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Eniee baftaert - defcendenten. van Machiavel hebben 't zoo druk
*å hr.t Prophetifche Staatkunde , of ftaatkundige prophetien,
datfe geen tijf hebben om te {lapen ' waer door der veel een hart
colijkln haer herflens hebben gåkregen , _en alzoo -t[9e!ett af:-

breken het Griens point onder haer in luæftIe , of namerttl-ijk de Schotfe

Colonie het in de nieuwe Wereld fal konnen houden ? .ik fou feker voor
de negøtiztc wefen , indien de Spanjaerts nog lecfden , dat is -, die brø-
oet rTie ontangsnog al na een indere Wrelt gegaen r geredet of ge-
varen zijn. Nu kan ik met geen gront iets van die zaek propheteren,
om dat ik niet geweetl benin'icabinet van den Franlen Monarch, doen
over de felvc is gedelibereert en qerefolveert. Dat kan men alleennret
waerheyt feggen", dat de Europåifche Jorlen door de favorable (uccef-

fen dci Schotten aengefet, in onderhandeling zijn , om met haergeheele
Ifraijlitifche Familien fig van onder de Chriftenen te retireten' en in Ameri.
ca 'r een of 't andcr land te emporteren , om aldaer een nieuw Jerufalem tc
bouwen. Zy willen niet lanqer londer cphodol tcraphim frtten, maer,
dewvltb mei al haer loden eå lode-eenoten wel eeri vierde van al de

fcbaiten van Europa-beGttenr'ftr.nie na een vilible Regerinp, diefe
nu nergenshebben, felfs niet in Spanjen en Portugael. OokTchynenG
grooten haeften luft te hebbenl om El€t de Arnericaenfchc Koninkjes
le fcbøccheren , in vertrouwen dat het beter fal opnemen als mer de

Chriftenenr die maer al re n'el weten, dat
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are øin6c
Q laliacan yc solct i udai fonnia vendarr.

Een /ood je ooor cen wcinig gelt
llløt lcugens op dc mouwe fpcIt.
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In vrankrilk treeft men een nietiwe voiture uytgevdn,lenf iis ng,

iir plaets van clc Åfricå , i FrarciÅ femper aliqaici"novi, f)c i).ir'cs
beginne n op E,zcls te rijde n va' Verflailies na M.rrly , cn zoo voorr. 'T was
cerri;ts veragreli;k en fmadeiijk op een Ezel qevoe rr te wori{cn , hoewcl'cr
veel illqltre.Pe.rfonnagcs fig nict aan krepnden : rle voorbeclden zi,pn bc-
kent. En dat wes nog in een tijt. ; daCer geen heele boekcn tot Lof
ydn$n E<,.elgcfchrcven waren, als wel nu. Zco ecn Cavalca<icrnoet
heel fraey ftaen 1 als ieder Ezel van een f)emoifelle bereden wort ; dacr.
zijn'er leel_r, dle in d-ar cas wel fo*den rvillen gemet4r.nqrphoGert worden
in een Ezcl , al waq herinhet xtrlL Bre{vanOvidius 

'of liever in'te erfle
van Apulcjus , daer de rnan onder L.gt r.en_dat 1og fonder."nig*
de mrntte vrces van te komen in'rgc{lagt åer Pathici, Hierte Lanic
{et men geeu Darnes.op.Fzels,.ry,ei,l *1..t hoort rpen wel het tegf,n.

lltelt .luricalas. afni qais non babet ? zuit heeft.'er dtg geen Eaels qaa-
liteitenl men Glle in Arcacien'ier nreer gaen-foeker.- "tk prijs.gt.t,le
voornocmde Franfe inventie, om datr,letindre Sex. op roo..,, figtfi"-
nig bceft gcen noor heeft van zoo ligr te hotlen, als bffeopccr)liengft
Z?t, (, contrå.

. Sijn Alder - onctuifteliikft e, Maiefteyq van Turkyen blijFt nog te A,Jria_.
nopolcq, on. drt de Mahometaenfe scbriftseleer,jcn hct vol[ dagelijks
nog al lreet bloet aenfetten d,oor hacr jw fidit;of, cottcionandi, åi,rt,
t1øn oproerig te predrkcn , da:fe dacr ook- behol.ten hrbhen. Zv fcls-
g9u.r dar itr't mlken van tie Vrcde den Jsft en Pænale Vcrtcn vin dån
Alcorun nict-gcobfcrvcert zijn, en dacr flacn G doodli;k op, De Sul.
tan felfs-hecfr gecn noo.r, zoo l.rng hy te conftanri'ropolen rrier konrr,
o'.''. da! hy ncrgensals..daer trr plaers romprcbelisvolgcns ccn polir.vke
gront- wet daer van zijnde, cn deeromhoirt den LinIer ziJn rcfidcÅrie
re Ådriu:opolpn, en mogt dagr den, Zetel van zijn Rilkwel overbren..
gen, zoo de G,ceftelijkc langcr blijven n-rorrcir, Hy hccf. by provific
qenigc Nonngrjcs u,vt ziju Serraii ontbcdcn, en fentlc vol enfået",.cr.
t'hirys. ftIcn, qou.uyt defreratie djngcn. doe n , dae r anijers geen gedag-
tqt toe !{arep ,. ajs de Qeeftelij&,heyr, ovc( de Polirie den baes ipeelt.
F,rr daq is'r nog quaji ex oficio , als få de Gemee nte ophirzen. In ierwrn
c.iar!øy cluefliaeibus f*b prdte"x;lu Relligipis, peaaiqii!-fflntå p*ccaruF.

Tc [tomen is'er gtoo:e .vrecs voor?en ranip van t]e Kelk., orn dat
'uyt C'rrm vrn St.^N:cohes de 1'olenrin buytcn gcmccn veel blocr ge-
vioryt was. Deftn I'JicoJres de Tolenririwrs in dcr tijd zoo hc.tjig 

"drt lr.l nraer.erfts deegs warer en broot at. panis {F ar1aa ef aitå bi""-
lø, {eggrn de Carholil}<€n, ftå€r,f€lierlibidineulcn Moinink te Ccu-
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