
^

tmac-m^v^



-*



k ^

V



JC . JO--



/=r.^^w^«y,^^





DEN VADER
VANDE TOEKOMENDE EEVWE,
lESV CHRISTO,
VOOa WIENS GODTHEYDT SWICHTEM

ALLE EEV WEN,
AEN WIENS MENSCHEYDT DIENEN

ALLE Til DEN,
ONDER WIENS EEVWIGHEYT LOOPEN

ALLEIAEREN,
HEM

GODT ALLEEN,
TOT WIENS EERE STRECKT ONS IVBILEE,

DERT HAER OP DE VERDIENSTEN
VAN SIINEN H. NAEM

VERTOONEN
DE MINSTE SOCÏETEYT lESV;

EN MET HAERDER KINDEREN
IIVER ENDE LIEFDE
SWEET ENDE BLOEDT
LEVENENDEDOODT

IN ALLE OODTMOEDIGHEYDT
ESE EERSTE EEVWE
VAN HAERE INSTELLINGHE
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AEN DEN LESER.
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E N loop ijan 'snienfchcn lenen , d^ic in '-uorighe iljden

met Unghe eeut^en, maer heden-fdaeghs^ hy de ghehen-

\ghemjji Godts, met korte laeren bejneden "^ordt^fchijtit

^^^^^^ '^'^n een ieder te njereyfchen^ dat hy immers denlvey^

7iighen tijdtj die Urn de nattiere befchreuen heeft ^ met fijne njrome en

lofl^eerdige daedm teghen d'onbekenfteme verghetelvjckheyt der nae^

homelinghen be^rï)de. Wat haet het doch acnde ^nders^dat hunne

ouders ghelecfi hebben, tndienje botten 'tel/endigh leuen, noch goedty

noch eere^ noch deughdt^ noch onderlijs, oft iet dejghelijcks aen hm
achter en laeten-^-Svaer mede

Jj'
niet alleen en moghen ee?2e danckbacre

gheheughenijjc tot de felue njerlvecken , maer oocl^ de fj)ore houden^

U?ighs de H^elckejy tot den deughdelijcken en ^uerdienpelijckcn handel

der blijder o?jfierjfelïjckljcyt njoorghegaen ^jm^aAlle dinghen njechten

teghen ha^r verderf, en daer en is met een foo kleynen mierken, of

het fit onder tujfichen fijne galle by , om fyjeluen njoor den onder-

g^ngh te njerhoeden. VVcit "toonder ü"t dan, dat de redelijck^ ?nen^

fchen '%'elcker fiele onveroanghelijckjs) Verder als hun leuenpoogheny

om den flillen yijandt njanden al-njerteerenden tijdt, met aenmerc^

kclijcke en ^'ertelbaere feytcnfontgaen? De glorie is t alle tijden een

hefond^er ^'er^ecksel vande deught ghe'^-^eeH: de l^elcke '^<aer't datfe

tfiimcn met den afem onfer lichaemen 'njan deJe "bereidt njerfcheyd-

de, ^/^ fioude njoor ten arm laer oft tlDeeyiae oock^min letiens-i'^ant-

ter niet een' ure oft ooghen b lick^feker en is ) den dieren prijs njanfio

^rooten arbeyt en moeytc , li)aer medejy ghekochf^wrdt , 'billen be-

taelen ? Kii immers alfleru'et al datter in ons flerfelijck^is, Joo blijft

euen-'^cl den naem leuen die '^y verdient hebben^ enfact ten toonc

njoor alle moedighe herten , om denfeluen in ijolghende tijden door

alferleye.bequaeme en betaemelijcke middelen nae te iae^he^i. 'tVJ^elck^

als nu ghefchiedt , met uyt cai ijdele beroemi77ghe, oft ojcr'^acnde

eer fi-icht, 'maer uyt rechtfinnighe meymnghe njan Godts glorie (die

het eeniffh ')\nt is ^ dat "ft^ in alle dinghen moeten betrcfferi) foo enfie

ick^
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ick^'^oor'^derniet^'^^atter ben[j)elijch^k^nnjdlenyoft op d'ouders-^

die foo leuen datfe trachten aen hunne tenders een goedt exempel na^

te keten-, oft op de h^nders, tït datfe 'tfelue en met lofiïfke ghedeyjc-

kiniffe foecken te njeryerfcherr^ en met njolkcmenlijcke naenjolghm^

ghe altoos pooghcnte beleuen. €n beveelt deetf^oigheWïjsheyt Godts

(die het eyghen recht-fnoer rum alle njolrnaecktheyt ü ) met aen alle

rnenfchen t Laet v licht alfoo voor de menfchen fchijnen ^ datfc Matth,

uwc eoede werckcn mo^lien fcn^en 2:louificcreii uwen Vadeï ^'^^'

