
Zoo dat gtbodt zich extendeert over een gevedert foort dat de Franfchen Gibier dil Nuit noemen, eo doorgaans uitvliegt wanneer de
Vleermuizen of Oublikramers or ~t T ooneel komen; en als Je PIJolpbort"., Patr()uille van den Dageraat , tich vertoont, naar een zoldernefr defileert; zal zulks eene groott duurte onder de Palteibakkers van
de Franfche Gardes en Conhturiers van de {tr3at la Huçhejle veroorzaken. Doch zoo die zachtgevederde Vinken Trekvogels worden
cn in Hollant nedervallen , zullen zy vele religieH'4I Neven op den reuk
,aD look en gepeperde çhampigmnl konnen aantrdtcn. Het heugt
Her.

( 3°4 )
Merrnrs, hoe over eenige jar~1l in een Manbordl, even buiten Breda . ,
toegewyd aan de Reigers, een duiftere zwarm pikzwarte Visdieven'
-Schollcvaar~ genoenlt, kwam nederdalen , die, in weerwil van d~op~
rechtt" eigenaars, eed\ hunne Vifch-proviande (zonder eens te zeggen
Mejfieurs avec votre permiffion) met graat 'Cn ingrtl:ant inOingerde:
en noch daarenboven met eenc: peflilemiale melt bet eellwiggro<:ncn..
de logemmt van Dodona vergiftigde. Hoe nawurlyk dit gev;il op
zekere zwarmen van ..••. zou konnen gef1ppliceert worden, lal Hermes overlaten aan tIe vruchtbare pen van den vermaarden Kourant.
Commentateur aan het Y, dewelke in ce ne tlreek cene vergelyking maakt
tutTehen de geboorte van een Souverein Vorft en de verföeijelykfie
atb- zonden, cu zulks wel op den voorgevel V.ln 'rn pariere Speelkaarte_
kafteel, 'e geen zoo nootz.lkelyk is voor de Republyk dér~leerdcn
als een hanrvol kattenkruit in de 'compofitie van den Mithridaat.
De meof,!! is dik,mals onderhevig aan bélagchelyke devotien; hy
voorbcclt, de Spaanfche Dames gebruiken hue Paterno(l:ers in alle
,affive en amve ge)egenthedcn ; en de Papen en Monniken prevelen
hunne getyden op wagens en [chuiten. De KonnefiabelAnne d,
MontmurencJ was altoos, wanneer zyne Al"mé~ marcheerde,' bezet met
de kralen van zyn parernofIer te tellen; en naar mate dat die tu{fchen
%yne vingeren roiden, ~mm,mdeerde hy hiel· ten Dorp in den brant
te blazen; daar een party den hais te breken, cn gins een' Maro.
Jeur op te knoopen . Schoon die paternojler uit b!oetkoraal gcdraait
was, bezat hy echrer weinige virtuiten om die vocht te fielpen.
Een ieder wachte zich voor een' vierkanten Janus, een Snaak hy
geb'Jorte, een Spion by proft:ffie, cn eeT1 Koekoek by huwelyk. Een
man die uitwendig de gezontheit van den KOlllOk, en inwendig die
van dm Pretendent drinkt; ell die door de fpons van cene bedriege ..
Iykc {chynheiligheit en IJffifleniie van zyn Kerkminilter de misdadige
vlekken van Prej10ns rebe!1y tracht uit te wi{fcn .
.

Gedrukt voor den Autheur , en wort uitgegeven te Rotterdam hy
Arnold Wtllis; A m/terdam J: Rf1telbtZnt. J: Oo~eruJIz cn 1): Rfmk..;
Haarlem A4.' tlflllLee; Leiden -de 'JanfJoons vander Aa en G: Knflftcr,
Delf R: Bûitet, Utreche M: L: Charlois; ~s Hartogenbofch C:
(lander Hoe'l'en; Bergen op Zoom OVIr..Proten; Brtda Eve1'mans, cn'!.
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In fo.'~am quj te pefÎtftYUm dixit ArufPc);.:

cp mentitus Conjugis illo fuit •
It wonderjaar , dat meer veranderi::gen dan cene fchecpslaJinp;
N01l
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olocdclao!.e diertjes uitlevert, zal onze Naneven verbazen. Het
{cbynt dat de Maasgoden in Janitzaren veranderen, dewyl zy meer en
meer op den Opif/In VJn nicLlwigheit, die hllnn~ inbeelding met Spaanfehe Kafteelen bezwangert, gratig azen. Namvclyks declinetrt de
hitte van de razende Aéi:iekoort5; nauwelyks is die tot eelle fehris errotica gebragt , cn nauwelyks konnen de noch onlangs IIgonrforende Lyders eene n111Pgewiek van den mont blazen, of d-aar vedchynt ecne
vreemde Me;~oor aan den Maashemcl, die de pasbeebrde gemoederen doet hollen, en hun bloet de novo doet giftcn. Eenigcn tydt
geleden (cheen het dat een ie.gelyk gedr:igt wiert door geraaktheit of
doodelyke flall1ten, zyndc relll en onreIn gcwlpent met een flesje of
zilver doosje lJ Eau d' Hongerie ,waarmê de korrgehirlJc K::menictc·n,
blecke Winkeldochters en witgepoedcr1c Dienftmeisjes hare confl!~allc#
bcw:urden: de wc1-gcimentioncf.)·de Vluchtelingen bragten, onder Vl'r(cheide aan OI1S Gem~:('n(;bd.t lclndclyke nieuwigheden, het mishruik
van SnuiCtabakover, eene remedie van ccoe ctmti'IJrie llitwcrldng, WJnt
zy Gbftm~ert de herfiènen) en is aan't gezicht {chadelyk. De RojJoliJ,
Z z
hr-
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Pt~F(,Cbl, Eau de BarbadeJ, en diergelyke gefyrool'te Vergiften, r"~

tedeerden op dien Stofregen, benevens een SuikcrvlOi·t V.\f1 onbekende
cn onnootzakelyke Konfituuren: in 't kort, wy worden het gOOlficengat
\'an alle Niltien. Door de Cillame~ van Verginy- ofSwÎctcem!che blade ..
ren 2yn wy -gdyk aln de Indianenen; door de Koffi aan de. Turken;
door de Thee aan, de Chinrezcn; door de Chocobat aan de Spanjams ;_
(loot' Brandewyn aln de Moskoviters; door RynCch \Vywater aan de
Duitfchen, en door lorten Wyn aan de Franfchell. Wy loopen als.
Vaf1:enavontszoucn met lange JapanCche Tabbaarden: wy rrelen op gom ..
tn lilvcrhkenfche Muilen ge1yk de Perzianen;- wy zvn gediamJllt als
Oofierfche Monarchen, en gepaerelt als Portugeefchc Onderkoningen:
wy galopperen als Parthen ; wy marebeeren met zy{lgew.eer als Bandyrrn •
en mennen YsOeden als,de Laplanders; wy tuimelen ovei de Aktie..
fl:eenen als wispeltuurige Gaulen of raauvleefch verOindende Britten;
en, om ons volmaakt 3an alle Natien , zelfs tot de Joden toe, te
Iga/i[eren, loopen wy, gelyk wanhopende Sauts met Duivelbanders
cn Waarzeg~ers Raatplegen . Een Saffraankleurige Lantlooper werpt
zich op, gclyk een tweede Jan van Leiden, tot Opperhooft van de
de Profeten; en, Roth:s VorGen, verlaten van d~ Lukgodin , ,onfetl.:.
tteren een Piemontoi[ch Toveraar. 'Vdaan, Lezers van de 'voor..
gaande Dootzondcn, laat voor cenige oogcnblikkcll den Sifyfs, neen
van uwe geliefde overtredingenruG:en; maar neen, laat lie.v-er dm
Dronkam- pof\: l poll: zyne Familie. Bokaal uitvegen; den 0nkuiCchen
in drie haalten het maatje van zynen buurm:1O yken; den Vc,'gra.nden,
met vloeken het Outer" en met den bloetvergieter zyn' Evennaaften
tergen; den Hovaerdigen een tweeHngo.bankeroct door den inkoop van
nieumodi{ch zilver uit zyn geheugen fchrabben; den Gierigaart , als
St. Rochus hont. den onvermogende om een ' avontmaal de fd10enen
lekken; den Nydigen , als een tandelooze boerenreke1, de verdjenfii~e,
P• .'[1gierJ aanhalTen , en den Ll1iaart cene dubbele d~fis LllUdanè, om 'I:
111apJeuntje uit te rekken, infpanncn"1 en dJn als vlugge arenden met
ccne ongemeenc niellsgierigheit naar rcne f1:offè van meerder bdang:
lllilleren; want heden zal Hcrmcs u mct hoogerzwevende zaken, hct
gepaJfoerde en, tocko'ncnde betreffende, onderhouden, en hy zal toet..·
2,en of het niet doend.vk is dien kwani~('n hlok van ingebeelde
\Vaarzeggery door den !talen bytel der gezonde reden te klieven cn in
Ipaaodcrcn- te [plyten.
Waar
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Waar is doch ,Heeren Le:zcrs, de minne waar(chyne1ykheit, dat een
onwetende Schuimlepel het klaverenblad van vieren ,'Om een iegelyk
het tyne te zeggen en voorzeggen t zou hebben geattrappeert t daar
de grootfieWysgeerell niets ftelliglyks over de Hemel{che Ligchamen ,
dewelke zoo ce ne groote tuffchenwytte van ons gelegen zyn, konnen
redenkavelen ? ja zelfs in de krachten en eigenfchappen der minne
planten en kruiden, die zy dagelyks met de voeten treden, onkun.dig zyn? Zoo gebrekkig is de }Iud;, van de Starrenvoorzegkunde , dat
de Gelecrtftellcontinuetl krakkeelcn en harrewarren of ieder Gefiarnre
niet wel eene Waerelt apart is: of ieder een eigen plaats bezit, en
hoedanig hunne eigenfchappen zyn , en z. v. Indien de voorn:umGe
Filozofcn twyffelen wegens de beginfelen van hunne konlt, wat nalt,
wat verzekering is'er dan te maken op eeo" vagabonJcer:;,ndcl1 Wintverkooper, die familiaarder is met een halvem:tans uithang bart van
een kroeg of iets ergers, dan met de ZuHer van de D.1gtoons? en
doorgaans zoo hongerig loopt als een gectzJfoerdt Spaan{che V endrig,
of de dolende UlJJJès, wanneer hy by den Zwynhoeder Eumcus om het
hieltje van de bam fllliciteerde ?
Is het niet ruim zoo gevoeglyk Weten(chap toe te Cchryven aan
Yver, Rykdom en Eer? aan Geboorte of Verdienfie , dan aan den loop
der Pbneten? Waarom zal een 'Jakghyt of Torry de glorieuz.e Batfiil/es
van ScheUenberg en B1cnheim min tJtt,ibu"èren aan den grooten Eul,en of dapperen Marlb(JUroug dan aan eenige. Planeet, over dien dag
heerfchende? Zoo men hiel' op repliceert, dat Ervarentheit ons de uitkomIl: doet zien van verfchcide voorzeggingen, geco/culeert op Planeten cn Gefiarnteo, zal de Tolk der Goden u daar op repliceren, dat
men dan van een' Aap, die l5y geval een figuur of letter mct zyn»
poot in 7 C zam heeft gekrabbelt, zeggen mag: Dat Dier, Hw'en,
w~nt %',.00 volmaak! als de Schilder M . . . en 41· bller Schoolmeejler
,Jan N . ..
Maar poJito, dat'er eenige waarheit onder de {chors van Voorzegging bedolven legt; van die waarheit zal zich Anubil bedienen om
den Savoifchen Bedrieger met de becl1en t·n de lucht te werpen, Ex..
empli gratia, inriien hy her toekornendeklll voorzien, rwaarom dJn
niet dien gaJeifchakclvan dreigende ongelukken vcrrnyt? \VJ:lrorn de
kwaatautige injluëntie van 'c gefiarnte Armoede niet door ccne voorZz ~
iicnige
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tienige opleg-gil1g van gulde granen verb~ert, en d.ic:van de Buls~
krant' door cen ongchul\rt leven ontweeken?· Kannen de Tolken der
PlaClctcil en de Vro,::tVl"OUiVCil van }het toekomende die ongelukken
voorzien, waarom zyn dan OllZ'e hantkykende Konl1:enaarszoo berooit
als A.~ei1fen van d'è!\ gevallen Engel? of zoo hoog getakt als Apothe.
kers vcnl1:crs, of de Hofroort van een' Opperjllgermeefier? en wel
vo~rnameJyk die [chrale Savoiart, die, op 't gezicht van een' Engel.
(cheo A,.,lw: nt windg, aan een iegelyk meer on natuurlyke cOnlorJim
en Jlryk:.1del vereerde dan di! Engel(che Poib!llrmaker" - of de Duivel
van M.lcon, onJer 't gtborgde ligchaam van e~ne Slang? en die,
fchoonhy (volgens zyn voorgeven) de fiarren gouverneerde, echter
menigmalcn met een dievenlantaerntje naar't gelukkig gefiarnte van
,cene Driefl:u i vers- Ordinaris liep zoeken?
Hermes verzoekt den Liefhebberen en Kampioenen van dezen Irus.
Waarzegger de volgend.e fiellingcn te ontCyftèreni
1. Onze wil is magtiger dan de infiortingen der Planeten, ander..
{ins zou de wil geen Souverein nüar wel een Onderdaan zyn-.
.
1 De zamenCchakcling tu{fchell de heme\Cche en ondennaanfche
ligchamen is voor ons een raatzel • behalvell dat de menigvuldig heit
der luchtbewegingen ons het middel atTnyt om die naar 011S welgevallen in den zelven fiant te herzien.
3. De lucht is z.oo geweldig
gezwind, d.at ons de gelegenheit
ont[napt om 't vcrcifclue oogenblik van een' geboortdlont op te
{tellen.
4. Gelyk uit 18 medeklinkers en ~ . voka!cn een oneindig getal
woorden konnen geformeert worden, desgdyks kan men uit 12000
[tarren en 7 Planeten conjunEtim à l'infini fabriceeren. Dat nu het
men(chelyk begrip niet boven 't oneindige is, kan zelfs een Argus
vanen.
5. Hermes heeft eertyts twee Gebroeders tweelingen gekent , ge..
boren (circt,1n circa) onJer de zelve Pools verheffing en difpofitie
der luchtige fialkaedfen, die malkandercn min gelckm dan Argus en
Doud}nJ, cn waarvan d'een door het. opblazen vall cene {nikheece oorlogsmyn als een fiaartflar ver(choot, tcrwyl zyn broeder op een St.
Andrieskruis, onder 't gewigt van negen zwaarwigtige benediélien I
~yl1e levenslamp moe ft uitblaz.en ~
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D.n'er nu· cn dan wel een gelukkige Waarzegger gevondell is trelft
Majas Zoonin geeil verfchil; by voorbede, onder den Fl'anfcnen Hel'kules, Hmàrik..den vierden, heeft gtb!oeit Monfr. La Broffè, dewelke
dkn Vorft ( van den Hemel, als een dierhaar gdteente , om het bloeden
der lnlamfche Oorlogen te ftelpen, aan Vrankry k vereen) zyn fierflot voorzei; en desgelyks den dollen Biron wJarfi:houde, 2,ich.te wachten voor den Pallas van 'een' Bourgonjon. D.I:11' is geweefi Sinjoor
Caran, die zyn eigen exit heeft geprogn~fiiceert; item TUliaan, TercinuI,
Severitlan J cn de aan de Baartfchrabbers en Leepoogen bekende Noftra.
damuJ, die den tegenwoordigen oogft van armoede en defperatie,
voortgetec1t u.it het vruchtbare zaat V:1O Eigenbaat, dat de Duivel
in 't vindzaam hart van den Graaf van Tatlcarvilte had. genott, heeft
\'oor[pelt, benevens fommige andere:' maar is het daarom waarfchynelyk, dat een heromzwervende Kwakzalver-door duizende kinderachtige partictllariteiten die wakkere Girtèrs nu uit de nutZ'Oll {laan? of
uit erkentenis voor eene offerhande van twee malle Zesjes die voor~
genoemde Orakel.tolken in Mallemolens en Uiiskuikens transformef!'ren? particr4/ariteiten die (zegt Hermes ) binnell vyfà zes dagen krachtiger zyn vermenigvuldigt dan de kudde Verkens in de M(zthem(lt;fc/J~
verma~elyklJe(;lm van Simon Witgecft; en welke particulariteiten meeft
uitloopell op een.e klevende trekpleifl:er, een Coup d'fJonncrtr in cell·
Tweegevecht met cenc: aangename ~lootzollde', of een ccrlyk litteekcn',
door hft offenfive wapen van een kandelaar:of boutei/le, op het fll~Velt

van een' dronken a.vont gewonnen; benevens een con-tki getal van
voorgaande \Vyven en tt1gcnwoordi-gc Bywy'\'cl1, en de mij1erimz..e ent...
dekking vall ce'n vmje of puifl:je, gl1cachmeert onder de Chitfche gordynen van ccne overlpclige JuJia, dewelke beter bedIent WOrt door
de Liefhebbers van de Schuimgodes dan dc Chevalier van St. Jori'$
door de wclmcenendc TorrJS en oprcchte Y dchc Jak,gbJlm.

Out Nieus uit den WekelykfcIien Alkoran ..
De Nuntius. heeft onbngs met een groot Pejt)n ; bencvens een prach~
tig vuurwcrk, zync vrienden /!.erega/eert . Hermes is. nicusgicrig of
nicmant der 3an(chouwers den Vergoden Al'cnt .1' Ame papaü, uic djt
brandendlykvuur heeft zien hcmclwaart vlIegen: want het is app.q;.
r.ent dat hy gelacl'Il: cn gefpoon bngs Zyll belieft Vralikryk deo weg
Z z ~
ll;la.~

( lr-o)

I'laat de wume:baden van het Vagevuur zal ncm:n. Men
certyt~ de

~('gt

(geJyk

laatfie zucht van Snavo PO/lino dus lUidde: Ww eiuwigduu_
rende, 0 Adriati[che Republ;k) dat desge1yks Papa Kiemen..! cc ne dier..
gdyke tederheit VOOI' zyne kopere Bul, den Bycebau der Gallikaan ..
{che Gcdtelykhcit, bctu:gJe. Hoe vriendelyk de terfie byeenkomft
tutrchen den am(chen Slcutcldr:l~rr en Vader f2.:.tfnel zyn z.ll is du.
(,ieuj; m;ur d.e erv.uentftc C,li,ijlen gelooven, dat de H. Vader de
Juffer, die hy hier beneden van den OI'atorie·.Pater omfangcn heeft, .
.met de ri{po/le van C:'/1 SttÏet z;tl beantwoor,kn •
R 011 M F • l-lcrmC's heeft in een' Italiaan{chen brief, uit die
Ho(,ft:tadt ged,lteert) .gezien, hoe zeker Gele~;'de, dewelke beweerde
dat de dieren niet bezielt WJrcn, door den Kamerbewa:lrder der H.
fnqlliJilie in de KleetkJs van die H.echibank is wcchgepakt. Eertyts
heeft ten SpanjJlrt zulks zonder aanfioot gedefendtlert; en een Frans_
man is van dat zelve fmtiment j maar een 1t~liaanh(!eft mer 2)"11' vcr..
((jager van .(pectl!luie verder dan eenige andere waaghalt:en gefpron ..
gen, en gefoutmeert, d.1t de Vrouwen (wier qualiteiten zich nochtans
zoo ruim extenderen) niet alleen zonder zielloopen, maar zelfs geen
foort van men[chcn zyn: ehe Ie Donne non habbino anima, e éhe non
{lino del/a [petie de g/i homini, e 'f.Jienne comprobl1to da molti IUl1gb; della
Scrittura San/a ::bet welk hy door verfchcidc plaatzen, waaronder
die van SJmpzon de geringfie is, tracht te bewaarheJen. Zoo lang
al~ die hcdfen[chim met cle Latynrche luizen bezwachtelt was, wert
hare kintshcit geëxcufeert; maar nauweJyks begon het wicht in de korte
lcalia,ln{che kleeren langs {haat te loopen. of zy namen den Kinder..
maker in hunne p"0teéfie, cn logeerden hem op kofien van ~t H. Hof.
waar hy te vergcdîch poogde te btwyt:en dat de befoede MU2ulman.
nen van zyn gcv()ekn waren, bcncvcosde Autb~ur van'" zekere uit.
;breidi~ O\'cr een' geleerden brief, maar frujlra.
Ondertuffcben
·bcwee-rdeo de Roomfche Dflmes, dat het niet mogelyk is dat cene
Sex, die thgclyks lielen vrybuit, zelr.~ zonder zid zoude wezen; ~11
zy dfJ!~ertten, wnder dien [maat niet dan al te veel te verdragen, moclende als Leghennen J:lgelyks voor die gebaarde Tieranncn onderduiken; doch de verfiandigfie, ziende dat zy voor Mtlchines wierden
41cgroct, begonden zoo openhartig de 1èhroevell van die kon/lwerktuiJ;en
lj. FIlmintIs ad Îmatin,", De; fatlas non effo .

( 1'11 ).
tuigrn te draaien, en 1ulkc vreemde noten op het huwelyksmuûelé te:
,.iJt de achTblre CornutoJ dl:l1 Alltheur niet alleen cene derdenda:1gH:hc koortS, mur daar benevens den algemecncn hahbant van de
Ridderorder Cornr~ Ctrvi om den luIs wt.'lIfdH<'n.

2.\.'t l :-fl,

Hermes. P tcidooi voor de CJJame.r.
De Virtuofi· 11t:bben in t"en reeks oude cn niouwe vertellingen'
leremarqueert, dH de Vrouwen meer tot vergif eo tOvery gcmigt'
:tyll dan de Mannen. , Ue Hoogduilfchcn, die niet bygcloovig
zyn, hebben tegens een eenig Hcxcnrnd!1cr 200 Toverelfen gebraden; C:1 de vrouwclykc bynaam T 0 VER E S (a UTitcb) is zoo'
familiaar aan de Engeifche, dat de gl1/antfle Heeren met die Jicftal ..
lige benaming htlJlnC MaitrejJèn gfJloiTlis:./!ren. Oe Rabhynen :zeggen, quimultiplicat mflli~uJ, muUipJlGdt ver;cfieos: doch HcrmeS1'
gelooft dat'er eene mijltrieuz..e zin onder die hietoglyfi(che fpreek~
wyze bedolven is. Vergif en jalouzy zyn onbekende ondeugden aan'
de Ooflerfche en Franfche Dames: want doordien hy de ecrUe maarten Hnn onder vele bcgecrige Hennen den ryksHaf zwaait, ftr.
menteert het bloet vm onderlinge' genegentheit zoo 'hevig onder die
Mcdnryfiers, dat men dikmaals gekronkelde Fftoenen van blonde en·
kafianjchruine lokken alszomerdraden door de zalen ziet vliegen:'
en de "'\Vct der vergcl,ling, I(rtJb voor k.!llb uz beet voor beet, wort
fiipter in de [oeieteil van die Jilfh:rs ol1<kr!lOuden dan het point d'hon ..
,uur onder de ng-li me tangere (Mcn(chcnfieker~) de Heeren Officie.
ren. Het, Pcedre de SucceJfion is wo weinig bekent geween onder de
con[cientieuft Hefd,7»leS v 10 den grooten udewJk:., dat e('l1e bekende
H~rtoginne m331' ) a 60~) krank,n in het gloot Hospitaal heeft ge...
depefeheerl,. e.n zulks uit erpe eenvoudige niellsgierigheir, om de:.:
Po:>u~hoo&te

S1\;·

van dat voortreftc1yk Poeder uit.te vinden.

HER M.E"'.

Jfat.iel den 16 MIJ; I 'r'J. I.
Dh volgende gevat· drUKt zeer krachtig l,mgs weerbnten den yver'
uit. Eene RQemfcne Dame, dewelke dikmaals eene Arminiaao(dle
Juffer ontmoette, mankeerde noit van dezelve met c~ne llederi~e he ..
lëcft;.~

.' Sex ta/iqnii. '

( n~ ,
leeftheit te faluurm. Die Juffer, de allcrminfic kennis niet ht'bhende
'met dele Ora prano/:iJ-Dame, hgon zich in te beelden, of die ,geaff;ileerde cerbicdi~~heit wcl Ot' een r.ffrollt magt doelen; Cil ftuurde,
in het hevigfte r:cceJ vanha,lr co/tre, ('en La.Jt!ci, om Je WJrc OOrl;d<
van die ci'vz/aeit te onclcl'Z'Ol'ken. AJnfior.u ró;ffcarde lvJadr:;;'1(:, (ht
~,
.
.
zy nOlt neUCrlloog
"oor {je l::'lcl;n, CUli' wc: I \'oor I ll',;
niet
voer
eénc ~euze juffer: m;ul' wd ,'oor het (('eken vaD ecn Diam:lmc KiUis
dat op hJren onwacrdige:1 boezem rl1ften m0cft, en :zo v. Cito cito wcrt
'er cene byccllkomft bekü, wanneer il1adt'1?o·felle du Croix het kruis
van Inar' blanken hals trok, tegens de marmere vloer nedcrfmcct,
en in arren f!~oedc hm:n rechtervoet. Ja;'!\' op pJutfle: welk (JfJî'om de
Roomfche Dame imw<,diact met twec deftige jiffPettetJ I'CVr:ngeerdt' : dcwdke de andere dool' drie à vier de/i:'.(Jte Imbbds bcantwoordde. En
of fchoon de Meisjes tocfChotcn om deze verhitte AmazolJen te fora.
1'eren, zoo \ven ·cr echte\' niets f,c·.'o:·dert, Des werden ·de Lnqueim
•

1

"

' •

binnen geroepen, die on<:c woedende Heldinnengelukkiglyk flptmerdm, waarin zy met de ~ffèt~fve trompettell der tong den afrogt blie~
Zeil •
Toen was het: ei die Scismatieke! hoe... ó die PaapfcTJe
The~ .•• en dicrge1ykc Visdl':1.lgfrers Eloquentie-termen. Wie heef::
nu het recht

:lall

hare zyde, Hermes ? lr.dicn gy dat Raatzcl otitfyf...

fen, zal ik u voor een' grootcl' W Jarzeggcr dan dcngceJen Pü;montois uitbazuinen.
Uw E: Vrimt

]ULIO

ROMANO.

Hermes betnigt dezelve confideratie voor dezen Ep~qel als voor djen
van KL A A S G R Y P HOM I NES, en lJy zal noÎt eenige zaak
Vóln die natuur beantwoorden.
Tockomcodcn DonderdJg zal .Am.biJ de ware bcfchryving van
Kapitein Ha/es vlottend Eilant van Puimfieen, waarop zyn D.emoil
voor Konfiapelsmaat ge"al'en heeft, zynen Lezers gemeen m~kcn.
--------------,--

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterda!ll by
.ArnoldWiIliJ; Amfierdam 1: Ratdb,mt, J: OO#f:r1l')k. en J): Rank.;
. Haarlem .111.. vaa/,ce; Leiden de :Jan/Joom vtl"}der Aa en y: Knr,lftt'r,
Delf R: Boitet, Utrecht M: L: CIJadoiJ; '5 Hanogcnbofch C: 11':
't,'(Jnder Hoe.'w; Bel'2CU op Zoom Overfiraten ; Bn:da Evermf4ru, enz,
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Sat mihi follt 'paNci 'LeOfJreJ; ,jI (fitiS 1111111,
Si nImf) mi Je!."t , fatm'hi NuJlflJ trit.

J.

AUDOENt.

H E!rmes iat 'eenzaamwort,,gdyk een 'L.hy Vróuwebeeltzoodat in
i.:nbarenaftants

WatlOeef

D~"'(Jn,

Epi:.

#t mirake.

elefol..at a!s een

Dorpp:lfioor,' wiens 90uvernante door d'ongewyde,handen van, Dra..
De vacht V<1n dm Geèn was
ffi('er verlengt dan die van Schipper Bontckoc t w'!nneer hy dacht:
Daar vllar ik.,h!m; en zyne LuikfcheZolen waren hardergefchroeit
dan de hoornige fuitcnvan een Procdlielantaarn. Zyne kouITcn fcheeDen vedooit gelyk Kcul(che kruiken; en zynbaart en haircn waren
door eene mi/le~ituz:.e hette in een gekronkclt als de krollen van eene
omgekeerde paruik, die Joorhet Vagevuur van een' oven beproeft is.
H)' had geen' reuk als Ezau, maar wel als. d'Ojfi,ier van een Bom..
bardeer- GalJoot, die zich met loffen en laden cenige uuren heeft ge.
;'ivermrt; en zyne oogen Aikkerden gelyk de blikken van de Egyp.
tj[che Vorftin op de Leid{che Rariceitkamer. A,h, Hermts ! (zei
d'armc Spirit~, na dal hy met'èr haan cenigc pnff1gltS in een tweefioops
A aa
foliant
ganders OOtwyd is, zag binnen treden.

( jt+ )
foliant ouden Suran[on, waarovtr Hermesriudimrd~, had nagezien) dat
Eil4rlt, dat Ei/am t Wat doch voor een Eilam? (vroeg de bejaarde
Student •.•. )- Heeft dan HermtS het re/aas 'flan K'lpitein Ha/es niet
doorbladert. (vervolgde h y) 'Waarin hJ [chryft een vlottend Ei/am van.
Prtifti/letn,·vier "']Ien lang, meteen' vuur in 't middtm , en aun weer..
ftante,o met bergen gefortificeert ) ontmoet te hebben? Ja (hervatte AJ1144
bis) en ~O/l het moge~Yk.. ;S rIJ] eenige particuiarif~iten daarvan mede te
deeien, ~ult den Oudtll Mlm. benevens de.rz.elf. wehneel1endi Let.erl
ve,rf/ichte~ .. Daar loe b~" ik... i" ~flat:. rier ])it-nO I1j en hy begon (~~
al.\10rens noch [wee ~ drIemalen In lucht van Sur,mfo't, zYQ' adem tè
hebben herhaalt) 't verhaal van het volgende \'V'oildcrnieus. .
Ik ging by geval, 0 Zoon van Jupyn ( zei D.emon ) door eenige
I

g,

l.uchtgeellen vergezeIfchapt , een luchtje rapen op den Jf. Melkweg, ge ..
zint aldaar een kopje aardbeijen met zoeten room te [mullen, wan ..
neer ik, peer\vaarts ziende, eene brandende fioffe op' het tegcnftrydiaelement, de zee, zag dobberen. In min dan drie minu ten \Verde~
onze neusgaten me,t een' on \'erdrage1ykel1 reuk, als van papn:f, per4
kament en ganzefchachten vervult, waarop myne ComptZ.{nrms [nelIer
·vl!rfto.vendall dè gevederde KoetspJerdcn van de Schuimgodin , wan4
neer die door een' ver[che~lrenden Adelaar ontmoet worden. Doch
ik, die door myne dÎcnfl:~l3l'heit ben vaftgeklonkcn aan de Geleerd~~~J
was den reuk van dien Nardus gewoon, en daalde zachtjes neerwaart',
óm dat wonderwerk van naby te befchouwen. Zoo ras ik geIlIlt
was, wert ik een Kaercl ziende, zOr) verfcheurt en verhakkelt als het
gèp;keerde \\·jffibais van een' S?'1l11fchen AIguazil, en zulks. doodieri
hy op niets anders to.elei, dan om den top van een fieil gcbrtgt.,
Pindus genoemt I zonder klimfporen te bereiken. H y was (fit venia
verbiJ ) een Dichter, Rymer of Poëet. Ik vroeg aan dien reukdoo ..
zen Klimmer, in Wlt Gewcft dat tk was .•... Dochhy, zonder iets
te antwoorden, fleurde tny in een Wynhuis;. en na dat ik zyne rcch ..
terhant met een' pinrsroemer wyns, en zyne linker met de derdep::trt
van een' EngeIfchen Kaas, benevens cenige tarwe Befchuiten gezalfc
bad (Dichtkunde is als een [duale Tüin, die niets zonder vocht eh
en voorbrengt) vertelde l1y my het volgende Spreukje:
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('31' )
Dit Eihnt is de Rl'puhtyk d~r Geleerdcll;, die "aft een' ouden tut
is, en, volgens J"'I..!!fU.l, voor denZumvloet fubjijlferd6, want hJ
rnentioneert de pilartn waarop de begin~elen alkr wetellfcheappen wa.
ren gfgrtJ'liwt •
Daar is geen Gemeenehdl: ([alv, meUor;) dat meer bevolkt i$ t'll
meer vryheltbezit dan die Repllblyk. Een ieder woft'ergerefpekJem,
tor de Vrouwen en Kindéren inkluis. H ier is de generale oven, waarill
alle konfienen wetcnfchappen, ondereen gefmolten zynde, tot klok..
ken worden gegoten, op wier geluit de Geleerden daniT'cn. J)e
SpanJaart is voor eene Courante, d'Engelsman voor een :lig, de Frans.,.
mm voor een BourÎe, de Duitfcher voor een' Klompen. en eene on~
bekende Natie voor een' Pluggendans •
De Staatkunde van dit Eilant befiaar, À1'tU pril, gelyk Fr.. nCche t.","!'
plimrnten. meer in woorden dan in werken; meer in dwalcnJeyeflexien
dan heilzame uitvoeringen; en 't gemeen leeft, gelyk een KameIe ..
on, op de lucht van loftuitingen en cene ingebeelde deugt van wel~
fprekenheit. Hun koopha.ndel is imaginair, en hunne rykdornmen
zyn onzichtbaar. Zy leggen doorgaans toe om langs de livrei v~a
een' Pe!l:mee!l:er {wit en zwart) een amptje jn d'Onfierffclykhcit ft;
bekomen; en t bewufi dat in dat Koninkryk de levensmiddelen gatl{ch
dunr zyn<, gewennen zy zich hy tyu tot vaften. Zr nerven in
'tvleefch om in d~n geeft te leven; en zonder dl: HofpitaJen van tI:,.
nereufe Drukkers, die hun cene wekelykfchc portie G arllenbrOQt ca
een' teug (chraal Moutwater uitdeden, zouden 'er zich dui~cpde (d~
Fr;,nfche Refugils en Pi"re MtlrtttlUI-Schryvers uitgezondert) op St.
Jobs mefl:hoop met potfcherven moeten kittelen.
Grootcr variteit is'er onder dat volk dan onder een neat,r EIhgelfeke AurÎculaas, of een kor kwaataartige Kemphlnen. De fl:aat is
verdeelt tuiT'chen de mediterende \Vysgeeren; de doodeJyke Gc:necs.
heeren; de ol1geinterefJeerde Rechtsgeleerden; dl' Romllne[que H ifiorie.
fchryvers j knorrende Outheitkenners ; winderige Orllteuren; hahklievcnde Gr(Jmmaticij fantafIJk,.e Afirologanten; moorrdadige ChJmic; eli
fcharryke Poëten. DeecrHe verkoopcn hunne giffingen voor Ora.
kden; de tweede maken ruÎmbaan voorde Naneven; de derde rooven
met prilli/elie j de vierde liegen al'l Kretenzers; de vyfde nefielen als
A. 'J a
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uiten opvervaîîe torens en puinhoopen; de rescfe 2!yn de klapper..
lu'iden variW'unren vandroefheit of vreugt ;de zevende zyn de Beu..
len der jeugt en de. <:Juimfchroev~n der letteren; de achdl:e de- Egyp ..
tenaars der PJ~neten; de negende de Slagzwaerden der Geneeskunde I
ende tiende droomen alto'os van Diamanten, doch vinden zelden meer
in· hunne flaapzalen dan een· paar onpare [,boenen of een' fioel met
drie pooten.
Op de verhevenfte plaats van dit Gemeenebefl: is .een'geprivi/egeertr
Autaar opgerecht, den Afgod NI E T toegewyt, dewelke dagelyb
met vele foJemniteittn van die Heeren wort geviert. Het is op
N IE T dat de mo1erne 'Yysgeeren;I onder de urmen yan .. Ledig.
t dunne Stofen .Jo dUlficre EIge~[,hap ons Irt/kluren. Het IS op. NI E T,
en zonder borgtogt, dat' de beloften der Geneesheeren gefóndeert.
2yn • Het is het Îmereft van NI ET, en, geenzins het recht, van
hunne Meefl:ers, dat de Rechtsgeleerden bepleitt:n... N tE 1; is de
11,,%.;1 en " f'lInd"ment van onze meene Gefc hichtfchryvers; en NI E T
is de zuurdee{fem die hun beflag d'oet ryzen • Het is N IE T dat de
ge-brilde Outheirkenners oP. d'onzi,htbare Infcriptien der Mldailles,
en onder de Roomfche óf Griekfche . puinhoopen zoeken. Het is
NI E Tdat de Or(ZlIuren metcene ftatieur:.e woordenpraal opvyzden •.
Het is NI E T waar mê de' (kpnmaticj, heer v~rfch geheugen der Qn_
noz:ele .Jeugt opvullen. Op~ N r E T &ontempler:en, de Starrekykers J
en op N IET is de veelhek:.derwerelden geiHcht .

Het is N IET

dat de ChJmijlen in het ondenoek naar den !teen der wyzen oprapen;
e-nhet is dat· onweergadelyke N IET dat de Poëten ophelderen, en
meePerLi's gout J Ormus paeden en ce.uwiggroenende lauweren op..
tralyen.
.

Schaamte. is ·de zwaarfie Llrat c1tr d'Cftige Geleerden, •.
Hun Huisgod is eeil' goede naam.
11 ~chten 't leven min dan d'ingebeelde faamWaar Jan'gs 'er velen naar d'onftcrflykheit laveerden,.
man
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De grOGte

Ch~pe1ain, een aller Dichtrm Sanr,

Viel weder in zyn NI ET, na twintig jlar te rompen,
Om la Pucellc te doen dalllfen op twee fiom pen ,
Die naau de Oagtoorts· zag of wert op nieu verbr.mt.
Ja indien een voornaam Gezant in liet yskoude Winter[aizoen van'
zyne hooge jaren geene c-ommentarien ovel' de Schrift had gemaakt; of
Ponmeufs nieumaren in hoogdravend Latyn aan een uitheemfch Vorft
overgefchikt, die heldere zon zou zonder rnerkdyke vlekken gezonken zyn.
De predommerende Ondeugden van die Natie zyn LaatdunkentReit, Ydelheit ,Hovaerdy , ]alouzy , N yd en Kwaatfprekentheit.Ook
regeert 'er in dat Geweft eene Lantziekte, Honger gedoopt. die ~er·
duizenden ontydig wechOeept. De zegeningen van in de Hontsda~
gen [choon Iinn~n, en 's Winters een' .warmen mantel, en fchoeneni
die geen [neeu water trekken, te dragen, zyn onbekende gezontheden:
aan dat volk.
M~n ontdekt'er Struikroovers en Bandyten, onbefchaamde Teljoor:..
lekkers en Chevaliers d:indujlrie, die. op d~uitvindiogen van andere
befiaan; die MeJlieurs fChuilen achter boomen·en hagen, en fiaan altoos fchrap om eene aartige gedachte ofvolgeefiig 3nt\VOort. van de"n
een of anderen voorbyganger te tlttrappeeren. Onder dat foort is· een
Kaercl dien N.àtuur tot de el, doch een erger Genius tot de pen dejli~
neerde. Die Dommekracht verkoos de kGurant voor zyn aambee1t"
en trachtte daarop des zelfs univer'%.eeJe fiof met zyn' lompen hamer uit
te breiden. Doch witn .is on bekent dat men , om. die materi,
behoorelyk te behandelen t van Lant- cn Zeeoorlogen een vol..
maakt denkbeelt moet hebben ?-llit men in de Ltntbefchryving gecn
Vreemdeling moet zyn? Dat men de hifioriekunde, geOlchtrehning'
van IJlllftre Familtm, 't geheim- der Hoven, Staatkunde, intereH der
Vorfien, en de Zedenkennis aller Natie", moet bezitten? Doch die
Knaap, te laat gevoelende dat zyne. onderneming eeri' .Ac);i/les ca
geen' Thtrftlel pafie, keerde de medaille 't binnenfie buiten, en
belvormde J. selyk ~ PoIiçhinel/e van cen Marioneu,.Spcl, de

Aaa3
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aettigll'e 4er nicustydinger. in Pluggthinorierjes tn onge!ulte B~'I/fofl':'
nerJéln.