• die indchcmclzn is} Daer Godts eere '-uoorgaet^aaer en is gheen

ruerbodt^ ofder menfchen lof enmagh njolghen: te meer als deene

door den anderen dies te 'lijder ^uerffxydt '^ordt, hoe defhijnbaere

exempelen njande loflijcke '^^ercken door de heek 'bereidt helder bhna-

ken. Defonne en gaet met op , om de fchoonheyt dei' aerde met duy^

flerniffe te behlecden , maer om de felue met haere ftraelcn njoor alk

Icuende ooghen te ft
eHen. Maghmen de deught niet pen oft prijfcn^

loaer toe heeftfe dan haere cierLjckheyt ? oft ^ordt het Voor cene '-uer-

l^aentheyt aenghenomen , dat de kindcrs oerlijck^ -x-^f« hitnne ouders

JJ?rel^n-,^Vaerom borden die dan tot defer exemfel^als tot cenen [piegcl

njan allen lof^ ende eenen prickel njan alle dcughdelijckl:eyt^ghefon'

den) VVaerom loorden aen hen , aljfc onaerdigh njallen y defer heer-

lijcke feyten Vtr^iitelijck^ njoorghefchoten ? fpaerom -ïiwrdenfi --van

^
^
den H. Gheest met befheedelfke Jiworden- tot foodamghe lof-reden

n/er^'eckt ? Laet ons de doorluchtio^he mannen lonen, en onic^^'V.

ouders in hunne creflachcen. Prf/^«j(}' hen eyghenfelue die de bocc-

ken fhrijnen y dan moghtmen '-vermoeden datter eenen lusl onder

fchuylde njan fijn eyghen kraem op teproncken : maer "-^ie nam het

oyt quaelijcl^ njan een Catholijck^menfhy dat hy loeifl)rackr^xnfjne

Religie y ende de lenens njan haere Heyhghen ^ tot i^erlpondennghe

tftmen ende naenjolghinghe, ajdruckle ? Wat Spaignaert^ Itdiaen^

Duyts oft Francoü ivierdter oyt bcrifpt , om dat hylofJ'ijck^ iL/.m [tj-

nen Ccningh oft natie fchreef^ Jonderlingh als hy maer de naeckte

"^aer,

cen-

)?aerheytfónder poffertje <-voor en hiel^noch eenighe hatelïjcke teghen-

en-ftellinghe maeckte , by delpelcke hy fijnen hacn li>dde (fonlnfj

mak^nj



AEK DENtESHR.
:fndken , om te fchijnen bouen alle andere te kraeymy en die te o^^r-i

drucken ?

Of "Wy dit erghens in't heleydt n^cm dit heelfiuck^^ met de minfie

n/erfmaedelijckl^cyt 'uan eenighe andere Orden oft Religie
, ghedaen

hebben, dutfeilen l^y ten oordeele r^anden onfartijdighen Lefer:

den "Geleken hier njindenfd d'af-beeldinghe njandeeerfle eew^e on-

fer Societeyt , die "^y met onfen H. Vader gheerne kennen de Uetfie

€n de minfle te %ijn, onderjoo ojele oude ende treffelijcke Ordens yan

S.Juoufin/is, Benedifïtis^ Bernardm, Norbertm^Dommicm^ Fran^

cifcHS y ende meer andere , die met meerdere n^rucht en glorie tndc

H.Kercke a^erkeert hebben, 'tls defen gheoorloft ghe'^eeft "tgoedt

gheruchtjdathen na€ghwgh,en noch heden-fdaeghs ^olght, als eenen

toet-feen njan hun wnerlijckj^'efen^ acnde 'M^ereldt, nu mondeltjck,

inde fredikatien^ nu fchriftelijck^ inde ghedruckfe boecken^ njoor oo-

ghen te (lellen^ om daer aen het goudt njanden ijuer en liefde te keu-

ren ^ met delpelckejy de glorie Godts en des naefen faligheyt, neffens

hunne eyghene njolmaeck^heyt ghetracht hebben te re;oorderen. Soo

€nma{hhet ons dan oock^noch tot blaeme noch tot fchandeghedijen^

dat w onfe moeder de Societeyt , die ons tujfchen foo ijccl drucks

en Itjdens, foo njele opnja/Ien ende ouerlafen , foo ^-vele '-uerVolghin-

ghen en martehen^fchier als eene nae-Vrucht opteynde der bereidt

^

den de H.Kercke ghebaert heeft , met eene lof-rijck^ danckbaerheyt

opfeilen: te min^ds "^y deereende deglorie ^van alle haere daden aen

Gcdt den Heere alleen, en ntet aen onj feluen, toe en eyghenen,

Daerom pet ghy de Societeyt in't njoor-bladt <-van dit Boeck^m

printe gheBelt met docghen op'^uerts ten hemel gheflaghen, T,)aerjy

met een" oprechte mcymnghe 'Wederom henen fchicki , al datfc nja,n

daer ontfanghen hccjt^ als nfse op alles "^aer medefy hiergheprefen en

raerctert Ifordt, met een' mghekeertheyt en loeer-flag^n des herten^

fommtclwgh andüpoordde, datfe allejfns ojoor heeft , Tot meerdere

cere ende glorie Godts. Inde rechte handt houdtfe onfe Conflitu-

tien ende Reghekn ; tndefl^ncke op eenen dry-njoet het kruyts met de

hemende loereldt^ m de ti^elcke den njicrighen ijuer Van S.lgnatius^
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Xauerius , ejede andere zApoflolijcke mannen onfer Religie de liefde