.

Andere wederom azen J ah gcmakkelyke horzelen, op de h 'rt/lerkende granaatbloemen van Plr.dus, cn durven hunne deltlzrtte hInden
uict eens uit del} mou ftCkC11 Od} de minlte gewa{fen van Hdlkon of
drn Olympus te bcfproeietl. Men vint 'er ook Mcnic1,cnhatcrs,
Wc:.:rwolven en Latynfche School·Dionyziaoen;

Cebaarde

K"k.!4fen,

gefronflt BjtebfJHWm;

GelDImde [pokt1t tot den nacht.
Die onder Apuleüs vachl
Jls Buffels '1 onryp gras Jet' .tedrt jlllgt herf....aHIt"" iWier grimge/aal j1A4t altoos flrak.,.
Door 't deftig roebtwind en

rykIJlaf va" .fen p/jf~.

De Dichters t die hongerige Dichters, dewelke t als MiÁap", in
dël1 overvJO(~t van goude en diamante uitvindingen barften, zal ik
óvcllla.sn.: ook.r.al ik de oud.e kleerkoopcrs , die de boeken het ach ..
«rne voor letten p h::nèvens de Rapfodiften , niet eens aanraken. Des..
gelyks paper ik tHlzwygende die Babbelaars, die in vele woorden niets
leggen, en echter als conver[arÎe- Tierannen altoos ft hoogfie woort
voeren; noch gedenk ik niet die vieze 1(curmecfiers, die met de ba.
laos yan eengoutgewigt de werken valt hunnen Evenaaften, en met
die van de Waag hunne eigen verminkte wangedrochten wégen; maar
willievcr tot de befchryving van dat eeuwigdllurend vuur.., benevens.
der ze~ver OGrzuk t aartCn efgenfchJp overgaan.
Dat eeuwigduurendvuur van Ptll/a" en niet van {l"eflil t is in h<:'t
bartje van dit Eilant g<:"plmlt:, en beflaat uit vurige meditatien, ,.keitjes der Ouden Grieken en ltaHaanfche Geleerden.. Naar dit Fottrnaii
troppen dagelyks de 11Ioderne Stfildioji t en fommige doopen de punten
van hunne fch~yfpennen (gelyk de Glasblazers hunne y (ere inftrll4
men/en) in die brandende mtJIerl~ t waarlangs· z~ eene dunne vcr.
e!aasde fiof ópbaleo .. Doch het kORfi.je om 4ie {tof te. echallde1cft

niet:
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niet 'fix' hebbende, "alt de brui i.n duigen'. of fprin~t i11 endeélb~'
~ofjes onJer dIJ pooten van die reukeIooze W!laghhlzen;o welke deelt..
jes 1.y dan door een vogellym, uit den Hulftboom van eenc ftckclige
Saryra zaamgeftelc, trachten aan malkanderen te plakken J doch te
yergecffch •
d' Altaar van de Godinne Laverna ,"PatronejJè der Dieven, is naby
dien brandenden ~tna in eene duifiere bofTehaadje opgerecht, voor
wiens he'i1igdom.nen de Autheuren dagelyks .Imnne gebeden uitfiort ..
ten. Hl:t walTche Beelt van die Godes verbeelt een uithangbort van
de goede V roti, dat is, een' hoofddoozen romp. \Vaarfchynelyk is
dit een mifterieus Zinncbeclt, dat de Baarmoeder der hedendaag(che
Schryvers min volmaakte vruchten, zonder hooft of herffenen, dan
onvolmaJkte rompen voortbrengt. Nevens die K3pel {tont een minder Auter .voor 'c :Ilo Bedrog, waarvoor de Geleertheirs.Candidaten
dagelyks nederknielden , en folemneele getyden prevelden, op hoop'
van ten eenigen tyde een' gryzen Geleerden naakt uit te fchudden, of
demanufcript4n v.an een' modernen Wysgecr magtig te worden. On ..
der dat foort zyn 'er vcr{chcide gcween, dewelke, na dat ze , gelyk dik:'vergulde Financiers, een' tamelyken bl,lit op de Outheit haJden ver-overt, dat gdl.olen metaal tegens hunne Weldoenders gebru ikten. Onder die Ondankbarcn telt men Monfieur ,Perrault, die, mcer d:ltl bye
ziende in de Griàfèhc Taal, den blintgebo:'cn Homeer van blin!.hdt
des Gec{ts heeft dUfvet'l bdchuldigen. Daar is, de doodelyke Bemlj en
zyn Achates Wo{lon, twee vergald,' Antfl,gonijlen der Outheit • En noch
dw,IJlt 'er Je fchim van een' verwaandl:n Glazemaker, die. zoo taalkundig
zynde als de Mulder Marco/phuJ. iJ div;"zIJ Roratio voor een' Lierman'
durfde aanba{fen; benevens ver[thcide Namcloozen I die de Antyken bic·
terder beh;lndelen dan Fra Paolo de Pausgez.inden I 0f ."-{aimburg de Bedtfiormers; Maimbllrg de groöte, die ond(!r de Gefchicht(chryvers wort
getelt als Don fJ.!li&hat onder de dolende Ridders, cn I gclyk een Gre.(orio
L~ti I vemllingjcs uitlevert om recht Ol/ercÎnt !taande in {bap te vallen.
De belooningcn worden in deze Rcpublyk op eene wonderlyke
wyze gedeftributtrt. By vcorbeelt, een Zanger die zoo koel is als
een Y~kclJel', zoo doorgaat als (cn Teems, zoo· verhcVt"11 J!~ het
Fllnda:'" Nee leviDr;, frQbit(lt~ j~jtlria flii'lm AI ril ftfltf(Ji ererfa ,;yal •
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Punlammt vin den Tempel fan Efczen, til %00 'tuchtig als de Pita..
miden van groot Kairo, fpyft, door de ;mrodll[he van een Klinkdicht,
tnet ('cn GranJe van de ecrlte ClaJfo, terwyl een wal "<"ger Competite",
met de Stalknechten zyn' Vaftenavonthoudt. Een Tonec1Guk, zaam ..
geGeIt uit Romeinfche Veltheeren en Matrouze - fpreekwyzen, zal
veC'ltyts den Palmtak uit de handèn des Uitdeelers wringen. Door een~
onbezonnen yver wort de KetdtrGIR met lauweren ead.e Luit me'
«a frrooien Diadee", bekranfi.

Mllar

hat~e J ~t;1

etn Zot die ~;cb wil fTJfrhaaJlen.

Nem, fnk!), jlmll UIP' (nellen v/oet.
Te ftlJieljk.. t.Jn k!urt niemant goet.
De
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Gedrukt voor den Alltheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
.Arnold ,Wtllil ; A mfterdatnJ: .Ratelbant , J: Ooperll'Jk, en D: . $ank.;
Haarlem M; vall Lee; Leiq~n de 1anf/Dons 'lIander Aa en G: Knmtr,
Delf R: Boitet, Utrecht.4f: 1:-: CharllJiJ; ~s Hartogenbo(c~ C: ~r:
vonder Hoevm; Bergen op Zoom Over{lrlliell; Breda ETJlT1n4./11, en~,
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Pallas enim cum fit fapientia, nui/i
Nubere vult bomin; : cur? quia nemo SlIpie;
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huiden zal Hermes den draat van D:rmons relaal , dat doot,
Opeenen
en
hem ontrukt was, langs het voet.
George~

Bourgogne-wint

padt van eene hervormde abjlinentie trachten op te loopen; en hy zal
zonder eene verdrietige voorreden (by d'Italianen de .y. Saus van een'
boek genoemt) in de befchryving van de Republyk der Geleerden
voortgaan.
'
De voornaamfie Letterhelden v.an dit uitgeteerde Gemeenebelt zyn
'gezant als Grasmaijers; zyeten min en leven gefirenger. Zy bezitten
onder anderen den Autheur van den BoerenjlrJt, die's winters in de
linnc wieken van een Mo/felfchuit, en zomers in de Finlantfche equipagie van een dierenvacht gebaken is. Oûk is'er de Schryvcr van het
Verlojl 'Jeru't.alem, die eertyts de oogen van zyne kat verzocht, dewyl
hem geit mankeerde om cene t nachtkaers te koopen; ep- Xiiander ,die
zyne geleerde Noten over Dion Cdffiu: tegens een kommetje Franfche
(oupe verruiHe: Agrippa is ons door armoede, en Michiel Cervantel
B bb
door
t Non havendo candele per ifcri.
'!: La falfa del liws.
vere' , fo~;, verft·
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d,1or de lepelzucht onnallen: j1 het is waar{chynelyk ((choon ArgNI
pas een S:alj01gen der Zanggodinl1en is) dat hy echter geen duimbreet van die wakkere Mannen in zyn flerRot zalverCchillen.
Het fchvnt een kwaat voorteeken . dat verfcheidc: Geleerden door
"ene {linkéche geboorte in de waerelt zyn gcbuitelt; en het is eene
waarheit dlt z1 ziçh noch dagclyks in de Oinkfche Slinger-exercitie oeffe.
nen, om het minft..e hlirtjcvan hunne vrienden of vyanden te treffen.
Die beham:le Onrhcirkenner FulviUJ Urftnul was een onecht kint van
fen voornaam Edclmm. Anronills B,jiIlJ, Au/beur van Rom" Sotterra"ea, wu '~~n zydelings Aterling, door een Romeinfch Ridder op
een Afrika:mfch Prllimeboomrje geënt. PomponiuJ Ltttul Was de:
BJfiaart v:m een Prins van Salerne: en de Surrekyker Ga/ileul, die
200 flmiliallr WlS met het huis der Goden,
dat Mm meer dan
honder.t kopprls kreeften Q'let hem heeft gc[rnult, cn Venus driemalen 's week~ een geelvinksneO;c m~t hem floorde, was zonder huwelykfche voorwaarde door een Florentyns Kava/ier en eene onpare
Winkeldochter toegetakelt.
De Geleerden fçhillcn doorgaans hunne {checnen over drie A mer!foorrfche Puntfieenen. Vooreerft: nruikelen over den Kei van Pdan.
t~rit de Schoo\ge\c:erde.n ; over den Kei. van Mi[antropia de Critici;
en over den Kei v.an uitputting die onvcrmQeidc Schryvers, die veel.
tyes met de v.a\lende ziekte van luc.htige gedachten, of met de op.,
ftyging van malle buien behebt zyn.
De Schryvcrs verzamelen dikmaals, als Luchrgeefien, op hooge hergen. of, als Nachtfpoken. in dirpe kelders; de eerfie om verheve,
en de tweede om. diepJinnige gedachten uit te vinden. Zy trlJk.!eren
malkanderen op de dldelfieenen der Anty/t.m en de dikoverfUlk<:rde
dulleheien der M,,4erne: het eerfie gerecht is aan huo' fmalk een vrecm.
deling, cn het tweede is aan a.lle fync tongen een wllg.
De minfie Wysge('r is een Herdooper: en fchoon hem de gehci.
men, dewCl"lke onder de namcn der oude Heb,cen, Grj('ken en
LJtyne.n (chuile". ja veeltyts uit den mont dt'r Orakelen (proten ,
niet onhc:'kenr zyn, echter moet de naam, gdyk die van eeo nieugekoren Paus of ecn Duitfche Them(J" in 't Grit'ks of LatYIl worden
f)"et~elet, rflnneg~4r Ie Fevrt! wmt T A N N A Q...U I L f A 11 F ~; of f,hoon
T4ltnlltjuil noit een eigen man$ naam i$ ge weeft • De Jong wort J u~
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N rvs, Scu/er is S A !I I N US, en Mo/tfer M y C IL L U :i. Pan dm lJofcb
verlieft ûch in S Y L VI US, en Oude""lter in PAL EON C H 1 DOR U S J
terwyl :Jan Viélor RoJfj met de VaRenavontseertytelen van JAN US
N I C I U SER Y Y H R JE U S opgefchikt is •
De Railleurs t die dagelyks met de puntige Stekades van (chimpfcheuten de quart en t;erce naar 't plnflron van hunnen Evenndtcn
flooten , worden menigmaal met de eige munt betaalt. Heeft Yoffius
den grooten SalmaJiu$ niet de huit over d'ooren gehaalt? Is BokJ.gn..
berg niet als een Marmiton door Doufo over den neus gehouwen?
En is uw Baas Hermes niet door twee Zangers zoo van naoy gebarbiert, dat men des Zamrdagsavont niet een grys hair op de Kin vau
den Ouden Kan befpeuren ?
Bibliomania is eene generale plaag in dit Gewcll:; en een Litterator,
:zoo Taalkundig als een Wefrerkreitfche Walt jonker , vergadert met
koft en moeite de fioffe en a(fcheoverblyfzelen der Oofierfche Wysgeeren, beUuit die Reliquien in de Lykbus van een verguIt Boekver..
trek, en vertoont die op folemneele Feefidagen aan de Geleerden,
welke kofielyke Manufcripten, van naby door het kriihl van oordtd
befchout, oogfchynelyk veranderen in netuitgcfchreve Kantoorboeken
Vlln Arabifche Koopluiden •
De meefte Studenten zyn hun onderhout verplicht aan een clement J
Water genoemt, en ze zyn de Tegenvoeters der Egyptenaren, die,
om dat de Godinne der Liefde by hen onder de geda~nte van een'
Vis wiert aangebeden, nimmer die gefchubde Zwemmers durfden
proeven. Men gelooft dat de welgemanierde ..Argul zyne koele vindingen aan het eten van Ybot is verfchllldigt. Ook is het \Vur dat,
indien hy niet in het killig tceken van Pifcn was zumgefiolt, hy nim.
mer met zoo veel [ucces in dat van Kapricornus zou verhuifi zyn .
Gevangkcnis {chaat gec:nc vVysgceren j want (Demofthenei uitgezondert, die zich vrywillig in een getralyt Bockvenrck opOaot om de
Zedcletfen te befillderen) heeft niet BoftIJ,UJ d.lt weergaloos \vetk,
~e Vertroof/ing der Filo%"ofie, in eene verfiaalde K,; ... emtlt opgcfielt? Befchreef de groote Hugo niet op het Huis te Locvefiein het puikfie van
zyne Theologfche Trak.!aten, die deftige Befpiegelingen over Mattheus?
Pende Buchanan niet in het' onderaartfdl gewelf van cene Portugeefch;
genngkenis die hcerdyke U itbreiding over de pfalmen? En WOrt 'er uit C
nbb :!.
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gelooft dat Michiel Cerv4nteJzyn' Don ~;cb6t (het eenigrl:c bock
dat MonJietlr St. Evremfmt efHmeerde) op de BarbaryCche Galeien heeft
gecomponeert? En wort 'er ook niet dagelyks een heerlyk Treurfpel
uit een Arnhems Tuchthuis te gemoet gezien?
.
Moderatie is geen A penjong dat een Uittrekzelfchryvertje ooit zal
dootfoolen; ook zal hy, in plaats van een Uittrekzcl aan de Geleer.
den noit een Schimpfchrift, of aan den weke1ykfchen Hermes den
c:ernaam van een kladfchrift vereeren. . Hy weet (ft is veel gezeit hy
weet) dat het minder konit is alle drie mlanden eene Ezelszaal met
Uittrekzels te bordlltJren, dan wekelyks de nieusgierigen met een
Spreukje van eigen inventie te onderhouden.
Zy kennen zelden den middelw'eg om hunne werken te perfeE/-io1te.
ren, maar verflytcll meefr hunne beerenjongetl door dezelve gefiadig
te likken en potyfien; of laten die, by mank§mmt van een' behool'elyken omtrek, onbefchaafc wechloopén. Konrt behoeft niet te rckken
als een Looper, of te marc/Jeeren als een Sp:mjaart. Daar is weinig
aan gelegen dat een AH/beur gCCll Hart zy,. miu hy geene Schildpad
gelyke.
Veeltyts betuigt men voor de kreupelen' een natlTllrtyk medelyden;
lUllr men berchemp.t de Bultenaars.
Desgelyks wort een kreupele
Schryver, die maar tamelyk vruchtbaar is, door de vingeren gezien;
maar een onecht \V ysgeer, die dagelyks gebulte kinderen langs eene
bedrukte drukpers baart ~ is voor #t gemeen een Jall J en een walg
voor vreemdelingen.
Die de konn van ni~t altoos eenvormig te zyn bereikt, is gclllk~
k ig. Somtyts trekt d' appetJt !laar eene Kalfsborfr, en [omtyts naar
(.en' omgekeer,len Arminiaan . Van da1g nnr eene uoutei/le Bourgogne\Vyn, en morgen naar ('ene fles Nimwecg(che Mol. Die de middelmaat tl1{fchen de nvfheit v:m den Examinator en de z\V3khcit van
den A~gf'S uitvint (tu'tifTimus ibit) zal veilig gaill1 . De eerfie is altoOS zoo bruin als een Zeelt, en de bane loopt eeuwig in 't groen of
in 't geel.
Onder de principaalfte domineert de kwylcndc Lantzickre van eigen
lof. PliniuJ de jonge, CiCi1"O, Balvlc en Voitttre, zal ik niet eens
aanraken. Maar is het niet onverdr.1ge!yk, D.tmon, dat Latyncn en
!.It3victen met de pocijcrkwaftell van bftè loftuitingen, en zulks al ..

toos
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toos uit refpeEl voor de Cab41e, de Ezelsooren van een Dichters Cm.
terfeitz.el loeken onzichtbaar te maken?
De JuJlllie wort door onvoorzichtige Toetzers en Muggezifters met
meer wret:theit dan oordeel gendminljlreert. Onverdragdyke tormenten moeten de Geletterden van die Dwingelanden, en voornamelyk
zoo het geft'onfte Hairkljevers en 'edanten zvn, verdragen. Zy hJkken en kerven de ongelukkige werken der Anryk!n cn HedcndaJgfche
onder malklOdcren, pu/verifeeren v\ecfch en beenderen I en ziften t)?
cn groen door de zeef van een Gelagchelyk onderzoek; dcx:h tot dato
dezes weet geen meukh welk by hen meer WOrt gewaerd"ert) dolt
geen d~t ~er boven op blyft zitren , of weI het g~'en 'cr door heen
valt: doch dit weet een ieder, dat die Examinaton (gdyk de zachtmoedige Paters lnquifiteurs) hunnen Lyderen b;;kcntcililfcn uit den·
gorgel trekken, waaraal) zy nimmer zyll fchuldig gewed);.
Nochmaals her is een groote N I i T wa~\rall1 zich aHe de Geleerden
tzttacheren. Het is voor N 1 ET dat zy di(puueren en l1.lrrewJrren 7
pleiten en fchelden J zich vermoorden en verdoemen .•.• in 't kort.
na bet Outer van den A fgodt NI E T hunnen ganfchen levensloop
bewaakt, be'vvierookt en geëcrt te hebben, v.llkn zy als okkernoren
uit de rype bolfiers van hunne aart[chc huiden, met die: vcrtroo[tlllg
alleenlyk, dat zy door NI E T zoo wcl alli.leren als zich zelve11 mhlclt
hebben eu bedrogen.
Hierop, 2> Godts Tolk, omfprong de Poëtifche ader van mynen
oprechten \Vechwyzer, want de KJmcrJilnaar der l\tulen donderde
met onevene accenten het volgende Klinkdicht uit de bodl:
.
Wat is een Schooltieran een vJltfdle Straatgeleerde ?
Een Mallemeeuw in 't licht, een HlJS in m.1r.efcÏJvn
. ,.
Een Blke zonder vuur, een ghs \'el [ch;lJUe wyn;
Een Pootuil op een kruk, waar hngs dJt Sprceunt:cf feheerde;.

Een Haal1, wiens qU.1kk-:lbeell in onrufl: ruft ,·(rkeer.le,
Die op zyn' mcfthóop trodt Denys den Sotlv{,fl'in;
Die {haf gcbornclt is door Ongrieks, flccht LJtyn
En erger Nederduits J wilarop de Slinger tcerd~.
Bb b ,
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Hy drukt de Pers en Jeugt,

tot dat de beul deTyt
Hem .Ie gras ontmaait en bergt, waarop dit Monner byr=
Dan valt hy, die t verdienfl: door fchelden heeft gekerelt.
Zoo valt een Nachtgefpens als Febus oog ontluikt j
Zoo valt een Lettergier wanneerzyn glory duikt.
Hoe gril- en wervclûek, & Da:mon, is de wereld
J

Nau~eJyks was dit nootrchikkelyk Klinkdicht geëindigt, of de aar~
de begon onder onze voeten· te trillen, de lucht wcrt met dikke
wolken overtrokken, het miflerieu'l..e vuur verbleekte, de Altaren,
voor NI ET, Dieveryen Bedrog gefiicht, daverden, en op i\raat
komende, zag ik dat de meefie Wysgeeren gelyk groene rieten, aan4
geblazen door Boreas, begonden te fidderen en te beven. Die ge.
I:lterde Hartdravers hippelden als Exters, kakelden als Hoenders, en
hepen als" Antilopen, en ik zag, 0 Hc:rmes, dat de fommige mal~
kólnderen gehede pintsroemers Latyn en andere Onduit[che Talen
Illar 't hooft gooiden, terwyl hunne Col/egaas zoo moedernaakt in
Taalkunde waren als versgekipte muO'chen. Ik vroeg aan den Poëet
wat toch de oorzaak was van deze confuz.ie. Waarop hy met fchreien~
de oogen repliceerde: Och, D.emon ( noteer dat wy broederfchap hadden
gedronken, en myn naam in zyn Stamboek was gchuisvefl:) tie Republyk.,.
der Geleerden, door N IET be't..wangert t is in barensnoot , en die re[peè1hle Heeren z..yn de Vroctdokf.oren die aanftonts z:.ulle" nederk..,nielen om

'er van dat Plik.. te onthejfev; maar ik. vreu, tk.. vrees dat d'Oude HermeI
het Kraammu't..Jk.. van die algemeene Kamerpoes %..al betIIlen, ja de groorjle
Zelfl/mt der HTeetnÎeten 74tll hem bJ den baart vatteH; want als Bruin
onder dm voet tuimelt, kgnnen !,vee Buldogsen hem het opJlaan beletten J
eil • • • • • S1bito, 0 Am/bis (vervolgde D:rmon) nam ik ecn defpa~
rate refoltuie om deze onbckhaafde Geleerden te ontwyken. Ik
nadel'lle Minervaas fme Itkroes. ontvonkte een ent je fyne Lout J en,

eene Mp' ziende die met Filozofifch Bufchpoeder, om eell deftig
tC'uen kablals werk tot aan de fiarren te doen fieigeren, was opgevult,
ik 'er het brandende gereetfchap in; \vaaröp niet alleen die [cbln~

fiak

daleu~
lf

Dieren als een Hart J doch [nelIer van loop,
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dal('u!e Myn vruchteloos (prong, maar zelfs de drie voornoe l1lde:
Altaren overhoop geblazen w.ierMn: en ik re1J;lark!erde ;1) paJ{l#tl. dat
derzelver ~rontveO:('n bouvalliger waren dan de Fortifikfltis va~ e.eno,
SpJan{.. he Fro.tJtierplaats, 'r á"ie/ alk..oorr van cen gedelabereexJ. Ak!;,~
mil. of het [mal gebou van B.. dat met hoop is a.angeleit , en wanhoop zal worden QP~etrokken: in 't kort ik (prong, en trof het geluk van in Kapitein Ha/es Pacquetbool neder te dalen, dewelke my
aantlonts in de handen van den St,u'rJrt, dat een tame1yk Chirurgyn
was, overleverde, die op 't fpoedigfie myne wonden met het abftergerend water van welgefuikerde Flip afwidch , met den Olie van wel-'
gc1imoende Punch zalfde, en vorders door d~ Confoltrla Sarn[t(ljcil van
cene monfireuze Sc'he,p~podding en een gezoden Paternuk myne
"ervlo~en krachten herne1de. In Londen gelant zynde, begaf ik my
naar St. K 'uerins. waar ik Knpitein DoJfer- den Otl4m. opdeed, met
wien ik gym;J naar Rotterdam overnak • mits vereerende aan. zyn perfoon een koppel Guim·es. en zulks voor een hofptt(w/s 7rak/tment. en
cen Ledekant, ter groone van een Tik.takbort. A!hier z~gt het
Spreuk,c dolt de verzengde D4mDn ademhaalde j welk moment Hermes
opnam, en zyne oude borf\ in het nevensgaande vaar wel ontla!he.
Vaar wel, waanwyze Eeuw. Hermes • die. u zonder zorge heeft
gehruikt, verlaat u zonder leetwezen, WJnt gy waart voor hem geene
~oude, zilvcre. kopere noch yzere Eeu. Demo~riet heeft meer,
~c1agchen dan hy. doch Herakiiet meer trmen gefiott. Jong zynde
heeft hy noit de fplarzaamheit betracht, want wie js verzekert van
cene lengte der dagen? Ollt zvnde oordeelt hy dat het onnut laU
2yn. wanneer'er geen tyd oVl'rfchiet OlTl d'dlende te fmaken. H)'
is verplicht aan Natuur, en heklaagt zich niet over de fortuin, In zyo
vrient[chap is hy hdlcndig al$ ('en PI10'l..,IIOf, en in haat onbefiendig
als eene vrOl1. Hy verfmaJt, als een \\' ysgeer, de Lukgodin ; en
fchoon hy niet al te graag eene w1terzode zonder vj{ch uit een ge.
{chelm aarde vat met ten Fi/ouof zou deden, ec1m:r zal hy nooit
cen gulde kM alTI een Sar.bnapaah - blnl<et kittelen, Vaar noenmaals wel, doorletterde Eruw, wlnt [,hoon een Menfchenhatcr ti
bcgrvnfi, ~y welierom belacht een' M('nfchellhater. Ieder 7t,,,ttl~
vi~t'ZYn' Molie", ; en ieder Cotin zvn' Boitellu. De t}'(kn ver(chÜlell nóit io h,olrtsto~tcn, Dlaaf wel' in het behandelen de, hartsfOgte11.
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ten. De Heeren en Knechts, Juffers en Meisjes; Grytaart-s en
Jongelingen waren ten ,tyde van Plaulut nict vromer, noch erger dan
op dezen tydt. Het IS de onkunde der Zangers die de geJukzaliO'~
heit, gout en zilver, in de verwydering der eeuwen hebben geplaatfr.
Herrnes is van gevoelen dat onze Naneven van dit tegenwoordiic
zullen zingen gelyk wy thans doen van het gepafJeerdi.
Helaas waar is de vreugt van God StUUrmil Eeu)
Tom Arent, Pitt en Tetu J
Gez.elen aatz Jen difcll, ten apptiftruifJt {mu/dm ,
BevrJt van [cbllltingen, van naverm.an en [,bu/dm;
Tom FilliJ uit mz' houten k!/k.
Dron~

versgeper[chte wei of lauwe

~oetemelk;

Toen! ..• maar wat fohtelt bet onl aat RJmlrl of Poe'fell,
YflJdoen

'I

reflantjl aat hier Hermes beeft 'fJert.eten?

Toekomenden Donderdag zal Hermes eenige K()urantperioaes op..
{nyden, om zich nict al te ver van het Anticyraas Muiden te verwy~
deren.

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam hy
.Arnold Wtl/is; AmO:erdam J: Rate/bant, J: Oo{1erll'J~en D: Rank,.;
Haarlem M: vat1 Lee; Leiden de :JanfJoons 'l/ander A a en G: Knotter ,
Delf R: Boitet, Utrecht M: L: Charlois; ~s Hartogenbofch C: W:
'f./anaer Hoeven: Bergen op Zoom 01ler{1raten; Breda ElIermAfIS, enl.
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Donderdag
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1,1 Zo -I.

,Jm

3ic (7' apoftolico ucurrit EççlejitJ'V,rh,.

Tn.Tt1t:

heeft een
het Regime", van
T'. de BruR'el
eer gthad. van een Vijioen te Zien, namelyk. hoe een Lleve~

'Ta~boer v~

Wirte~berg

Vrouwebec1t tu{fchen den eerfren en tweeden Pinxterdag haar haute
doosje verliet, en, door twee groote lichten en:Engèlen verzde, driem~t den tour .f :/a moJe rondom het -kapelletje wanaelde, enz. v. .'Die
TrommeJflager heeft zoo een~ vreelfelyken a/arm onder'het (Arn;z.oelt
van de Kiekenseters verwekt, dat~er zync gechambreerde Monteeri"g
merkelyk door verargert is, zynde die door de knipfchaertjes der de1/0U Q.uezeltjcs en nieusgierige Vromjes (doch principalyk het voor,pant, waarin hy de 'Leenin.g, van den Ovedle Natuur ,erborg ) 2:00
mishandelt, dat het groote Gild van de-Boerenfchaar, ailders den Krygs.
raat, hem eerftdaags door den Snyder met de 11l1gc fchaar de maat van
eene nieuwe broek zal doen nemen. ,Het _zal Hermes luGen cenige
mirakelenze Santen en Santinnen , doch in paJfant, aan tc roeren. ,
\Vanneer men in den omtrek van de Hooftfi:adt van Brabant. en in
de circumferentie van het Spaanfchgezinde i\ nt werpen , de geboorte en
op voeding det: Santen en Santinnen wil befchollwen, moet men ~cr,
of, al~ Demck!:iet, ecne gchede fèbeepslading mil~en op verflyten 't
of, als Herak.!iet, een Maartsgcbrout tranen aan te kofte 'hangen. Te
Ccc
Brufi'C"l

( HO )

's

Brunei is nu ecne Mfla01lt1 gc1ogeert, dewelke eert~ts, in Hcrtógenbofch woonachtig zyndc, van Kittenmakers ~ Dootgravers en Pa..
pen voor St. Fdten wert gewen[cht j want binnen 2 1 uuren waren de
gcfl:orvenen door hare voorbidding zoo frifch als jonge Adelaars: en
was'tr iemant die het een' dag en nacht langer uithielt , dat was dan,
per ralller;e om eens te zien hoe lang het affcheit - trll/{!ement van,
tranen wel dumen 10U. Doch t'z.edert hare verplaaczing (,hynt het
als of ~er 't fraai is uitgearbeit. Santinnen te verplaatzen is als een twee ..
Je huwelyk: het groentje is 'er afgezocnt.
Noch is 'er eene Lieve Vrouwe van Vidorie, die eertyts de Bruffe.
laars in die vermaarde Bombardeering voor branr en fchaJe heeft be..
waart', en noch onlangs twee jonge magere Pattoren in Walvi{{chen
berfchept, dewelke thans zoo glad zyn, dat het de NonnetJes vele moeite
zoo kottt'n om ze als Pali~gen by de fr.1arten, valt te houden.
De ~warte Lieve Heer van HobokJn doet een trits van mirakelen.
Hy bewam de Monniken voor den honger, de Herbergiers voor de
tering, en de Boeremeisjes voor de geelzucht. Want zoo eene af:..
fluentie van aalmoeffen en drinkgelagen is 'er voor de twee eerite, el1
zoo eene confluentie van iets menfcheJykers voor de laatfte foort, dat
'er Anubis b~fla van roept.
Onze L. Jl'rouwe.1/an Duffe/en, die, fchoon 'Ly maar een klein Popje
'(Jan freen is, heeft echter zoo veel vermogen I dat 'Ly jaar uit jaar in
de Pellegrims verzacht, doch ~ter contrarie. de PeUegrirnelTen zoo verfteene, dat 'Ly dikmaals maanden werk hebben eer die kwaal aan 'dUn_
ken geraakt.
De M~donfl van de Bruffelfche Ti4rfr..inne . is niet op een ftroowÎ5,.
maar op een' Friefchen turf komen aandryven :. Deze verlolt, als eene
tweede Luçina I de zwangere Vrouwen van hare Vrucht, en de Dienft.
meisjes, die by nacht en ontyde eene kaers voor hare Kapel ontfh. ken,
van hare failles en muefen.
Daar is de beruchte L. 1'"rou",e van Lak.§n, die hare r'putatie aan
ten' Boerekneppel, St. Tml1e; genaamt • verfchuldigt is: Die P••
ITon,jfo is gerenomte r , wegens het nafpeuren van Gaudieven: cn het i.
waarfchynlyk dat. indien zyeenmaaJ mogt mêgaan op eene A.mfierdam{che DuiveJsftee~~ expe";t;" zy de van~ft mtrkelyk zou IIugmenteren.
De gryze Hij/oric,,! zal in de Spaanfche Zee van onze L.
va"
S,htrpln~~fI,J niet duiken, ~nnt die is bode11lloos van mirakeJ~,

r.
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ook heeft ~er d'Oude LipjiuJ met de brecde fchuimfpaal1 van ('('ne onvermoeide pen, in die h,eerclyke DijJèrtttlie, de ./I1iracu/i1 B, 'rl , Mont;1 AtUI;, liet vet zuiver afgefchuimt. Men ziet gccn witte Raaf \\'anneer men den ouderdom tot fpreukjes cn cene ongcfondcèrdc devotie
ziet vervallen. De OdJJfea van Papa Homter is van minder (I/loi dan
zyn Ilias; en de laadte Religi~ J die d' Agrippynfchc Zwaan omhcl,dc,
fcheelde ruim 10 percent op die van Arminus, En ...• maar Hermes willieffi van het veelkleurig kaanenfpel der S,l11tm cn Sant;nntn
,üftfleerm, uit vrees dat de H, t'avollt of morgen eens om huo
wa{.ch 'mogten komen.
Te Londen is Mr: Mij, de Drukker van het verfoeijclyk pafquil
tegens den Koning van Groot Brittanje, dat in zyn front met dele
twee regelen van Mara prykt,

o Socii

(nl!{jut enim tgnari Sumus ante ma/orfJm)
dabit Deus his quoque fine",.

o pajJi graviora!