Codts neffens den Chriflelijcken ftmdurdt idienfe ouer al fUnteden)

ghefocht hebben fonfleken. Off de borB ^oertfi 'tghenejy mt herte

draeght^ den [peten tiaem Iesvs , yoor den "Geleken fy haer gheenen

ürheydtoft laBer en ontfiet te draghen. De dry longh-vron'^en, die

hiter kroonen^ heteeckenen de dry aureolas , oft befondere kranshens,

met de Di^elckiJy neffens andere Ordens almede njan Godt njerciert

endeghe-eert "^ordt. Die oen de rechte
fij

de den boeck, met de fenne

gheladen heeft , enden krans met haere fchijnende tronie aenbiedt, ü

de gheleertheyt njan haere Docïorenen Predikanten: van de '':&elcke

'Damel meldt, datfe fuUeii blincken als het fchijüfcl des firma- r»»».

ments, cnde als lierren in d'eeuwidie eeuwidieden. Maer die
^'"^^

aendejlincke handt den [pieghel met den lelie-tack^draeght,, ende den

groenen maeghden-krans om hoogh fleeckl y is haere reynigheyt, met

de '^elch^fy fooght in onbe^lecktheyt ^an fiele ende lichaem Gode

te dienen.De middeljley die den laurier om 'tf^eerdtghelt^onden heeft

^

,

enbouen de kroone noch der 'T^erDpinders palm-tack^aenbrenght, be^

teeckent haere Murtelaers, die ^erjcheydelijck,met bloedt-(lortinghe

den naem huns Salighmakers ^oor (^oninghen en Princenghedraghen

hebben. De f^ee ftichtighe loefens , Icaer njm ghy't een-fet ais de

H.Kercke , met den Paufelijcken mijter ende fleuttls , daer en bonen

noch den ftafmet den a^alck^^ 'tander met een kruys inde armen^heb-

bende aende njoeten den Cardinaels-lwet ende den Bifchoplijcken mij-

ter, beteeckenen detloee befondere beloften dief doet: deene aen den

Tam^om naefijne gheliefte falie kanten onder gheloomghe en onghe-

looHighe^hefnden te'^orden : d andere,Van gheenen flaet, oft Ghe€-

Jielijcke, njeelmin "^ereldtlijcke, D^erdtgheden t'ont/anghen , om al--

kenlijck^in't cruys Christi met Paidit^s te glorieren. 'tSerpent dat

mfijnenfleert bijt, belooft haer njan eew^e tot eeuypen d'ony-i'ergan-

ghelijcke duerfaemheyt. Dengrijfiert , diey beneden ghe^leugheby

met een fichel inde handt, op fijnen ftndt looper light , ü den vli4g^

ghen tijdt, die ghedueyigh aenjlibbert, pheliick^ oock^ de C opfijn hooft

hediet de hondert iaeren^ diefe in eene groote ^erandieringbe njxn tij - -

den



aendenlesër.
den ona^eranderlljck^ gheBaen heeft. Maer Jen npjdt die fjn hertt

knaecrht, beteeckent de Jlecht-bedachte af-gunftigheyt njanjoo groots

menicrhte der nj'ijanden , di^fe ouer^l nj^r'^onnen heeft ^ en noch dae^

ghelïjcks onder de njoeten brenght. Wat doet defe doch Anders^ als

haeren tandt op ons ispel-vaeren brekend 't^elck^haer doch Vrocgh oft

jpaede ( '^ant de "^aerheyt nutter tpjdt bouenf^emt.^ ende d'onnoojèl-

heyt^nae ^eel krtjtens en terghens ^ ten langhsn laetsÏ£nnoch al 'ta^eb

behoudt ) tot een' een'^ighefchande en befchaenitheyt nii^tftreck^n.

Wantfoo njeel de Societeyt beUnght (om een roemelijck^ 'boordt tet* ^

eeren ^an onfe eerfie Vaaders t€ (preken ) en ü y Gode lof door^

gaens njan foo '^leeckenftojfe niet, datf haerde lafcringh , met de

'^elcke Jy falie kanten onghenaedtghlijck^ghegheeffèlt ^^ordt ^groote-

iïjcks aendraevhe \ oft njan foo teeren aerdt^ datfe onder een deelfla-

ghen njxn quaede tonghen lichtelïjck^ bef^ijcke. Den Heere diefe tot

fjne glorie inghefelt heeft ( hope ick,) ftljè be'^^aeren
^ foo langh als

"Xïy met Ipel^doen en fvvjghen (ghelijck^het aen "^ijfi Chriflenen, veel

meer aen j,ll: Kehgieufe perfoonen betaemt ) ons leedtfalie» loeder^

iegghen.