Dat is : 0 Metge'l..ellen, die al 'mI harder leet hebt doorgeftall" , (JIU
heulJen de flDorlede rampen noch; Godt ~al dez.e oo~ wel eindigen:
naa~ Ntwgatt gezonden. Groote "pparentie is 'er dat die AliJl,
n,iar mate dat hy 0PWalrts klimt, in de lucht van Tyburn .. al verzwinden: cn oe welmeenende wen[chen, dat die waerdige Kerkelyke
per[oon, de Autheur van d:.Jt Gefchrift, hem tot het eerile Pofthuis , daar
lly van luchtpaerdenveranderen moet, mag vergezelfchappen, Her..
mes behoeft naar geen Haagfche Kermis te loopen, om te zien of 'er
op de groote Zaal van 'c Hof niet eene Ordonnantie is, waaruit men
~ewyzen kan dat de konO: der Drukkery meer fchade dan voordeel
a~n de werelt, en in 'c byzonder aan de Repuhlyk der Geleerden heeft
tÓegebragt. Die groote ChafJs der Boeken, die de Hofzaal bevat, is
alleen magtig een ieder te o\'ertlligen , dat, d3ar zoo vele Verkens
in een kot zyn, de fpoeHng van geeft dun moet vaHen; en dat die
frerelyke volumina!, gelyk de Fran[che Hovelingen, uitwendig min
verguIt zouden zyn, indien ze inwendig min verrot waren. Hoc
welig het onkruit der SekJ.ariflèn en Slismiltlk...en t'zedert Laurens Kofttrs
Drukvondeling vermeerdert is, laat Hermes over aan die gene de...
welke het ingewant van deze Pandoraas doo'> willen door{nuffe1en.
Doch dat de Sludia Humanitnti! (de befchaven de Gel('crthei t, zegt de
Vertaler) daardoor Iyn vermenigvuldigt i~ tamdyk waar, mits dat
C c e1.
meR
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Ifte~ desgclyks dan

zegge, dat een nuk Veenlants, naar mate dit-het

l1irgeb:lggert wort, vermeert ; en een Vertrek grooter wort naar mate
dat men her tltmtf4beleert. Dat door den vloc:t der boeken de groote Oce ..
aan der Wetenfchappen gezwollen is, en zich, om van dat overtollig
water omlaR: te worden, in "crfcheide armen heeft gefepAreert, is waar..
heit; doch dat door dien vloet verfcheidè ftukken Zaai- en Weilants
Yan de Republyk der Geleerden zyn gtinontlem en in moerafTenverandert-, dewelke, m da~ het water gezakt is , dîfrelen en dokruit
,aonbrengen, is mede geen leugen.
Nf4nr Stges efl ubi Tro;a !f4it.
Daar Troie front bloeit nu de hulfi: en dooren.
Deze fielling zal Majaas Zoon cerndaags ordentclyk prob,eren, en
voor het tegenwoordige concludeeren met die- nevensgaande Orakel,
dat, indien de Drukpers tot hujd<:n ItQ.e voor ons een onbekent Zuit·
lant was geweel~, de Lezers wckclyks met geen He'fmu of Argus
zouden bezeten zyn.
Maar a prfJ1'fJ nOch iets van boeken, Ecnigc weken geleden
was Hermes tegenwoordig by cene verkooping van die !tamme Ka~
kelaars, atswanneer hy hooren moeR dat een p\1ifrig en quaGig Boekwormt je , Gregorio Leti, den Italia:mfchen Blaasbalg, vergeleek hy den
Heer Hooft , den T acitus der Batavieren, en z. v. Waarin doch
(vraagt Anubis) beGaan de ongemeene verdien Gen -van den heromzwervenden B1adfchryver, die de Oétoberbeulingen Vafl zyne kinder.
achtige verteUingjes, in plaats van met bloet en fpeceryen, met zoetekoek en razynen opvult, en zyne Helden doet {preken als Stok.
narren? HJ [chryft ~onder moeite: zegt zyn Advokaat, Fiat, rep/i~
ç"rt Hermcs, want indien de veder zoo gezwint niet,· liep als zylle
nootzakelykheit, zoude hongerige Màrtebar op een glaasje gerRenwater hebben geavontmaalr, en ontbeten -op een Spa:m(ch Velchocn ,
dat is, een duits Timpje en een botletje Knuflook. Een Autbetlr
moet zyn' Lezer vCl'vrolykèn en onderrechten ; maar daar toe wort
verei(-çht cene groote di[r:retie- en· geene ongemeene po/iteJJe-, welke
beide flttzliteiten in zyne hifiorietjes onzichtbaar zrn. De laffe
bfJt4fonneriN, die hy den HertfJg van OjJrma doet d~bite(/rm ( voor em
groot gedeelte gepikt uit U i1enfpiegels • .APltheurm, de Koninginne
~rg1rjet, en dicrgelykc) noch de bitfche verwytingen, die O/ivifr
Krem-

<Hl)
J(romu'el· gcfi"dig moet· vcr~welgen; noch de TlIrlupinAd~J van Sfi1111 den V. en alldere t::l" clt6raJ, zal Majaas Zoon nu niet ophalen;,
maar hy Of/nee"t alleen' dat Leti een Autheur is geweeR geJyk de·
Monnik· rittorio Sir;, die zyne pen en Mi.s aan de meefibiedende.
verkocht: . en hy is verwondert dat die beide Yirtllofi, in plaats van
tlluweren, geene Zantukken hebben getorfi: d'een en ander was een·
Gefchicht{chryver; TilttO Sent.a ortl, Senu fliJe, Sm'!..4 politica, Sent.·Il·
Clnçttti·o vifltlCita, Sen'!..a eruaiti,,,,, Sen'!..a termine ,de creanfa. e Sem:.a·
a/çuna TI'erita • Een deftig kleet voor een' HiftoricuJ, het welk, zoo' er
ccn weinig meer groen onder liep; .Argus niet kwalyk paffen zoude.
De Dagloonen van de Kleermakers Knechts zyn te Londen gereguleert . Indien- nu het vrybuiten van Galon· cn Lappen der Mecfiers bepaalt wiert, zou zulks het onderling vertrouwen merke1yk
herfiellen. E-ertyts heeft Herrnes ecn' oppcrfien Hoffnyder gekent, die geen minder fchaar dan een Droogfcheerder, doch vry
fcherper dan die. van een! Baartfcheerders Ra;'!..o;r bezigde; en die
door- den gemeen en regel van Eigenbaat ruim ze/lien ellen point
d'Efpagne uit een grys gecha~breert zomerkleet van l'eins W. V.O
wifi over te houden; en, om zyne kon{\ noch volmaakter te· doen
2Ïen, voor den Hoffchilder van dien Vodl: een goud laken feb V dl
7.00 ruim en onbekrompen fabriceerde, dat'er die Hals (alleen maar
door het aanpaffen van die·vermaledyJe fchroef) eene aamborfiighcit;
waaruit hy noch een eeuwigdurenden Almanak behoLldt, heeft van,
"'>vergewonnen •
P'~ tibi, fi verbij jam "ontradixeriJ :;1;1.
0

•

ANO~ •

De Graaf Cowper, die) onpaffclyk zynde, naar het BaJ gerejfr is,
,::rrinnert aan Anubis eene Hifrorie, die, eenige jaren geleden, in
dat Bad is voorgevallen, . cn waarvan htt verhaal de Dames, en· wel
~'oornamelyk de getroude, niet onfmakclyk za) voorkomen.
Een Lantedclfhan, die de Wateren van die Baden meer tot ver ..
koèling dan, tot- doorfiraling der rappen gebrllihe, zag by.geval op
een Bal, waarmede MilQrd Annen . •. , de Engt'lfchc Dames regaleerde, eene [ahoone. jonge Juffer, dewelke aldaar was geflïrillem io het
gezc1fchapo van eene Mama en drie' getroude Zufiers. De oorzaak, d1t
zy (f,hoon de bevalligfie van vieren zynde) noch niet op de mOllfierC c c 3,

rol
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rol van het huwelyk was opgeteekent, [praot uit hall' z3chtziJloig ht!'~
-meur, zynde 'I.y zoo m~gaande, dat ze altoos gewoon was op bo; bJ te
zeggen,. waardoor 'er i1iet een Galant in den omtrek van )0 myten lult
h.ld om,o? dat tegenkrakende vaartuig Kommandeur ce worden; z:)o Jat
haar bloemtje gevaar liep van ongeplukt te .verfienfT'cn. f)och deze
Vryer hlar b"",eur be!luderende, wen cindelyk gewaar dat het niet on.
mogelyk zou zyn dat gekreukte Stammctj.: doorcene verfiandi{;e operatie
recht te buigen. Om kort te gaan hy vermcdh'rde langs de bres van
het hL1welyk deze ièhoone Contr.1dtk!ie - vcfiing; en, na de behoorclyke dagen van genot en neugde in haar Ouders ~llis doorgebragt te
hebben, vertrok by naar zync woonplaats om voor de rec1'tie V.1n de
jonge VrOll ecne ordemelyke ordene Hellen. H y ref/erteerde 's :lI1derendaagstegeft d'aankomCt van Madame in ccne ongemecllc equipage,
zynde, in plaats van in eene koets met ~ ier paerden ,gezeten het Scbeletan van een' verDeren Hartdraver ,reers door zyn' pger glcondemneert
om met tyn vlce.fch de nabu"ige honden te verg:l:ten; het achtet'fte van
Ronzinant was opgefchikt tllet een old trype kun:.:n ;en zyne rejermd,
[uite benont in een' kreupelen hont, Tttrk.. gmaamt, Ji~ plf dde lomen
minder rekende dan zyn Heer. Mcvrou wcrt verzocht (Joch een weinig poFtief) om onder 't vaarwel-concert V.H1 zuchten .en trancn achter
op te zitten; en daar mê kroopen zy op reis. Een bek, dat tocgefloren was, {l:remde hunne Jlelgrimajie; fluks wen Turk gcordo1l!1Cert om
het ce openen., die op die cQmmando de ooren liet hangen, van ter zydc:
.eens grimlachte, en te met qui[l'eHl:aartte. Waarop Mejonker
't ptftool in de vuift nam, den haan {pande cn Turk overhoop bloes.
Het hek geopent lyllde wert de reis voortgezet; doch mer weinig fpoets ;
want het mager Rrbccft flruikclde gdladig; \Vaam? myn Heer zwoer,
dJt, indi.en het noch .eenmaal dat Perliaanfch compliment maakte, zyn
laatfte -gerecht zou worden opgediH:. Nauwelyk was dit bevel geuit,
·of het uitgeteerde dier glipte wederom. Aannoms (prong de Ktzva.
lier uit den za;lcl, zette zyne Lief/le op het gras neder. trok van leer,
en verh~l:\.fi:e door een' eenigen Haot het aanftlande fierflot van zyn>
domifiJkm Viervoeter. Hierop wert de onficlde Jllftèr belafl: de za;1I
ap te m~men ; het welk dat zachtzinnig Lam, zonder eene halve fJIlabe tegen(pr.lJk, eKccutetráe: arrilleren,j, zy , moede en afgemat, in
'c hartje V.HI d('A middernacht, aan de Valbrug van zyn adclyk Slot, aJu'aar de jonge Dame door alle de hui~gcnotcn met eel)' ongemeenen
lui·
I
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iuiiler, refpefl en fliJtie, overeelJkomfiig met· zyn fatfoen, w~rt Ontfangen • Oagelyks doleerde 'c Heerfchap dat hy de ongclukkigfie was
aller levende, en de haafiigfie die ooit adem haalde: het welk de jonge V rou met de ceremonim van de Godinne der Stilzwygtntheit beantwoordde. Hy, die dit blyeindent Treurfpel wilde eindigen, ver.
zochr de Familje van zyn' S,hoonvader, benevens zyl1(1 Zw~gers I om
hun • Kersmlsfèeft op zyn Kaneel te komen vieren; die I g,arriveert'
zynde, Qlec eenen/'omlutuz..en Maaltyt werden geregnleert; waarop de
fpraakleden van de Damu meer rammelden dan het kopere tuig van
een' Bolderwagen :,,"of de zilvere bellen van eene HaJgfche Narrenflede; uitgenomen de Jongfie '{an vieren, die zeer demoedig D I V A
T A C I TA reprefontetrde. De maaltyt tOt den avontflont geprorogueert
zynde, flpareerde 't geleIfchap ; Mama met de Dochters vi den in
de Geographie van fYl!e Speelkaarten, en Papa met zyne Zwagers door.
flJuffelde dl' t ftortingcn van den Ryngod en de Rivier van Bourdeaux; WJuneer de Tr'lk,tant, by farm van eelle aangename tulfchenpoozing, 't gedult en mêgaande bum~ur van zyne jonge Vrou begon
Clp te fnyden; 't g~en van den Ouden, benevens de andere, met een·'
ongelooflyken lach wert aangenomen. Aanfionts pr.poneáde hy, dat
ieder op zyn beurt het klokje der gehoorzaamheit eens geliefde te
luiden, om te toet zen hoc vcr die deugt zich over het çapricieuz..e
,emp,rament der Juffers exttndeerde. Een met fulpe en zyde Pllffèmellge!alonneerde Merkuur wert naar boven gezonden, die de Dames
bootfchapte dat de Heeren iets nootwendigs aan haar moefien com.
metniceren, enz. Mama rep/iceerde, dat het haar ongekgen ~kwam :'t relaas van de outfie Dochter WJS: Als het [p,l uit ;1: Je volgende zei-:
de: Als r.; h,t ver/bren geit rpeaerom haa verovert: en de derde was zoo
attent op de kaart, dat zy 't ropport van den Deurwaarder niet eens'
hoorde: maar de vierde wierp aJllfionts de lolfe bladeren van Lucifers
Gebedenboek op de tafel. was in drie fprongen beneden, en,. nà
eene nederige eerbewyzing aan 't gt'zelfchap. en in 't byzonder aan
haar" Man vereert te hebbt'n, vro('g zv: Gelieft """ Engel iets te .t.egI.In ~ Hy. vk'og van zyn' {tod op. om6ng haar met opene armen, en,
na eene repwtie van tedere fllref!êl, verhJalde hy dt' proef, bekende
zyn gul humeur, en verzekerde zyne Vrou " dat'hy, zi~nde ,dat 2'1

'lil

*" cbriflmtJs dt11: die d'Engc1f,hen met braffcn en zuipen
vieren.

t

(.;ült4U,tllj.
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nugHg· was etntl.ptrallll~' te bedwingen dat ,zoo Ii('~t vuur vatte àls
verlchgebrande tonder, by 1n het toekomende D1et.la~gC:l" het zync: wil•
.de vermommen.
man mê
PAPA ANVBIS,

in

gerl!

Wat bezwedng. 6.,loan.vanMaja, dwingt myne' oo~en om hun
Meefter te abandonnlren in de. quinteffentil van zyne.loopbaan? Immer.
bereik ik pas 80 pren., en dat zonder ooit die blikken verf!:ompr t~.
hebben op de klevende kwakzalv~rs altlftatitnder ..Antiqua~ü ,gedoopt.
Overblyfzelen ,en ,gezworc getuIgen der Outhelt . N.Olt heb ik de
Satansklaauwen der winzuchtige Rechtsgeleerden daar mê .("xaminurt,
noch de Muzyknoten der Sireenen (de Minnebrieven der Coqulttes)
nagezien. ~t, Voornaamlte dat ik heb. gelezen zyft drie Almanakken
van. Stichter ,'Cenige paginaas in Flav;ul :JOz.ifUI, en ten uiterfie het
{chrift van een .Uithangbort. W Jt is ~an d'oon:aak V:ln deze de,(/Jm.
ti, ! ,Zeg ons dat eens ,oude Starrenkyker. en ik zal u ..•. ik z~l
u .••• maar gy zyt duivels :nieusgierig Paai j wat is 'cr u ~angel~gen
wat ik doen zal? . .• Altoos ik hen, niet ondankbaar.
UwE: V.rient
JA COMO BESICL'E~.
Ouden DJk den ~ 8 ditl.
HE! R BE 51 C LES,
'Waarfchynelyk hebt gy aan de IIBuur van de Wynkoopers jONrntz'1,1:1, aan de'Dootceelen van St. Rofolli, Patroon der LiqueHrs, óf de çi1Ii/, Rtquiflen van Mama Piçart, in het opftel van uw' brief niet ge.
dacht. ;Doch dat overgeflagen. Hermes , die eertytsde oude Paleizen en vervaUe Kerken 'ViJiteerde, heeft altoos geremark§trtdat de
ruiten di~p in het looq;ezaktenvredre!yk duifier waren.
Uw E: Vrient

.H E R. M .ES.
. De naaf!:e Hermes 'begrypt cenelJeineredC:l1voerl~g wegens deC.flr••
;,,, of Gefnedenen, henevens iets dat van grooter Dootzakelykheit i,
.~OQr de GeneeshC1:ren dan een Verrekyke.r ·voor de Aftrologamca.
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PerUt mihs ,"aftula ",irtus
Me tamen effe ",irUM mentH/a u}il eri! •
van eene Franfche Dame, die aan de ufel V3n Jen TurkH EtfchengevalAmbaff"adeur
door den reuk van eenen CaJ1raat bezweek,
is te ongemeen om 'er niet eenige oogenblikken over te papegaaien,
te meer, dOGrdien Herrnes , ongewoon dier~e1yke kinelachtige pe-

riode.! te behandelen, aan Argus gelegentheit hoopt te geven, om
eenmaal voor goet tc!;ens bem op het StcJbgÎe te verfchyoc-n. Het
is \"7aarfchynelyk, zoo die vrolyke Muidergeeil: maar eenmaal op nieu
naar vleefch taalt, dat hem doln de il:omheit der viffchcn, \'crkregcll
door het eten van Ybot, zal afgenomen worden. .
Een Caftraat is 200 kenbaar aan die gene, dewelke Italie of de 00·
fierfchc Landen hebben bezichtigt, als een Bankroetier aan de zulke
die met eenen Albion[chen of Bataaffchen Aktionifl zyn geè"ngtlgeert ge...
weeft. Doch zoo iemant aan beide een vreemdeling zy, dat die doorfnuEfde de hifiorie van Bagoal, NarftJ, de Befchryving van 'r Serrail ,
en diergclyke Schriften, dewelke cene volmaakte Jefcriptie van die all.
volmaaktheit bevatten ... Een Gefncde wort dikmaals by Je Egip!cnJren,
Babiloniers cn Pcrz ianen , ccn Vorfi, Vc1toverfic, Minifier van Stm,
D dd
Edd.
11- ErmuchllJ eft aliqt-I/mdo Ptr'nc~pJ, Pr4erltu, Alinifter Re,iUI,
N,biliJ, Afdief/!.

( n8 )
E\.\cbull of Hoveling ge noemt . * $omtyts

yft ze SdH:nkt!cs, Spysdngers, Muzikanten, Kamerlingen en alzulkc Offiçianten, waarvan
de Dames Gccht gedient zyo ~ want daar zy fchéllken ftikktn de
Juffers van dorl1 ; en daar zy de fpys aanbrengen ht:cft het deeleh de
vercifd1tc faus niet. Ze zyn in eerl natuurlyk COl/Cert flechtc knJ~
pen, én fpelen altoos op der. !kutcl van B :\101; zoo dat de Sex be~
.cr gtaccommodeert wort door eeo' Koetzier of Laqf{ei, dan door dier-gclyke n'lJgtdooze Kamerlingen.
Sommige Hiftoriefchryvers zyn van gevoelen dJt SemirIlmis de eerLh: gcwcc!t is dewelke de Natuur heeh geëftropiem. Die Pril}celfe
rende tt: pJcn als een Roskammer, vocht als eene Amazone, en {chermde met vcrboJe geweer als een ltaliaanCche A vanruricr. De Konin.
ginnc Kriflina van Zweden en 'Jobanna va.tt Napels zyn geene onwaerdige Scholieren gewedl: van die fmakdykc Vorftin: doch de ecrfie regaleerde haar' Galant Möna/dtfihi vry gevoeliger dan Semiro1lJil.
de Jongelingen. Andere befchuldigen de t PerzÏJncn met die kui[che
uitvinding, die, om dat het huwelyks. knipflotjc niet door de dome.
ftJk§ neutels van weelderige huisgenoten zou !.evio/eert wvrden , door
die ontwortelin~de Ljefdevefting hebben uitgehongen. ~ lf HisroltJmus
befchempt de Juffers vall zyne ecu, om dat zy, velkleet in 't gcwaat
der Mannen, de Ge[nedenen nabootftell. (doch aan diergdyk een foort
z.ou Herrnes zyn zegel wd hangen) en ']t/vma.1l heeft 0115 in zyn
l

zesde Schimpfchrifc eene erger befchryving van jie rontgchcmde Room.
fche Poppen nagelaten. MJ3r't zal tyJt. worden die Be[nedcnen daal'
te laten en van Batery te ve.ranJcrcn.
Men ziet dagclyks (en zulks door ecne nJtllllrlyke oerzaak ) dat
de Dames bezwymen, doch veeltyts. in .[ gezeIfchap van hede J en
noit of zelden in 't byzyn van halve mann~n. Indien die Dame zoo
doordringende van fmaak is als van reuk, zou zy aan d' Ak.,ad""ie
Roya/t eene volmaakte definitie wegens het onderfcheit tu{fchen MaJ;ometh en St. Pieter konnen gevrn; cene de[crjptie (gelooft Hermes )
die krachtiger zou rieken naar de School1dff!1 van Aloïz.e;. dan n3ar
d'Ontleetkonl1 van B. . .
Het
... Dapiferi, pmcern~, cubi&ularii Muj.i:
t Semiramis dicilur Teneros maru CaflraviJfomJ1iJlmprif!111 •

+ Aliqui putant Ptlf~rum inftitutum effo,

. . .,... .A'i~ viril; habi/u,

(7ç,

A:!-I AlU. N.

(;:n . .•.
lmpudmter .foti,s cy;gunt iUnfJcbin,s.
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Het zou ccne rCllkelooze onderneming zyn de Juffers op ecn punt
ma~1"

te dupdren waarvan zy, niet alleen een natuurlyk denk heelt ,

lelfs d,e.-vatbare llÎtgeftrekthcit bezitten. Neen, on gebaarde Piepers
en KermisCchalmekn, houdt on de Sex te untalizeerC'n. Een Caflr.1t!f
is een B.1zilisk aaa de {d:oonc oogen van het VrouwcntÎmmer. Het
is onvcrgeeffelyk die L!rnmeren tc doen watertanden n:nr een prez..ent
dat boven de magt van den belover is. Noch zou het beter zyn eene
zwakke maag met een' vingerhoet vol AICemwyn te verkwikken, d::r.
die naar een' druppel water ,om de brandende tong te koelen, te
laten [nakken .
Het is niet onrnogelyk voor een man, die ter lengte VlO cene
Ooftindifche Ankerkabel in de Geneeskunde, en voornamelyk in cie
Medeneiging en Tegenzucht geverx.,eert is, te bewyzen, dat de be.
zwyming van die delik..ati Franfche Juffer uit cene mtuurelyke Anti.
I'fJtlJie, dewelke een weerloos fchepzel op d'aannadeting van een' doo.
delyke vyant gevoelt, fpruitende is. Zoó liddert een fneeuwit Zuiglam op 'r gezicht van een' verfcheurenden Bofchwolf: zoo verbleekt
een bl,lOk Voorentje op d'aprocbes van ecn' fievigen Rivierfnoek; en
zoo trHde Korinnll @p de furieuz..e Oorlogs-declaratie Vln ha3r' Galant.
die, alles dreigende overhoop te werpen, echter na eene fhppe attacfue. die proformtl gertpoufJeert wert, een' fiilHant van wapenen verrochr.
V,lt een C ..!lrrzat een dootvyant van de voldoening der Su.; is, blykt
uit diefirikJe en jalourfche cOl?forvatie van het Juffcrenhoorenwerk.
Hy bewaakt, als een betoverde Draak,
I

J

De Schu;mgoJeJ bare OJforkiJl,
Waar Damon .peet! uit fluIt, doch FJUis niets vermift.
zorgvuldi~er die tedere rozeknopjes voor het .zuigen
van vreemde honigbyen en het fieken vau dertele horzelen dan A1icl} . .•
zyn geroaft gOl1t, D... zyne geftole Ma;tm, en B.•. zyne gcvrybuitte foely en nagelen:
. Een Serailcaflraat {peelt 31toos voor IntroduEi-eur, doch ava1tce-ert ze'lden \'erdrr dan tot het damafl:c Yoorhangzcl van de Audiemie-ZalJl.
Het i~ iets 0.nhegrypelyks dat 'ly nimmer tot gecflrlyke beneficie"
worden <~eaV(l1;c('el·t, daar zy nochtans Je voornaamfic Kardinalen
tot aan d: ,l~m van ': Konclave conduiz:.eerm.
D d cl 2.
Maat

En hy bewaart

( ~ 4° )
\llJr n,ljla, Silrtoor Hermes ; het plft geen' o\'crwintcrden 5ilookeh.lr, die genoegllam door het extirpatie-mes van den tydt gecaflreert
is, bnger over die flappe flof te: r~dene,ren. .
.
Uit P,lrys wort ons bericht dat'er een Horologie van eenc ,ooge..
meene konfl en uitvinding aan den jongen Koning is gtpret.mteert, en.
de Mlker met een heerlyk prez.ent begiftigt. Indien een vernuftig
l}oroJogiemaker een klokflag uitvont dat geftadig de lIuren van ontbugn en 1l0Ît die van uitgave bcijerJc; dat de milluten van llaan en
noit van weeromiban teekende ; en dé quartieren van vermaak" doch
nimmer die van droefheit waarfchotlde; alsdall behoefde een bekende
Ontfanger nict nlar Maaftricht te delogeerm; een befaamde Groot{preker zou noch erger den gcbl'adcn haan (pelen, el; Hermes zou het
ad vitlJ1YJ laten waaien. Maar iets \'3<1 de Etlrometers.
Die lnflrumtnten zyn thans meer à la mode dln eene prompte betaling, koopman$ woort of matigheit onder de jeugt, Anubis fi,tfli4
neert, dat het de plicht der Wysgccrcn is llJar Jat In/I ru mclJt. te zocken, het welk een' zieken alt1fiOl1t5 tot het leven ofl1erven will: te
{ententietren , en 'e geen aan de Oudcn niet onbekent is gewedl.
)(.LambeciuJ gcwJagt 'cr VJn in de Doekz:1l1 d.:s Kei7ers. De figuur
van dit InftrHment is Jln den Zoon Vlll Jl1pyn onbch~llt; l11:ur hy gelooft dat het gehei!ll in de ILlcht bdtaat, dewelke in het apartemem
van. den kranken Jtmdctni/;eert. I\Jct vee! Cchvns
van walrheÎt woa'er
'
vallgcllelt dJt'er rondom den Jt111!,nut een Atmofpheer VJn Magne.
ti!che fioffe is, die altoos beweegt, en waarbngs deszelfs uitwerking
wort geëxpliceert . N u is' cr n i\?[~ zckc I der, Jan cht 'cr rondom de
ligchamen der kranken, die veel aJcmhalen I eert AtmofplJeer bedorve
materie dralit
door we1kers beweging lll':n van dcsze1fs goede of
kwade cigenf~hap, ell by gevolg van dln {LM der ziekcn oordeelen
k1!l. Indien de Heeren DokJortn N ... en N ... dien B4rometcr
bezaten, zoulkn zy niet zoo m!.:lligmaal tc vergeefs die gcmarteli ..
zeerde Lyders eene vijite \villen geven, dc welke 's nachts te voren,
JOOl" d'a/fiftentie van hunne China Chin~- potjes, naJr 't ondn:l.Irt[ch
gewelf van den ZWJrten Tmar poft à poft zyn gea',:!c.:,'t.:rt.
I

I

Jf Lttnbecii Cl/Pilt po. continet Petojir-is PiJl'! opp!Ji v:EV;tt:
Lpift0/am AJlrologi~'am ad Nt:cbepfon Ri'g""J. Ag)riool(lJ C:''/3
<1djunflfl figllr12 Or,(,mi Aj1r%gici I per qHod de vila 0~ mem
f.grotamiull1 poteft jl4t1icori.
.

( H[ )
SR.:' HER MES,

Ik ben een men{chelykc- Rave; ik ben een Vogel die een doot aas
op den reuk opzoekt, çn ik kras fomtyts drie à 'lier wt'ken te voren·
eer de Lyder vcdmift. Als Geneesheer fobfjfteer ik op de ongene.
'ze\vkheit van myne Pátienten; en als Biechtvader warde ik gemert door
de 'zwlkheden van myn' Evennaaften. Nu komt hier wekelyks in
de Kourant ce!} genobiJireerdf' Doodlager , die gewapent is met k!.l1ar.
tieren als een Vilder, en geharnafi als "en Cerèmonif - Kampioen, op~
borrelen. Op de bevryding van twee ade\yke Stamhuizen fiicht hy
een Trophée van Dootsbeendcren, terwyl zyne Lydcrs als Senek,tw,
in de Badltovén exptreren. Is het niet genoeg dat d/Adel met den
zwaerde naat? Mag die) als een Arts, het gif fixerceeren? Ik renvacht
de ontknooping van dfze vraag, Signoor AnubiJ; 'en ik zal U in het
toekomende noit hooger taxeerw dan een daalJ~r voor de vijite, en
e.en' halven ryksdulder voor de Hllurkoets.
Uw E: genege en geneeJkundige Vrient,
NON EST MORTALE QUOD OPTO.

I-iermes heeft noit een' Lantlooper gezien zonder hout, of een
lJmmen Kerkbedelaar zonder kruk; derhalven volgt hier d' Epifiet van

een' ApDtheker op den Zendbrief van den Doktor .
SR: A NUB l'S,
Schoon ik de Zadel ben waarop de Geneesheer ryd, echter (peel
ik fomtyts mêe wel eens voor Ruiter. },is Apod1('ker rammel ik met
~en' Statie ~ vyzd, en als Doktor met een;; fij!itramc- tong; el1 echter
h"b ik doorgall1S het ()J1geluk dat myne klanten het rammelen ontwennen. DI! Latynfche lao! w:ts noit cen hindcrpaJl aan myne befpiegelingcn;. het Grieks trat nimmer ('Jer :1~:'n' drempel, en ik ben
een dootvvant der Joden: hy gevolg een TCf;(;nbebrccr. Hier mêe
\vort geprobeert, 0 oude Patroon der SLln~('n, dat ikg('(:n' tydt verkwifiheb in l\c Taalkunde, en echtcr vcrt~1t je ty:lt n'1 ync P,~fienten.
W!\t hier in gedaan, Zoon der G0dcn;' !k vCi'geet zoo nün r.;:' Hote
adtp.,f'i/ als uitge[chreve rekeningen: by gevolg zyn de ingifdieiitl/r; van
t 0x,)'cr:ltIt altoos ten ll\\ en dicnft.
.
,
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1icttmes zal (voQrziclltÎgheÎtsha'vt;;n} geene brieven V:ln Heeren'
die met zoo veel aehtbaarhcits den ryksftaf van doot of !el'en Zwaûeu~
beantwoorden) maar liever tot het volgende geval ovcrg.lll1 •

Onfchuldige Befchuldiging.
Drie dagen geleden wert Hermes met eene flati&uz:.e vi'du gtregn,.
Je'ert. De Heer N ... kwam op Lceuwenhurg aandonderen met Cl'O gefp.m van vier p.lcrden, vkr l.aqueim, een Koetzier (die zoo onmCQfchelyk gebaart was dat mn/er voor " minft driepaar kannewalTcrs uit
kon zamenLtel1cn) cn een MoortJe, dat, gclyk een Boulonees hont··
je, een' zilveren balsbant droeg. Die Grand Signoor verhaalde ccnc
langdliadige hiHoric, rakend" zyne Bedgcze1inlle, dnnlkc we,·t be ..
fchuldigt met de odieuz.e Art)'kclcn van kWHdaardgheit, korpi~;heit,
~Lanc()lie en ondankbaarhei[: in'( kort hywas met ht,t j~;"C\ks inkomen van 4000 goude Mcdliilts, a (Ol{' dlbbck dukaat het {luk,

een voorwerp vaR mcdclydcn. Mevro1J \\,.1S ••. zy was hem ccn
walg; en ieder dagtoorts Was e('ne h1ixcmftJ <IJ! in z)'JlC oogen. Het
Orakel der Boeren, de Wyzc Aftrolo.gtInt, roprmmde (IJJ cene diepe
meditatie) aan hem de volgende kU'f'JLen:
Is Mevroueene Coquettè?
Neen.
Eene Kbppv? Neen.
Een~ Spel ijler? Neen.
1> zy l;~f"chtig? Neen.
Neen.
Is :LY uithnizlg? Neen.
Maar zywasceneonverdragelyke Vrot!, en hy was een radeloos Man.
Het gedult van den Ouden wert teil eÎn(le gc[pol1lJen, en hy vroc-g
(dochvry bars) of myn Heer een brJaf Man was. NaLlwelyk was
deze prnpoJitie geuit, of Rykaart verfchoot zyn verf als eene gekookte
Kreeft, verbleekte weer fchielyk als een }lkobyt, uegon te bn'en als
of hy eene konkommerkoorts had, en dtcnmpemle zoo fchit'lyk, dJt
Hermes in de cerfie drie minuten niet kon onderfchcidcn of deze
vi1.,;te een droomgezicht was of e('lle waarhcit.
Niemant is ongelukkiger dan die wekclyks) hy eenc dnimbreette te
gdyk, een H ifioridchryver is, en alle Lezers op ('en cenig blad p:ipiers
wil vergenoc~en, 111 cenc Kelk, die nauwdyb twi!1tig voeten boven hare fondllmemen is opgere,un, worden onvcrgC'drdyke fouten te..
gens de Bouwl\Unde ontdekt. Die '1IclIjlerJ :tJn te enc~: fchreeut een
Siccnhollwrr; en de JiJ;re,"J Z:lfl tr ';.W{/llrm~d'K: balkt ee~ Glazenr.iilKer?

Eelle Dronkedrin1dter.? Neen.

Eenc Diefeggd
Eene Slons?

Neen.
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m3kcr? Het gd) k! beIer eel1~-O(;rJlJgJ'lJejling dml een J s Hilltnhuis f roept
l-lccroom \\lcdcrOiU ; en de \'oornaamfie kyl\cls be/chuldigen bet on[chuhiig Gebou \'30 irregulierheit en dzfproporrie.
J7j[foria! Vt8-oria! (fduceudc gifieren een Stentor, ctr hy zyn
harnas hJd uitgefchtH) Nu heb ik.. u '" den taart vafl, o1.de OpJ1~lde7'
fm Kak.!lllar (zei hy tegens Hermes ,) want kOf is bet r;:c,~et;k. om
.N IET, dat gr;en pllltlts bejlaat, geen ligch""m bez.it! of geeut afme.
ting tJeeft, te bell1akgn, tf b,fl'ieroowt en te vieren? Anubu! liet eerft
dien onwetenden vValvi[ch zyn w:jter, waaronder niet weinig zwart
bloet vermengt was, fchOien uitblazen, en vroeg hem cÎnJclyk: of
Pr4l,Jt atiorum effe quam. nihjl agere.
In N eerdl.litfch ge zegt : Beter is het ledig te 7..Jn dan nim te verriclitin, geene bt'kende fprcuk was? Of men niet dJgclyks hoort dat'er
wort gezegt : Ik., heb hem nietJ geilntIl10(Jrt; i~ wij u niets geven, en
diergelyke? e11 of GrotÎuJgeen g0et L.:ltyn pende, wanneer hy [chreef ;"
Perdidi meam vitam opero[i NI/ul agendo.
l~ heb mJn' t}dt verloren door Niets werk..z:.. aams te doen? De flapten de
Criticus verliec op dit eenvoudig voorfiel het worfic1perk, fmeerde
zyne benen. en toonde wiskunltig door eene !èhielyke rrtraite, dat
zyue hielen vlugger waren, dan zyne gedachten. Echter is Hermes
door deze w.aar[chouwing verbIJt, te meer. om ht hy eenm:131 in
PauJattias gelezen heeft: DIJt de NrJUpllerJ de i:..qilj; '1Jan dm W)ngaart te bej1-'Qeèjen leerden kit de volgmde obfervatie; dat tèie Stmn mal[ehe>' en beter druiven voortbragt wanneer dtsz..elfs wilde fcheuten warm
afgek.,nabbell door em' Ez..el.
Pater J... weft onlangs in Je trgcnwoordigheit Va:l AmrbiJ bc{chuldigt, dat hy, zynJe een Kanonik .- een Prieftcr en Biechtvader,
echter dagely ks zwoer en vloekte dJt het kraakte, en z. v. De gefchare Sant liep geva:u" van eeue fchitlyke condemnatie, indien ~en
oude Boerenfchepen niet had getuigt, dat hy den Pafiool' veeltyts
Jrie {toopen ouden Suran[onwyn had zien uitpooijen zonder dat'er
de minfie vloek uit dien vochtigen mont rolde. NOfbtilns malt
een ieder toeflûfln (vervolgde de begraasde Advokaat) dat, z..oo ooit
een Man tot vloek!n inclineert, ~Y Zou/kj doorzaam prflF!i~eert, vol en
Jmoordronken z..Jndt"
PAPA HEltMES,

Ik tel zeveu!;en zomers en ben geballafi: met: twee V ryfU. De
eea is ecn ,erftandig jong Heer, doelt beh~ftig; cl'ander is ryk,

maar
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maar een zot, Ik ben, eer fe,hoon, dan leelyk, en bezi~ middelmatig
myn deel van eerbaarhelt en zllverllilgcn, Het la,nfie IS genoegzaarn
om myn' Man voor armocde, en hd eerfre om hem voor de kcckkoeksbloimtJcs te bewaren, La~lt ik een groot Jot uit de Lotery
van uwe advJ%.en trekken, en Ik belootje , Pap4, dat ik u met myne
Ineewitte handen ecne warme gefrikte nachtmuts op dcn blooten bol
ral zetten.
Uw E: DieNdrejJe.
JA KOBA ZOMERPOES,
A

Een behoeftig "crRanl is ecn zot, en een rykc gek is niet min,
Gy hebt maar twee Galants, en beide zotten, dat is een ongemeen
ongeluk, fchooll Kint. CafJeer den. eerflen, (!ngeef den tweeder.
zyn afCcheitj ,en •• ',' .en neem T .• die heeft maar twee fJuten,
dat is, ryk en vel'flandig; doch daar tegens bezit 1~y van die feilen de
tegenfirydige Deugden.
,
Eenige oogenblikken geleden zag Herryes dat de Heer. met cenea
open mont een gefchreve airtje, om dat het fchielyk droogen zou,
beademde. Dit (fchoon het veeltyts by gebrek van zant geCchiet)
{chynt aan hem, die ecn diepzinnig Filo1-oof is, eene zeldzame zaak:
want vocht met vocht te willen doen opdroogen overtreft de duifiere
geheimen van de Broeders des Ro%.enkruis: en hy oordeelt· dat die
Heer beter zou doen in het toekomende met dien kofielyken adem
een kop Chokolaat of een bakje Salfefcas-thce te verkoelen.
Hermes vraagt poz.itief aan zyn' Confrater ArguJ, waarom hy zich
niet adreDelrt aan Sr: Thomas Angelhomme, die eenen Fili1-~fifcl)en .Mel·curius tegens het kwylen heeft? Want door dat middel kon hy zync
papiere flab droog en zuiver houden.
Toekomenden Donderdag zal 'er iets dat vermakelyk en bedroeft,
ge1eerten eenvoudig is, voor den dag komen, eene nof, waarop
..Anubil een* .geruimen tydt heeftg~mediteert, khoon hy alsnoeh onkundig is wat de tydt uit het ei van zyne uitvinding kippen zal.
--------
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Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
..Arnold rVi/lis; A mfierdam 1: Ratelbant , 1: OoPertl'Jk cn D: Ron/u
Haarlem M .. va/1 Lee; Leiden de 1anfJoons vonder Ao en G: Knotter ,
Delf R: Boitet I Utrecht M: L: Charlois j 's Hart"genbo(ch C: W:
rJlfndir Hoeven; Bergen op Zoom OverPraten. Brc:da Everm4n!, en z,
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Ow E Nl.
E karmynkkurige Mini.ner nn Lodewyk den XIII, de Kardinaal de Richeli!!" , eenmaal gevra~gt zynde wat in een Konink-

ryk of Republyk nootzakelyker was ,een ,Rechtsgeleerde of een Gcnee~he'et ,antwoordde fchtelyk: Noch 4 ermnoch d' ander. Het zal
He'rrnts luften heden eens voor Waagmeefter te fpelen , en de Verdienllen "JO die heide loffclyke Heeren in gelyke [chalen tegens mal.
kanderen op te hangen; verzekert zynde, dat (in (pyt van dien Ku·
din3a1) ~en Ge'necsheer en Advokaat in een Gemeenebdt zoo voordeelig zyn als 'eene vyfde wiek aan een' Wintmolen ; een ProteEfor aan
eene Repuhlyk; een Mol onder ecn ,Pllrtn-re Bloemen, of eene Aartbeving aan de verouderde fundamenten van eene Oorlogsveftiug.
Geen Van beide was nootzakelyk geweeLt, indien de cerfte Man
. min complaifance voor de Sex betuigt had; maar, helaas! door dien
AppellulÎ: heeft hy uns onderworpen aan de gefrrcnghcit der Rechten
en de ongewisheit der Geheeskunde, De Patroon der Badftoven,
de Wysgeer Senel~, decidem met twee woorden die Hekelige
' vraag: Indien 'UI} eerly~ en gez.ont fIIaren (zegt hy) ~n men den Ge.
nusheer in eene kijl 'Vol ZenebJader/, en lien Rtr'ugeleerdtn in eent tM
flol 3ententien der beiden Rechten wechfakke,fI,
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De K'Kela:tr dient ('chter cIe hooge hant te hebben boven den Pis..
bezienJer, dewyl de .Geen uit eene verhevener Hof dan het Ligchaam
is opgenuakt; en de Geneeskunde (volgens Plinius) door bee.
ficn CIl vogels uitgevonden, als noch verfcheidt! ovcrhlyfzelen van
hd ollrelle\yk (chepzel conftrveert. Maar bat ons die: refpl1ffive Avonturiers eem tegens malbnderen confronteeren •
De Rechtsgeleertheit , aan d'eene zyde, . is gelyk die vermaarde
Boom in den Lufihof, die in den omtrek van zyne [chors de kennis
van Rt·cht en Onrecht be!loot. Op de Geneeskunde, aan den anderen kam, is,. als op een hecht en duurzaam fundament, de H. Vier.
fchaar van Themis geHicht. Want zonder gezolltheit zouden niet
alleen de heilzame Ordlmnantien vervallen, maar zelfs zou 'er eea fiil.
fiant komen in het zuivere blaet van de ;}uftitie, cn in de levensrlderen aller konfien en weten[chappen.
Is het de Rechtsgeleenheit niet dewe11èe, als eene bekwame Vroet.
vrou, de zwangere ·1igchamen der Ste<kn en Dorpen van derze1ver
zwarigheden verloft? Zuivert ,7.'( de·be[mette lucht niet door het toe.
wringen van de wintpyp da Overtreders ? Verdedigt zy niet de All.
Iboriteit der Rechters? Beloont zy niet de Verdienfien? Elt· haalt '1.y
niet uit haar' eig~n Apothe~k, die Geneesmiddelen waardoor de wanorders en verwarringen worden cc;el'tWJedieert?
Ge~ontheit is h(t ecnigfi.einzicht van een',Geneesheer,en hierin
is een Doktoregaal met het Z<epaert ; maar· de Rechtsgeleerde geneeft
alle kwalen I afhangke1yk van de gedachten, raatflagen en werkingen
der menfchen.
Doch fchoon deWettcn een kofielyk gefiC!cMezyn in den trouring
van het .Gemeenebcfl: I echter zyn zy niet abfoluit tot deszelfs welfiant nootzakelyk.OevoornaamIlc S,uvereiniteittn zyn ge teelt uit
loof, gewelt ,bedrog, ()nrecht, en diergelyke adelyke eigen{chappen;
en hebben zich ( (pyt Staatkunde,'enWetten) in die geweldadj~e be..
zitting I/mainteneer'. Nietdatzy tenrcenemaatzonder order of p'"
lit;e gewed\: ~yn, neen ,maar hare politie was ,ircum circa ge1yk die J.
dewelke de Napel(che Ve\tjonkers, de Brigadem4joors der gemeenc:
wegen, en Nereus'Zecfchuimers noch hedendaags onderhouden.
De bevalligfre der jonge Jufferen frruikeh:nvecltyts over de uitae..
kende ,aJliJfaden van Bekoring. De Saffiaan wort vervalfcht door
G out&.hloemcn, d' Amber door Kryt) en het galde metaal ,valt. bet al.
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le·reerft ondèr de Matl"",lItifth, Inftrtmenttn der Geltfnoeijcl'J. De
Gerechtigheit , die heere1yke oude penning, wort desg~lyks door be..
dr9g, kuipery, vat{cheit, Chicane, en dierge1yke Muntmeefiers be~
knabbelt, Muntmeefrers (zegt Bermes) die, met den zoeten naam
van Voorfpraak overfuikert, als Slangen en Hagedilfen door Themis'
warmte onder de puinhoopen van hare Gerechtspaleizen worden uit..
gebrocit, uit welkers fchuilplaatzen zy als Bandyten voor den dag
fpringen; de twifiende partyen by den baart vatten; de Cneeuwitte
'JuJlitia door oneindige Inktpleifters onkenbaar maken, en met de:
punten van hunne incife-mdfen, de verdoemelyke fchryfpennen der
Chicane, zulke wytgapende openingen in de tydelyke eigendommen
der litigeertn.e Lyders inkeepen, dat'er Goet en Bloet, Lant en Zant,
Slot en Dorp, komt door heen gudzcn, gelyk 'c geperfic opperwater
langs de opening van een' doorgebroken Dyk.
Wanneer men in eene Stade veele Geneesheeren ziet zwarmen , is
zulks een blyk van eenen vruchtbaren Ooga der kransen. Indien
men eene quantiteit Hommels der Pandeé1en ziet fnorren, is het een
onfeilbaar bewys van " bederf der Zeden. De eerfie beJludeeren niets
anders dan door oneindige geneesmiddelen de goede IigchJam~ge.
fte\tenis der ingezetenen te b~fchadigen, terwyl de andere toeleggen
om langs het kanaal van Mejuffer de Chicane, de oot!l:e Dochter der
Rechtsge1eertheit, hunnen cvenaafien tOt den gront toe uit te punen.
Noit heefe Roome meer geJlore"t dan op dien tydt, wanne~r een
ieder zyn eigen Advokaat was, en een Geneesheer niets anders mogt
veilen dan een Vlekbal of een Exteroogplcifier. De Spanjam verboot.aan de Heeren Meeners de nieugevonde waerelt te bewoonen;
cn, ziende dat de Medici, in plaats van de krachte'll der onbekende
kruiden naar te fpeuren , hunne krachten infpanden om de gulde ade.
ren der goutmynen te ontdekken, ca!Jèerde hy zyne Lyfartzcn, ont.
nam hun den geroofden buit, vulde hunne Scheepskifien met planten
cn zaden, en fcheepte .die Gifmengers weer af naar de verbrokt: f,halen van ~t. hanenei waaruit zy gekipt waren.
Hoe zeker en gewis beide die beroepen zyn blykt uit de onfti!bJre
kennis der Geneesheeren, zoo omtrent de Ontleetkundc: als de krachten der planten en zaden, benevens de nimmerfeilende uitwerkingen
der CtJmpoftttJl, en z. v. En wat is 'cr zekerder dan de R edmgc1eertheit? die, gefonJem zynde op den wil en fanttlue dcr lt:chll'fs,
Eee ~
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ruim zoo beilcndig moet zyn, als een Mlartfche zOl1nef,hyn, belof..
tcn der JlItfas, eeJcn det valf,he Speelders , of de illfalliblli&eit van
den gew.landen Petrus, den zedigen Kerkvoogt VJn bet H. Roolue.

Eenige Brieven.
~~: HER MES,

's Graz'enlJage den l 1,û, 1 7:' I •
N Juwelyks tel ik xx. jaren, en echter heb ik rnyn per foon uit eene
a:mzicnelykc fOill gclts, cn eene Jaozicndyke fom rf'putllries gerymt.
o hoe dikmaals dreigde Mama dat zy my aan armoede, zotheit en
OJberOll zoude overleveren, ten zy ik die betoverende Kanailles. de
ZJ'lggo.dinncn, wilde verlaten! en hoe dikmaals heb ik belooft hare
gezonde v('rmaning te gehoorzamen! Maar helaas, Papa, wanneer my
die PoëtiCche overval op 't lyf vid, moelt de Reden op de vi ucht,
cn ik tuimelde, als een gebyldc Offernier , voor den drievoet van
Apo!; en nuohcul ik, alscen zinneloos Minnaar, met myne boeijel1 ,
en liefkoos myn verderf. Wat falt, wat baat, wat hulp is'er voor
Uw' onge/uk../?.!gen Dienaar
DOMINICUS POETASTER NOBILIS?
Hermes oordeelt dat het Heertje van die MiJlive in eenen /amenla~
beien toefbnt, en aan die zotten zeer nabefiaande is , dewelke met
hunne ketenen zingen en rinkinken. Dat hy eene groote fomme gelts
en reputatieJ heeft verrymt, daaruit hlykt niet dat hy een Poëet, maar
wel dat hy'er geen is; want zc.IJen is de vrucht der DichtkunJ.c ryp
met de vroege St .• Jans. Appelen van xx. jaren. Somtyts is 'er rym
zondcr dicktkunde, vele vaerzen ~onder verfiant, cn veeltyts verfiant
10nder oordeel; zoo dat Hermes dit Heertje advifo..ert te çontinueeren
in het pompen van vaerzcn, tot zyn kleet zoo kaal is als den herftmantel van den Muider Niellsfpion; of ande~zins den gelukzaligen
Angeriaan na te volgen, om door eene eenige dofts LaNd.Opilm langs
den naallen weg naar de Hengfiebron te galopeere.n.
ZOON VAN jUPYN,

Delfden 2.81un;

1711.

Uwe methDde, om langs een aangenaam Schimpfchrift de feilen
Jer laagge.zielde Raasbollen te berispen. bevalt myuimcment, en ik
ver·
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Verhoop dat onze ecu, benevens onze Naneven, uwe goeJe meening
en veîdienften zullen erkennen. Een Jong Advokaat, woo'l,,lchtig
te ..• affronteerde onlangs in een Koffihuis een Heer VJll f!![otn, en
zulks in zulke onheufche termen, dat ze meer naar de vÎcrde Cla/Je
van 'Jan Kalb(lJ ItJuftre School, dan naar de Redenk?olt van den Kei.
zer 7uJ1inia4n zweemden. Hy bleef by gernc dreIgementen, maJr
vorderde zyn party voor den degen, plantte zich in het foftuur van
een Sehermmeefter, en rukte eindclyk het krakeelfbal zoo ver Bit deszelfs gevoederde {eheede, datmen gemakkelyk kon zien dat het een
gemuskeerde kling was; en al dit HoogJuitrch gewdc (proot uit cene
bloore fufpiçie, dat die Heer aan eene jonge Juffer, dewelke zy beiden
oppafien, geaavertee'ft had, hoe Je jonge Rechtsgeleerde tweemaal
's daags eene Jofts bloetzuiverende pilletjes. uit 7m:tintJn en Mercurius
dukiJ op 17 emaakt) con[umeerde. Sr: Hermes, wy verwachten uwe decijie
op dit g~val, waardoor gy zult verplichten
Uil' E: %.ur gehoor~ame Dienaren
N. D. L. H. J. S.
Hermes fuflineert. voor zoo ver die Heer een Rechtsgeleerde is I
dat hy nict onbewuft moet zyn, dat een Duël eene misdaat tegens de
wetten is. Tm tweede is het onbetamelvk aan een' Advokaat fchelrwoorden te gebruiken, ten Z} in een P/~jdoi. Ten derde heeft hv
dOor het trekken van den degen in een publyk Koffihllis maar een
middelmatig teeken van zyne couragie doen zien; want diè in een ge~
zelfchJp vechten wil, vecht om gcfchciJen te worden. En ten vierde,
een man te beledigen op een öloot vermoeden, is eene ondcrneminob
die reukeloos, leer ge\'aarlyk, en niet minder indifcreet jJ.

Eene loffe Schets. naar een conterfeÎtfel van Krijtina,
Koninginne van Zweden I gekrabbclt.
Natuur wankelde gclyk eene wifpelturige Hofdame) w:tnneer zy
Kriftina, Koninginne V11l Zweden, formeerde. Haar eerfie voornemen
was om uit die YOJale fiof eene Vrou , (~n haar tweede. om'er een
Mln uit te bOOtfeeren ; doch zy hervatte het eerile denl~beelt. ~ en
viel op de rib, doch vry ongemeen. Door een mannclyk gelaat.
Cavaliers o;r, verachting voor de Vrouwen cn n.laraping der Wetcnkhappen, d:jlingueerde zy zich van de Vrouwen; maar aan d~n ande-
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ren kant proburat' zy hare Sex door eene ongcblankette zucht voor
Monaldefcbi, Piementel, Dom Garcit, Condl, Duc d'Orleans, Colonnll,
en diergelyke zwakheden. Was zy bezielt met eenen heldenmoct
(volgens fo:nmige F/atmm) waarom zich niet gefielt voor het front
van een Lcged fene heldendeugt beftaat niet in het 10Ren van een
piftool, het omblooten van een' degen, of het dootjagen van een
vreesachtig Hart. W:mom', indien zy wilde gehoorzaamt wezen, den
Troon"van GLiflaJf Adolf niet be\vaart? Waarom niet tegens eenheerzuchtigen jongen Vorft hare ftaatkundige leffen in 't werk gefielt?
Was het de G •.• dienlt, waarvoor zy hare kroon nederlei , waarom
dan niet liever het fnceuwit vertrek van cene maagdelykc flciiteit dan
de purpere A udientit- Zaal van St. Peter, of 't welluftig Paleis van eenVorfielyken Kardinaal verkoren? Was zy tot konnen en wete{lfchap"
pen geneigt, waarom dan alleenlyk d'oppervlaktc der Geleertheit aan ..
geraakt, en het gromCap voor de Schoo\doktoren gelaten? Zy is, al..
[Oas gejllJtleert zynde en altoos zich zelven jlalteerende, als eene DwaalRar aan den RoomCchen hemel verfchoten; doch betuigde tot den
laatften fnik cene onfterffe1yke achting voor drie Grooten: voor den
Prins van Condl, wegens zyne dapperheit ; voor den Kardinaal de Retbs,
wegens zyn' vluggen geeft; en voor den Kardinaal Aio/in;, mgen.
zyne ongemeene complaifance.
~J.: A N U BIS )
Ik ben een Latinift gclyk zeker Overfte van Dixmuiden een Sol";
daat was; gelyk Kaptein B.•• een Hoveling is, en gelyk de tweemaal
gebankeroeteerde T •.• een eerlyk man fiaat te worden; cn echter
Jees ik nu cn dan een regel vyf à zes van die Romcinfche gebeden.
Wat beduiden deze linim, Papa?
Incidil in ScJlIam cupiens f);tar, Cb"'Jbdim"
!2.!!i morbuIII fugiens incidit in Mediçum.
$tHlli dum f1iUJnl vi/ia, in contrar;" currunt,
!l!i litem fugiunt, CauftdicumfJ"e PIttInt •
Help my eens; immers hebt gy zoo dikmaJen dCll Árgul, die pn
vier duimen dieper dan ik gcftudcert is. geholpen, en ik beloof u een
potje gekonfyten Gember voor uwen Familiehoefr.
Uw Yrimt·,

DA.M ON
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De WjJgeer üem afl1atU, die " heilz..aam 1(an 't vergift
.
Niet door de Reden [chifl,
(
En naar het ondermaanfc/, met tranen %.l/7oegt en %.uclJttn :
H, [pIp. ~ Dam01', op de Rots dje hy moe/l v/uchten.
rergeefs is J t dat hy 't w:ifte en los befef TJertrout,
De grontveft 'Wraakt eer het Pilleis ;, op'~ebout.
.
Een onbedrt'lle moet jaag glJd~n .
H; valt ;n S911a die Chtlrybdis wil vermydm:
De Hemel [pot met s mans voorzJenigbeit en deugt.
liJ :::.enge 9 n groen gewas, en ftolt 'l.Jne gulle jeugt.
Dan moet de moed, z..;el in dJ opper/licht verz..windm.
Doch eer die Diamant %.Jne aartfche kjft ver/aat ,
Ziet
't inwendig licht, 'Jehovllal dageraat •
Dat men beneden %"oek.! men opwtlarlS flaat te vinden.
Indien u, (, Damon, deze omfchryving voldoet, is Hermes vol.
daan: indien niet, konje 'er met een' Latynfchen Schoolmeefter over
J
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Waarfchouwing.
DeborlZh Kandeel, een aangenaam dik, kort, zwart Meisje, ruilU
jaren out, tame1yk ryp op het oog, aanhebben de een' Chitzen Japon, de gront geel; onder den zelven een' hemelsblauwen armozynen
Rok, een' witten Onderrok, roode Kouffen en geele Muilen, is
voorleden Zacurdag 's nachts ftilzwygende van Mevrou Suikerpeer
wechgeloopen met de volgende goederen:
.
Een' fluweelen muskeskleuren Nachtmante1, gevoert met Eekhorentjes bont.
2. Paar geborduurde Muiltjes» de houtjes ruim drie duim hoog er
dan ordinair.
I GeO:ikten damafien Rok, bezet met een reep van WalviCchbeen ,
omtrent 16 voeten in zvn' diameter.
J Stiklyven, gegarniert met difftrentt boezems-, en aan den linker
_
{(houder opgevult met watten.
Noch verfcheide CoiffureJ, zoo met MecchelCche, Brutfelfche als
...4ntimodiflhe pDint de Venift-kanten. Item een klein kabinetje van
vier laatjes. gemel1beleert met drie paar geolyde hontsleere hantfchoenen, een lint met p.made, om het voortlooft voor kreuken te bewaren ~ zes koekjes fuperfync Spaanfche 'Vol; drie bladen P"pier d' E!pagn'
10
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plzgne, en vier (,hoteItjes Portugecfch root; ecnige lcodckammell, tW(C
pincettes) bodlcltjes, [avonettes , poudre de pa/vtl'e, twee paar zwierig::
wynbl'3UWen, benevens eenige ryen c1pcnhecnc tanden; een flesje
half vol paerlenwit \'oor Madamts klyen, en ecn' gevult met
Aluin-rinEtuur voor haar •.•. voor h:lar gebruik; benevens vcr-.
[rheide flojcs mer tfJence d' ambre, Bergamouc, Maagdenmelk , fojlIi.
leJ gepulverheerden Zevenboom, en
Adam en Eva, konfiig geëma/ieert, zonder vygcnbladers.
I Gout Litringetje, met dit dcvys: Ko,;don, ik,.ben uw Zon.
1 T cfiamenrje, gcbonden in groen Segrcinker met goude flotcn,
malr eene een ige maal geopent.
I Z ilvere TabJksdoos, ovaalsgcwys, met een gf'gm'eerdc Tulp op
het oppcrfic dekzel.
I Vergult doosje) en daarin ec n klaverblad van vieren, om gclllk~
kiH te zyn in Lombre en Lanterlu.
I Doosje vol C4fhou en Cubeben voor een' f.ilfchcn adem.
I Zilver Trekpot je met een bngkwerpig putje dicht by het pYPte.
I Kop, gedraait uit eene :\la!divif,he Kokosnoot, die Mevrou bier
avont mê naar bedt nam, boordevol Kaneelwater voor Je Vafeurs.
6 Mesjes en Vorkjes om by Con/tures te gebruiken.
Een Bracelet t waarop is geëmalieert ecn KupiJo die met een !tukje
go uts naar harten vifcbt, met dit dev)1 :
Door gout alleen, vang ik. KJimeen.
Item ver{cheidc KornalJn en Onyxfieenen, gcgraveert met ~Ijnne
goodjes, Harten, Pylen, Altaren, Vlammen, Rotzen , Doornen en
Zonnebloemen. Noch is 'er vermif\: een geweven Keffertje, vol Minnebrieven van de jaren 1 67 1 , I 67 2 , J 67 6 tot I ( 9 8, ge.
teekent Pi/ander, Koridon, Aminfas, Adonis, en z. v. benevens eene
v~rzamcling van differente Recepten, als deeg voor de handen, pomade.r,
zalf voor de lippen, witpotjes , zuiverenden room, olie van talk J
kikvorlfchenwater, differente T,!anes om de complexie op te helderen ,
beflevens een onfeilbaar hulpmiddel om eene miskraam te bevorderen.
Zoo kmant deze goederen in 'r geheel of voor een gedeelte te recht
blengt, zal M.evrou zulks dankelyk recompen[eeren.
N. B. Oe Brieven (die van Eilander uitgczondert) worden vereert
aan den Ontdt·kker, zynde- dezelve in zoodanige generale termen opgefidt, dJt ieder Juffer die op zich zclven kan toepafTt:n.
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Permittes ipjil expendere num;ni~us, 'luid
Cont/miat mbis, rebufque fit utilt noJlris
Nam pro jucundis ttptiJlima quoqut dabunt Di;.
E mecfte Correfpondentm onderhouden Hermes met eene herhaling
van klagten. Gifteren onding hy een' brief, gedattert op de
hoogfre verdieping van eene Buitenplaats. uitkomende aan de Maas,
waarin een Heer folemneelyk dreigt, uit het dakvenfrer een' dSlodelyken fprong nederwaarts tc doen, ten zy d'Oude Man een middel uitvin~ om zyne myneedige A/aitres te verd(:digen. Aan den :1nderen
kant (chryfc Dione een' bedl'oefden Zendbrief wegens de ongeftadigheit van Pi/ander; en zy zweert dat ze die melankolike mi!fiv/! opftelt
met de pen in d'eenc en haren kou·!febant 'in d'anderc hant: en een
Ezauaatfche Jonker, geboren op den oever V:1n de Gode!fe Rotba,
is onzinnig over 't verlies van een' fnelloopenden ] agthont , die l"U i m
zeven jaren zyn Tentkamer:m is geweeft. Decs beweent het verlies van
zyne Hllisvrol1 (doch welke tranen borgtogt zyn onderworpen) en
gccnc bekla:lgt kt !Jng leven van de zyne; 't geen 'er beter naar geIykt. Een AhJ)oi1~q be[chrcit de doot van cene wigtige gombeurs ,
die meer dan :mdcrhalve ecu in de krakende gc1tkiit van zyne gierige
familie heeft gefchuilr, tcrwyl Dama.tt 7.yn geCht1mbreerd kleet en k:lIltc
hcmbdcn) die onder de fmJvtgarde V:1n de Bank lmireeren, bejammert.
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o wat baart het .eelle verwondering aan den Ouden; wanneer hy een
redclyk Schepzel.El/ende en GeJuk.,.'l..aligbe;f ziet putten uit geringe voor..
werpen I De ziet, van den menfch wort door Lant en Huizen I
Offen en Koeijen, Schapen en Paerden, met geluk oframp opgevult.
Ja het heugtHermes noch dat eene Veerenmof , een S'luiier of een bonte
Palatyn, in een' vloek of zegen is verkeert. Duizer.de harten der
Juffers zyn verbroken door de doot van een klein Spiljoentje of Bou.
10nee$ Schoothontje. FJavia, die vyf kinders en drie mannen heeft be ..
gravèn, kon noit het verlies vergeten v,m een' blauwen Papegaai.
Si/via krygt de fiuipen wanneer Mama haar het BaJ verbiet ; en FJltis
is aan eene opftyging van chagrinante expreffien onderhevig, als Papa
den Schouburg in den ban {laat. Hoe menig deftig Schryver vcr.
gaat in fter en affche op de Jiterale miskraam van een blad papiers!
en hoe dikmaals is onze vrint Argus in gevaar vdh het tCllrale overfehot zyner Uitbreidingen over de Konrant te verliezen, wanneer een
ieder op zyne verfchyning in het Koflihuis niet aanllonts llit~almt:
Df4t ;J de Man! Koridon plaatll 2yne ge1ukzaligheit in een' Hare.
draver; Strephon in eene go.ude Snuifdaos; Hl/al in een' fynen Rot.
ting met een' Amberneenen Knop; Dametal in cene vergulde Charret, en Menalkgl in een Bed primD Bagmen .
Hermes zat op een' ouden.Lcunfioel, die eertyts in de hairio-c be.
zitting van den Barbier-Generaal aan den Oudendyk was geweeR, 'en
àoopto zyn geheugen in de vermaarde aanfpraak van Achilles aan
Priaam, alwaar hy zegt, dat ]upyn twee vaten bezit, het eene opge ..
vult met Zegeningen en het andere met Ongelukken; en dat hy daar
uit, als een verfiandig Genedheer, voor een ieder die in de waerelt
buitelt, çonferven eu zweetmiddelen componeert. Die paffage beviel
den Slangenvanger zoo wel, dat hy op de Schriftu~rplaats van Ho.
meer het volgende mediteerde:
Als Jupyn het gouvernemmt der waerelt aanvaarde kwamen ver·
f,heide gedeelten van de Natuur, benevens derzelver voorzittende
Goden, hem hulde doen. Dees vereerde hem een' berg vol Wint5; •
een ander fchonk hem een Magazyn vol Hagel; de derde gaf een'
fiapel Donderfieenen , en een vierde oftèrde hem een Glashuis vol
fnikheete Blixemfiralen. De Starren boden hem hare Invloeijingen aan i d'Oceaan prefenteerde zynen Drietant; de Aarde {chonk hare
'Vruchten, en de Zon hare getyden. Het Nootlot ovancierde op zyn
beurt
j

( Hf )
beurt met twee Voedervaten , waarvan het eene aan de rechter en het
ander aan de linkerzyde van den Troon wert geplaadl:. Het eerne -was
boordevol Gelukzaligheden, en het tweede vloeide over van Rampen
cn Tegenfpoeden. De Dondergod, bevindende dat de Waerelt, geIyk een jonge Wolf in zyne lente, tamelyk vrttom was, fiortte met
eene milde hant zyne zegeningen neerwaarts. Maar toen het menfch ..
dom beaon te ontaarden, ontfiak de Blixemdrig de linkfche Ton,
en verv~dc de \Vaerelt met Pyn, Armoede, Batailler, Ak!ien, Vals.
hede~ en ]alouzyen, cn vergiftigde de Levenslamp door een ontydig
Sterflot •
Eindelyk ontfrak de toorn van Jupyn wegens de verergering VJn de
menfchelyke Natllur, en hy re'l..olveerde dcszclfs generatie (Deulali~
cn FJrrba uitgezondert) tot den wortel toe uit te rooijen • Ingevolge
van die gefirenge refolutie beval hy de drie nootfchikkely ke Zldl:el's
lootrecht naar beneden te dalen, de aan het menfchdom verfpilde Zegeningen te verzamelen I en dezelve op nieu voor een toekoment ge{lacht van deugtzame en verdienlHge Stervelingen op te leggen.
De drie Gezufiers vielen plotzeling neerwaart om de verfirooide
Gelukzaligheden op te zoeken, doch bevonden dat hunne commiJfie
onverrichtbaar was. In 't begin bezochten zy Hoven, PJlcizen en
groote Koopfreden ; doch, in frê van Zegeningen te ontmoeten, vonden zy in dezelve 1-laat en Nydt, Teering en Ongemak, en diergelyke
ingredimlm van de Iink{che Pull; daar zy, ter contrarie, Gcrufrheit,
Gezonthcit, Onnozel heit , en diergclyke wezentlyke Zegeningen, in
de Vlekken, Hutten en eenzame plaat zen gewaar werden.
Onder andere obferveerden zy, dat verfcheide Gelukzaligheden ilJ
Rampen verandert, en wederom de Rampen in Gelukzaligheden waren vérbetert, n~ar mate dat zy vervielen in de bezitting van Zotten
of Wyzcn. Somtyts bcfchouden zy Vèrmogen, doch met zoo veel
Moetwils en Ongedultsvergczelfchapt, dat het een hft was aan des zelfs
Bezitter. Dikmaals was Jeugt met meer kwalen hezet dm Ouder...
dom; en veeltyts Rykdom met zulk eene verdoemde Gierigheit verzclt, dat zy veraarde in een ellendig foort van Armoede. In tegendeel wen Pyn "erheerlykt door Dapperheit ; Armoede verloor hare
cigenfchap in Vergenoegtheit ; en Mismaakt wert opgeheldert door
Deugt. Met cen wo ort , de Gelukzaligheden waren ge1yk als f,hoone
vrijc'hten, geplant in een' fehden heigront, die by trappen [make..
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loos worden; en Ellende, gelyk een wrange wilde Pruimboom , gt.
cIIltivtert ineene vette aarde, en verrykt door eigen Enten en Ocu-.
leeringen , wert fappig, Cmakelyk en krachtig ~
.
Maar niet weinig omfieldell de Zufters op J t gezicht ,val\ nieuwe
[oocten van Zegening:n e'l Rampen Jo dewelke in geen van beide de
vaten waren beiloten gewed\:, en echter geluk of ongeluk naar zich
Heepren . Dat was die vervaJCchte oe gft van Ramp of Zegen, nimmer door de ham van den Dondergod gezaait,. maar voortgegroeit
uit eene verkeerde Gefteltenis en Inbedding der Stervelingen. BJ
voorheeft OptooizeI , Eertytels, Uitrufting, Val{çhe Schllnte, On4
echte Glorie, Grondeloozc Vrees, en diergelyke zWJkke twyffelmgc.
di~,c beuzelachtige HlI'ffenfchimrnen J. opgdchoten in de zielen der
~v
"
Stervelingen.
'
Dç doodely kc Schikgodinm:n, vCl'byftert en r?dcloos 0111 de Geluk4
zaligheden uit de Rampen te konnen [chiften, re'l.olveerden [chielyk
om ze door malkaar in een groot vat te werpen; en, na dat zy dat
bchoarlyk aan de voeten van jupyn hadden geplaatit, adreffoerde de
outfl:e Zufier zich aan die Godthcit met de volgende verdediging:

. 0 Opptrvorjl, lil) hebben al lJet G~edc en bet Kwade, de Verlegen/heden en Vermaken des levens, in idez..en verwarden hOlp vergadert. Wj bid.
den en fmeekfn u, ~ eeUiPige WphClt, om die in het toek..omet1de z.elf te
forteeren , want niemam (:JupJn alleen uitge'l.Ondert ) is be'vuft wat
in de .Zielen der Sterveling.en DrQeflJeit of Vreugde veroorz..aakt, en Wat
z..y door de benamingen van Zegen of Vloek onderfcheiden.

Het Huwe1ykszoet.
De Gezant Wïcquefort, [prekende van de Koninginne van Enge..
lam, die hare: Dochter naar HoJlant wilde vergezelfchappen, zegt zeer
aartig : Dez..e rtiJ il on~lter, all IJfhang~elyk.. %.Jllde van de drie onflamvaJligfte 1;,I1ft...en der waerelt, van eene Vrou, van de" wim en vart
het Parl<tment. Het Parlement en de wint zal Hermes nu overilaan t
om het vrouwelyk voorwerp met ecn welgetempert p.ulltmes te oncleden.
De Yoorn~mfte contradiè1~·e.voddC'rytjes. ijl het H.uwclyks-Novitiaat
ontftaan uit eene wederzydfche onwetcnheit van elkanders humeur. Sinj~r is al te loom om eenige trappen Verdraagzaamheit op ,t en Me4
juffer is te traag. om eenige treden van Toegeventheit af tc klimmen·.
Die
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Die in de Vryagie-mask,.trade vermomt waren, zyn nu moedernaakt.
Kloris hevint nu dat RooJje impertinent is, ell De/ia fcIlClt Dflmoll voor
een' Lompert. Niet verre van de ~ .. , .-, markt woont een koppel'
longgetrouden, dat in he.t midden van de Honigmaant over het op.
tlyden van eene Sukadetaart duëlleerde; ja Hermes weet noch een
Man en Vroll, dewelke, na eeoe winft 'öln ze\'C'11 kinderen, van Beel
tn Tlel f,heidden, en zulks O;chts over het braden van een L;mskwartier. Op de ...• ftraat is. een paar woonachtig, dat t'zedert
drie dagen fprakeloos is geweefl: over de notabele Filofol1fche quftie,
of een Stel verguit ]apanfch Porcelein zou worden geplaatfl boven
den·Schoorfteenmantel, of op een ingeleit Kabinet. Het (chynt
een wonder, dat een V rou over eene hagatelle nom wort; InJilr het
is niets ongemeens een' Man over een Niet te zien razen als eene wekelykfche byeenkomit van Lappedieven; te hooren brommen als eene
nieuwe Battery van a',htienponders, en te doen rammelen als de bellen
van cenc hollende NarreOeede.
Voorleden Zondag fpysde Hermes aan de tafel van een V rient en
Vriendin) de\velke hem gcdul1rend~ den maaltyt met ce ne mifterieuz.e
converfatie onderhielden. Nauwclyks gezeten zynde, zei Myn Heer,
om een di[corers tc formeeren: Mademoifeille La .•• danfle gifleravom
als eene :lachtnimf. \Vaarop Madame, blozende als een kom vol
witte ftyfzcl, repliceerde: Apparent was z.y ~ehult à lil Bergere . Neen
(antwool'dde Myl1 Heer) maar '1.., 'Was gck.,ollji met Iz,.urieu:t.e uegroene
kgujes. Anubis vroeg aan den Knecht om ecn Limoen; doch daar
rses wederom een twiftappel uit dat wrang verzoek; want zy hadden
;Os daags te voren een civiel gefchil bedifputeert, rakende de voorrang.
van Vlier- of Dragon-Azyn. In hct hartje van die gefuikerde umoenfpraak wert'er een koppel Kreeften opgedifcht, en de Man verzocht zyne HuisvrOlI. hm het tafclbort van den Oudcn met een' halven
Zedi1yder te meubleren:. doch die goetaartigc Juffer, in plàats van
dat verzoek uit te voeren, vroeg aan Hel'mcs, of de fcharen van deTooneclfpeeIllcrs [Qouyts niet gevaarlyk waren. De Heer verbleekte
op die vraag als de BI0ttvlag van een' ~Igcryll, en zei, dat hy te
Paterborn een' Pafteibakker kende, die uit gepulverir..eerde Hopftaken
_i\manJeltaarten wift te bakken, die niet onfmakelyk waren aan 't gehemelte van een Huisknipfchamje . De gryze Smulbroêr., gewa~r
wordende dat'er meer kwaJtaartigheit dan nieusgierighdt onder de
Ff f ,
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alfche v~n die vragen cn antwoorden verfcholctl lag, fiam zyn af:·
rchcit, cn dankte de Goden dat zyne ooren 400f waren wanneer zvne
l1uisfchalmei eell' oorlogstoon be~n te blazen.
'
Het Woordenboek van Furetiere heeft meer fJuten dan het gladde
voorhooft van Juffrou 'Jakoba zomerfproe(en. By voorbeeIe , die
Sebryver vermengt Marforio met PafquJn, zeggende, dat die twee
Figuflren eene en de zelfde ~yn. :Een Momus behoorde zyne Patroon en beter te kennen; want die verfreende Hekelaars zyn te \vyt
van malkanderen geplaatft om ze niet te onderfcheiden; ook zyn zy
uitwendig geene Tweelingen. Marfario is een vlakneerlcggent heelt,
dat, volgens de Ourheitkenners, Panarium 'Jovem; en volgens an.
deren, den RJngod, of de Rivier Nera, die Umbria bevochtig, r~~
prefentetrt. PafqttJn is eene verminkte Figuur, tegens ecn' hock
van 't Paleis der VrJini leunende. Vele gelooven dat het een G/tldia.
tor, of Schermer ge weeft is; altoos men ziet dat hy noch dagclyks
wonderlyke fcbcrmflagen tegens de gekroonde en gemyterde Speelkaarten uit't"oert. Zyne Spreuken zyn l,ak...onifch, doch veelty cs
vergiftigt. H y hoort, ziet' en doorgront alles. Geen pyn of Rechtbank verfchrikt hem ;en noch .d.lg~lyks flcrifieeren verfcheide Geheimfehryvers hun leven aan zyn Afgod5beelt. Wanneer men PafquJn
{laat (ebreit Marforio; en als Marforio bcfchuldigt wort is PrJfquJn
zyn Advokaat. 'Wat geda~n met deze ondeugende Kabouters? Hen
in den Tyber te werpen is nict geraatzaam, want zy zouden luider
onder 't water {chreeuwen dan op 't bnt. Ze in 't vuur te fieken
en te calcineer en is te gevaarlyk, want ze zOllden brullen als Periflus
jn den gloeijenden buik van den metalen Stier" Hermó belooft aa~
dien W<lJghals die hen vernietigt dezelve onfierffdykhei~ dewelke HeI'of/raIUJ geniet, die Di:maas Tempel te Efeun in atTchc dorft leggen.

'Dd!mon en ele Lukgodin .
Hermes WJS gOP.eten onder de verkoelende fehadl1\v vall twee groene
Lindeboomen, en hy mediteerde op de kleur en cigen{chap van vroege
Suikerpeeren , wanneer D.emon, in de befmulde toerufting van een'
Kloofiermarsganger, met Wyn, Bier" Vleefch en Vi[ch gejloJfnrt,
zachtjes op Leeuwenburg nederdaalde • d'Oude zette den bril van
eene doordringende gilling op den neus van zyne bevatting, doch hy
kon op getn twee bol[cheuten na raden waarom zyn Dienaar ZQO ge.
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vifeht en gevleefeht was. De Geeft liet zyn· Meefter .!liet lang in die
nieusgierighéit fieken, maar, zyne vracht afgrJeit hebbende, begon
hy het volgende gefprek:
" Zoon der Goden (fprak hy) dinyn provifeofieckpenningen , op
" d:lt het u gelieven moge de zonden van uwe evennaafien door de vin~
" geren te zien) en ze beftaan in de navolgende prez..tnten: Vooreerfi I
" twee douzyn fIetfen George-Wyn, en twee kruiken Out Bier; het
" eerfte is een prt~ent van een' Wynkooper die zelf zyn Druiven'" {ap kleurt en brout; en het tweede is't gefchenk van een Brou ..
H wer die zich zelf de Mout ontfiee1t om zyne ziel met geen zwaar
" Bier te bezwaren. Item twaalf Mergpypen en vier Borfijes van
" een' Vleeshouwer J die, door oude Ooien in fiê van jonge Hame" len uit te venten, het vrouwelyke in 't mannelyke herfehept. Noch
een halve Zalm van eene vermaarde Visvrou, die de overtol" is
" lige rypheit van de ge[ehubde Zwemmers door warren en pla!fen
" Weet te reparetrm, en jaarlyks van de Geneesheeren een pmjioen
" trekt, nadien 'I.y door de con[umptie van fiinkenden Vifch de ge4
u netale ziekten doet voorttelen.
Noeh heb ik ...• maar de fnaar
van Hermes gedult fproqg aan fiukken; en hy hadt de ongekreuktheit
om den Wyn uit tc drinken en de eetbare fpyzen te confumetrm t
doch met deze bedreiging, dat D.tmon z-ich in de eerfie 24 uuren
met dicrgc:lyke commiffien niet zou hebben te bemoeien, want dat de
gryze Filozoof alvorens wilde toetzen of die \-Vyn geen hoofepyn, en
die fpyzen geene kwade dig~ni, zouden veroorzaken.
Nauwelyks was Dttmo1t met den ledigen korf afgemarchtert, of Her..
mes zag iets door de Tuinlaan rollen, dat van verre niet aneigen naar
een Zinnebeelt van d'Ongeftadigheit zweemde, [ehynende nu een
Reus cn dan weer een Dwerg; doch van naby befehout, was het eene
fchoone jonge Vrou, die moedernaakt met haar' eenen voet op een'
ronden yvoren kloot, die in eene gdbdige beweging was, waggel..
lende voort rolde . Hare {,hoone oogen waren bedekt door een' bondel ontvlochte blonde tuiten, en hare linkerhant pronkte met eene
geflikte Kalfsblaas , vol dierbaren eer en gloriewint , terwyl zy met de
rechter de wezentlyke zegeningen van gom en overvloet aan .AnubiJ
gebuuren (cheen uit te deden. Aanftonts befpeurde hy dat het de
Fortuin was; boog zich voor hare '* Godbeit demoedig neder, en
cDmplirnenteerde die Schoone met de volgende Orlltie : " Ont-·
'f Nos fadmul Fortuna Dea1"J) {«toque IOCdmtlS.
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~~ OntfchuiJig, U dierbare Godinne, een onachtzaam Hoveling; .
;, want [choon ik u c~rtyts heb gedient, echter heb ik u noit met
" cene genoegzame eerbiedig heit bejegent. Ontaard, <> Koninginnc des
aardbodems , van de grootfte helft uwer Sexe; verftoot de Jt voor.
" barige Stouten , en begunftig de Zt'digen en Ootmoedig(;n . Ik
" ben overtuigt dat gy de Overla(tigen ontvlucht; maar ik bezweer
11 u I belonk met uwe aanbidddyke blikken de Zorgeloozen. Vermeer
" niet de bezwangerde geItkiften der Woekeraren ,maar vereer liever
" de magt van uitgave aan de Edelmoedigen. Laat dien Man in zyne
" behoeftighcit volharden die de deugt niet bezit van mededeeling,
" malr keer ook de armoede van de zoodanigen die met meer ge" duit uwe ongenade verdragen d·an zy die konnen befchouwen in
" hunne evennaaften .
Nauwelyks WolS dit gcbcdt geëindigt, of Hermes otlt{choot uit dien
aaneengefchakelden droom, en be vont dat d'overvloet van D~mln en
de vijiu van de Lukgodcs twee gunfibewyzen zyn die met de Maan
opkomen .cll met de Dagtoo1'tS verhuizen.
• SR: A N U BIS.
Liiden den 28 7U11'.
Is het mogclyk de onfioffclykhcit te probt:/lren \"~1i1 den [tl\;O~flJcr
der GlandullZ Pint/zijl? Dat gedaan zynde, is'er diln meer reden d~'5zelfs oRfierffdykheit te prfJhe~ren, dan wan~eer wy het floffdyk fidlcn ?
Hermes zal toekomendcn'Donderdag dIe wagen beantwoorden, en
ondenuffchen met het volgende vacrsje befl.li ten:
De Ziel i! boven 't punt VAn kenniJ opgerezen .
Z} keilt IJet Al, en ij onk...undig va'J haar wezen.
De Ziel is aan de Ziet een ZielJ<..~eheimmi.r .
ZJ voelt, 7..J t(lft zich '!..elf
In 't JlJ/z.m aartfch gewelf:
Doch 7..J iIJ in 't geheel onk..undig 1l,je '!..} ÎJ.
Het fchynt dat Argus gekipt is onder het Sodiakstceken van Jen Scorpio.en, wallt hy nC(~ gefiadig die geene die hem vieren; en retireert met een'
fchecvç!1 aftogt voor de zulke die hem aamaften • W'l3lom, L ievc1ing v:m Juno,
JO

ge!iJdlg den Sti~htfchcn Merkuur ge:lttaque~rt , ~n niet liever. den HJJl·lemyt
eens gcpolft, die zoo genereus den Vlot:k 111 een Zegen herlchept; en in
fiê va·n onder beneficie vall Inventaris t B::'1ediétiekoekjes verkoopt? W.13I"OIll
nict dC.11 Taciws dcr Kalveren eens aangeraakt, die geftadig zyne weke1yk(che Kronyk m(:t Staatkundige Leffen van eigen vinding borduurt ~ En waarom
Heimes overp,efllgcn, die zoo dikmaals de eer heeft, van zich op zyne oe_
zontheit te informeeren ~
0
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11 efl des N~udJ SecretJ, il e;1 des Sympatl1iu
Dont pal" Ie doux accord les omes aJJorties
S' aimmt &' t'une &' I'lltttre, (7' ft l..ijJènt piquer
Par un ie ne [cai quo;, qu' on !te peut expilqu~r.
Y MP A T Hl E, de Godes van den Ridder DighJ, zal Hermes eens
ter loops bezoeken, zynde hy thans al te gefatigeert om clcrzelver
heiligen dag nalr waerde en behooren te vieren, te meer doordien byna alles ,vat op de groote Kegelbaan der Stervelingen voorvalt, door
medeneiging of afkeer wortuitgevoerr, en ~er by gevolg een grooter
bladt p:1piers, om derzelver neigingen, af te [,hetzen , noodig was
dan die Drakehuit, waarop d'Ondergang van Troye was gepent; of
dat Duiveci , .~c geen de nallnrol van alle Koekkoeken begreep; en
een grooter omtrek dan die kerffenfieen, waarop Je vermaarde Schoolmeefter N ... St. Anthonis Temptatie, benevens eene ganfche Scheeps ..
lading booze geenen heeft gegraven!; of .... maar de Grysaarr zal
zich vergenoegen met een klein [neet je van dat Iangkwerpig FranlChe
Broot te ontginnen, want een out Man contenteert zich met ecne
hand vol SJmpathie.
Venronderlyk is de Sympathie van den Haan met de klok en dageraat; en Hermes , die de fielling van Pythllgoras omhetfi, gelooft dat
de ziel van ecn~ Klapwaker in ~t gepluimde ligchaam van dien gdpoorGgg
den
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den Schtrmmeelter is verhuilt , die regulierder op zyn uur pait dall
feil Ak.!ioniJl op de klok van betaling. De Mdeneiging van eene
Zonnebloem met de l)agtoons is desgelyks verbazende. .Anubis is
tamelyk familiaar met eene adc1yke Zonnebloem, wier korrc11en meer
cl.in ovcrryp zyn, en die echter noch ce ne fdffche opg:llnde Zon tot
in de Slalpkame;s van jonge Juffers minyver.ende. nafpcurt. . Doch
dat 'er cene heef'Chworden.de Antip.1thse tutfehen den Man en cen~
Wolf 2. yn zou, komt Herrnes ongc1ooffely k voor, te meer door dien.
hy eergifieren in cene bytende zamenfpraak met een ouden Wolf,
die onder de fchurfde Schapen de Geneeskunde oeflt:nt, was inge.
wikkelt, en 'cr echter heelshuits en zonder fchorheit is afgeraakt.
Eene onbegrypelyke overeenfremming, is 'er tu{fchen de metillm
en ce ne baulare I1ljccbe/roe. Eene diergelyke medelyding is 'er tU[4
fchr;:n de Wicche/roe van den Tuingodt J en d'ovale GranaatmJn van de
Schuimgodin , dewyl d'eerfre aanRont! naar het middelpunt van de
barne draait, en met een verrukkent [u,ces desz.elfs natuurclyke ade~
ren na[peurt. Ook is 'cr een afkeer tulfchen het Hart en de Slang
Want Floremjn hout fraande, dat de &rpenten nimmer de plaatzen ,
dewelke lllct hart sf,ooretlen bcfrrooit zyn, durven naderen. Indien dat
.Ioorgaat mag men vryelyk de Beurs de Blaak.. den Oppert, de Lombertftraat en diergelyke plaatzen van Rotterdam, zonder met het tegengif
van Jl1ithridlZJeS gewapent te z.yn, betreden, mits dat de Ak.!,iol1iflen
hunne kr.lOfTen gelieven te pulveri;(.eren, om met deszelfs olyachtig

Vlugzout de gemeene wegcn te bevochtigen.