Hier op frllen ity, finder eènighe njermïjdtheyt '-van op frake

aentreden, end^ inghenjolojj rvan feodaenighen dienB^ds ieder pa^

triot aenfjn ^ader-ltndt , en elch^ kindt aen fijn ondersten alle Re-

ligietdfen aen hunne Ordens fchuldigh zijn,depenne keten njloeden^

vm int eynde njan deerÜe eew^e onfer Societeyt, Jerfeluer opgangh

tn njoortgangh, doen -en lijden, lof en eerete ^voorfhijne te brengen:

door de ü^elcke ^ylieden met alle onfe nae-komelinghen de 'uerbinte-

viffè njan onfen roep m foo njecl naerder achtmghe rmghen nemen^

hoe dexempelen rum onfe njoor- ouders (H^elcker fiveet en bloedt

^

datfe njoor de (rlorie God^s overgoten hebben, noch njoar onfe ooghen

roockt ) met k^achtigherfemme tot ons roefen, dat ^)' doch ten eeu-

'VJ!(rhen daahe , fonder oyt te mifaerden, oprechte kniders njxn on^

fen Vader den Hlgnatlits^ende onf Moeder dx mmfte Societeyt,-Ril-

len zjjn ende bimen.

AF-BEEL-
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AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE EEVWE
DER

S O C I E T E Y T
I E S V.

VOOR-REDEN
VAN'T HONDERTSTE lAER

ENDE IVBILEE.
'e n is noch fonder reden , noch Ibndcr

exempel van de ghene die voor ghegaeii

zijn, dat de Societeyt Iesv met fulck

eene blijdfchap is houdende defeefte van

haer lubilee oft hondertfte iaer^aengefien

van oude tijden defe lofFelijcke gewoon-
te, foo by de vermaertfte RepubUcken, als oock in de VmUt
H. Kercke gheweeft is. Den oprechten oorfprongh van't ^^^7^^ ^

hondertfte iaer te vieren, nae het gheuoelen van de Ghe- ^gyfj^/'

leerde, comt van de Romeynen. Defè ploghten eertij ts iaer by

2roote feefte te houden ouer d'eerfte beginfèlen ende g^e- ^^ '^•"

A luckigheu ^
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liickiglieii voort-gangh van haere wij it- beroemde ftadt^

foo dickwils alOèr wederom hondert iaereii om-ghcloo-

pen waeren. Alidan was heel Roemen vol vreught ende

Blijdfchap:men dedc denGoden ouer-al facrificien^om hen

te bedanckcn ouer den voorfpoet dien de Republicke die

hondert iaeren ghenoten hadde: alle foorten van iaght en-

de fchouw-fpelai waeren daer dry daeghen ende dry

nachten langh fbnder ophouden te uen : welcke fpelen fy

tiocmdc^ Lu^osfacuUres^ dat is honderc-iaerige fpelen. Als

dien tijdt aenftaende was,wierden heel Italien door boden
ende uytroepers gheibndèn, die de naeft-ghelegene fteden

met defe woorden fbuden nooden : Komtfet de (pelen ^ die

niemantyan de nu-leuende menfchen gejten en heeft^die oockj2ie-

fnant noch eenspen enfal.om dat gemeynelij ck'smeniihen le-

uen tot hondert iaer niet en komt. Alfoo lefen wy^dat nae

d'eerfte hondert-iaerighe fpelen , die de Republicke van

Roomen in't beginfel gedaen heeft , den Keyfer Auguftus,

nu meeftervan*tRoomfchRijcke geworden zij nde^defelue

fpelen met groote fecftc ende triomphe vernieuwt heeft.

Nae Auguftus heeftfe den Keyfer Claudiusghedaen, met
een uytdruckelijck ghebodt , datmen de felue ghewoonte
in nacuolgende tijdai akijdt foude onderhouden, in^t be-

ginfel van't hondertfte iaer.

Fan het
Maet dcfc hondert-iaerighe {pelen zijn nae-der-handt

vtenn ( foomen houdt ) van Conftantinus den Grooten verbo-
van't Jej^ . Qj-j^ ^^j^ {y y^f ^^^^ afgoderi je ende godtloofe fiiperfti-

jteiaer in
^^^^^ wacrcn. Oockis't gheuoelen van vele Schrijuers,dat-

deheyh- men alfdan foude ingheftelt hebben,voortaen te Roomen
ge Kerc- 'thondcrtfte iaer van de gheboorte C h R i s t i met ouer-

groote fecfte te vieren ^ om alfoo defe ydele blijdfchap 'm

Godts-dicnftigheyt te veranderen^ endede Romeynen
van hunne heydcnfche manieren afte brenghen. Noch-

tans
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rans en kanmen niet voor feker weten , wanneer defe ghc-
woonte onder de Chriftenen eerft begonfl: is. Den Paus
Bonifacius den achtftcn van dien naem,is wel den eerjften
diemen vindt dat hier yan cenighe Biille oft fclirifrfoudc
acliterghelaeten hebben in t iaer ons Heeren duyfent dry^
hondert, ende heeft defe hondcrt-iaerighe fcefte , lubileum
(dat IS hetGuIden-iaer) genoemt, rreckende defen naem
uyt een' oude inflellinghe by de loden.
Om 'twelck te verftaen , is te bemercken dat by de lo- ^^"^ ^'^

den eertijdrs het vijftichfte iaer altoos een iaer van vreught [tt'
ende blijdfchap was : ende wiert hierom 'tiaer van lubi- din.