De groote Marfl.

was onkundig in dat huismiddel, wanneer hy een reukwerk van ceder

c.n ga/baullm ordonneert:
Dis ce &' odoratam ft'abulis tl6.çenJere Cedrum
Gabaneoqlle agitare grAves nidore Chel;dros.

Uit welke pafJagie blykt, dat in die eeu de RechtJge/eerde~, Winke.
diergelyke, zich niet veel met de uitrooijing van
•
Kardaan zt>gt, dlt een Stier, wanneer hy ie mant in 't root gekleêt
bcfchout, dol en uitzinnig wort. Het kan zyn, doch de Zoon der
Goden heeft menigmaal in zyne Velttogten ondervonden, dat de
Boeren;1ieren niet allecn mak wierden op de verfchyning van die fcharlilk~klcurige Doot!I.lgers) maar Qat ook. aallftonts d~ Huis~oeijen en
:';'r/, Tilppers c:n CA
.se~-penten belUoeiJen

""'ner-
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P'am..~n op de geringftenaderingeri van de .jongfte Vuurvreters ach"

terover vielen •
. Volgens Porla is 'er cene groote Antipathie tuffchen den U)nftok. ('1\
de Koolplant. Wat daar van is, zal Hermes niet bepldren, doch hy
verzekert zynen Lt'zer du hy in de Caravanfera der Schutters,
wanneer het H. Recht van de bedorve fiof des ol'lgclyks wiert gcfchifr,
dien merkclyken ·haat tuffchen de Kool en het Druive1f[ap nooit heeft
konnen befpeuren •
.
Vele bezwymen ol' 't gezicht van eene Kal, en ter contrarie zyn
'er vele die niet konnen ruften ten zy ze eene tamme Huiskgt tuffchen
de bouten hebben. Korinna ,erbleekt op den reuk van een' Appel,
en zy hlooIt op .J t gezicht van eeRC fOOft die de Naturaliften Adaml
.J'lppelm doopell. Reinout haat de hartfierkende blos van Alltlcreons
Rozengaarden en hy aanbidt een' diergelyken waa{fem, op de wangeo
VJn Porti". philem011 trilt op den reuk van een' gebraden Haal) en
met Tbrafo (die cen rauwe Haal, en noch veel blooder ebn dat vrees"
ach tig dier is) [peelt hy een PaJ!eJieJje of een Volte. Dom <]uan PaJomeque bezweek op 't gehoor van het woort Lana, dat n'Ql heteekent i
en Dom Pitmentel draagt de Wol van een Cnceuwic Zuiglam cyfrcrsgewys in een aartig Litringetje. De GehciOlfchryver van François
den I. buitelde van zyn Kantoorfioel op 't gezicht van eene Konkom·
mer, en men ziet den Ouden Hermes op den [maak van celle Kon.
kommer, die niet overryp is, verkwikken.
Den Afkger tutfchen Kat en Muis, Wolf en Sçbl14f, R4wn cn
Vil, Z'VJ1t en Olifant, HIlA11 en Lee", Scorpioen en Pad" Slang en
Ha(ediJ, Ak.;ionift en Koopman, fotan en lP)f, zal.AnubiJ in de Doot·
bus van Wil/em den Zwyger verbergen; ook %al hy op de Medeneiging
tu«chen den "jnglart en 0IJf, Myrtul en PH.mboo., Galant en
Mauw, Genwheer en Doot, .Apothektr en Vergif, Paap en Zonden,
geene p.int Raap..Oly in zyne Studeerlamp verfpillen , maar liever de
fommige, die als Tovenaars in het dujfrcr f,huilen, nu eens met een
Dievelantarentje lichten) en de gefiJbriceerd-e oogen, brillen genoemt,
'Ordelltelyk aanhalen.
De oorzaak waarom de Spanjaarden en Venetianen brillen' dragen,
is een mijleri'"1 ~eheim, zynde altoos onder die verglaasde Schors
eene Egyptifche Wysheit, eerft onlangs door den D~mon van AnubiJ
ontdekt, verborien geweefi • Ieder perfoon van DiflinEiie is te Vc.
G gg :
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en Madrid gebrilt , doch geenûns voor het fiof, of tot eon..

fervAlie van 't gezicht; 0 neen j het is uit eene enkele voorzichtigheit, oln met den navolgenden reuk de' waerelt tc doortrekken; na..
mentlyk, dat zy onder de dooden en levende de doordringenfie zyn;
want door die Verrekykers wort alles van naby befchout; zy penetreren de geringfie feilen, zoo in de jinantie, verval van Oorlogsveftin;en, als wanbetaling der troepperi , ZYdoorgrondc:n daar mcê de mi..
rakuleu'l..e Staatkunde der Pricfters en Heiligen, de wettige magt van
:de H. lnquifitie", en ontcytferen met dezelve de gedilimerejJeerde minnehalldelingen Viln hunne ongeblankette Cotmiz..anm, De laadle Koningillne, dewelke Vrankryk aan Spanje hadt opgeoffcrt, zich door
honderde Brilfpionnen die haar van het hooft tot de voeten uitpluisden, belegert ziende, zeide zeer 33rtig tegens ecn Franfch Hoveling;
l/tgeloove a4t die Heeren mJn aanz.,ien voor een- Ottde Kr'11Jk, waarvan
z...J het Heinfte jlipje en ftreepje wil/m aoorgronden.
Maar de gryze Pojh//ion wil de Feui//emorte vleefchklenr der Maranen niet doen blozen, te meer, nadien zy met Mcdevrycrs van cene
diergelyke zotheit zyn voorzien. Weinige eeuwen is het geleden,
dat een vermaart Geleerde zich van een V c-rgroorglas bediende, door
het welke hy (doch zonder voornemen) als JOOl" een BrantgJas , de
vuurvattende ftoffe van Naäapi.rlg in Stadt en Dorp ontihk, Nauwe.
lyks wert 'er een rampzalig Schootmeefter gevondcm J die zyne jongens
niet met een Vergrootglas bcheerfchte; en geen Dorppafioor was "cc
die de zingende Mis niet door behulp van cen KriRal uitbalkte', Hierop
bcgonnC'~ de Boeren te gclooven d:1t de Geleerden Latyn verftonden )
dewyl zy die taal met Konfiwerktuigen attacqueeram. H,laas! (riepen
die Aartwormen ) waf z.yn onz,e Zielbez..orgers lIerftand;ge SllIamlen :
o. 01'l1..1 blimbeit t, herjlellen, I>ebben l..J hunr.e Dogen uitgelez.en, Die
Zothcit duurde verfcheide Zomermaanden: doch cindel) k vervelde
die nagebootfie duifierheit; ue ongenec:sbare:Jf. A vOlltdruppel wert
opgehcldert; en zonder dat de Waskuipen der Sallten en Santinnell
aangroeiden, verkreeg cen ieder wederom 't glbruik van zync ver ..
glaasde D"kvenfters,

. Een woort in pa1fant wegens het misbruik van 't TooneeI.
Het was te wenfchen dat fommige T ooneelfpeclders in Dichters of
J.e Dichters in T onnee1[pcel~ers veranderden. Een Dichter., Co.y. Gutta $t!rena. ,.
me di ..
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mediunt z)'r.de, zou met een ongemeen genoegen 2}"ne eigen vindingen opfnyden, en de Comediunt, een Dichter zynde, kon altoos de
{chamheit van zyn geheugen door de vlughcit van zyn' geeft herficl·
len, daar men nu (helaas! en nochmaals helaas!) het BI yfpel in het
Nmenfpc1, cn cen Zedenhervormer (een goet Tooneelfpceldcr ver·
dient die benaming) in een' Marktzot of Kwakzalvers Pekelharing
ziet veriinelten . Mr. Bw Jonjfon I een VOOr11lJm EngeI[ch AkJeu?'.
zullende voor d'eerfte reis op een' Hieuwen Schoubllrg [pelen, zcÏ
tegens zyn Confrater' Mr. Penkctm.m: Gedenk..dat alhier geen derde Ga·
l,rei is. Dat is: gedenk dat het ongcvoegel)'k is dat de Sraanpbm
[,hatert, terw)'l Je Bak door misnoegen zucht i gedenk dat men gcenc
Groenmeisjes , Garnaalsteefles , Ltqueien Mmoozen, of noch ge·
ringers , mag vervrolykcn door iet dat eerbare jonge Jufrèrs cn a:mkomende Jongelingen ~èh;lJmroot kan doen worden; gedenk dat de
Oude TooneelfpeclJcrs [omtyts by Voor waar. t z 00 'W<1(Jr~ylz. hellen mJ de Goden! by Herhtles! en z. v. maar nimmer hy de D . ..
haal11N! G. •• do,me! Sak. • .. ! en diergclykc: Soldlte- Kru ijcrs. en
Sleepers ajfirmativen zwoeren; affirlNi1tiven, waerdig door verachting,
doch geenzins door hanrkbpping-:n beloont te worden; gedenk dJt
,sr II {loit, of voor 't min(\; zeer zelden, van de woorden der Toa·
neclfrukken mogt verwydercll; want een Liefhebber van de Djchr~
kunde Eal geen half uur v'cr door flor, zonncfchyn of regen marche/;'.
ren om zich over de verwrange onnatuurelyke pa/buren en onzinnige
fprcukcn van een Toonecl{pecldcr te vnwonderen; m:ur in tegendeel, om de natumclyke uitdrukkingen dcr hertstocl1ten te aFril/lid!;:'
Gedenk dat Hermes, die geen ongemeen Geneesheer is (in ..
dien men de Damtjen Argus durft betrouwen) aan (ommi~e AI'Jeul':.
Elclsmelk en Mr. BilrentJ groen Niespocda ordo11/teert; hn poeder
om daar langs hunne herlfenen van eigenw:lJll en Schoolmcdlers ,glorit'
te zuiveren, en de melk om door die vertragende: vodlt een 1)):15"
meefiers-complimem) Schermmccfiers lul1tgebaJr en vluchtende aftogt
te m:ltigen. I
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D'Add,
Het is bcTagchclyk ëenige druppclen genobiliteert bloet h)ogcr IC
wJardeercn J dan dat van den H. Januari::!. Immers fpruit uit Je
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-kweekftoof van Woeker, Mooit of Koppellary bet Onecht Kruitje
·roer mJ niet van Adel. Het rypt door de Zon van den Tabbaart , en
vérllenft door den draaiwint van den Degen. Er voorbeclt. Een
Wittebroots-Offifier, ziende dat in de Campagne he·t Boerengraan , groen
cn bloeijende wort afgevourajetrt, leeft op d'dge wys met zyne patrimonieele goederen; dat is, hy maakt op ~yn Kapiteins tra~tement de
figuur van een Brigadier. Gefiorven zynde , verdedigen zyne ongelukkige kinderen zich eenige tydt door 'e Slagzwaart van de Chjçane tegens de wettige pretenfien van een vliegent Leg.!r Kredileurtn. Ondertulfchen verandert het A delvk Stamhuis in eeneKerveltaart, wort
groener dan den Jaehtrok vao' een Sileefch Baron, en yaIt cinJe1yk
in meer ftukken en brokken dan de Mof.lÎfchc Zuilen v:m het KoninkIyk SlotPerfepolil.. Ten Iaatfl:ell vervellen de ]onkersof in Adamiten of in Schiltknapen van den Regenboog; dat i5, '1:y levén by Eikc~n en Wortelen, of z.y marebetrm naar de Steden, ·en beCchreiden
langs den Stygbeugel van eene veelkleurige dienfibaarheit, het Ros
Van de Lukgodes I dat, gevleugele zynde als een Pegazus, hen allengs.
kens opwaartS voert.
Sic OrhiJ vertitur tamqu4m Mola f
De waereJt circuleert altoos gdyk het bloet der Stcrvdingen, en
,paf!etrt van de Onedele in àeAdelyke Slagader-en, cn weder<om van
die hervormde in de tegen Ctrydige .
Dalfl!e Adam! Kinderm 9n, danr in ;r no;t gemij1.
Die proef iJ niet te omkgnnm;
En MajJJ Zoone, gift
Dat eteen de Meftk...ar en Z.1n Brolr de Che.es mDeft mtnlnn.
Op ~I laatft vermoeit elf nfgtJlooft
Spant Kees :qn' Rof!en uit, en 'Jaap ontv/Ncbl den wagen.
Kees febeelt omtrent van :;dap, gelyk.. de Romp van ~t Hooft
Wimt efeen begon ~t vrJ laat ~ en f! andere eer 't ging dIlgen •

Eene onverwachte C01tfoltatie.
d'Oude Reiziger, na eene negend:llgfche Pelgrim,'ljÎI op LeeuwentlUrg <~ereverteert zynde, koefterde zyn' fchouderen met een~ Japan(eh<:11 Rok, waarin eertyrs de Generaal Rabenbaupt de 12.!!.arllntame over
het neus en ooren-affnydcn der Soldaten placht te hOllden ; plantte
ûch in cen' gcmakkclyken LeunO;oe1; ftreelde lnet de techterhant
een
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een kroes gefuikerde Brarrd~yn en met de linker dcnfa'nilie Kater Lou,
wanneer 1er eene .&ntykfche maskerade grilûek opgcfchikr, kwam aan-rommelen. Fluks heiCchte Hermes de neergdhekc krifialle Fok op
den Domphoorn , en zag dat het een out Vrient was genaamt , Jo.
111J/balf Rechtuit, die a-anfionts in den voornoemden leunftod <cen
eer die maar aan weinige te be.urt valt) wierc nc-crgczct: Zyn ecrfie
woort was; Hermes geef mJ' een Hilp;e Framl-t>iz.e- Brandewyn, In a/s
dan ~al ik... uw mln bDotfchap mededee/en: Hy flurpte eenc hanige teug,
herhaalde zyn adem, repeteerde noch eenmaal cnaudermaalzyn dronk
en ranfchte AnHbis nicllsgierigheit aan, met de volgehde woorden:
Ik. ben gekDmen J Ouden Suffer <[prak...h;), om H', die altoos de Dames
verdedigt, ems Ittj/ig te Ilf{ronteren. Van d~'M namiddag heb ifz. eene
vijite gegeven alln MèfJrou Kamomi/le, die meerder noten op baar MI1'Z.]k..
heeft, dan 'er ftreeksn z.yn op het Concuiinage Kompas, die meerder gYlllen onderhevig is dan em jongen Anp, en meerder conJpiratien [meed te ..
gens de Republyk... van bet Hfdl'elJ~ dan den Hartog van Ormont, tegem
de ruft van Albion. ZJ ontfangt meerder Minnebrieven dan een Mi4
nifter Depeches, metrder prez..enten dan een Ambajfadeur van de Portt,
en meerder complimentm dan .enVenetiaanfoh Edelman, op wie de Digni.
teit lI~n Procurator va" San Marco 'Wort geconft:reert.. De'4e waer.;ge
Dame bez.it een Bontj, Kupido genaom" dat urgijliren gewalfèben wi,r;
in ee" Bilde van Roz..enwater, doch een h.:llf uur in de venJler ~ittende
1..onder '4Jn }luwetle balsbantjt, verk,gude het, en begon een moment daar
na een;gûns heefch te baJfrn. Den eerfte nacht heeft het tamelJk... wel ge ..
rttj/, doçh't ~~dert ;1 't weJero..m ingej1or!. Mevrou' is onvertrooflelJk..,
(lP dit vogrva/, en MJn Heer die een groot Liefhebber is van de Fiool,
durft uif vreeS van KupidfJ te ontrupte, %.)" inprHment nauweiJks eens
IltZnz..ien. Nu is baar ven..oek...., of bet 14 z.oflde geUeve 011; aan dat ago.
'li-;.erende Dier een hulpmiddel (mtll dilt'er geen ;}el:.Sliete"poeder of Lau'danum onderloopt) te ordonneren, anderfims is'er nim %.ekerdtr dan een
~n"hoeft, een uitteering oftt eene gewiffè doot. Hermes in plaats vall
vetilffronteert te zyn, lac.hten op die propofttie z~o hartelyk , dat zyn verSta
~angefioke pyp' in ze~en itukken fepareerden: e? vroeg aàn .den bejaarden Afge~ant-,. of hy ook het Water van KUPldo wel by Zich had?
Hier wiert Néengercpliceert, maar-dal Me'lJrou g60ccupeerl was f'm ~et
ROUH7oter, dat %.1n Bad, geweep wal, te laten examineeren, en als dan
;ten Apotheker çrimeneel meende te vervolgen; dat de Wafchfier dM..
.
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gel yks na de gcfirengheit der Rechten gctraktten zaf worden, inJie!l
zy bevinden d4t de Damafle Serflet , waar mIe d,,, .uitJer afgedroDgt is,
niet daor welriekgm ",ater doorgehaa/t was. Hermes nam hierop rn::t
cene groote graviteit de pen in de vuill en ordonneerde ceoe Recip~
waarin geen klehtje .Album Gril,um gcmengt was, wanneer 'er door
eene confufe menigte van discordante accenten geroepen wiert draai.
over hei! de Valbrug neergelaten zynde, wiert AnulJil twee jonge
Heeren gewaar, die Olllbndcrcn in ~enc Herberg uirgedaagt hebbendé ,
atgczondcrt waren gefcpareert, om teder na behooren c(:one lange Menfch('nficker te bezorger. , doch dat zy niet ver van den Oudendyk door
de Boeren, dewelke dootvy:mJen zyn van die militaire B0onftaken,
cer 'cr noch eenige bloct[wrting op die Jo()delyke refo~utie gevolgt
was, WJren gefcparecrt. H('rme~ dil' oorllcdde dat zy min braaf
dan wecrbadHg waren viJ1mrde de Kilmpioenen, "1'1 bc vont dat den
outfien mct een borfiphat en den j0r.gite met eenigc v"lIen bortpa.
1,ier gcwarent \vas. De borfiplaat \Viert aanfl:orm boven de Hofpoort
van Leeuwt:nburg vafigcfpykert, het bortpapicr tot SaJenettm gdchikt,
en de Kampioenen om in het dan<~erelu DufL VO'Jrt te gl:lll gecoJtdem.
n,ert. Maar die helden zich omharnafi: zipndc, dro()pen fhl!etjes af,
lieten de -Vacht.Is in de loop, en marcheerden in gl1ede harmoi1ie
naar -hllnne refpe8-ive Logementen.

Natyaing.
Een Zeefch.eepje geballaft met dik~ergLllde ,Directeuren, wiert ~a by de
Kuft van Albion) door een Oorlo);fchlp van deerfit rang, de Geheime Vergadering genoemt, verovert, do eh de gt:vangene onder de hallt de voornaamHc
tnpallemende, fprongen op 'c onvoorzienft voor den dag, laden 't gef(;hut met
Guinees, fchoOten den Commandeur beneven,S de voornaamfle Offiçieren over.
hoop, bonden de renerende met vel1~ul~{e nefte1ingen handen en voeten, en
volvoerden toen hun reis naar de geddhneerde plaats.

\Vaarfchouwing.
Jndien 'cr eenige Liefhebbers zy~, dewd~e, .gelyk het Thebaanfche Legioen de Mart~l~rooll. willen ~erdlenen, dIe gelieven hUil te adrelTeren aan
ecn fduaal DUIfJe, die geaff'oCieert met een Ielyken ('>sbeer, haa.r ~erk maakt
om Napclfche Winkelwaren met de gr?ote en kleme f!1aat lilt .te venten;
Winkelwaren die infallibel de. gezondle 1rgchJa.m~gef.elteOllTen tot lil de groot
toe ruïneeren • N. Bo. Daar IS gevaar ge1 7gen I~ t IIltft~l, want de Ellgelfche
Pikbroekken zyn contlllueel bezIg, om dIen W1llkelltlt te koopen.
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Ermes verviel voorleden Maandag in hetgezeJfch1tp '~an eén'
. Overfien Lieutenant (trouwens dit was d'eerfie reis niet dat hy
i,nkwaat ..gezelfchap is~eva"en) dewe)ke, na dat hyalvorens 'eenige

van de doorrypfic Lucifers-zegeningen refPeé1s-ha\vcn tedetaebem had,
met eencn zwaarwigtigen morble" den v$lgenden grontregél uitdonderde , Dllt de Wjn in eene .Arme! noolt.ak!!Jkgr waJ aa" tfjwater ilJ

eene ParDchiek!rI{, em Paternojler aan eene KloofterkJo..", of een lang
Z,dgeu",r a.n een' Bloodtlart. Ook kan ik.. (vervolgde hy) met rmfcheiJe levende Doggetuigen ,tUe 'lp deSpallnJche kujl vn:]ltlgen z"Jn, Z"onnebJ,aar
hew)%..en, dat de troepen van Filippus in de l1ataWe van Almaf1z:.a ohofl
min ·Jen adem van",}ne JoldIlten , die met Liffabonfch Druivel1fap gil.
parftimeert Wol, verll.ragen Iz9nden, liJ eert}ts de Perfianen debenoaude
·::.weetlucht van ::Al~tmders Maçedoniers. Ve"HJn, ó de WJn '{ (chreeude
hy) beeft in een.e flagting onder de Tl4rk!n metr miraks-len uitgewerk.f
dan ollt de gebairtÛ g,bttien VII" den "KlfucJn Markuc; ab Aviano. En
indien wJ'er den ..Amfioen hJ voegden, gelJk, de getu/bandeerde Befnede.
·ne11, wJ ,;.ouden • • • HJ ~ouden uo Ilom en onverflondig It.)n als die
'gefthoren iJfuz.el",,",n,n (zei Hermes .) Want die 2yn' oorlogsmoet
door Wyn en zyne liefde-collragie door Satyr;on moetopwindcR, is
onwaerdig een' velttogt te doen onder een wakker Generaal, of
H hh
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een' nachttocht onder eenr· verliefde Amazone. Maar (herhaalde
,1'ouJe Briefdrager) is mogelyft de Heer Overfte ook., door hovaerdige
Tappers, Pae/uers over de WJnm, of Groffiers in FrlUtfch Bez:.ienbloet gepenJioeneert, Àflt '4yn EJ: x.ich 1..00 vermoeit in de defenJie van d.1t liquide
Proces? Want dat Jvervuur bArft al te ftbielJft uit om niet door eenen com4
bujhbelen wint Vtm Eigenbaat aangeblaz:.en.te ~n. Op 'c onvoorzienfl: begonden de vreelTclyke oogen van Mavors Schiltknaap te branden als
Phosphorus:· de gevederde hoet begon in· de rondte te draaien gelyk.
een T overieef. H y klom fchielykerin de hoogte dan een aangeH:oken
vlll1rpyl, Doeg de hant op t gevefl: van een halve {padron ; zwoer
by den donder , <.il daalde aanfronts wederom neerwaarts in een'
fpaanfchlceren fiocI, na alvorens met ecn~ geforceerden grimlach aan
Hermes gevraagt te hebben , of hy gere'4olveert was die queftie
ordcntc1yk. tegens hem te bepleiten. Ja, maar z..onder ftaat of vlGekken (repliceerde Anubis) want als de Oratie z..po 1mlig is, dat ~ er een
ChirurgJns x.alfbus vereifl:ht ')Port om de o,vertredinge der famenfpraalç te
repareren, wil iftliever het proces met kgjlen en al aan den Heer Overfte
afPaan. De Degcnvorfi akJzordeerdedezcn prelimiNairen vredeartykel;:
en, ziende dat de dronke en Quchtere toehoorders (de eerlle helaas
te menigvuldig en de laatfle tt: weinig) in., verwachting opgetogen
waren gelyk de Hovelingen van Bido,
J

Conticuere omneisintentique oratmebant.

opende de driedubbele (jer}'on de famenfpraak door de navolgende
fententie:
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De Wyn is nODtzakelyker in ,de Kelder-ord,,»nantie Jes levens dan
de Alexandrynf~he Zeehagedis in den Veneetfche.n TIJeriaak:. Hy isd.e
Melk der Grysaarts, de ,. DiElamnum der (oldaten" . de zuil der kran.
ken, 't Vefiaalfch vuur derVrouwen ,en· de Trocfkolling,vanharten.
Gajlon de Foix, zullende een' defpenaten. ftorm, beginnen, ordlmneerde
dat de Granadiers zouden zuigen als- li)oncien,. en inMen: Maarten
Schenk, in fiê vaneen boterkarns dek~e1, danboclctn V.1n een half aam,
Mademoifel/en- W yn voor zyn rondas verkozen hadr, wie weet of die
Vefringbouwer op dit moment ons ,oltegie Doch met zoq by\1ilOonen.
Wat
l Een heiJz~m kruit. tegens ~ergifdge pylen.
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Wat my belangt, ik hall {bande, dat 'er niets heilzamer voor de koude
en mc\:l11kolykc geCte\tenis van een' gehuurden Mcnfchenvrctcr i~
dan ello fioopskelkje oude Wyn, zoo om onverfchrokken 'r gCVJ Ir
o!lder d'oogcl1 te zien, als om de yzerachtigc en gefchubde fiJtiguc'
van den Kï)'gsgO.:l te vcrdl10ren .
H;E R ME S.
De 11)11 maakt een Jol/en Duivel van een blooden : zingt bloodc JIFI
in het fpookeot Weeurje; dat is, een Dronkaart is meer dan een
menfcll en min dan een redelyk [chepzel. Door den Wyn tuimcld,:
·T.,oth over de Tiktakborden van Iyne Dochters; door den Wyn vcrwyderde Crillu! zyne. Zufiers van de loop haan der Kuifcheit; door
den Wyn liep de dronke Alexander den Heer Overfl:e ClpuJ met
eene partizaan door de ribhen ; door den Wyn wert Noach zoo naakt
als een .Ak.t.wnift; door den Wyn ftak een Rechtsgeleerde den maart
met de gifbokaal in de vuif\:'; langs den wenteltrap van den W yn
beklom de Kollonel PaUotti den Triumfboog van Tyburn, en door
dit geperfie Rattekruits-water heeft Hermes een oEtall! werk .gehaèl
eer hy het Slot Leeuwenburg kon oploopen.
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Het is met den W-yn gefl:eltalsmet de ervarenfie Geneesheeren,
dewelke de kwaataartigheden der 2iekttn döor natuudyke middelen
overwin,pen. Die vocht heeft, . gelyk de Speer van PJrrbel1 of de
Gekskap van 'Janus, cen geco11lbint!ert vermogen '. Ecrft verfrifcht 21
den Geeft en naderhant desze1fs koffer, het Ligchaam. Hermes , Her.
mes: zonder een ongelukkig toeval zoud' Afgod van *" To/am, de
fclHandere MalJometh, den Muzelmannen noit die natuurlyke Sorbet
hebben onthouden.

HER MES.
Abuis, Heer CotllmanJ.ant, abuis! M.hometh, voorziende dat de
Tur·ken en Arabieren gelrk de dronke Matroozen met de melTen zouden (pelen ,indien die Dollemans-Beker de ronde deedt, dëmon.ftreerde
hun wiskunfiig dat de Wyn, en inzonderheit de Bourgonje, GrAveH hh 1
fehe
.. Eene Seae in Londen, Mabometers genaamt, waaarvan
Tolant (zoo men zegt) Opper:priefieris.
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en HeUlJln,1er Hleekert, het bloet van dj oude Siuug was; jJ dàt'
de Wynltok al,ó noch de gdlingerde figuur vaneen uitgeJroogt Serpent confer'lJeert.
j CVe

o

VER S T E.

Is 'er onder de vCrIm,arde oorlogstogtcn van den JaatIten der Guit:.:
la14mes wel cene ba taille genagcn"1 wJari'l de Engcl{chen niet zoo \'Ol
en dol waren als bankettcrende Kannibalen? Waarin de Dllitfcmn
niet waggelden als Trapganzen? en waarin de Nederlanders niet firui..
kclden als zwangere Vrouwen? En echtcr ••.

HER MES.
En echter is 'er geen een eenige bataille gewonncn; of eene duim.
bIeette terrain geconqueflcert. De Karthagenenzcl's en Lakoniers,
Heer" Overf\:c, verboden, op !fVlC V'Jn /q.;jJatie, den Wyn aan de
0fJifürtn, en op {haf van de fricgriemen en fpitsroeden allen fierken
drank aan Ruiters en Soldaten. Want wanneer een Korporaal dron~
ken is commandeert hy als eell Hopman ;,en een volgezopen Sergeant
fpeclt voor Brigademajoor • Co[ml1J de M~diciJ zegt , dat het aan.
eenJCommandantonbecamelyk is altoos een fief1~nkcldertje vol lekke~
rCIl Wyn, en aan den Soldaat altoos eene veltmaat out Bier of een
zakpi{\ool vol Gc:never onder den neus te hebben. Laat een' Afgezant de konf\: van drinken, QIil daar lang', als door een windaas ,
'tgeheim uit den boezem vaQ, zyn'l\1edcgezant te winden, belfuderen;
laat een Voorfpraak van Themis de gemoerswroeging , wegens on~
telbare gtrtiineerde Pleitzuchtigen-, involgefGhonke,Roemers dompelen;
laat een, Geneesheer het getal van·. zy-ne omgcbragte Lydcrs door de
Deco!fie-fl.c:s'.. van Ffanfch Lethe-water uit zyn geheugen verbannen;
Jaat een' Apotheker door 't parfuim van den Moezcl de hefmette lucht.
van zfn Magazyn des Doors c(m:igeer~ ;, laat ('{'n J Dichter door den
Slypfieen van Bergerac, de fiompe plinten van zyne verminkte ima:inat;c fcherpèn; bateen J 'Cbirurg-l" door crne infudc van· Aj{emwyn
zync bevende vingèren tot het LAncet· of- /l1citÎe.mes quaJiftceeren;
laat den afgdlóofden ArgH! door e(l(le Gargarisma 1uniperi. anif4tt
het IHlftaande beflag van zyne rampzalige Uitbreidingen op nieu doen'
~ilkn; laat Schoolgeleerden , na het inzwelgen van eenige koeketels
Theewilter , derzelver kracht door Orangewater temperen; laat Kruijers l Sleepers en Zakkendragers j hgnlle oyereenkomfl met Olifanten "

Ka·

(' ln )
Kamec1en cn Ezels, door de Zuigers van eenige pinten Jrirftlllvcrs·
Wyn in 't vergeetbo.:k !tellen; maar laat geen wakker Man of Hout
Soldaat met dronke blikken de doot onder d'oogcil zien, of zyne onfchult voor den RechtcrH,oel van Radamanthu-s met eelle fiamercnde
tong bepleiten.
Nauwc!yks waren deze l:iatfie woorden geuit" of d'Oude Hermes
floot de twee tafelbladen van zyne lippen l:OO vafr op malkander, dat.
hy, uit vrees van te verfrikken ,gcnootzaakt was zyncn adem te fcheppen langs de konfijge opening van eene GoutfcheTabakspyp. Doch
de Heer Overfre , di~ zulke groote waal heden uit den mont van Majas Zoon niet verwacht hadt, frome op 't onvoorzkllR in cene Paffio
HJfochondrill&4. Zyn fpog wert witter dan gedraogt zeefchuim. Hy
lei de rechterhant op zyne borfr, als een zinncbeclt van {chuItbekentenis I en vervloekte, als een tweede Mnhometh" in w~lmeenende
termen den Wynfiok, onder dezen MI T s, dathy jaarlyks geen groo'.
ter Dru.ivenplas zou confumeren dJn een vol\\'affc~e Straat Davids:' Walvifch noodig heeft om zich behoorlyk in te konnen onderdompelen.
Maar apropo; belofte maakt {chult: derhalven zal Anubis den grooten Leviathan, waarop de InfoB-en v~n Hippokyo(lt en Ga/een te voet cu
paerde azen, die harmonieu7;.e Kwaal, Paffio H1poebondraca genoemt,

eens ter loops aanraken, te meer doordien de kuj{dle Argus t'zedcrt
ecnigc wecken verCchcide drukke conferentim met de Genet'sheeren,
wegens de uitroojing van den Napelfchen Kinkhodl:, heeft gelloude" ~
en by gevolg niet zal nalaten, erkemcnis:lulvcn, de party van zync
weldoenders op te vatten·,.
Dat heerlyk woort Hypoch'ondrifJ is/een arm van de groote Zee .!Jelnncholia;. welke Kwaal (doch onder verfcheide benamingen) is de
Lellt~ van 1.0theit of Je Herffi van Droefgeefiigheit, en doorgaans
die beide. Areteus, Prosper Alpinus, D. Woodward, S)'lvius ) en dier.
gelyke Verniffers van het Konfifiuk nE N MEN S CiI, bepalen dien
ingebeelden Bulbak circum circa aldus:
Indien de PaJlio Hyp~chondriac(J gelyk een Leidekker opwaarts
klimt, is de Lyder vreesachtiger dan een Muider Haas op d'àpprocheJ
van een~ Rotterdamfehen Befchutter.
Indien de Kwaal de herlfenen 3antait; is de piJtjent) gelyk eene jonge
Juffer, onderhevig aan de vaHm~e ziekte.

H'h h 3

In-
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lndicll ze doordringt tot in de wyk van 'c hatt ,is d~ Zieke, gciyk
de Commandattt fan Dixmuiden, gekwclt met hmkloppingcn ,
Zoo die PalJie de maag beftormt, heeft de Kranke groo'cf WJlg
van fpys en drank dan Korinna van d'omhclûngen van haren padtJgrm'l.tn Bedkampioen •
Om kort te gaan, een H,pochlmdriaak is zoo cl1agrJff àlsdc .Koewachter van Juno t wanneer men hem adverteut dat d'Oudc HCimcs
een' vrienddykenneep in zyne papierc klapmuts gegeven heeft; en
de inbeelding Van zulk een Pat;em is meel" gevlekt dan GC Alaif~p'j
van Endymion , d~ linnekcel van een Olyflagers jongen, of de melaatfche huit van .ArgN!, eer die door het mirakuleus water van St
Terebinthi1Jus of het heilzaam Sflbo/aot van .il1rrcurius duicil was gc~
zuivert.
Hermes Zell de geneesmidJelen voor die kwaal, uit vrees van den
zwarm horze1en der Gencesheeren op de gevoelige f,hOls van zynen
Levensboom te zien nedervallen , niet openbaren; ook zou bet onnatuurlyk zyn het rechte WywJtcr tegens die ·bezcrcnheit aan de Lyders mede te deden, dewyl de voornaamfte Staatkunde van de Heeren
D.pkcoren in den volgenden gronuegcl bdta;lt, namelyk Je ziekten,
en fpecialyk de ingebeelde kwalen, te vergrooten , cn altoos de vol··
kome genezing derzelve (genotshalvcn ) te verwaJrtoozen .
Hermes is verwondert dat Plinius, ')onfton, AidrovandHl(, <cn andere
Autheuren, 'zoo nalatig zyn gewed! in de :befchryving van de kleur
der Paerdcn, daar 'Juvenalis , Horatiul, OvidiuJ en .Martia/iJ, zoo
naaukeurig zyn in de defcriptie van de kleur der manen van de Room..
fehe DIlmeJ.. Palladius, in zyn boek de Re rufiiclI, getuigt dat de
Romeinen Pacrden bezaten, waarvan de differente koleuren ons thans
onbekent zyn. C%rel equorum pr~cipui flmt (z::gt dees Schryver)
hadiu/, aureUJ, albineUl, rujfèus, mureUJ, cerviuJ, gilbuJ, feu/uiatul.
a/buJ, guttatul ,canJidijJimuJ, niger prejfuJ , [tquent;s meriti. varHU
cum putchritudine, nigro vel albineo, vel badio mij/uJ, canuscum quo vis
'è%rtt, fPumeuJ) macu/ofu!, murenus ob[curior.

Ecce wnit (Guidonus) grofum montatUJ [upra c(wallum.
!l.!!attu~r •ille facit nullo [perone c;tatUJ
Dl1retul bal'l.ö/, tenuemque volutat areNom,
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Paf/ea de ca!ciJ du" paria laxat abirl.
Huic ManteIJltI erat nigri1Jr carb,ne gtdiJntus ,
Ptrf'lla tefta, bre'UlJI agiJesque mO'llebat oreccbiaJ,
Prqntis cr i" medio faciebat jleJla decorem,
p."na biaffabat, narefque te111bat aplft"" .'
PeEltJJ1' mDjla'kU talig;, fo redtlit in Hnum
GropettuTIJ: [olulqu, viam galopando miforat,
GDffiat, cr curlOI agittant [ua col/" capillol ,
BaJ~,mul trib"" ,jI p,áibus, tHm peaore largo,
Ac inter gambas tenet ar~o carpore caudam,
Spa'llentat, volgitque o"ulos bins in de f(Jgatos,
Semper t:7' aa [olam,currit remanetq"e Sbr;tltam
Innasp4tquepeaes n.1[6 b(Jffante pr;ow.
Hermes daagt de voornaamfie Dichters uit (den Oy.c:rzetter van
Julius Cezar en Kata t of den Berymer van de, Schildersbent uitgezondert) om ons in he,ldenvaerzen cene krachtiger befchryving dan
deze Macaroniflbe regelen te leveren.

Eenige Remarques.
SR.I ARGUS.

Zoo gy benieut moogt zyn om de ware oorzaak te weten, waarom
uwe Uitbreidingen over de Kourant, uit de geboorte kruipende,
fomtyts eens worden gezien in de handen van ce'n farzoen'lyk Man', of
onder de brilgláZcn van een'- nieusgierigen; doeli altoos tegens den
avont of '$ anderendaa~s in htt Boekvertrek val1' eenl' Paerdenknccht,
in de flaapzaal van een' Klapwakc:r, of in de· Studeerkamer van een
j1udi,us Livrddrager? dient dit tOt uw naricht" dat het met uwe
oevcraas-fchriften_gefieltis als met de kleine pafieitjes van de Franfchc
Vluchtelingen, dewelke noit fmakelyk zyn ten zy ze [nikheet uit dell
oven komen.
VtP Vr;mt ,n Collega
HER MES.

m-

( J'7~ )
'Indien 'de Lezer begeerig is om 'Onderricht te 'tyn waarom Hermes
. thans zoo vele Zedelelfen op zyn' Orefies, den Argu! komt wedl
'te werpen, "pliceert hy, dat zulks gefchiet uit eene tedere vreeze t de...
wyl d'Oude meer en meer be[pellrt dat de Bubu/cuf van Iö dagelyks
zyn fterflot tracht te 'vei'haafl:en , door eenc firyk:1de van Merkuul', het
·Niespoeder van Gitajak,. en 'tgorgelwater van Salfa Parilla; en dan zat
.P"a zonder Pootui'. Ook is 'c met het Verfiant gelegen als met
een' wakkeren Leeu, die nimmer een doot 33S attaqUteft; en Geeft
fjmplfthurt met de Vloo, die zelden een Ligèhaam 'byt dat, gelyk
een Tor of SchaUcbyter, droog en bloedë'loos is .
.;Inubis verzotht aan een' ouden Pedant, wiens 'Franciskaner baart
-uit den apenrok van kennis is uitgegroeit , wiens PoolCche neus onder
'tgewigt van twee ,onpare brilglazen kreunt, en wiens vingeren ge'c8lc;neert zyn door de vervolging van het" Chir4gra, om dit Papier
in het toekomende met gcene fabulcuzeuitleggingen te. bckwylcn.,
anderzins zal de gryze Talk, die op ver· aa cle 'langkmoedigfre niet
is, met de wapenen van Galnoten en Zwanc{chJchten eene openhar.
tige r,v'''gil ondernemen.
Toekomenden Donderdag zat Hermes voor de Outheit , die ,vrucht.
bàre Baarmoeder aller Wetenfchappen ,pleiten •
j

... Rtlfllelfl/tl.

Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arnoltl WiUi, ; Amfterdam j: RIllelbant , J: OOPtrll1Jk. en D: Rank,,;
Haarlem M: "all Lil; Leiden de ;Janffoo1fS vantler .Aa en H: Vtlll
DIlIImH; Delf R: B';t", Utrecht M: L: Charlois; 's Hartogenbofch C: W:f1antl" Ho,v,n.; Bergen op Zoom Ofler(lralen; Breda
.Eflerm.II~,

enz.
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SOCTa VeluftaJ.
E tierlykc befchryving van MllIiameJ.',AUTlerntJ prachtig Bat, cn
voornamelyk de gefiarnde illuminatie vall de 20000 Lampen en
Toottzcn, vervulden de Ziel van Hermes met ml1gniefiek! denkbeelden, wanneer hy op 't onvoorlieni\: de Studeerkamer V3n Lecu\\'enburg zag vcrwydcren gelyk de Wooning van Filemon en BoucjJ. Het
riete dak klom fchiclyk opwaartS, en de Oudendykfche mUUIen rezen
hemelhoog ge1yk de wallen van Karrbago; een venfier ,zaamgdlelt uit
vier duifiere NederduitCche luiten, wen hervormt in oneindige opfchujvende krifialle ramen, en d'oude ve.rmolmde Lcunfioel, zoo
dikmaals eershalven gement;ontert, herfchept in een' Elpenbcenen Troon,
aan weerk30ten verheerlykt door twee goude Sphinxen. Een pont Mo,illes verloor zyoe uitgedroogde hoedanigheit in een ftjloen van cdde
gellcenten, cn zwadderde over den hJls cn fchouderen van Oedfpul
Monfiers, terwyl Anubis Boeken. en voornamelyk die gC'cne die
doortrokken waren met den geparfumeerden reuk van Athtnc ,'n
LatiuOl I als herborcne Laqueijell of verjongende Serpenten I de oude
veelkleurige Vachten tegens Schiltpadde Overrokken en Ye'"gulde
Vellen verruilden. Een Plaifierbedcje, verbeeldende een' ;on,::cll t
veranderde in den onweergadelykenKllfiáQ, het Konftftuk van Prax;I i i

D
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t.,lu ;.en een Franfch Prentje, zynde een naakt Juffertje, repre%:.en.
ie'erae de fameu'u Kampospe, gefchildert door de konfiryke hant van
den grooten Apel/es. Hoe ongemeen d'ontfte!rcnis van Hermes was,
zoo wert dezelve noch merkelyk vermeerdert door de koningklyke
Intrede van eene bejaarde doch over{choonej Vodtinne , vergezelfd13pt door een' ftoet uitgeleze Hovelingen en eenige weinige adclyke
Sraatjufferen, krakende van zyde en purpere Stacietabbaarden. De
deftige Princes beklom den elpenbeenen zetel, nam uit de handen
van een welgemaakt Hoveling een ftuk fneeuwit marmer, trekende
mer een diamante ftift eenige Senten/ien van den Vader aller Dichteren ,
den . .vergodelI Homeer , wenkte met den voorften vinger den gealtereerde,. Scribent, en brak die doodclyke fti!zwygenhcit door de volgende reden voering:
" Het is geda:l11! het is gedaan! O1y11 nootfchikkclyk jaar is geko-" men, en de 0 UT HEI T. dewyl de dootvyanden der \V ctenfchap" pen myn ftetflot gezworen hebben, gaat verloren.
He/aaJ! (riep de gryze Hiftoriefchryver, huilende gelyk een jonge
\vulp die zyne Maîtres verloren heeft) helaaJ! dan gaat bet Heelal verloren. Acb! Mevrou de 0 U T HEI T (vervolgde hy) dan %.tll het
%.]n: V A AR WEL, T Y D T REK E N IN G ; V A AR WEL GES C H J C H T.
BOE K E. N;

V

A A R WEL

DIe H T KUN D E

,E N

V

A A R WiL ALL E

GRONTVESTEN VAN KONSTEN EN WETENSCHAPPEN.

"
;,
"
"
"
"
"
"
"

" Wat baat het? (repliceerde de 0 u TH EI T) de hedendaag{che
Autbeuren, dnve1ke de allergrootfie verplichting voor my dien-

den te b~tuigen , zyn van die glorie, die ik zoo vcele eeuwen lang
in de Republyk der Letteren bezeten hcb, de cenigflc Ondermyners. Een razende yvcr verblint en belet hen te zien dat zy
aan mynl arbeit, aan myn waken en aan myne verdienften • die
dijlinflie, die hen van het gros der Stervelingen affcheit en den
weg naanl'onfterflykheit baant, verCchuldigt zyn. Hoe dikmaals
heb ik hen niet als Ooflerfche Slaven voor myne knien zien nederbuigen , om my als een Godtfpraak te corifulteeren! Hoe dikti maals hebben zy myne beflichtingen niet met cellen nederigen oot" moet, en myne woorden met ee~e diepe achtbaarheit aangenomen!
" Leert de groote Arifloeeles hen niet redeneren? Is het Cicero
" niet, die hun den weg, om volmaakt te {preken en fchryven , gebaant
" heeft?

( 319- )
" heeft? Senekg fchenkt hun de Wysgcerte, cn Xenopb,. en !Lul",;.
u- baalt geven der Jeugt eene goede opvoeding. Pedrul en Eup"
" formeeren de Zeden, en Bippok,rates en Epikteet befchaven dezelve-.
" PJalo vervult de ûel met groote denkbeelden. Bomter verheelt
" eenvoudig de onderfcheide naten van 's mcnrchen leven. Saluflius
" fcbedt de merkteekens der Grooten, en Terentius fchildert met zyll
" Latynfèh kraion den burgernaat. PlaUIUS [choeit zich, op den eiH gen leelt. d'Oude Plinius opent de deur voor eene ongcmeene va" rieteit van konnen tn geleertheit . Ovidilll toont het geheim aan
" om niet vruchteloos te minnen; en Sappbo is tederder Jan de dul" ven van C}therei, gulden wagen. Borat;1I1 is ecn volmaakt Hove;, ling, cn Plinills vleit met eene aangename áeli~teffè de Vorlten.
" T~lIcidtf/es fcherpt de OrAtefden van naat. TacituJ bI aalt zynen Le" zeren de fynne naatkunde in ; en C~~r maakt Krygoverfien, Veil.ing..
" bouwers en Helden.
.
" Ach! Zoon der Goden (vervolgde die [choone 0 u T HEI T) de
" hedcndaagfcheSchryvcrs, die certyts myne vlekken en rimpel~n
" aanbaden, myne halfvergane treken naboot!ten, en myne verzil" verdc hooftha~!en telden, trachten nu op myn ligchaam de waan" paleizen van c.'enen ingebeelden roem te fiichten. Moedig op den
" buit. vat:) ter zyden op myne onderd:men gehallt, misachten 2y
" onze overblyfzelen. en zy zweeren dat hunne lauweren niet afu hangkclyk z,yn van de Grieken en Latyncn.
" Doch hoégebrekkig is de uitvinding, konfl: , het oordeel of
" gedrag der moderne Schryvers in vergelyking dcrOudell. Ik zwcere
" by my zeI ven ,b Herrnes , dat de hcdcndaag{che AUlheuren niers
" byzonJers zyn dau plaufibele Praatjesmakers en Frankfoortfche Ker" mispoppen . Geen een ('enig origineel vint men onder een duizent" tal j ook is 'cr geen, indien hy de vrees van Apol cn de Zang go.
" dinncn voor oagen heefe, die eene duimbreerte ver in zyne (pin.
" neweb durfc voortgaan, zonder alvorens rJat alil de OUTHEIT te
" vragen. O! hoe vermakelyk zou het 2 yl1 die FI eeren, wankc.
" lende en waggelende als dronkaJrts ,.,op eene ollbáende ba~lIl te zien
" dwalen!· Zy zouden geil.adig ltruikelen, vallen en weer op !taan j
" zy zouden voortgaan, wyken en f\:iHhan; en zy zouden cindeIvk
" als ont!telde Moordenaars, na een' geheden nacht talmens , 's;nJ) deren daags op dezelve plaats uitkomen.
" Noch

( JSo )
,t Noch was 'cr tenige hoop van genezing voor hlnden Jindien
" ze bCWlln waren dat ze niets wifien. Want zich te beroepen op
" den glrtl/intmJtn [maak der Mode"ml t zyn praatjes voor het {cheurti buik.
Waarin toc11 bc:!\aat die fm aak ? In de zaken te pryzen , die,
" gelyk de Mrmlll1, Champignon!, Vermicelli en eonjituurtn, van een·
" laffen en geen' doordringenden (maak 2yn? Neen, Hermes ; altoos
" mag men, ten opzichte van de hedendaJg[che Schryvers J dit
" fpreekwoort gebruiken: Chè meglio I' aggiunta ehe la Garne j dat
" de faus meer waert is dan de huspot.
.
Toekomenden Donderdag zal Papa ',ref/ant van Je Oratie der 0 u Ta Ii J Tt benevens eenige vonnilfen, gepr,nN11Iilerl tegens de modern,
Roovers, aan de Keizerlyke Lezers (dat zyn immers geene Malkon.
tenten) mededeelen, en nu tot iets vall minder belang overgaan.
Het is ons bekent wat voor een foort van Boomvrucht d'eerfie Klui.
zenaar van de groote Ch.rtrtuu des aartbodems heeft gc(ma;ikt. Som.
mige foftineertn dat hy door d'aanporriog van zyne Gemalinne een'
Appel (de Vrouwen hebben graag een appeltje om mede te (petcll)
heeft geplukt, en dit is 't algemeen gevoelen van Normand}e. De
Yren, dat trod en eerlyk Volle, gelooven dat het C'en AartJppcl wa5 t
eertyts een (choone boom, _doch thans, uit hoofde \' an den vloek J
cen onderaartfch gewas. And~rl! wederom, om de nabuurfchap der
groene bladen, zyn voor een' Vygeboom; en Je Liefhebbers van
zure fruiten en AciJs pleiten voor Citroenen en Orangeappclen.
;~abb; Salomom pretendeert van naby te weten waarom de Ilaam van die
vrucht wort gefeereteert, namentlyk om dat dezelve, uit vreeze of eer.
bic:tshalven, noit zou worden gebruikt; doch ecn ander RobbJn houe
ftaande t dat het waarfchync1yker is dat 'cr een ieJer t zoo die op huiden kenhaar was, uit nieusgierigheit een proefje van zou willen
nemen.

Een Misbruik.
Een Buldog, Waterhont of Steenclog , wort dikmaals C.a.~r, H"".
nib.1 of Ner, genoemt, eri een Aap pr.onkt met den Franfchen naam
van Monfilu" (nu dat is tame1yk IIppIiGahl/) of met den Nederduit.
{(hen
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fchen van Km of Pitte' (dat kan ook noch door den beugt!) maar
dat een reddyk mcnfdl by een onredc:lyk dier wort vergelekeIl i5 ren
ccncmaal cngerymt en wanfchikkelyk. By voorbedt, de Prins van
•... wert ('ertycs (btJnoriJ ergo) byeen' Adel all' ,en de hedendaag-'
{che Krygsgodt v~m den Ryn J Donau en Schelde, wort dikm1als by
een' Sa!JnlJnder vergeleken. Is het betamelyk een Vorft te pbatzen
nevens een' gewc:ldigen Roofvogel ~ Of den wakkerfl:e der Legergeneraats te ftellen nevens cene ellendige gevlekte Aanhagcdis? Malr
laat ons deze laat ycrgelyking eens exam;neeren.
Volgens de Hifloric:fchryvers der Bcenen is de Salamander t'en gediert dat meer lwccmt nlar eene Hagedis dan naar een' Veltmarfchalk ,
en wiens Iyf met meer walgchelyke plekken h bezet dan de bej13rde
huit van een' vergrimden LuipJart. Het kruipt, wanneer 't regent
of onweert, van hol tot hol; en wanneer de Zon komt doot' te Ihalen, retireert het met lamme [,hreden naar zyn fpelonk. Dit InfeEI
is uitnement kout, ja tot zoo eene graat (vergeef Hermes die medi.
ç;lItlle uitdrukking) Jat het de zuiverfie en krachtigfie vlam uitdooft.
Daar benevens braakt het uit zyne giftige keel een goddeloos [peck.
zel, dat alles ontfieekt en bevlekt. Zou rtlen deze: imfame eigen fc happen nitt gevoegelyker op den Schiltknaap van de witte Koe dan op
een gerenomeert Vorft konnen toepalfen? op dien Kruijers- cn Zak.
kedragers- Nouvellift (zegt Hermes) wiens Iedere huit noch pronkt
met de hatelyke lyktcekens van de: Napdfchc Steenpuifijes? Or dien
Man, die onder het faveur van zyne duifiere en onweer dreigende uit~
breidingen van hol tot hol kruipt t en het zonnelicht van rene gCZO:1de criti'1l1e lafhartig ontwykt ; wiens fchrifc koeler is dan de mer [neeu
bepoei)crde top van een Alps gebergt, het barre /ot,ement V~n een' Yslant{chen Beer, of de krakende renb.un van een' Laplantfchen Hartdraver, en wiens kwyl zoo giftig is als cl'adem YJn die (choone, dewc:lkc: ,opgevoet door Lanrp31in{?en en Bo{chlampreien, door een
nacht:&on,uej1 de glorieuze prtJgrtfen van de t,] grooten Alexander zocht
te fiulten •
't Is .Argus Jan en n;emant anders

ne

*'

Die 'e ho,ft il 'rIan
• E.en Renditr.

at Salamanders.
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Ons wort bericht door de Pantnlom van het vlotende 'Eîlánt, d4'
Hooft~adt

der Adriatifche Zee, dat de fchmykc Fin.mde1', .1", Heer
LiJ"" op nieus geftort is in zyne voorgaande armoedç, de lantziekte
van Selll;a, en dat l1y voornemens is naar dat fieenaclltig Ithaea te
yeverteeren, een Lant, waar zich niemant f,haamt arm te zyn, dewyl
'er byna niemant gevonden wort die rykis. Indien het piHolette..
gout zyne oogen niet hadt doen fchemeren was het gemakkelyk voor
hem te gifTen, dat cen Vorft (volgens Machiavel) twee dieren moet'
navolgen, den Vos en den Leeu ; den eeraen om zich te wachren voor
de nrikkcn, en den tweeden om ,de Wolven af te wyzen. Dat die
zinfpreuk gefondeert is, blykt uit de opvoeding van AchilleJ, die toe.
betrout wert aan den Centauer ebiron ~ cen gedrocht h:11f pacrt en
half menfch • Een Prins die mailr alleen den Leen repre:..entfert is de
naam van ftaatkundig onwaerdig. By gèvolg is cen Vorft niet langer
meefièr over zyne beloften dan een Speelder over zync goutbeurs,
eene Opmltrice over haren maagdom, of een AkJionijl over zyn gegeven woort. Karel de V. zwoer altoos 11 fi de bombrede bien; en(potte ,eeuwig met zyn' eed. Indien alle menfdlen eerlyk waren
was die maxime onnootzakelyk; maar dcwyl zy doorgaans oneerlyk
zy-n (volgens den Florentyn{che Gehcimfchryver) .is ,\voort houden,
buiten de mode.

It

[flut flmbltr homme de hien

Et cependant ne va/oir rien.

Dat is, men dient uitwmdig eerly/? te [cb/nen, liJ inwendig o11deu.
gent te %"Jn. Knabh'el op dat montll:uk', rampzalige Financier, die
met eelle onvermoeide long de laadtc goutl\Ool op het Altaar van den
Chiron der Gaulen, aan wiens heerfchzucht de opvoeding van den laat..
nen der Goden tocbetrout is, hebt aangeblazen, en thans als een
verGeten blaasbalg in een' hoek van de SmilIe del' oude Republyk legt
v,erworpen, ja als een' vagabondeerendcll J(ain uwe eigen fchaJuw
te duchten hebt.
Het Vuurwerk van Madame d' Auverne doet Hermes aan de admi4
rabele doch eenigzins perikuleuze uitvinding van cen Vuurwerker in

S. Ha.
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S. Hage gedenken; "ten Man (zegt AnHbis) die de Hantgl'anaten tuffchen zyn gebit pulverix.eerde; die de Bo:nbem gelyk rmrcuriale zinknoten inflikte, en die IJnger kOIl fohftfleeren op den waa{fem ran Buskruit dan de ftervend!~ Demokriet op den reuk van heet wittcbroot.
Die CommiffàriJ van een ontydig noodot was d'Invemeur van een faort
Vuurpylen, tcr dikte van een voedervat, en wier eys langer \yas dan
de maft van een driedcks Oorlog{chip. Die pylen klommen hooger
dan de gedachten van een' genaturaliz.eerden EngeIfchen Vlieger in 'c
hartje van de Aflie-iJluminatien, t'n zy verfpreidden ruim zoa veel
glans als Je Zon wanneer zy zich aan 'c half ront des zichtbaren hemels vertoont. Op ~t opperene van die gefalpeeterde SaucJS de Boulogne was een gemakkelyke leunfiod vaftgemaakt, waarop zich die
Yirtu0fo plaatne, van daar bevel gaf om 'er den brant in te fieken, en
immediaae zesmalen hooger wert g(transporteert dan de vermaarde Antwerpfchc Kerktoren van onze L. V rouwe. De Pyl op J t laadt ten einde
van zyne ftoffe zynde, en op 'c punt van te dalen, ontvoude die Ingenieur eene Pilrafol) zaamgefieJt uit de doorfchynende vederen van den
Vogel Rouk, en circum circa van dertig voeten in zyn' diameter.
Door deze Mttchine een' tydt lang in de lucht opgeheven zynde,
daalde hy zoetjes neerwaarts gclyk de gevlerkte Bode van den Dondergod, en flikkerJe als de MaitreJ van Endymion, omfingelt door
duizende kon{Ul:arren .
Maria de Padilla, om de vurige deeltjes van hare revolu tegens
Karel den V. in eene genadige beweging te houden, ontleende al het
Gout, ZIlver en Juwee1en, van de doOtsbeellderen der To\edaanfche
Re/iquien, en liep dagclyks van kerk tot kerk, bedekt met fene pikzwarte huik en fneeuwitte zaamgevouwe handen, de contraviJitt geven
aan de notabcHte Santen en Santinnen.

o Spaanfche

devotie!

MarSI fH'/fogie wegens het krabbelvuiflje va!l den zwaarlyvigen En,elluJ, die zoo gdlant met zyne Je/ikate oOen\eere wanten den neus
van Dares (noot, doet Papa gedenken aan een dicrgelyk tweegevecht,
voorgevallen onder de hoorntjes. Hermes dan, die in paffane naar
een' Jeruzalemfchen Toverlamaern zocht, ontmoette twee Kampioenen,
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Hen, die maJkandercn zoo mceltcrlyk met d~ !lagzwaarden dt'r Natuur
cllr,.!tml,1I, dat hunne beenderen nag op a.'g kraakten gelyk de (chors
van eC'n· vallenden pynboom. d'Oude vroeg n:lar d'oorzaak van 't ge.
ichil, waarop CCD Wynverlater, wiens linkerkoon door eenc: dagelyk.
fehe flllig"', om d'Engellche taal naar te bootzcn, vrcdTelyk opzwol
repliceerd" dat de Hollander d'aanlcgger van 't ge[ehil was, doordie~
hy den LondenfchenSmokke1aar vèrwc:etcn hadt een Staartman te zyn'
daar die wiskunfHg konde aantoonen, dat hem dezelve in de belege=
ring van Barcdona door ecn I~alkon.:tfluk van DDn;/I Mtlrgarita was
afgefchotcti •

Waarfchouwing.
I~Jien 'cr cenige Dames zrn die een' ~eerzin tegens out kraakpor..
celelD t Japanfche T rckpotjcs of een k..umlls Stel hebben opgevat, de~dve gelieven zich te tldrtffèerm' op 't Cingel, ten huize van D.m ;}w",
aan deszeIs G.uvernante" . dewelke zoo handig is in de fch(iding des
geheds, dat 'cr dage1yks van SO kopjes en Cchoteltjes, 'dewelke door
de rndlll van die ombarmhartige haDden pa!teren, 'er ruim drie derdeparten door de vallende ziekte ,xpireerm.
. .'
Hermes bedankt den onbekendel1 van cen,e zekere Miffl'Ut, die hem
waarCchout van op ,zyn hoede te zyn, en z. v. en hy oordeelt dat
het noodeloos 70U zyn om zyn eDtje levenslicht in een met zwart
lluweel gevoert Juwcelkoftertje op te fluiten; want die Hlaar een'
HoUandchcn duit heeft te verliezen durfe dien ligt tegens eene Franfehe pHlolet wagen.
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Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arn,Jd WiJlis ; Amfterdam J: Rllulbant, J: Ooflerll'Jk.en D: R_It.;
Haarlem M: "all Lil J Leiden de 'JanJfo.ns '1J"n~r Aa en H: """
DOMme; Delf R: Bo;tl', Utrecht M: L: Cbarlois; 's Hart9gen..
bo(ch C: W: flanJer H.ntn j Bergen op Zoom Owrllr.'111 i Breda
J$Vtr1lUnS, enz.

man mê
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Rotterdam[elN
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HER}.iES.
,

14 Augu./h
172.1 ·

'Ddi profanum vulgus (7' arcefl.
E zielroerende famcnfpraak tutTehen d'aloude 0 U TH E I T en den
; duifkleurigen Hermes Wert op 't onvoorzienfte afgebroken door
de Babilonifche toonverhefling van een'"*' Hooftfchout, cenige t Lyf(chutten en :j: Byldrilgers I dewelke eene -~ 0flèrhandc VJn 100 o1Ten,
;Inders IOC onwaerdige Schribbe1aars, in het hontsgefiarnt van kwaat~
fprekemheit opgevat ,als zoo vele crimineel, Overtreders naar den clpenbeenen z;tel der A N T~I ~u I T E.I T voortflcurden. Die Onwaerdige
beftonden Uit de wynmoer der Dichters, het groen van den {eldrcibofch dcr Gefchichtfchryvers, en "t bedorven H duivelsbroot der Taalzifters, dewelke met eene Lucifers-glorie 'op die eerwaarde Matroone
fiaroogdell , doch met eene adelyke verachting werden gerecipieert : en t
zonder dat zy zich met dat onwaerdig gros wilde bemoeien, kregen
de Dienders bevel om ze 3anfionts achteraf en uit den opflag van hare
arentsblikken wech te leiden. Ten refpeEie van de Naneven zal "cr
Majls ZOGIl eenige. van af[chetzen, doch geenzins de fchuldigfic;
zynde hy at te coufcientieus om zyn papiere Tafereel met Spoken en
1,Vangedrochten op te vullen.
Kkk
Het.. Pu.tor.
t Pr4toriani miliw. t LiEl,rtJ.
l j".U,...'t?
Hecatombe.
II Champignons.

D
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Hermesdan befchoude een' Man die zich tot een' Dwingcbnt der
Jeugt, der Taalkunde en Cabale had opgeworpen. Hy [cbeen het
Orakel der Dichters; zynde geene Poëtifche munt gangkbaar dan die
gene dewelke met de Zinfpreuk van zyn Lofvaers was opgetooit.
Df! 0 U T HEI T, befpeurende dat hy het Grieksen Lar;n tamelyk
magtig was,dorh dat het inJaptln was wanneer hyde waarhcit fprak,
beval Imn met behoorelyke ceremonien achteraf te leiden.
Een onvermoeide Zanger, de weerfiuit van Vimdel , Hooft en An.
ronides, fuccedeerde zyn Patroon. Het was een Heer die nict alleen
de woorden der voornoemde Dichters meenerl)k win uit te lèhryven-,
mJar zelfs de geringfie orl1itandigheden, tot de punten en fcheidfireepjes inkluis, copieerde, als blykt uit den Palamedes van Papa :Joop, en
Jen rflroom van dat helJereGoc:fche Gefiarnt , by hem in een Heldengezang nagevolgt. Hy be-zweek op 't gezicht der gryze OUTHEH.l
en wnt vervol~cns uit hare tegenwoordigheit gedragen.
.
Fluks kwam 'er een ander Dichter opborrelen, behangen met lis en
plompebbdercl1, een Knaap die, als eenc Arachne, zoo wel de hel.
d~ndaden door eene weverfpoel als door ecne ganzcfchacht kon afmakn, en noch olllJngs ,na ~el1' Fran[chen Kok op de Spaanfche Bruiloft van Camacho ( rpyt krusen politefTe) gehanepoot te hebben, een
lonfiItuk Jel Gaulc:n doorcene (churfde overzetting dorfi mishandelen.
Maar wanneer ArguJ wiert geimroduceert begon de geheclc Hof4
floet der 0 u TH E I T zoo onmatig te [chateren, dat Hermes zonneklJuzag dat alle Geleerden geene men[chenhaters waren. De geimaliterde oorlogsbazuin vieluir den groOtell Maro de rechterhant,
en de goude lier van den befchaafden HoratiuJ onfchoot zyne konn.
ryke vingeren. Sappho liet haarfdloen van geurige: rozen en mijlerieuz.e myrtusbladeren glippen, en de vrolyke .Anakteon was onmagtig
omzynen gulden bekerva{l: te houden. De (naren van Ovidiulliefde'guÏtatre begonden te kraken, en -de veldehalmei van StatiuJ tuimelde
op den groot van de vierfchaar. De bevallige Muiderkourantier
neerwaarts bukkende om NIIZ"OOI guitarre op te rapcn t liet by geval
zyn' grauwen hoet vallen, als wanneer een ieder zag dat zyn kop (pits
(eene eigenfcli'ap der Apen) en zyn bekkeneel (gelyk een Hendrik,.
de Vierde) kaal was. 10 ·zulk een geval riepen de Crefarifien eeHyts:
Roman; fervate uxaru Moeohum galvum· adduxi",uJ •

In
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In 't Neerduitfch aldus: Wachtje , PrinceJ!èn van tien ZeedJk, "'J 'Jth.-<
ben den Nak..oHrtmtier, den flhurfden Doff~, melgehragt. Doch hy
protejleerde dat %yne Jokken, geveilt op ecn kam v.an Guajaks palmhout,.
door de afwitfende vingeren van Dom Mercur;o waren afgekuipt .•..
De Dienders 'joegen hem op een' wenk van de A NT I Cl..U I TEl T de
trappen, zes aan zes te gelyk, neerwaarts.
De zoetvloeiende gefuikerde'J. v. GJz.en., gehóort hebbende van,
OUT HEI T, kwam meê aanflurven , willende door zyne jaren de au ...
thentykheit van zyne gezangen probeerm; doch hem wert geordonneert
te decllmpeeren, na alvorens belooft te hebben te zullen voortgaan in
een' fiyl die in rym een parallel is van Argus onrym .
Noch zag Hermes een~ Leverbeuling op twee beenen van den 1aa.tfien l'3ng komen aanfcharrelen : zync trony was nauwelyks geJoot.
verft , en zyn Jee1yk pruikje verbeeldde een hoen met verkeerde ve-:deren. Die Kabouter, cenyts gewoon den voorgevel van cen Treurof Blyfpel met UilenfpiegeJs prentjes te ontfieren , was nu zOO ver geavanceert dn hyecrftdaags met een TooneeHl:ok van de Roomfche Schilders Bend den Amfterdamfchen Schouburg dreigde in duël te roepen.
Doch laat ons eenmaal den vloet val1 de rivier der galnoten {hemmen, en liever verhalen hoe alle die moderne verfianden·, zonder d'alJerminfie eerbewyzing aan de 0 u T HEI T te doen, afdropen. hoc de
vruchtbare A N T J Q u I TEl T van den koningklyken troon oprees en
deerlyk (,hreide; en hoe Hermes , wiens ziel altoos met eene ongeme~ne
zucht voor die Dame is bezwangert geween, protefteerde, dat noit of
oit eenige vJlfche fchyn hem van haar intren zou fopareeren , maar dat
hy eeuwigdurent zoude (chrap {laan, om tot den laadl:en druppel iO.ks
hare belangen te verdedigen.