"

lee ghenoemt. Dic hadde Godt felue ingheftelt, als hy
liJFi volck uyt Egypten in't landt van beloften broghr

^''"'''^*

hen beladende dat fy, tot ghedenckenilTe van de verloffinl
ghe uyt defe flauernije

, ende tot danckbaerheydt van de
nieuwe erue, diehyhen hadde doen beficten, alcijdt in t
vijftichfte iaer allede flauen van tloodfche volck foudea
los laeten, alle fchulden quijtfchelden ; iae d'erue die uyc
noodt ende acrmoede vercocht was, wederom fouden lae-
ten voor niet in de handen ende maght van d'eerfte eyae-
nacrs komen. Waer ouer heel 'tlandt door eene grootc
blijdfchap ghemaeckt wicrdt, ende met trompetten 'tiaer
van lubilee vercondight.

Nu dan , om de ghelijckeniffe die'r is tUiTchen 'tquijt-
fchelden vande fchuldt in't tijdelijck, ende in't ghecfte-
lijck/oo is't dat Bonifacius ende andere Paufen van Roo-
men de feefte van het hondertfte iaer in de H.Kercke feer
wel ende bequacmelijck lubilee ghenoemt hebben. Iae
Clemens den feften heeft het hierom op*t vijftighi'te iaer
willen brenghen ; Vrbanus den m^n heeft het op dry-en-
dertigh laeren geftelt, tot gedachten ifTe van dt: iaeren vaii'c
leuen ons Saligh-m akers, die alleen d oorfake is van alle

A L Cluifte^
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Chriftelijcke blijdfchap eride lubilec. Maer door d'inftel-

linghe van Pauliis den tweeden , cnde Sixtus den vierden,

is het ten laetftenop't vijf-en-twintighfte iaer gebleuenrop

dat het een ieghelijck meer dan eens in fijn leuen foiide

moghen verdienen, oft immers ten minften eens. Dit is

den oorfprongh van het Iubilee,dat deH.KerckeinGodcs-
dicnftigheyt cnde in Aflaten houdt.

V'^rit Maer behaluen 'tKerckeUjck lubilee foo hebben de we-

w^ ^^^'tlu^'^^ Republicken,ende andereChriftene iae Religieu-

hondert- fc ghemeynten,oock met iiytwcndigc teeckcnen van bhjd-
fietaerby fchap Cnde triomphc, de Roomfche ghewoonte nae-ghe-

^Kepulit^
volght,ende haer hondertfte iaer in eereghehouden. 'tzy

ken ende dat ghcweeft is , om opcnbaerlijck haere danckbaerhcyc
gemeyn- tot dc Godtlijcke Maicllcyc te betoonen,door wiens fcgen

~ ' endc weldaet fy die hondert iaeren foo goeden voorfpoer

gehadt hadden^ 'tzy,om met die al ghemeyne vreught en-

de blijdfchap eenen nieuwen moedttelcheppen,om eenc

nieuwe eeuwe te beginnen, de welcke in eere ende deught

aen de voorgaende nieten foude moeten wijeken. Welcke
redenen ick wel de voornaemfte achte, waerom foo wel
de GheefteHjcke als wereltlijckeOuericheyt den om- loop
van hondert iaeren met feeftc ende blijdfchap gheuierc

heeft. Te vergheefs fuUen wy dit uyt d'oude hiftorien

gaen halen ende beueftighen. Hoe langh is't geleden dat

de wijdt-vermaerde Vniuerfiteyt van Louen haer tweede

lubilee oft twee- hondertfte iaer gehouden heeft, gelijck fy

in de voorgaende eeuwe haer hondertfte iaer gheuiert had-

de ? En heeft ouer eenighe iaeren 'tCapitel van Gendtniet

met groote vreught vereert het duyfentfte iaer van't faligh

verfcheydcn van denH.Bauo hunnen Patroon? ghelij^

oock twee iaeren daer nae gehouden is 'tduyfentfte iaer van

de martelie van den onuerwinnelijckcn Bifchop ende

Marte-
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Martelaer Leuinns/oo in defeluekerckcvan den H.Bauo,

als naementlijck in onfe kercke van de Societeyt Iesv, de

welcke ter eeren van den fcluen Marcelaei door mildcheyt

van de felue ftadt opgebouwc is,ende met rijckelijcke ghit-

ten vereert. Ende noch onlanghs 'tiaer vier-cn^dertigb^

(WelckhecvijF-hondertftewas vand'aflijuigheytvanden

H. Patriarch Norbertus) is van fijne kinderen ende nae-

komelingen met grooteblijdfchap gevieit,tot een' eeuwi-

ghe ^hedenckenifle ende exempel van denaekomende tij-

den. Voorts en is niet te twijfelen , of oock d*andere Reli-

giën endeheylige Ordens en hebben fomtijrs meteenighe

feefte hun hondertfte iaer vereert, alis't dat ons dac niet

fchriftelijck achterghelaeten en is.