Eenige Nieusuitbreidingen.
De Abt rivtInt (waarfchynelyk een bon Vivant)

h~eft

geordonneert
een' grooten Jlgthont, Drllgon genaame, die de devotie der Nnnnet-:jes onrrunte, uit het kloofier te bannen. vVaarfchynelyk is Drngon
tediJgratieert geworden om dat hy de Nacht-KI2/antJ van de Nachtdieven niet kon onder{chciden; en d'yver der g-eml:-"le Popjes is in zoo
cene gclcgenheit Dimmer lam, {choon hare vbm blint is. 0 hoe
gelukzalig is een Levyt die DireEleur van eenc Nonne-cfm{cimtie is!'
Kk k 1
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en overgelukkig is hy, indien zyn predikfioel meer naar de -muskus
dan naar den lampoly riekt. d'Overvloet van L.U/z.UllUI huisvefi in
zyne keuken, en de reuk van zyn' fchoorfteen parfumeert de naburige
lucht, mits dat Iiy die zachte Zuiglammeren, druipende en rookende
door zyne benediEfien, kan congeditren: als dan zal zyne fl.lapkamer
een Konfitt4rim wipkel, en zyne audientie-zaal een Polichinclloos hemel vol waife popjes reprez.enteeren. Wit gebaart en graall gehairt is
z yn groodle vloek; want de zwakhcit der maagden wórt door jeugt,
kracht en manb,larheit onder(chraagt. Eene Non w,urdcert haren
Biechtvader gelyk eertyts ']o/Janna, Koninginne van Napels, een
Bed-Mignon; dat is, naar proportie van eene ligchamelyke qualiteit:
en nJar mate dat de olygcefi van zyue gedienftighcit declineert, zakt
de Barometer van hare confianee : want wanneer Heeroom met de fok
op den neus de knopjes van St. Annam Rozenkr~ns moet tellen, fluit
ma Sceur haar valdeurtje voor den behoeftigen Bcdehar.
Regemburg. Voor eenige dagen is alhier c.en Deenfth Ko\lonel
aangekomen die zyn Lt. Kolloncl door een' piftoolfchoot heeft overhoop geblazen, onder voorgeven dat het eene zaak van eer WJS • De
Kardillaalde Riche/ieu matige zich de eer aan dat hy d'eerfic geweefi is
die onder LodewJ'zden XIII. de Duël!iften heeft in den ban gedaan.
Doch dat Edi& wert m:m flapjes on(~erhol1dcn; want de Mercllriale
Fran{che Adel vocht t:Jt onJer de vcnfl:ers van 's Kor.ings flaapkamer; en de MaY'qu;es de P:I1Jlil1 duwJe den B.lron du Bilr (in rpyt
van den gepurperden Minitler) braaf door. de ribben. LodellJJ/z. J,
X I V. is op dar kapittel vry ernt1:iger geweetl, en de voorbeelden
van vergiftenis , door bern aJn de Duëllifien verleent, zyn uitnemende
zeltzaam. Is bet niet om dol en uitzinnig te worden, wanneer men
ziee dat die Tovereer van klatergout tot op de Pakzadels van 'e menfchdom, als Kruijers, Slepers, Zakkedragers, Tuinders, Brouwers J
Bleekers Moffen, en diergelyke JafidraJende Dieren, is ne~rgedaalt!
Een' vierkant Kaerel, die een pak torft gelyk een Drommedaris, zal
-nice cenenkel woort konnen dragen dat. ligter is dan de wiek van
een' fprinkhaan. Een Soldaat, die. eene ganfche legerkar vol armoede; cn een Matroos, die een geheel vaartuig hedorve fcheepskofi op
zyn' haft h~eft, zal 'er geen drie lettergre.pen: GJ liegt het, by oppakk~n, of 't krakkee!yzer moet ujt de fcheê, en Kort Jan uit-dèn koker
kyken.
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kyken. Een Kadet, die {chraalder gevoedt wort dan een Matroos
van 't JJcht ter Schelling, zal om ,'e point d'honneur zyn fierflot I waarop" den honger geafJigneerl is, door eene ti~rs of quart onderfcheppen;
e,n Argus en Hermes zyn zot genoeg, indien d'eerfie niette bloo
en de tweede niet te voorzichtig was, om hun lctterlyk gcfchil met
het Raal te bep.leiten ; zoo waarachtig is het Italiaan{ch {preekwoort :
Non è, do/cez:.z:.a maggior ,he la Vendetta.
'Niets.is zoeter dan de Wraak.
Parp. Een V rousperfoon is door haar Galant uit de venfier geworpen, en dat is, volgens de ftátuitell der Timmerluiden , eene gev.aarlyke proef. Waar{chynelyk heeft hy het Trak.!.adt tegens de Tovcrefièn J gepent door 'Jak!b den T, die de Hexcn door den toetsfieen
van de zwemkonfl:probeerde, nagezien, en die Minnaar zal h3re zuiverheit, als een Vogelwicchelaar, uit de vlucht hebben willen beJludeeren. De Liefde alleen levert meerTragedifche Hjfiorien uit dan alle
de andere bartstogten te z.amen ; en hoe later hare vir..ite komt hoc
ze gevaarlyker is: derhalven zegt de Graaf van Rabutin zeer aardg:
Het is met de Min gefte/t als met de kjnderpokjes, %.i'nde dangereu%.er
op een tttaie ftierenhuit dan op een malfche kg/fsborfi .
Uit Brabant wort ons verhaalt dat het MiaJ/lppifçh Onweer, dat
zoo lang over 't hooft vanParys en Vett~tie gchangen ,en doodelyker
uit\verkingen dan de drie hooftplagen veroorzaakt heefc, zich thans
als eene dreigende bairfiarre aan Batoos hemel vertoont; of, om zonder ()mfchryving te gaan, dat de beruchte Heer Law over Bl'u{fel naar
Hollant vertrokken is .. Wie of eindel}'k de genadige Rcchter zal
Zy11 die dit (choon{chynent Tapytwerk, met zulke fync zoI1lc·rdraden
van gepremediteerdefinantie,ft.reeken doorweven, aan den fpyker van
Requiefcat zal ophangen? En welke metale vuifi zal eens die Schotfche
Wicchelroede, dewelke zoo arglifiig de gulde metalen naarrpcurt, en
de vcrborgenfie fchatten ontdekt, befiuuren? Men zegt dat :JakJtb
Trivulce, ge hoort hebbende dat de Duivels grootelyks voor blanke
wapens verfchrikken, op zyn dootbedt leggende, den blooten voch.
tel in zyne ficrvende banden nam, om daar m~e de booze geefien af
te wyzen. Wie weet of on~e Fin,fncier· desgelyks niet baasop zou
fpeIen ,indien meI) hem· met uitgeputte geltkificn, ledige zakken en
p,!atte goutbc:urzen verwelkomde; want volgens Ctefias, Wort dat foort
K kk 3
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( 39 0

)

1JlIn Fmancieferpenttn nergens gevonden dan ~mtre.nt eb? pJlJIIJLtn á«zrg(m! en jHllmlen groeien: of andedins is dit het allerzekerfte, nament.
lyk, de verfirikkende {luitrcden door ~t Damaskyns srgllment- te
verydelcn waarm~e de groot:: Alexander den Gordiaallfchen Strik
wiJl te ontbinden.
De "L,rd MUJçaY] en zyn Broeder hebben den ryken Jood, den BarD"
van $,hwa'l.t:.o, aan een fpceltafcl !taande, met gewclt aangevallen,
en z. v. Het zal Hermes luften de Specl.rers eens ter loops te e~aminleren.
Het fpel en Macbiavel worden doorgaans van de zoodanige geblameert
die daar meet minfie bekent zyll. \'Qat is toch de poging deronderaart.
fehe ficrvclingen? immers niets d.1O een algemeen fpel van groote jongens. En waarom mag een eerlyk mln zyn breot niet winnen door het
KaartCpel, daar andere mi/lioenen door het finantie- en Ak,tie-fpel, Staatkundig Treurfpel, vrolyk Minnefpcl, avontuurlyk Ajfurantie-fpd,
onzeker Koopm:msfpel , doodelyk Genecsheers-fpel, longzlIchtig Advo..
kaats.fpcl en fpelen zonder einde I conquefl-eeren? 70, .aar onder datKaart. en Teerlingfpel fchrû/t btdrog: fchreclIt een in giffing cn oordeel bepaalt Burger. Ha! mJJr Hermes vr:tagt wat ~er te berde kan
worden gebragt, waar onder de (hog van bedrog niet Imiteert. 'Vaar.
om doch zwarmen de hodTden van bcfnc.'denen en onbc(nedenen
~s middags m:u den Bykorf van de Beurs? h het om dat heerlyk ge~
bou te voorzien nn Honig, Was en Bycnbroor? Geenzins: het is
om hun' evennaafien, onder fchyn van een ongcveinfi {pel, een
b:entje te zetten; om, als Riechtvaders, V30 de zwakheden hunner
tydtgenoten te profiteere7t, en om 't water na;lr hunnen cigt'n molen
te leiden. 'Vaarom opent een \Vinkelier vroegmorgrns zyn' \Vinkel?
een Wynvetkooper zyn Pakhuis? en de Hospes Vln een Wyn- Koffyof LlIikerbierhllis, de voorpoorten van hunne vochtige P,lleizen? Immers nergens anders om, dan.o"n at fprk'ndede vliegen die daarop
azen van den vergulden huig te cureeren. Is ~t niet zoo? Immers ja,
til cene bekende waarhrir.
,Vaaro" toch zou een Speelder I die
geen ander ui'tzet op deze hedroefde waerelt heeft dan het tnlent, om
door ecne koon ige haotgrcep een kaan te hervormen, of een' dobbel.
neen met de zes 'zwarte mouche! te doen bovenkenteren I zich van die
konn niet mogen bedienen; van ce~ konft die kemtfualificetrt om d.:tgelyks met luiden van den cedten raog om te gaan, om de ga/nntJle

Hof-
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Hofdames op te wachten, om Gravinnen tetr(lkturol gelyk C('I} Vrou
van Schoppen, om zilvere degens cn goudc:1aken[che vdten te dragen,
Om .... in 't kort om dat gene uitwendig te [chyoen dat andere in.
wendig zyn? Hermes zal, om die ftelling te bekrachtigen, een [preuk'..
jc van een Specldertje opdiffen.
N. v. den B . •. , een Kabinetmakertje, verwierp ten re[peEre van
. Madam, la BnJfette bytel en f,haaf, en ;ntrigueerde zich onder het
zonne(cherm van een ge&hambreert kketje , waaruit waar(chynelyk een
ongelukkig Speelder in een geringer gekropen was, in't Paleis van
Mi/ord ... woonachtig te Bruffel, alwaar de Lukgodes hem zoo vele
genade bewees, dat hy op een' zekeren morgenfiont met eene fomme
van drieduizent gewonne pi fiolen naar eene derde verdieping, waar
hygezontheit~halven logeerde, opwaarts klom. Ongemeen was zyne
vreugde over dit fchielyk verguItzeI , 'e geen 3JOfiollts door de zilvere
trompet van de Faam aan de vier hoeken van BrulTel wen uitgebazl1int.
Zyne bloetverwanten liepen als verwoet, met de (chootsvelkn voor
den buik en een kort pyp;e tuffchen de tanden, den nicugeboren Crrz ..
~us geluk wenfchen , en de Nichten van den" wo/lendries- tooren kwa..
men op geborgde muiltjes en onpare kousjes Il:lar boven vliegen, om
CouZ-Jn over "t conqueft van Peru te feliciteeren. Hy ontfing die deftige
naverwanten met eene adelyke 6etheit, beval hen ndcr te zitten op
eene lankwerpige werkbank, dewelke hy , als een tweede Agatbocles, om
zich in zyn' voorfpoet niet te verhovaerdigen, wilde ophangen. De vrinden werden 's ochteIls met koorenbrandcwyn en muildkn, en 's mid.
'dags met allerhande foort van gczoute vif,h J!,er,cgflll:ert. Het tafdhken
droop door den oly van overvloet; peper eh zout wen 'er minder geacht dan het fiof van 't woefr Arabicn; en nimmer be(choude de wan.
den van zyn flaapfalet eene geweldiger veniering van Leuvens bier,
Faro, Lierfche bves, Hoegaerts en :diergelykc Sorbetten der Dron kaarts •
Tegens den avontftont arriwerde het doodelyk mMwtnt van (cheiden,
Want mon- COHgn moefr wederom naar d' AJfembU van Milord, genoegzaam door de opRy.gingen van de voornoemde Moutvochtcll v~rze:kert
.tynde, zoo hy waande, van cene diergelyke ,ja mogelyk grooter
fom te veroveren. Maar helaas! wie belÏt den nagel om 't rat \IIan
de fortuin te fixeeren ? Want de Lukgodes maakte een·dt",ilour" gallcbe .
En
... EeQe plaats als de Rotterdamfche Kikkcr.fteeg.

( 39 1
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SabJon drÎ'e uurcn beijerde waren de
drieduizent pifrolen gereverttert in de wettige bezitting van Milord;
en eer de klok vyf {loeg was de kleine Speel~er al zoo naakt als een
Ontvederde koekoek die zyn winternefi in de holte van ecn' water.
wilg gefiicht heeft; en hy, die aldaar gebnt was als een papegaai J
,noen vertrekken als eell grasmufch ~ Des anderendaags vervelde hy
als een zyworm, en wen genootzaakt zyne levens[pan door behulp
van geleent gereetCchap uit te rekken :ja meer dan eens heeft Her~
mes, hem voor de fom van een't Blamuizer van de NamurCche naar de
Lakc;nfche poort "iJlets dou~ ( minnebriefjes ) zien befiellen.
JI.

SI.: H I! RMl! s.
Onlangs was ik in 'tgczelCchap van een' Heer J die, ten opzicht-e
van zich zelfs, tlffirmeerde, noit de vrees gekent te heboen , ja zelfs
niet in zyne kintfche jaren, wanneer die hartstogt het gewcldigtlc pr~
domineert. Is dat waarhcit of logen, Heer Ajlrologant? En, waar:heit zynde, is die volmaaktheit van couragie niet eene onvolmaaktheit der natuur?
.uw oude Vriem
SALOMON BARNSTEIN.
Hierop rrplicetrt Hermes , dat. een Man, die niets vreetl, zelfs
geen Opperwezen vreefi; en wie waardeert zich op dat fchelmfiuk?
2. Een Man zonder vrees is een Man zonder verfiant, hy gevolg
een van Salomons dwazen. Want een yoorzichtig Man voorziet het
gevaar en vermydt het !'elve.
l. De 'fiaat van dien Man is in toevallen ,en ongelukken zeer gcvaarlyk; want die geen vrees kent leeft zonder ornzichtighcit i en in
kas nn lyfrent verdient hY5 per cent extraordiniJir.
4. Hermes gelooft dat hy van naby aan den Argus is geparenteert;
dat is, 'zyne inbeelding is op Hovaardy, Onwetenheit en Misvcrftant
gefondeert, en in dat gezelfchap laat hy hem berullen .
. Hermes zal eerf\:daags de vriendelyke uitdrukkingen V.1Il gal en
%..»I.Jd". tegens den gronde1oozen Argul verdedigen. Want fehoon
'er eene groote duurte in 't Muider Geel\graan is, echter is' er noch
voorraat cri overvloet van Kooren in 't Egypten der Maasgoden .
..If Een voorname ,Kerk te Bruff'el.
t Een hak: Schelling.
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P4rs minima e.ft ipfa puella fibi.
OVID.

ver van
oude Hooft, naby't Paleis van de Zon ontN Ietmoette
Hermes vier Enge1fche Juffers, dewelke hare kleine Coif.Je

I

fura met fyne kaftoorhoetjes bedekten, en als een Theater Luikfche
Aurikulaas de oogen der voorbygangers door de hooge en levendige
koleuren der zyde fioffen en Franfche linten deden [chemeren. d'Oude zag uit ootmoedighcit neêrwaarts naar de lieve pootjes van Albions
\Vaternimfen, en was nicusgierig waar derzelver uiteinde belenden
mogt, wanlleerhy de bevalligfie (ge1yk het Jongske in de Zinne ..
beelden van den Ridder Kats, dat zyn nokje over dwars hout) met
hare uitgefparde rokjes zag firibbelen om de poort van het Zonkafteel
te paJfeeren. De Kaftelein fprong op dat [charrelen voor den dag,
befiuurde met zyne rechterhant de Iinkerzy van haren uitge(pannen
rok, terwyl hare medegezeUinnen de balyne reepen zoo krachtig opwaartS bogen, dat die Schoone eindelyk en teil laatnen den ingangk
vermcefterde • Papa Anubis, die ondertuffchen zich aan de jongfic
van vieren geaddrejJeert had, efcortterde het Vrouwentimmer naar binnen I commandee1'de een bouteiJIe Bourgogne- Wyn, en dronk de gezantheit van Koning George en de Engelfche Dames. De eerfte compliL I I
men-

""lIt,,, afgehaspe1c zynde,
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begon die bevallige Juffer zich te beklagc-n

wegens de beflommeringen van die met ho::pels uitgefpardc zeibn;
en ,r"'.fIllrdt van iq bet to~k,()mer1J,,-, ge·ene rokken over hare fchou.
deren te fchieten, 6ian dat [oott, dewelke voor 't minll een' hal ven
voet i,nde naWdeLyn el'lger waren. Wtmt [choon het 'Wlfar is (vervolg.
de' zy) dat ik.. grll'lg aoo kloek,. vtm lIt1mbeell tracht 16 gel,kgn 11/s, mynt
vriendinmn jd4t "'Jnebeenen z..QO IIJelg'",1J1l4!,,1I "'J'" k§ien %..00 buigz.llllm
%..Jn als die van andere 1uffm; dal iltlt!el l,tJen ",a,{dat mm de gr80tfte
helft 'lI;m m}'Ie z..uivere jlenelJt druJerrok.,k!n /UJchOH, in dat men de.
wW'{chjn van myne 'AJtle k!uffeblfll4en mag tmderfçbeidtn; ecb/çr heb ik,
IC,'O groote reden "iet ,,,, lelle IIlIn/t.!1mmrh watertucbt te degui%..erenals
Iphis, of ik.. beboe! gtene rft~n;ng 1Jan, 'lIJf m!Jlmdm te verbergen gel:Jk.
Sylvia. Dit gezegt hebbende l1~g 'l.y twee fneeuwitte 11lnden aan
den ondcrficn reep van hl~ rokje, lei het voorHe hllfront op eene
notenboome gueridon, en verk~ldc door eene zui vere long, die de
waaier van het hart is, eene inwendige warmte, veroorzaakt door de
fatigue van hare intrede. Van dn oogcnbtik bediende zich eene gtin ..
fierende B~l1inette , dewelke met eene lispende tO'lge ('enige drangrede_
n:n t om de nootzakelykheit dar Hoepelrokken te hewyzen, voortbragt.
Y(J(merft, Ma4r1111e (zeid" 2,y) ;J Jie mode e!ft v3,,,deel ~n tWI11Ja!
VD.r allerhande aamtlpm, f4tJ'un, 9 de en ft/)ffo m!Jnu[flfluuren, ae~
wJI
roltlt!l1 drie dmi'!part'en"'WJáer 'n dln omtrt~ t.Jn dlln de 'Vf)Dr..
gIJ"nlk, en driemtlnl vroeger vprjlettn. Ten tWled, d.or 't gilflildig borten mp.,te. ftJt ons IifJf1tJ1 tlrd"., "'lIardo,r dje bandtl en " getal der
geleer"" Wll1trl en x.,edigl Hek<!l{i,rs merkeIJk.. ~.o>nt "tin te grlleien. Hit
e~J1I aanmo,d'ging VOlt de Wal'tJifohvarJgJl ''''gem de 71it-tierint der wál...
'IIiflUtI/lrJm; ", Ik TotlJllIgm multipliceerm danrla'1!.' lliJ IIn gebr,,,
Bigg,n op eln lIruçhtb... gewaJ vlJn eik!Jm • De re[p,Elive Sn)4èrJ u,rm op onz..' circumferentie gelJt.. de /"foEfen op tl!n lJftvilltbon van H.blMJ,
~n tU Fr61lfolit Kleer"'atl~erl ,,j gedi~nftit.e Linn,,,oai/l'rr' ",orden
het flJl.dil, -tiIc!n enbr,~en gepe"ftoen,erl gtlJk.. d, lnv.lid,J",.nCh,/(.tll.
Owt/Maige EeN Vlor d, KO.Jfoflll1IWN! (verrvolgde die Joffer) I#"f/#_
wi, dllrft t.}de of jI'p[aÏ8t glbruil(m dil. '"1.;' betnlJes 1..0' z..~fblbllar ~n !
In 'll'''Pig, Lui~odn flHr d, &bumIIg#(JN! Ilfll111 d,,,,,,üljeJ 'Wlrtl,n
UI IiIt1Dt geb"!.,nIJIJ de çsbrflt" htmtfd.,"t1t. Ht-1: ongcduJt van H(r..

.nr..,
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flA

die lóffprRk der Rokken; de ra ..
ders
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. ders van zyn' ongedult begonden in.Je ront fe draaien' als een paert
in dell rosmolen; en t voordmde dat MlIIJbIHifillt hare vloeiende
/;tlrtJngue, die zy met fa/haal van Gmloopende w(#,,;(elu draaijingen
borduurde, zocht te hervatten, viel hy op de Bruinette in. en vroeg
aan die {choone Voorfpraak·, of Z,/ ook aUe de onkofien, dewelke die
verkoelende "'OM aan de Vaders en Mannen '1er()()l'zaakte, overwogen had; of het waarfchynelyk was dat eene jon-ge D4J'IH altoos cen
hant vol dukaten in haar goud beugeltasje kon hebben om by 1'0",..
Inl, Llfnlerl" of piktt op te zetten, wanneer "er dagelyks geIt wiert
ge vordert voor nieuwe manufoSlHWIII; of .Ier gcene groottr nootzake..
Iykheden waren dan ronde PtWmllgtJItll, zyde kousjes en geborduur.
de muiltjO!l; en of het maande1yks 1'''flHn nn Galant,den C,"djl4tellr
des huwelyks, niet pr~pt betaalt lMCft worden J of die groote om..
trek vaneen' Rok allft de jonge Juffers geene aanteiding geeft om
zonder vrees en opfpraak aan de vermaken van den echten llaát te ptlJ'..
tiçipeerln;of het verbergen der zwangerheit het Huwelyk, die oude
Ridderorder en halsbant vooraUerhàndedieren , nictfchaaklOat maakt;
en of 'cr tot onderhout van die Ixtraorllmmrt oorlogsonkoften geene
Ixtra,rdinairr belaftiog op de Republyk des huwdyks diende getegt te
worden.
Vordcrbcwees de Zoon van Maja '(lÓOI' ver{cheide \'oorheelJcn de
tieranny van die mode. Vooreerft hoe de heer BonttJf.,;nUI onlangs
cenen Balynrok van zyne overledene Bedgezclinne aan eene Weduwe
met vi~r Dochters vere.erde! dewelke uit dien eenen (do~r behulp van
eene Franfche confoltatle) vier rokken, beneven's een kamizooltje voor
haar Neefje , fabrireerde. Item hoe Hef mes , %ynde Hofmaler van
den Hanog van B.•. , uit eenen Stacierok van de Hartoginne, niet
~1I~en een'. japanfchcn rok, eene [prei voor %yn rufibcdt, een {laap..
JakJe cn due nachtlnutzen I ~aar atlfs een paai' ,olk~~e ledekantgore
dynen I te cyftCren wiR:: Ja dat, noch maar welOlge dagen geleden, jufrëou de Br. •• met het Rof van Madam, Su;l(~rum trourok
( mits noch anderhatve baan overhouden de ) cene Koffikamer rompl,et
had behangen. Wtlarlyk.. (herhaalde de GrYSJlrç) fchoon ik..,dt JJal,nrok..k.!n der Stx ;n ,ecJIII-rJfTfJflg , ,c#t,et' bm it geen dootvJant flan de
fieraden der Ju jfors. Elnt JuJJe.ril eenPoïtifoh di", JM "Itt honte
.
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tAbbmle#, 'IIede"n, paer'm t aiamame.n, ruwe 1'IImlten, goude en 1..;lvere
poffen, moet opge,ronkt woraen. De LJnx, aie niet ;'alf %..00 doordringent 'Van .{,û,b, ;s als eene Hofiuffer, moet %..Jne gefpik,.k!ide buit voor
hare voeten ne4erleggen; en de Marter, die min glinftert dan bare Dogen,
%..fll baar %..]n ~ont tot een Pa/at,n vereeren ~ de Papetaai, die niet half
%..00 /ieffe/}k..,[napt a/s Ida; de Paau, die niet half .too Irots is alJ Jako.
ba; en deZwaan, die niet half 1(.00 Mank,.iJ als Maria I moeten ;tfln de
vedermofjes der Dames contributie opbrengen. De Dui~::rJ .tullen naar
't paer/emoer (%..achter dan haar boez..em) duiken, en de Berglulden z.ullen in d'ingewanden der rotz.en nallr esmerauden en [".ftren (min !iant'VIJftig dan hare minbe/often) metonflermo"de /rmgen graven: men z.al
de ~maga.tJnen der Drogiften 'Van z.lIatpaer/en, en de fJerfrvink§/s van
k.arm.mlnkleuren (%..00 ongeblank§t als hAre liefdeëeden) ontblooten; en '" de
ConJiluriers de meloenen en melk.,ofons, tot verkoeling dier Enge/en, die
k.!e/er %..)n dAn gek!1nfJte gember of feldreiwortelen, op.toek.,en; Brecour moet Eau de Barbade voor haar lelpuit , en de na.taat van Rozelli Eau de Framboize vIIIIr hare rooJkjeur be'l-orgen; meI een woort ~
de geheele natuur 'l-al hare r,k§ fchatkiften tot jieraat, vermaak,. en 'liD/doening dier 'Volmaak.!e Scbep'l-elenui'fchudden : alle die arlJk!len worden tfJegeflaan; maar voor die Hoepl!l- en Balynrok.l:1~n; 'Voor de gapmde en
openflaande deur tot . •.. tot, ,alle temptatie 'l-a/ d'Oude Bermes 110il den
grendel 'Van to~flemming [,buiven .
De Lodp, dewelke, gelyk Kamclioenen op 't gezicht van ce,ne
parterre veelkleurige bloc men , gefiadig hare verf verlèhoten, fcheenen op die laat/xe periode umelyk geapp4ifiert; en Hermcs, ziende
dat in het klokkenfpel van de fchoone Bruinet l' Beure du Berger begon te beijeren, avanceerde (in fpyt van een hant vol kruisjes) zoo
ver met de loopgraven van zyn beleg, dat hy d'eer obtineerde om de
Juffer tot in haar flaapkamer te vergezelfchappen (vergeef, 0 geftrenge KatofJl, de zwakheit van den Zedenhervormer ) en hy had
het geluk van met AlbionsPinkfierbloem den gan(chen nacht in eene
diergelyke &on'llI1'[o#' door te brengen, waarvan Jonker van M••• ûngt:
Die bem een blflr na,hl en [chooner buljl" gaf

Dil" immerG,tb 'u"n trok,. 'Van den bemel af.
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LONDEN. In 't vierkant van den rood en Leeu is een Paleis gehuurt
voor den berucht en Jan taw ,die't krediet van't Zuiden zai repareeren ; doch
indien die Iigtgeloovige Madame de Zuitzee het oor aan Scotenaas Serpent
leent, zal zy waarfchynclyk op nieus door een' verboden aartappel misleit
worden. De eerfte Jnventeur van eene Muizeval, waarin een flukje gebrade
fpek tot een lokaas hangt, verftont daar door eene Mythologifche waarfchouwing van zich -te wachten voor de vergulde beloften der Bedriegers. Wanneer Agamemnon met zyne gelaersde Grieken Trooie bezet hielt, wJS hy
nict ~eruft voor dat die vermaarde Vefting flikkerde a~s d'ontftoke holltmyt
vatl St. Maarten; en onze Heroftratus zal desgelyks met ruften, teil zy hy
door zyne vervJoekte myn de Befchermgoden van 't Zuiden tot aan'c geftarntdoet fpringen, en den herboren Tempel. van die Zee - Diana in afch
en kolen ziet verzwinden •.
Deze Profccy is onlangs door eene onbekende aan Hermes geldreffeert J en
ontvout in duiftere termen 't geheim der dekadentie van de Havergort.
De Natuur raaskalt door ouderdom, de Schimmen waren en de Beftierclers
zyn krankzinnig. De Verraders ryden als de Zoon en van Jehu met vergulde
wagens en gevleugelde paerden over den uitgeteerden buik van Staatkunde,
Krediet en Koopmanfchap. . Een dubbel hart en eene driedubbele tong is
thans 'c Orakel van EmperosVryplaats. De naakte Zwaluwen en ontveaerde Koekkoeken galopperen des zomers in goudelakcllfche veften alsPerzianen ,
en 's winters in Sabelen en Martersvellen als Muskovifche Kneezen, terwyl
de Hofkanarivogels en d' Exchange - Goutvinken bngs bofch en hagen met
de pooten in verguldeftrikken hangen . Men zal Albiol1s Zuigelingen in
de gloeiende kec;1 vau Scotenaas Moloch Qingeren, en de fchralc Afgoden ,
déwelke noch onlangs in de moeraLTen dellakken vergaderden, en aan de
voeten der bergen naar t Patatoes groeven, op Willfor-hoogten met Franfchen
Nardus bewierooken. Doch· eindclyk uI de Draak de Ridderorder van
zyncn gefchubden hals zien ryten; hy zal zyncn vergulden ftacicwagen zien
verbryzelen; hy zal de Potofiaderen van zyne goude ingewanden zi~n doorgraven, en in den Treurhalsbant van St. Tyburn als een Perkins Martelaar
verftikken •
P A'R Y s. De Abt Breteuil heeft de Kal'ucynen met gebraden Hoenders.
Duiven en Boürgognenwyn geregaleert, oewelke oilverfaagt op 's Konings
gezontheit hebben gepoit, en naderhant ia eene ProcdEe, die zoo recht liep
als een esquader Zeekrabben, een groote myt van hout en ftroo geiIIllmilleert.
De order van die hairige Bofrchgoden is de quinteBêntie der Bedelaars,
't Collegie van Schyndeugt en d' Akademie van Schuimlepels. Ze zyn de
befte Teelders van meloenen in Europa, en de waerdigHe Brouwers van
Maarts en Oétobers Bier op den Katholyken aartbodem • Zy vizitercll als
Boukonftenaars de Kafteelen der Edelen ,- en cxa~incren als Hofmeefters
de tafels der Vermogende • Zy zweeren by de Luftplaats van Zorgvliet ; en
LIl;
van
• Oat meal.
t Aartappelen ,
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vall eent ~moed, J dil ia fdlyn. beftaat • zyn ze Ruolgers. Ze ZYII jatoart'cher
o,ver de SteenbokskroUen van 1ulOne burden dan een Zwitzers over zyne
knevels, een Sp.mjaart over 'fa kraag, of een Venetiaan(ch Ed.elman (Wet
Zfn. c Kamerp'()p, Zy teeren als een Dom Gusman d' Alfrache op de Voo. rzicnigbeit j en lulnne kJoofters zrn doortrokken met den reuk van mirak~en ~
~.1,hair en gebrek van (choon linnen. Ze zfn • • • • maar in .lUC geval
w.u is 'er ons un g.degen wat ze zyo~ derhalven zal Hermes liever eens
pr.obeeren of het niee mogelyk is den Leur door een (preukje van de Kapucyn~ te vcrvrolyken.
Anubis, vergezeJfchapt met een' Voorfiander van die gebaarde Anachoreteo.
bc~o&t eenmaal hun KonvCllt naby Abdera, dat door ontelbare cazemcn van
jonge Klopjes gebloequeert is. De Pater Gardiaan onding mee een BIl tdr
Je Bigoter;e den Kloofter-Meceen en dc:n flrammen Hermes , geleidde hen il1
de gaftenkamer,verwelkomde Oleteene vatbare kruikout bier en een'Ne1\orskelk de Pelgrims, en prezenteerde hun de portie van den ,. Refter. Doch de
vrient van Anubis repJficeerde dat zyne maag te zwak was om een gerooke
paterftuk, cene oifentong of welgekruiden metworft te verduwtn; ook verlocht h)' (indien het doenelyk was) . om die bruine Otlobertraan in ouden
~yn(chen, of voor 't min ft in oieuwen Franfchen Wyn te heriinelten. Top.
n~ de Baartman , en beton (na alvorens zyn' teug verbetert te hebben) vree.
zelyk met eene tafeIfche te beijeren, op welk muzyk twee paar fterke Leke·
bl'o~rs met den gewoonen bedeJgroet van Der) grat;os de kamer inft,rongen. Gy, Broeder Fuft (fprak de Gardiaan tegens den outften ,die een' kor~
Iynen nel~ voerde) moet aanftontsvier bloemkooIen brengen by zufter Vis..
lym, dewelke da3rvoor tien drid~ngcll Georgc:wyn 33n Il zal rranfportuen ~
ell aan zusje Kapuin zal bro!r Keukenvaft zes rammelatzen en twee ,root~
bieten verecren, met ecn verzoeJc, om daar tegens vier gebrade hoender.
en twee Cchoteltjes verkenszult re verruilen. Broeder Oublieop zal zufter
Venezoen een h.df dauzyn rietpeeren aanbieden, wa:uvoor 'I.Y aan ons te.
gens den middag eene fnikheere ~3Ifspallei, zwanger van hanenkammen,
bOlsjes en moriITes moet zenden; en zufter Eiwit moet broêr Marmelade
met C.CIlC fes Yerli.ch wyw3ter complimenteeren , waarvoor ik twee mortadel.
lcn, twee faucyzcn de Boulogne.een aJlietje kaveja;tf, en een Sodi:1k! getal van Rolfolis - bourelletjes zal tegemoet Jien. Franfçh broot is de Bakker Ligtgewigt aan 't kloofter verfchuldigt voor eenc. ûngcnde Milfe; en
pyren en tabak {chuilen onJcrgints . ledekant , uit vrees van ergernis.
Adieu tot over een groot half uur; een lief KlopjcrekhaJft n~r. my in den
Biechtftoel; met drse haallcn moet ik daarop eenc abfolut·jc fpelldcere n , en
dat gC'daan zynde, is tt !.oudtOmNJ. Dit ge~egt hebbende, dekampcerde de
Klooftervoogtj en zy bevonden dar alle ~yfJe fubtlantieele en liquide order.
tegens het mjdda,m~al waren gehoornamr: in 't kort, JY Fnoten een o~.
(çhuldig vermaak, 't welk vry fchuldiger zou geweeR zyn J indien de drie
beval,,. De EetZaal.
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bevaJligfle van die hberaJe ZU5Jes ons .jtl~hdtattig driegtfp'31l hadJ en ge~c·
compagnCl"rt.
R OOM E. De Ridder.:!n St. Joris heeft zyn affcheit van den Paus genomen, om den zomer te iTIbZtlO te gaan dootbtengcl'J, zynde deszelfs Zoontje
van eene zwakke gefieltenis. Het IS appatent dat een Duivejong., noit een
Arentskuiken zal worden; ook is Jwaktieit cene erfzicktcvan die familie; en
indien zich leene vreemde Bec::EthonwelJ Met die geut htbben bemoeit, zal de
jonge Perki.n· zoo ~uurzaam zyn als een Oev~aas. Docb indien ~at {JaapkrUlt was ultgeroeJt eer het zyn zaat verRroolde, was ft· 'er geen hatr te erger
0111 geweeft, want het is gemakkeJyker, .olgens Averrocs-, het ei van een
Baziliskus te breeken Gan Ge jonge Serpenren te dooden.
R OOM E • De Dominibners, die door2aans de Contramineurs der Jezuiten ayn, ~cginnen ~an 't gemyten H,,~ va~ lt. ~edro in confidera,tie te kozóo helder 'opgeremen. D,e Order JS, vorgens ~hruJt, In't laar t 2.
zen als de vlam 'Van ontfto'kCD bedftioo, en Dominiek, geboortig van Jt' Spaanfch
Dorp CaUagora, heeft die tweeklel!~ige .. Dambo~den uitgekipt. Zyne zwa~.
&ere Moeder droomde dat zy een Welf baarde dIe eene brandende toortS 10
zyn' muil droeg t waarme& hy de wzerele ondlak; waarlyk een mifterieuze
droom, die zoo wel in aIIcm deele is vervult geworden als die van Hekuba
omtrent haar' Joon Paris, want die Exters hebben als Jn9uifiteurs millio::.
nen onfcbuJdigen aan ft vuur opgeoffert; ook hebben zy ZIch het talent van
prediken met zoo veel recht a lOgematigt als Argus dat van vermakeJ-fk,
L •<' dat van Poëet, en M••• dat van T.aalkundig. Doch de Auguftynen
zyn thans d'Overfpeelders van St. Dominitks Adriatifchen Golf! en fpelen
,ebn kleintje den gebraden haan op den Vbtmeefterdell bofd. Zoo ziet
men veeltyt$ Uilen CD Vlindertjes in April en M.1Ï flikkeren, kort daaraan
vordwynen, en omtrent Sc. Jin van een diergelyk foort opgC\'olgt worden. De volgende Lceutjesvaerzen geven een VOhlli:rkt detikbedt van' die
nich:elyke vergadering.
SlJnaU! Dqminiçeu ftt "obiJ pmptr 1Z1n;CUJ,
Cui canimus mftro j!'giur pr.tc'o,;;a ro}r'J
D, fordis ven;s I fieratif IInr. l'lgmis.
Erg' II4IJJ IIIU411, ft til nqn pa"A'" glluJn

0'

T,mp',., pafohtl/i, fat n, PI'II ptllWlli
C,nv,n;al ut;: '114'~ ft fit J undifJwmltll

St"",r 11'14111 !r1l,,'1 '1U; nil tNrottt niJi v",trll .

Aldus vertaalt"
Dominikus, &y gy vette Vader,
Wees wient toch v.an oas allègadè'r,
Wy zingen immers vol en zat,
Uit 's fianzeu gront den bek in IC nat.

• De Dominikanen 110 in 'c wit CA zwart gebakcrt.
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Uw lof derhalven, Bakbeeft P3ttr,
Schenk ons noit bier noch regenwater
Indien je wilt dat wy uw feeft
_
Zoo ftomlings vieren als dat Beeft
Dat ongewoon is af te wyzen
Zyn baft verkropt met wyn en fpyzen.
NAr tL s. DonderdJg onfing de Princes Borgeze de vizite van de Dames. Zaturdag ging ze haren aandacht verrichten voor Ot mirakeleu$ beelt
van O. L..V. en 'savollts kwam ze met haar Gemaal in d'Opera. Die Vorftinne keilt de waarde des tydts, en weet dezelve kOI'l.ftjg tutrchen den hemel
en 't vagevuur te. verdeel en . 't Schynt dat de devotie der Dames aan de Religie der I nJianen, die doorgaans op zingen en fpringen uitkomt, is geparent~ert. Geen ingredieot is 'er in den Apoteek der Juffers nootzakelyker dan
eene Beêvaart. Ecne Beêvaart is heilzamer voor ecne ongedurige Dame dan
kool wyn voor eene zwakke maag, lepelbladen voor 'c fcheurbllik, of kreeftenoogen voor 't ZUUf. Eene maandelykfche Pelgrimafie paft beter aln de
fatyne Sexe dan een zilvere halsbant aan een Moor, eene nieumodefche fnuifdoos aan een' Saletreekei , of een nieuwe Galant aan Korinul. En fchoo11
men de hedeJ1daa~~che Santinnen van eene fchaarshcit in mirakelen beticht,
echter verzoekt l1ermes dat zy 'el' de vruchtbaarheit, waarvan de Dames
authentike !lukken konnen produceren, van gelieven af te zonderen •
PAR r s • Een Marmer!leenwerker heeft de konft uitgevonden om allerlei glas, zonder dat het zyn' glans verlieft, weck en buigzaJm te maken. Kon
hy oe zachtzinnige en voornamelyk de jalourfchc Sexe, die niet te onrecht by
glas vergeleken wort, zoo buigzaam maken als die doorfchynendc l1olfe, hoe
menig eerlyk man, die thans meer Jydt dan 't winterkoorn op 't velt of het
vlas onder de pooten der Hekelfters , zou, verzeIt met zyn Huwelykskruis, zich
naar Parys begeven, om van dat wonderwerk te participeren I Hoe menig
is 'er (zegt Hermes )
Die thans helaas van huis tot hof
Vervolgt, gelyk de Hugenoten
Min ruft dan Damon heeft genoten,
Die van Korinna kreeg den bof;
En die, om buiten 't fpits van Grietjes gladde tong
Een dag zes zeven door te brengen,
Zyn Offerhande moet op ldaas Outer plengen,
Die zoo medoogend zyn bedroefde ziel ontfong ,
En om zyn grootsgemoet voor 't fchelden te ver!louten.
Hem koeftert in hare lieve bouten!
Argus wort wegens zyne uitdrukking van gal en z\vadJer gepardonneert;
doch Hcrmes illterdiceert zyn E: van in 'c toekomende zyn' omheupten Pc..
gazus niet verder te laten draven dan tot de Paleizen van den Zeedyk J de
Princelfen van den Duivelshoek, of de Amazonen en dwalende Ridders van
de Servctfteeg.

( 4°1 ,

man mê
in gerl!

man mê
in gerl!

HERMES.

man mê
in gerl!

man mê
in gerl!

Voule~.vouJ du Public "'trlltr lel amfJur·s?
,Sans eeft In ecr;vant fJ4rUr.. vos difcours.
y n Portugcefcbe Majefteit, een patent gegeven hebbende tot het
oprechten eener nieuwe .Akgaem;e in de Stadt Fetubal, is aldaar in
d'eerfte conferentie voorgeftclt: Wie de grootfte gewetjl iJ, ALE X A NDER, tlit de ",at relt D'lIerWDn; DI D lOG ENE s, dit deu/vt verachtte.
Veeltyts is het de gewoonte der Cafuïften om eene flof, waarin 'I.y
zoo geverfoert zyn als een Arabier in de Navigatie t te willen behandelen, uitpluizen en afhaspelen. HierbediJputeert men de glorie:
en wie, wie toch (vraagt Hermes ) is de RedenkonflcnaJr die ons
ccne volmaakte aanwyzing van dien hartstogt geven zal, daar alle
de paJlien tot noch toe in den ChaDS van onechte benamingen bedolven leggen?
By voorbeelt: noemt men DAM 0 N den Kwillpenning niet miltdadig? den overdadigen Luc IU s roiaal? den Dronkaarf KOR I DON
vrolyk ? en KOR I LAS den Hoereerder verlieft? Is de trot(,hc H Y LAS
niet achtbaar? de wrcede Tl M 0 N geftreng? de Vloeker KAJ US
openhartig? de Snapper AR G us welfprekent ? en de Gaudief CA RT 0 U ç H E behendig? Titeleert men den geveinsden PIS 0 niet ftaatkundig? den Bloodaart FILEMON, die banger voor een' bloorcll
Mmm
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\'ochtcl is dan een exter voor den reuk van buskruit, voorzichtig?
Is de dappere ALE X A N DER niet een Waaghals, en de hontfche
DI OG EN E S een Wysgeer?
Volgens Stnekg is Glorie de bevigfte hartstogt, en, indien ~ipft,,~
geloof verdient, de allernootzakelyk1te D'11 zware ondernemingen uit
te voeren. Groot en klein behaalt door glorie lof en eer. Doch
doordien 'er aan een onvermo~ent [chepzelde [porten van de glorieIJdder ontbreken, kruipt het, als een flak, of zoetjes opwaarts (want
een Wysgeer vliegt zelden booger dan een Struisvogel) of het doet
zyne Competiteurs over zyne [chrale h4lntspooten fl:ruikelcn, of duwt ze
met zyne fchurfde ellebogen achter.waarts.
De \Vysgeer D lOG ENE S leefde met zyne glorie gelyk een Nachtlooper met het licht van zynen dievelantaren, die veeltyts met een
lJngcr kaers voorzien is dan die van eell eeriyk Man, doch dezelve
behendiger verbergt. Een Wysgeer is egaal met een' Struikroover,
die de hoefyzers van zyn paert 'c achterfte voren zet, en vaR die plaats
[chynt te komen waar hy naar toe rydt. Een Wysgeer flagt de Jagers
van de Hiena, die altoos roepen en fchreeu!(Yen, om dat Dier te
abuz.eeren: Wj l:.oek.§n, JIJ]' willen u niet. Een Wysgeer is als eenLynflager, die altoos achterwaarts gaat om in de loopbaan van 't Geluk te avanceeren . Hy is als een V cenboerinlletje, dat, moede en
afgemat van turf te treden, naar heur' Vecnhlan roeit om op hare
tourbeurt getreden te worden, en kwanswys den Puit niet zien wil
voor datze 'er na by is.
De Wysgceren verCmadcn de glorie om dat ze J als afgedankte
Minnaars, die fchoone Godinne nict mogen genieten; en zy verzoeken als gerefu:.eerde Offiçieren hunne demiffie, om dat ze de befollicitetrde digniteiten niet konnen vermeefieren. Wanneer de Duivel
zoo grys begon te worden als de baart van een' ouden Waterhont
wert hy een .Heremyt. Wanneer Don 1utJn de lucht van 't velthoen
verloor, zwoer hy dat de bout te taai was; en toen Dl 0 GE E N zag
dat hy de glorie van den grooten ALE X A N DER niet kon evena ..
ren, maakte hy zyn nefi: gelyk een Wyllv~r1aters hont in de holte van
ren ledig wynvat.
Indien het Hermes geoorloft was om, volgens de Zielsverhuizing
van PJlhagoraJ, in de gepluimde: ""çbine van e:enig gevoge1t te verhui~
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huizen, verkoos hy liever die van een' Arent dan van een' Kerkuil.
Moeft zyn keuze vallen op een viervoetig Dier, dan kroop hy liever
in de vacht van een' genereu:.m Leeu dan in die van een Filozoofs Zwyn:
en indien hy delogeeren modl: in eenig bloedeloos diertje, zou hy de
geëmalieerde wiekjes der SurÎnaamfche VliPl<len den voorrang geven
boven de dorre en zwarte Schallebyters. Met een WOOrt, die vcrgeIyking tulTchen een' Vorft en een' Wysgeer is zoo buitenfporig als
of iemant den Oorlogsgodt van 't doorluchtig huis van Savoyen vergeleek byeen' Latynfchen Schoolmeefier ; of dat men den grooten
Marc plaatll:e nevens Piet den Toonee1rymer, en den f\:aatkundigen
Tac;tus compareerde by den Am{terdam[chen Argus.