Nu crhelijck het veel is voor Republieken ende groote

gemeynten, hondert iaer geluckighlijckgheftaente heb- ^"^^^.^^^^

ben-, foo wordt oock in't menfchen leuen ( Welck foo -van vijf.

kort ende foo menighvuldighen perijckclen onderworpen tightaer

is) met reden voor groot gheacht, vijftigh iaeren in eeni-
'j'^^^^^^^

ghen ftaet ( *tzy geeftelijck oft wereltlijck) gheluckighlijck

ouergcbraght , oft eenigh ampt foo langh bedient te heb-

ben. Hier'van is*t dat"(naemendijck hier te lande) alle

Priefters , Religieufen, gebouwde ende andere perfoonen,

dit hun lubilee met groote feefte ende blijdfchap houden:

welcke gewoonte, nae het fchrijuen van den gheleerden

Rutilius Benzonius Bifchop van Loretten, oock vande

Neerlanders haeren oorfpongh heeft.

Nae welcke exempelen ende redenen, is het te verwon-

deren datterfommishe foorchamperlijckfpreken,om dat ^^^^^
die van de Societeyt I e s v wat vreughts ende blijdfchaps dêsocte--

maken ouer hun hondertfte iaer. En dunckt v niet, dat wy tcyt ïesv

hier toe wel reden hebben , als wy nu fien dat foo kleynen ^ •^^'^/^'^~

fpruytjen, 'twelck fich in fijne beginfelen foo flechtelijck

A ; liec
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liet aenfieii ( niet teghenftacnde foó v^le opfprake ende la-

fteringhc, foogrooten haet ende vervolginghe) op dcntijdt

alleen van hondert ende niet meer iaeren , foo wonderlijck

tot eenen foo grooten boom volwaflen is , die fijne tackeii

uytfpreydt vanden Ooften tot den Weften^ vanden Noor-
den tot den Zuyden ? als wy nu fien , dateer gheene foo

wreede natie onder de fbnne en is^ gheen foo verre-ghele-

glien landt onder onic voeten,daer fy in haere cerfte eeuwe
niet en is befigh gheweeft met alderhande Apoftolijcke

wercken,in't leeren derHeydenen, in t bekeeren der kette-

ren, in't verftercken der Catholijcken. En hebbenwy dan
gheene reden om vreught ende blijdfchap te toonen? Daer
en bouen als wy nu fien die wondere wercken, die onfe

Voor-vaders ghedaen hebben , oft ( om beter te fegghen)

die Godt felue hem door hunne handen ende aerbeydc

ghewcerdight heeft te doen ; als wy fien, wat feghen ende

benedictie hy aen defe minfteSocieteyt ghegeuen heeft nu
den tijde van hondert iaeren langh, befchermende de felue

als fijn eyghen volck ende fijne foldaeten voerende fijne

waepenen ende fijnen naem; hebben wy gheene reden om
de Godtlijcke Maiefteyt hooghlijck te bedancken, ende
met openbaere feefte heel de wereldt te nooden^om ons ni

defe danckfègginghe behulpfaem ende hantdadigh te zijn?

Ten laetften^hoe kan doch bcrifpelijck zijn,dat wy de

cloecke daeden onier voor-ouders
,
gheduerende d'ecrftc

ceuwe bewefen , ons voor ooghen ftellen , om ten eeuwi-
ghen daghe van die vrome deught noyt af te wijeken, daer

fy ons in zijn voorgegacn ? hoe kan dit,feggh' ick, berifpe-

lijck zijn, dat wy met iolljd en blijdfchap ons fèluen ver-

wecken, om een* andere eeuwe te beahinncn, nae't voor-

beek ende exempel van foo heyUghe ende weerdighe

mannen ?

Maer
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Maer bchalueii al dacter gheleyt is , heeft de Societey t O04 om

noch eeiiebefoiidere reden om haer hondercfte iaer te ver- ^'^^^^

eeren, als de Lutheranen onlanghs foo verwaent zijn ghe-
^^^,^^^

weeft , dat fy 'thondertfte iaer van hunne godtloofe feóle hun lubt-

in eeiiighc ft'eden van Duytflandt ende Saxen, met groote
^^tcfhëb'

bhjdichap ende triomphe hebben derren "vieren. Wie iffcr y^n,

doch, die nieten weet dat, door de Godthjcke voorfich-

tigheyt, deSocieteyt Iesv naiementhjck teghen defe kette-

rije opgheftaenis? Indien dan den voort-gangh van die

valfche leeringhe in hondert iaeren, oorfake is gheweeft

van hunne triomphe ende iubilee; en fal de Societcyt Iesv

( die in hondert iaeren heel de werelt door verfpreyt , wel

anders gegroeyt ende voorts-gegaen is,ende door haer toe-

doen de Carholijcke Religie in foo vele landen nieuw ge-

plant, in d'andere beueftight ende bewaert heeft ) niet met

meerdere ende betere reden eene danckbaere blijdfchap

betoonen ?