Het Tooneel.
Schoon een Tooneelfpeelder gelyk een Poortier enkel by overlevering (preekt, en dat hy geen meer eigendom heeft aan Jic rol die
hy opCnyt dan een Papegaai aan eene van buitengeleerde les, echter
is het onderfcheic tu1Tchen een' Papegaai en Papegaai, cn tu{fchen
een Ak!efir en AkJeur van vele ~angelegenheit. Men beloont een'
Papegaai, die natuurlyk de woorden der men[chen naarbootfr, met
een wynfopje en kraakamandelen; en een Tooneelfpeehler , die be-

VJllig de hartstogten verbeelt. met achting en hantgekl:tp. Doch
indien die vogel zync: les met wiltzang , en een Akteur de zyne me t
eigen vinding borduurt, vervalt de belooning van den eeriten en d'ach·
ting voor den tweeden. Herrnes is benevens de yoornaamll:e T 00neelkundigen aan de bevallige L A VI N I A ( de\velke door eene beurt.
wiiTeling van lieftallige gebaren en eene zuivere uit[praak, naar den
eb en vloet der Pllffien met veel oordeel f"menllgeert, de aan[chouwers
verrukte) ten hoogfie verplicht. Desgelyks heeft P Y R R HU S de gemoederen"der liefhebbers dOOl" eene uitvoerige vertooning van held.
haftige en tedere hartstogten weten te bewegen, en zich in het Bly[pel van den Logenallr gediJlingeert; en de rol van Vader is in 'e zelve
ftuk door een verdienf\:ig Akleur desgelyks admirabel uitgevoert. Die
van ANTONET, 1\1enou KEIZERS THEE, ClARINDE,SPADU.
L A A N en HER II A 11{ U F, .,zyn in de Holl~l1trche 't..innelyk...heit naar genoegen van den Ouden gecxtrf.lteert; ook Is de rol van JAN in 'c Juf.
feren gewJat wel behandelt. En indien .Anubis thans de verdienl1en
Mmm%.
van
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van fOllltnige SpeelJers over(1aat, verzoekt hy dat ze zulks aan 2yn
veroaJert geheugen, zwak gez-icht en hooge jaren gelieven toe te
fchryven.

Caraéler van een Pedant.
Een Ltermeefier -der Jeugt is geen Pedant; maal' ecn Man, die
in de vriendelyke zamenwooning der beider Sexen een Schoolmeefiers
oir, eene ronduire fielling, verwaantheit en diergelyke feilen, [pruitende uit een Lanrleerlingshuis, introduceert, is alzoo wis een Pedant
als Argus een Weetniet is. Hy is veeltyts zoo kenbaar aan zyne fiern
als Je Dansmeefter van AbJera aan zyne geblankette trony; een Haagfehe Breteur aan z)'n' langen degen, en een Chevalier J,'induftrie aan
zyne geaffiEleerde bcleeftheit. Om zyne Scholieren zoo buigzaam
te maken als een Pikeurs rysje, [peelt hy met armen en beenen geIyk de wieken van een' wintmolen . Hr bromt als Doktor BIJIouarde,
en maakt zich do.or krachtelooze dreigementen verfchrikkelyk 31~ een
tweede Dim ~/chot. Z yne [choolparuik paft hem veeltyts gelyk een
ftormmuts aan een mier, en ftaat altoos op zy gelyk de gevederde
l10et van een jong Vendrig. Hy bloon zonder [cltaamte, fchuimbekt
zonder toorn, en brult leeuwen-accenten met de tong van een'
luas. H y beveelt zoo' fouverein met een houte plak als een Velt ..
marfchalk met den Staf van commanrfe; difputeerl over de punt van
een naaIde, en maakt een Mithridaatlèh mengelmoes uit Grieks, La.
tyn en Onduitlèh. Doorgaans ge[pannen op zyn confuis MIJS Anje/los gouvernement vcrlie{1: hy zyn oordeel in ~t {1:of der {chool, en verbaan jongens en zotten. H y plaat{\: zyne gelu kzaligheit binnen den
ollltrek van LIJtium en Athene, en binnen die grenspalen is de Knorhaan van fchoolzwetzery op zyn' eigen mefihoop. In't kort een Pedant is als eene generale Belafiing, dewelke de {chouders van 'c algemeen drukt: en een Goute jongen, die de paJfagiers eene doode kat
of een hant volllyk naar 'c hooft werpt, is zoo onverdraaglyk niet als
Uil Schoolgeleerde , die geftadig met zyne gcleertheit van jodenlyrn
en fpreuken van het Doode Meer komt opborrelen, en met het ayk
cn modder van Schoolwysheit de poften en deuren van eene aangename converr.atie loopt befmeeren •
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Kouranttraktement .
Tc PJJ ys zyn in de voorlede week twee KoopluiJcJl VJn Ryr.èl binnen g\:bragt, dewelke vele piftoletten VJn een' uithccmfchen t1empe l
aan den heer Gibert hebben gezonden. Indien de huwe1yksmedailles, dewelke door uitheemfche !1:empc1s gcfiempe!t worjen , buiten
de zoete commercie wierden verbannen, zouden de Dames in dit faaizoen raarder zyn dan blozende Perfikken of Brcdl[che Abrikoozen;
want wic weet of zelfs de gaame Op't oog niet hier of dJar een klein
wormt1eekje qnderworpen is. Doch wat zwarighdt? Jcwyl de befte
munt dagelyks door uitheemCche en onechte nempels wort vetbanen .
BcfChou eens het averechtfche {hg van Je med2ille Jer Devotie; is die
niet Schynheiligheit? En die van liefJe cerrmonie? Keer den penning
der vier groott1e Evangelifien van den BeJclzJk, de Kapueynen, Karmc1yten, Augut1ynen en Dominikanen , eens om, en toets die eens
op den tocts!1:een van onderzoek; 0 uitwendige ge/trengheit 1 hoc
zacht is uwe inwendige voering! tlW vacht is v:;n buiten kcmelshJir,
en van binnen fluweel. Uiterlyk z)'t ge verbleekt door bidJen en
vaftcn, en innerlyk verfchrocit door gekruide Cpyze en verhittende
\Vynen. De Navolgers van St. Franciscl/s zweercn Ly den gordel van
dien Patroon; de Karmclytcn by den Scapt/lier; Je Augllfiynen by den
Ceintuur, en de Dominikmen by den Rozenkrans. Dat de gordel
van d'eerfie meer DameJ vruchtbaar m.1Jkt dJ\1 het klokkengelui booze
geefien afkJatft is waarheit ; en d.H de Scap,h!!r zo') wonderwerkent
is tegens de aJnveehting als een paJfflftf ToverbridJc om Cchootvry te
zyn is niet gelogen; dat de CeitJtt/l:r van den A frikaan de continentie'
der Juffers zoo onbevlekt bewa::rt als eCIl Iub.m(che kllisheitsgordd
is onwederCprckelyk; en dlt de Dominik:lI1en zoo familiaar zyn Jllet
den Rozenkrans der Sinjoorinnen als CC:1 valfche Spccldcr met gfprepareerde dobbeHleenen leit geen onderwek : doch hoc die vier dieren aan
die vier wonderkruiden geraakt zyn, zal Hermes , die bell3uJer voor
de Rcchthank van de H. /nquijitie is dan een DOrr~h1:lp voor eene inquarlierillg van DrJgonders, in vreezc en beven ovcdl:lan.
R OOM E. De Abt Romani , die veel met den ont halsd('n A ht Volpini verkeerde, is in hechtenis gezet, 0111 dJt men heeft ontdekt dat
hy in ver{cheide Schimpdichten van dien Abt deel gcllldt heeft. Het
is een conJiderl1ble rnisflJg dJt 'er gcen grooter ondcr(cheit wort ge~1 In m l
mJak,
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maakt tu{fchen [chimp en fchimp. By 'voorbede: een zedig Ora
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teur frygt op een verheve pJaat5, en, zonder dat 'er iemant kikken of
mikken durft, bcfchimpt hy in hartroerende termen de feilen van 't
a.!gemeen, dat hem jaarlyks voor dien dienft penjifJeneere. Een Too~
neelfpeelder befchimpt met of/roi niet alleen de gebreken in 't generaal. maar ook dikmaals in 't particulier; en die Kabouter leeft op Jen
wint van kwaatfprekentheit gclyk een volwaffche Steur op de lucht.
Een Koffihuis-poJitiek., [napt met zoo veel eerbiet van een' Vod} als
TolalJt van den G... dienft, en echter is 'er niemant die hem daar
over met de geftrenge Acia \'311 eene bczemfteele bamboes regaleert.
Verwyt een Geneesheer aan, zyn' Confrater geen dootnagcn die het
Kruis van St. Andries en den Nachtdas van Tyburn verdienen? Beticht
een Advokaat zyn' makker niet met dievcflukken, behendiger uitgevoert dan die van Cartouche? En [chèld d' een A pothcker den anderen niet voor een Vergifmenger ? Nu dat riekt zoo wel naar waarheit als naar een Schimpdicht. Doch als de geleerde Argfll en de
trage Hermes hier of daar eenige periodes, zoo twyfftlachtig als d'echte
geboorte van den Pretendent, in hunne fchriften inlaO'en ,dm fchreeut
men: Schaamt 1-ich die faliverende Muider'l,,~t'alutl' niet? Is d'Ot/de
Hmnes met den kgp gebruit ? en z. v. Parbleu , Confrater (zegt Hermes) defijleeren we van Schimpfchriften. Laat Hermes een Trak!.a(ltje
VIJn Staotk.,unde, en Argus' er een o'7Jer de 'l"oete ~Iil ontginnen, dan
z..al men ons niet alleenlyk. belagchen ,maar z.elfs is het 1IJaarfch)'nel,k. dat
de taa/jle, dif: met eenige ink..druppelen 1-00 :zwart te [cbildenm is als de
gehoornde m{Jk..~r van St. Michiel, noch 'l"fli beklaagt worden.
De Kardinaal Borgia heeft aan zyn H. een' zeer koftelykcn gouden
kelk, waarvan de voet met diamanten is bezet, vereert. Dus heefe
zich die Kelk ni~t te bedroeven gelyk de Pa~1l1 wanneer hy neên;<"aans
ziet ;ell die ryke voet paft niet kwalyk in den gepacrlden pantoffel
van St. PletCI'S Erfgen3:1m. Iets v~n wacrde aan den hemel te vereeren, wanneer men zich op aarde [chatryk !teelt, is eene groote deugt;
en die den Paus in de rechtcr- en Ajarot!J iu de linkeJhailr 'oen,
b(zit hem hier en hier 113mnls. Nu zal Borgia voor den onbarmhar·.
tigen rcchterftoel van R!;(Jdam{lnt nÏçt pynlyk ondervraagt worden;
neen, hy zal langs den Tybcr, Cll niet langs Stix, naar het Ryk der
Schaduwen overfieken , en 'c bekende fprcekwoon, dat !Jet onmogeJ;k..
;s 'JupJn en Mammon te gelJ1z.te dimen, leugenachtig make 1l •
Dus
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Dus ûet men CrfZ'l-US langs e~n diilmantt IJIJ
Naar ~t parpa/eis /aveererr,
Wjl 1rlls moedernaakt, wanboopent en vol PPI,
Geryk.. een Tovenaar met Spok,.en moet verk!Jeren.
.
Wort dan het %..onge'Ulelf door >t %..onmetaa/ verheert?
Zoo is ~t geen wonder dat men >t gout a/s g. . IJk.. eert.
Te Venetien heeft het mirakuleuze beelt van O. L. V. gefchildert
door St. Luk...as, in de Kerk van St. MarkuJ, om droogte te \'erkrygen, drie dagen ten toon gehallgen. St. LU~(II heeft omtrent een
half donzyn conterfeitz:.els naar O. L. V. gefchildcrt, die malkander
gelyken als kemphanen, en die daarby zoo wel behandelt zyn, als of
ze door het portraiteerent M.. tje, dat zoo bloozent als dukatengout
is, gepenfedt waren. Geen beter middel is ~ cr voor droogte dan het
ophangen van H .... en indien zy 'er den Aktieh ... St. Lotl1 ( die drie
magt.ige Sta!e~ met ~enen ?vervloet van fpri.nkhar.cn .he,efe gezegent)
by hmgen, t IS gewIs dat dIe Republyk of dIe H .... ln t kort droogte
zouden gevoelen.
Door/uchte Law, die, noch door fOnl noch een;g geit,
~t Krediet en Koopmanfchap der Gaulen IJebt berjle/t;
Die door een Klapgoes watrig k...weelen
En Staat en Kerk... wijl te verdeelen;
Zal dan bet magtig .Albion,
Vereenigt met t KarthagoDs Zon,
ScotenJs duifter Spook. en 9n> geroofden wilgen
Uit d' Adriaat[che golf fchuimbekkent op z..ien dagen ?
Dat Spook." dat t' allen flond'
Een' Duivel voert in 't hart een Pfallem in dut mont?
Dat, altoos uitgeflrek!Jn,
Noit geen finantie noch projekten z:.al onthrel:..Jn?
. Dnt, eertlts udig, nu v'} bars,
Zag in potoz:.ies mJn verandren fiolen mars?
Dat • .... bafia: 't is geen Eeu om ~t fcandalum te naderen.
Men k!Jnt de klok., van 't hart door 't ram/en van l.yn raderen.
Een Man die dag en nacht c4lculeert om door eene Jaaggezicldc
Cyfferkunfi zynen Vifch te verminderen en zyn geit te vtrme~rdere~,
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.. HebbcnJe zich fierk met de Conftitutie geme/eert.
t DI/enda tjI Carthago. anno 1 6 7 .: .
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is doorg33ns in andere oeffeningen een vreemdeling. Een Jicrge1yke
knaap rn.. olvterde onlangs om met e.en geleent Pacrt cn cene i~(+orgde
Chaize, vergezdfchapt van een' vrmt:, naar de vermaard~ Koopibdt
der Moutwynen te ryden, doch voor hen beide tel' k\vader uure:
want zy waren nauwclyks aan 't circu/eeren, of de koppige Hartdraver , die ongewoon was door zulke gewyde handen, die wekdyks de
inkomende renten der behoeftigen vergaderden, gegouverneert te worden , f1:elde 't eerit op een loopen ,en naderhant zoo vredfelyk op
een hollen, dat de Br()('der by provit;.ie zyn' vrint langs de trappen
.van den triumfwagen op 't groene zootje neerwaarts wierp; doeh ge,'oelende dat het: rollende gebou echter flingerdc of het dol was, hoosde hy twee zakjes geit over boort (want hy wift door ondervinding
dat de vloek aan den fehat verknocht is) doch zyn ligchaam daaraan
vaitgeitrikt zynde, volgde het zelve die zilvermyn zoo perpendic;tlair,
dat Pacrt en Chais, man en dwaas, gezamentlyk in ~en' nabuurigen
floot buitelden, in dootsgevaar van vuil en beflikt daar uit geret te
worden, 't geen echter noch eindelyk gefchiedde. De Votrntan
wen in eene herberg, de reukelooze Buceflal op den fial, en de ChaÎs
naar den Wagenmaker getrtlmporteert ,om alle drie behaorlyk gn-e/,,,reert
te worden. Doc.h nauwclyks was d'eerfigenoemde vo~r een vuur
geplaatfi, en zyn bezeerde looper met Nantclehcn b~lrcm gezalfr, of
men befpeurde een wonderlyk voorfpook; IlJmclyk, ecne SIa*-.kroop
uit zyn binnebeurs, en eene Krab uit de tas van zyn' rok. Deze
zeltzame zaak ver[chrikte alle de om{banders; m31r een oude Kwakzal ver) die by gçval een groot Wicchelaar wa5, verlichtte dat r3atzel,
met te zeggen; aat een Man, die geftadiJ, di Koopmifn[chnp van 9 n'
evennaaflen ()nderk!:uipt, min avanceert dan een trage Slak.., en altoos
Ifchterwaarts k!abbelt aIJ een fcbeeve KrtJb.
Toekomenden Donderdag zal Herrnes in rene behoorlykc Affcheitsaudientie zyne refPeElive Lezers bedanken.
Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arnald Wt/lis; A mfierdam J: Rarelbant, 1: Oo(lerwJ!zen D: Rank.. ;
Haarlem M: Vt111 Lee; Leiden de 1anJJoonsvIZnder .Aa en H: van
Damme; Delf R: Boitee, Utrecht M: L: Charlois; 's Hartogenbofch C: W: "ander Hoeven; Bergen op Zoom Over(lr(/Ien; Brc:da
Everm4ns, enz.
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Tu pias hztil anÎmas repanis ,
SedibtlJ: virgaque levem coerees
..Aurea turbam, [uperis Deorum
Gratu/, Cl" imis,
H ,o RAT. Lib. J.
Ermes , die zonder inleiding begonnen heeft. zal echter zonder
affcheit niet vertrekken, des verzoekt hy een icgelyk die nieus ..
gietig is naar de gefralte, imborfr en 't voornemen van den Schryver ,
deze bladeren Hebraice te behandelen, want het allerlaatfre begryptti.
tel en inhout.
VooreerCt adverttert hy den Lezers dat de titel van Hermes niet
{laat op Hermes Trilmegijlus, een Egiptifch Wysgeer, die het allereerfr.heeft gedisputeert over de Majefreit der Goden, den rang der
Geefren, en de verandering der Zielen: neen, hy verfraat daardoor
geen Filozoof, die als een Profeet toekomende zaken heeft voor ..
zegt, en van fommige voor den waren Mo't.es, of voor~t minfr voor
deszelfs Leermeefrer aangezien, en ter maximus getiteleert wort: maar
hy verbeelt dien Hermes of Merkyrius die den Dommekracht Argus,
trots op zyne hOlldert oogen, den kop afknipte, en hem de fneèu;'
witte Koe lö ontfutzelde . Hoe ' galant dien Brillenkramcr van hem
N nnI'"
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gett"lik.!em is, vcrblyft hy by proviz)e aan 'e oordeel der bc:fchwlenc
Lezers, en zal zich wegens dat point eerfidaags, wanneer hy aan 't Y
opdaagt, nader verklaren.
Zyn per[oon, die door eenige KlaMchilders zoo ellendig gtpor}
traittert cn met fiompe borfiels befireken is, ja meer een' ver[chopten
Lanrsdicf of den onrwinkelden Winkelier ArguJ dan een Hermes gelykr, heeft hy door 't kriftal der waarheit geëxamintert, en zal de
gefblte, deugden en feilen van dien Pellegrim eens ontleden.
~ermcs is van geftalte iets minder dan een R~us en iets meel' dan een
Dwerg; en indien hy maar tweehondert ponden waaggewigt ophaalt
is zulks een proef dat hy niet zwaarder weegt; doch hy ziet liever de
gezwintheit van een Franfch Dansrneefier dan de logheit van een
Chinec[ch Mandaryn, Zyn hooft fiaat tu{fchen twee fchouders, en
ziet'cr vry,beter uit dan dat van Kolonel Forfler, dat boven 11- Tempd Bar pronkt; en de koleur van zyn aangezicht is 's winters bruin
en 'szomcrs nict blank, doch zyne tronie is tamclyk ront van omtrek,
dat (volgens Porltl) lwt teeken is van een vriemhoudent Man, Zyn
voorhooft beflaat meer plaats in de breette dan in de hoogte, zoo
dat hy zelden een ezelsladder gebruikt om naar de derde verdieping
van zyne vindingen te klimmen, De oogen zyn van eene meer dan
middelmatige grootte, ront, als die van Mincrvaas Kanarievogel ,
en z yn genoegzaam in zync groote jellgt van de SeXd, en voorname_
Iyk van cene bejaarde Gouvernante" dewelke ftiktiende was, geadmireert. Zyn neus is ~t minfre litmaat niet van zyne trony, en trekt
meer op dien van Karel den tweeden dan dien van wil/tm den derden ;
ook heeft hy een mant
WaarllfJn een [choone RDum,nt
Noch dagt/Jb meer R,f;IJjn j,nt
Dan He/ena, gewoon op ~t Griekfche aOn! " [pllrtden,
Den [choonen Paris [chonk, een HertuJes in " dartelen;
En dit, tot Itffing van een kittelige kgor'J,
VDrft Priaa1nJ oude veft ontfltllz.door Plrrhrll IOOrlJ.
Z ylle armtn zyn langk als de vleugels der Koningen, en zyne han·
den zacht als fluweel voor zyne vrienden, maar" hart als porfyrfieen

voor
"" Ttmpelbar, eene Kerk te Londen, bOY'en welkers poort
men dikmaals de koppen der Verraders ten toon fielt.
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voor zync vyanden, De Zuilen, dewelke d' ArchiteUuur van Hermes
ondcrfchragcn, zyn van de Romein(che Order, en hy hec;ft, gcl}k een
Ka[uaris, eene ongcmeene kracht in die bouten, Zyne voetcn zyn
z')o kront niet als die van den rootgehairden Armmeefier van Jlldas
parentdgie; en V<1n zyne hielen moet .Argus oordeelen, wanneer die
genootzaakt zal zyn dezelve, als een voor zyn fierf10t bevreesde Turnus, te omhelzen,
d'Imborfl: van .Anubis blykt niet duifier uit zyne 10tTc Sclu i [tcn, dewelke natuurlyk met 's Meefiers lasheit fJmpatit.eren. Aan de Hoven
woonende was hy een flecht Hoveling, en is thans op 't bnt noch
flechter Boer, In fpyze en drank is hy zoo moderaat niet als een Kuriul, noch zoo overdadig als een Luk..u/Lus, en zelden zal hy met een'
vrient over het drinken van een glas wyns ver[chil krygen, De waer~
de van het leven kent hy al te wel om het zonder eene dringende
nootzake1ykheit te exponeeren; en [,hool1 hy als een Wysgeer niet voor,
de doot fchrikt ,. echter bemint l1y als een menfch het leven, ' ;Hy"
haat Snappers en bèmint g.eene Zwygers: de eerfie tirannizeren de' éón.,
vei't..atie "en de tweede verraden dezelve, Grooter zucht dln achting
bezit hy voor de Sexe in 'c generaal, w.mt hy is te dikmaals door de
rQzen en lelycn bcdl'ogcn gc\Vccf~ om ze zonder borgtogt te betrouwen. Niet tegenfiaande dat vooroordeel bemint hy 't gezelfchap
der Juffers, en wel inzonderheit van die gene die noch minder weten dan hy, want dan is Hermes 't Vrouwenorakel , en zoo aanzienelyk onder die lieve Klappeien als een Art/u onder de fiaatkuodige
Goijerboeren. {Hy bewaart beter 'r geheim van zyo' vrient dan zyll
eigen; en fchoon hy niet al te ligtvaerdig in zyne verkiezing is, echtel' is hy [omtyts met gezelfchappen van out yzer in de letteren en
verroeft koper in wetenfchappen geballaO:, Nu en dan Filozofeert
hy in eenzaam heit ; doch de ervarentheit toont hem dat zyne jaren die
van NenQr niet zouden bereiken indien hy te veel ftudie, te veel
chagryn, en te veel eenzaamhdt overhoop haalde. Door genereuJheit
heeft hy meer gelts ,weten te v~rteer.en dan door gierigheit te befparen ; en als een DUltfch Ka'W!I11er dIkmaals zyne beurs geincommodeert
om zyoe ~r te verzekeren, Maar halte! dat d'Oude tot iets anders
overga,
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elk.. een Hermes x..nl bekJrzfJ,tn,
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Die als Vorfl Marlus oude Boer,
Of diergelyk.. een Loer,
De 't..iel eens kgnin[/ in em' iinnenk§el moet dragm.
De voornaamfic bekoring die den Adam van Abdera heeft aangezet om 'c papiere ooft te {maken, fproot vooreerfi uit Argus brutale onkunde, die langs de kwaataartige eigcnfcIup der aapcn Burgers
en Edelcn aangrimde, en echter, fpyt kennis en politeJfo, dagelyks wert
gecit~ert. Zoo citeren de Franfchen Le Cheval de Bronz..e, zonder den
grootefl Hendrik.. den vitrdtn, wien 't bedrukte Vrankryk befchreit , eens
te noemen; en zoo wort de ontheupte [chimmel Argus gement;ol1eert ,
terwyl de lieftallige Doudym, die immers {èhrylingsover dat Muiderpaert
heen zit, in den Tempel der Stilzwygentheit logeert. Ten anderen was
Anubis intentie dien bedroefden Schryver door de [poren van eene
vriendelyke critique, of van zyne eerlooze dievery (want fieelc hy door
die opgefmukte Titelplaat en hoogdravenden Titel, gelyk' een ge.
chambreerde Kwakzalver, het geIt niet uit den buidel der ligtgeloovigen? ) te doen defifleeren of zyn' fiyl te verbeteren. Doch nauwelyks
was Hermes met ZYIl' pols ovcr den mocrfloot van Argus uilebort gefprongen; nauwelyks hadden zyne vlugge hielen het Muider-territoir
aangeraakt, of de wilde Gans was weelt, en bewees door die bloode
vlucht, dat zy van die fpraakzame familie niet was die eertyts het Kapitaal tegens de fuYpri~e der Gaulen bewaakte. Hermes , ziende
dat zyne ollwaerdige tegenparty het [pel opgaf, vatte poft, en nam de
vryheit om den onpartydigcn Lezer met gerechten, verfcheiden in
[maak, te trok..!eeren. De lafier en verongeIykillgen der baldadigen,
die te vergeefs gepoogt hebben hem te weerhouden, heeft hy als
een \Vysgeer veracht. Indien Bacon en Boi/e zich ontzet hadden
wegens de ongefondeerde berispingen tegens. hunne methode J deze'
eeu ~ou thans die openingen, ter herftelling der wetenfchappen J niet
bezitten. Indien Deskgrtes de fchendtaal niet hadt misacht, de wae4
rele zou hedendaags noch als Groenlantsvaarders tulfc11en de Ysber..
gen van den grooten Ariflotiles bevrooren leggen; en indien een
voornaam Schryver met den bezem van cene geafureerde fchryfpen de
Spo1#

Zie Marlz.ul Aure/ius befchryving wegens de Orati,

van den Donaufche Boer.
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Spoken niet uit de hocken en winkels van c1'illbeelding der ftclv(:!in.
gen· had wechgcvecgt, nauwelyks zouden die in cenen dujftcren nacht
drie treden konnen voortgaan zonder den geeft v~n cene Witlé' Vrou ,
'tgcraamt van een' vermoordm WOI!k.,eratlr, of't gefFens van een
ver[cb gehangm Dief te ontmoeten.
Wie vo~r Autheur ftiJeep kgmt wort dik,.maall een KajuitJjongen in den
gl!eft dertil-e~erl. Maar onder de Schryvers is die Man van z.yn doot ..
vonnis verz..ekert die de vooroordee/en bejlrJdt (eene diergelyk§ onderne4
ming is at te !Jelder in de leepe oogen van den Nydt ) t.l! indien h; de
driften %.Jner vJanden ontfnapt, is h] 't.,ln IJeil aan niema""!/t dan aan de
IIlvermo,~ende mage der W A A RH E I T, de Voorfiaanfter der Ver ..
dienfligen, ver[chutdigr.
Die fteHing vertzaagt de meene Schryvel"s, en verplicht hen om,
in ftê van waarheden die den geeft onderwyzen, zotheden, die de
ooren ftreelen. voort te brrngen.
Nous au/res Fa#.eurs de Livres &' d' brits,
Sur les bords du permeJJe aux louanges nouris ,
Nous ne Saurions brifer nos fors &' nos entraves , .
Du Lefleur dedaigneux honora61es Esc/aves.

Merkuur in Masquerade.
PAR Y s. De Graaf van Gordon en een zeker Jezuit hebben in
duël gefchaakt, verliezende de laatnc de pJrty en revange. Hcrmes
durft opentlyk bewceren dat het Schaakfpel de grontveH: is V31'l het
fiaatkundig gebou der jezuiten, dewyl zy hunne geloofsgenooten van
de wieg af onderwyzen hoe men een' Koning {chaakmat zet, hoe
men Koninginnen wint, toorens vermeefiert, paerden wechneemt,
en Soldaten overhaalt. De aanziendykc Toeziendcrs fuflineerden dat
die Pater geen laO: Floremynfch zout ingezwolgen, de politieke gronden van den H. Lo}oJa niet verfiaJIl, en den {c!1l"andcren Geheimfchryver der Toskanen niet veel doorbladert hadt, andedins ZOlt hy
in de wecgCchaal van de policie voor 't minCt drie Gordon{che Graven
hebben opgewogen. Het allerergfi. is dat hy de revange (waarlyk iets
ongemeens in een Jezuiet) verloor, want Vader Peter en pere l{~
Chaiu ftonden op dat point zoo hecht als MemphiCche Grafnaalden .
De gerepetterde VloekverwantfchapP(11 tegens het leven van WilN 11 n 3
tem
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lem den derden, de mislukte landingen v~n een dolent Ridder, en de
geraffineerde praktyken der TorrJl, zyn de Doodemeersappelcn die de
Duivel op de revange-fiammcn van die twee ingezulte Machiavellifien
beeft geocu/tert •
.
De vermaarde Marquies DmniJ is uit de BafiilJe ontnagen. Het
fchynt dat de oude Rafiillc in de devotie van reflitutie vervalt, dat zy
als (/}(lrJ,tdiJ het ingt'zwolgen wederom uitbraakt, en uit ~ene hel
van fraat in een vagevuur van zuivering Is verandert. Wie weet of
die mirakl1ku~ befchryv iog van den Hr. K onflantJn de Rennevil/e zoo
wel geene bewegende oorzaak is van die verloffing als eertyts de gebeden van den Kardinaal Dada VJI1 Koninginne MarioaJ vruchtbaat·.
heit? Niemant hadt oit vermoet d.lt de adclyke Mr.']oban zoo een
voomeffdyk Medicf,u was, V00r dat hy in de Kourant kwam opdon ..
deren. Niemant wW: dat Argus zoo vermakelyk was voor dat hy
3, zelf bekende; en niemal1t begreep dat de BJftille zoo kout als Nova Scmhla was, voor dat ze door die koele befchryving tot een' Ys.
berg fiolde. 0 hoe wonderlyk zyr: de Bafiillcgel':lllen! ja zoo wonderlyk als die van Robin[on Crllfoej zoo gdoofwacrJig als die van Pin·
to; en zoo wel gerangerrt als Tal/arts Armée in 'e hartje van de deroute. Hy repeteert eet\ç en dezelve zaak niçt ~çlden, en fatigueert
zyne Lezers met geene Grcgorio Leti! particulariteiten; ter contrarie;
met de wel[prekentheit van Pierrot, Je deftigheit van een Scharamou ..
che, en de graviteit van PDlichionelle onderhout hy zync ,gaf\:en. J~
een man die ecne goede memorie bezit kan jaar uit jaar in langs dat
journaal de Saletjuffers met de Pynbank, de Theologanten met Ro ..
mans. en de Cofu'iflen met Liefdegevallen onderhouden.
Men zegt hier te Lande dat de vrede met den Czaar en den Koning
van Zweden op 't punt fiaat van geteekent, en zekere zwarigheit by
infchikking vereffent te worden. Daar is byna niets of het wort door
infchikking vereffent: by voorbeele, een man , die aan eene Tarantel is v3figeklonken, en dagelyks door het bpjc van eene Calabreefchc
Spinne gefioken wort, vlucht zyn adelyk flot, en valtin de bouten
van cene in(chikkend~ Buurjuffer, die aanfionts dat ver[chil met hem
vercftènt. Is 'er een man. die, van de wacht komende, een' vreemden
Haan by zyne Huishen, en dat noch op zyn' eigen mefihoop, attrap.
peert; fluks wort zyn gekraai door den klank eener wigtige goutbeurs ver,
dooft,
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dooft, en die zaak ingefèhikt. Twee Galanti , die by Vesper's lamp
cene Vrou met eel1ige ArabiCche nachtvertellingen onderhielden, wor'"
den door infchikking in dieven herCchept. By il1fchikking verruilt
een geduldig Winkelier zyn huwelykserfpacht voor zes paar kamc
mançhmm; en by infchikking wort Argus gepardol1nçert tOt .•.• tot
dat Hermes de lafhartige Hckelteef ontmoet.
Een voornaam Heer, die onlang.s gea~reJleert is, doet Hermès geheugen, dat 'er voor groote Heeren geene volmailkter Akademie is
dan eene getralyde fiudeerkamer. De Hertog van OrIeans, in de
bataille van St. Aubin gevangen en in den tOOret1 vam.Bourges gekerkert zynde, viel als verwoet op de boeken, goot meer raapoly in
zyne fiudeerlamp dan olyfoly over zynen ansjovis, en wert in 't kort
een fiaatkundig Prins. M. de MOn/morenC} ftruikc1de in de loopgra.
ven van Therouane, en wert aangefiagen door een Prins van Piemollt.
Nauwelyks was die Leeuf.tlevens zyn' Kamerdienaar in eène fuJfifante
fpelonk geplaatn, of hy k.gmmandeerde een doulyn Lucifers duodecimoos, of Franfche fpeelkaarten; doch dat fpeelzick verzoek wert
met nihil hicbeantwoort, zoo dat hy, die noit een ander boek dan
zyn' degen' opfioeg, om den tydt te verduuten, de Studie op 't lyf
viel en de Wetenlchappen verme!!fierde. De Marquies de Pe/cairo
wierp de laagfie oogcn in het verkeer bon van la bataille de Ravenne J
en componeerde een teder traktllat van de huwe\ykslicfdc (een taai en
kwaftig voorwerp) het welk hy aan zyne fchoone huisvrou Viltoria
Kolonna opdroeg; en de eetfte Koningionc van Henrik., den vierden
fchrecf, in de Louvre geçonfineert zynde , eene delikateverantwoording
van hare Kabinet-exercitie, dewelke veel overeenkom!t had met de
Mintriomfen van den Hr. van C. .• of het klev\llt Tournoi van
Aloï%.iá Segea.
GROOTE PAPA HERMES.

Ik ben cene Dame, dewelke als eene Franfche Kleermaakfter , filbfifteert op
een !1alf on ce ftikzyde en een aartig naa)~cnkokcrtje. ~ct dit. ger~:tfchaJl
ben Jle; vervallen onder de handen van een Wynkooper, die zoo gedl51ntereffeen is als de Bank van Leening, en die, met my in 't donker een civiel akkoort wegens de leverantie van eenige duiftere winkelwaren getroffen hebbende, my diefachtig door een verdicht verl'aat heeft bedrogen; dat is, in plaats
van een dukaat een' ftlliver ill de hallt geduwt, daar ik nocht:ms zoo genereus w~ van ( contrarie den plicht van on1:e profetlieJ tyne gOlltbeurs niet
te

(

fl~

)

gewj~tige ontdekking der waerelt
~emeen te maken, zoo om te toetzen of'er noch niet een vonkje medelyden

te plonJeren • Nu is 't verzoek om deze

In d'aff"che van die kan:lljeuze ziel verborgen is, als tot een baken voor myne
ligrgeloovige COnfl'ltcrcff"cn .

Uwe bedrorfde Dienare!fe

DIANE DE LA LUNT<..
Ach kuif, he DiallC! 1 die m:ln is ol1~roofielyk, dat hy u, by gebrek V.1n
een' duit, .met cellen ftuiver moeit be~alen; ook heeft hy folemnee1ykop het
:llra;;,r val1 mtreft gezworen ~ dat_ hy dl~ zeven refteerende bedelaars-medailles
aan de eerfie za.-vcn Ma:wpnncdlen, dle hem op Je beurs of veft ~IIIIen ont~
moeten, zal afirekkcn •
HERMES.

lJwe fchandcleuze , onbefchaamde en abuzive periode wegens de borfiplaat hcb Ik gelezen, en Ik ordonneer u om dat omftandig verhaal te veranderen, of Ik zal 1I den gryzen kop affnyden; iP, den zeI ven , in ftê van de
borfiplaat, voor de hofpport van het zoo genaamde Leeuwenburg vaftfpykeren; want I k ben de perfoon van uw verliert Duël; 'en Ik, Ik zal u doenrecanteren , of Ik zal u den Oudcndyk te naau maken.
,
N: N:

1'1:. N: datis, lIiemant niet. Hal ha! Jonl<er. Die groote IK, IK bevallen Helmes maar tamcIyk; en hy is van dit moment bereit om u den
gryzen kop te laten afknippen, indien ••.• indien zyne handen onmagtig
zyn om die tegens de krachteIooze bIixcms van een Uilskuiken te verdedigen.
Hermes, die tot noch toe den neutel van zyn Magazyn I en zyne Barriere
tegens het balTen der rekels gedefen.deert heeft, is v~or.nemens.Arguli niee
meer te geeff"elen, te meer, door dien het wacreltkulldlg IS dat die Knaap als
een Salamander OJ' gif, als een Pokmeefter op kwik, en als een Diokletiaan
op bloemkool fubfifteert, en by gevolg irreparabel wort; maar hy wil· hem
veel lievel' eens ter week met eene fatyne yzere hantfchoen een weinig kittelen.

Gedrukt vqor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arnold Wtllis; Amfrerdam J: Ratelbam , J: Ooperll1Jk.en D: Ran10
Haarlem M: 'tJa" Lee; Leiden de :JanJToons vander Aa en H: va"
Damme; Delf R: Eoitet, Utrecht M: L: Charlois; ~s Hartogenbo{ch C: W": vonder Hoeven; Bergen op Zoom Overflraten ; Breda
Evermal1!, -en z.