Want welcken is doch dien wonderen voort^an^h,
^^'^«J^^^-

daerhen de Lutheranen foo hoogh af beroemen ? De ket-^^^^^^

terije van Luther is alleen maer door een deel van Europa Lmhe-

verfpreyt gheweeft : de Societeyt Iesv heel Europa door.
""^l^^^JJ*

De ketterije van Luther en heeft noyt volkomenlijck ouer Socktejt

*tgheberghte van Italien ende Spaignen konnen gheracc- ^^^^^

J^

ken, noyt vaften voet in die landen ghekreghen : de So-
'^i-^cïe^Z.

cieteyt, terftont in haere beghinièlen, is heel Italien, heel

Spaignen ende Portugael door gheweeft. De ketterije

meynde de Noordfche landen heel te vermeefteren : maer

hier heeft de Societeyt haer ouer-al feer kloeckelijck tegen-

gheftelt, de Cathohjcken in't ghelooue beueftight, de

wanckelbaere van den val wederhouden , menighe die ge-

uallen waeren wederom opgheholpen, den ketters mee

fchrijuen ende predicken eene vxeefe acngheiaeght, met

boecken
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boecken cnde lelTeii hunne valfche leeringhe beftredenrcn-

de dac met fulcken haeren aen-was ende voortgangli in

verfcheyden gheweflen, dac den godtloofen Melanchthon

in fijn' uyterlte, berftende van fpijt ouer foodmighe ver-

mcerdcringhe , met een fwaer verflicliten beklaeghc heeft,

dat heel de werck binnen corten tijde vol lefuiten fbude

wckn: als oock ghcbeurt is.

Voeght hier nu eens by , dat de ketterije , die een deel

van Duytflandt, Vranckrijck, Engelandt, Neder-iandt als

eene pefte befinet heeft, enckelijck de leeringhe van Luther

niet en was:maer dagelij cks een nieu monilerjheel anders,

iae dickwils heel contrarie aen Luthers leeringhe. Waerom
beroemen hen dan de Lutheranen ouer de voortgangh van

andere ketterijen, ouer het broedfel van andere ferpenten?

Ende noch hebben fy wel derren uytgeuen, als voor

Luthcri een mirakel, datter Op foo korten tijdtfoogrooten toeloop
'^''''^'

tot Luther gheweeft is. Maer Thomas Morus , in fijn Ie-

ffheeT uen Canceilier van Engelandt, ende doorluchtigh Marte-

mirakel, laet aldacT , heeft op defe beroeminghe feer wel gheand-

^^^^''^'^ woordt , dat het een 'tfelue miraket was , datdefwaerc

'^^an^h fteenen recht nederwaerts nae d'aerde vallen , en dat de

W« menfchen foo driftigh nae een wulpfch ende welluftigh

^fm '^^^cn loopen. Op de felue maniere heeft eertij ts den Phi-

Secietcjt lofooph Soctates aen die lichte vrouwe Callifte gheand-

woordt,die de bederffeniQe van de iongheyt van Athe-

nen was. Want foo defe liaeren roem droegh ouer de me-

nighte van haere aen-hangers, daer Socrates foo luttel di-

fcipels ende naevolghers haddc , heeft den Philofooph

gheandwoordt : Ick'klimme om hooghe,ende ghy daelt

nederwaerts : gheuende hier mede te kennen, dat fijne lee-

ringhe de menfchen teghen de natuere nae de deught op-

ftierde, 'cwelck moeyelijck wefende (
ghelijck het op-

klimmen
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klimmen van eenen bergh) foo en lullede het een ieghe-

lijckniet die nae te volghen: maer dat Caliifte de dwae^

fe iongheyt tot alle wulpsheyt ende ongheregeltheyt leyd-

de : waer toe de menichen, uyt kracht van de bedoruen

natuere ghenoegh ghedreuen , niet feer vermaent , noch

gheftoLiwt en moeten worden. En is'c mirakel van Lu-

ther oock niet fulcks gheweeft? Maer dat Ignacius de men-
fchen van de fonden, van de ghaioeghten des vleefchs, van

d' ijdelheyt der werelt aftreckende, cnde in alles teghen de

natuere ftrijdendej nochtans in foo korten tijdt foo vele

nae-volghers ghehadt heefr,foo vele verftandighe, gheleer-

de, edele ende rijcke mannen^die, de werelt met alle haere

pracht ende aenhangh verlatende, de leeringhe van eenen

foldaet ghevolght hebben : darter op foo korten tijdt eene

foo groote bende oft compagnie is opgheftaen , die heel

de wereldt door vermenighvuldight, nochtans ouer-al de

felue ende op eene maniere ingheitelt, onder een Hooft en-

de eenen Capiteyn, voor een ghelooue ende eene Catho-

lijcke Kercke een-paerlijck vechtende, in defe eerfte eeuwe
foo ontallijcke duyfendt fielen ter eeuwigher faligheyt ge-

holpen heeftj dat is't,dat met recht van alle men fchen voor

een mirakel magh ghehouden worden, dit verdient alle

triomphe ende blijdfchap.

Doch, wat is het van noode dat wy foo ernftelijck d*ee- "Bnyten

ne teshen d'andere ftellen ? hoe grootelijcks hen de Luthe- f
.^^^/'^

ranen verheften, noyt en hebben iy buyten Europa ghe- Ltithe-

weeft. Siet dan van wat enghe paelen haer defè godtloofe "^^^^^

fe(fle beroemt : de Societeyt Ies v , van haer eerfte beghin- ^''{^;^^^°

felen af, met Europa niet te vreden zijnde, is terftont, ende maer de

bykans al op eenen tijdt, in America, Afia ende Africa ^^"^^/^

ghetreden. Leeft inden tweeden Boeck, op wat manieren vverdt

bekeert zijn in America, de landen Btvafilien, Peru, Cuba, door,

B
^

Mexico,
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Mexico, Chili, Paraquarien: in Afia bekeert zijn Cam«
baia, Mogor, Ormus , Goa, Commorino, Pifcaria, Mala-

bar, Trauancor , Malaca , d^eylaiideii van Moluken , t'fa-

men oock dat edel laponien , befproeyt met foo menigh

Mautelaeren bloedt, ende China eertijdts in haere miieren

foo bcfloten : in Afiica bekeert zijn Congo, Angola, Mo-
zambico,Monomotapa, Mooren-landt , oft'tRijcke van

Prefte-Ian , ende andere onbekende landen , waer van het

te langh waere alleen de naemen te. verhaelen.

Gaet ende fiet nu , indien't v belieft , of de Societeyt

tioch gheene reden en heeft om haer lubilee te vieren bo-

nen de Lutheranen. *Tis den almogenden Godr, dien wy
danck-fegghinghe moeten bewijfen ouer denfeghen ende

goedt jonlHgheyt van de hondert iaeren. 'Tis onfenop-

perften Capitcyn Iesvs, tot wiens eere ende glorie wy de-

ie hondert-iaerighe feefte ende blijdfchap moeten maken..

*Tis de H.Kercke, aen de welcke wy gheluek moeten bie-

den ouer de mcde-hulpe,die deGodtlijcke voorfichtigheyc

in defe laetfte tijden aen haer heeft gheweerdight te feyn-

dcn. 'Tis ten laetften den H. Ignatius , Xauerius , en foO'

vele andere on (e voor- vaders, welcker deught noch eens iix

dit honderfte iaer in't licht gheftelr,alle de nae-komelingen

moet verwecken , om ten ceuwighen daeghe ghedachtigh

te wefen^hoedaenigh d'eerfte eeuwe vande Societeyt ghe-

weeftis,tnde de lelue altoos in hunleuen ende manieren

ijyt te drueken.

Ten defen eynde dan beghinnende dit werck, ful-

len 'tfelue in fes boecken bedeylen : waer van het cerfte

begrijpen fal den opgangh vande Societeyt, ende haere in-

ftellinghe : het tweede, den voortgangh, ende haere ver-

breydinghe deheele wereldt door: het derde, haere oefFe-

ninghen ende dienften^ foo wei onder d'ongheloouiglie

als
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als gheloouighe: het vierde, den ouerlafl: diefe gliedra-

ghcn heeft van Heydenen , ketters, lafteraers ende andere

haere vijanden: het vijfde,d'eere cnde glorie diefe bchaelt

heeft door heyhgheyt, gheleertheyt, ijuer der fielen
,
ghe-

dienftigheyt des naeften^ghetuygheniiTcn van verfcheydeii

Paufen , Cardinaelen , Keyfers , Coninghen , Princen, Re-
pubUcken, Prelaten ende ReHgieufcn. Welcke orden van
dcfc vijfBoecken, niet by gheual , maer met voordacht al-

foo gheraemti^j, om dat de Societeyt ( ghelijckfe doch den

naem I e s v voert) hier in aenden Lefer verbeeldt foude

worden met eene ghehjck-maetige ghedaente van Ies vs,

wiens beghinfelen in fijne gheboorte kleyn ende onacht-

baer zijn gheweeft, ghehjck oock die vande Societeyt;

voortgangh cnde wafdom grooc, ghehjck oock die vande
Societeyt ; teeckenen ende wercken wonderbaer , ghehjck

oock die vande Societeyt; opvallen menighvuldigh,ghe-

lijck oock die vande Societeytiende nac al dit feer glorieus,

ghehjck oock"de Societeyt. Het fefte Boeck bt-fluyt de

ghefchiedeniOen vande Societeyt in onfe Neder-landen,

vervaetende d'orden vande vijf voorfchreuenBoecken^om

fbo gefchicktelijck voor te houden,hoe datfe daer op ende

voorrsghegaen is, wat oefFeninghen ende wercken fy ghc-

daen, wat aenftooten endevervolghinghengheleden, wat
eere ende lofby Gheeftelijcke ende wereldtlijckc beko-

men heeft.

Nu wel aen, ghelijck eertijdts *tghebruyck is ghc-

weeft in foodanige feeften, dat de vrienden malckanderen

vereerden mctfckcïcmifiltaoft feyndt-giften (ghelijck de

Romeynen die noemden ) foo is't dat wy den goet-jonfti-

ghen Lefer achter dit ende aller naevolghende Boecken

verhael , eenighe dichten ende finne-beelden , als vriende-

lijcke giften, tot veriuftinghe fuUen toc-fchickcn»

B L - Dm
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Den H.Ignativs vande vvereldtfche oorloghe

tot den gheeftelijcken flrijdt bekeert, ende van

doen af ( 'twelck hy dickwils fijn heel leuen ge-

voelde ) grooteghenoeghte fcheppende uyc het

aenfchouwen der hemelen, wordt opghetoghen

in den gheeft feuen daghen langh, als wanneer

hem de Godtlijcke Liefde vertoont de ver-

naemfte Mannen , die hen onder fijn vendel

fuUen keten opfchrijuen.

J" AE memgh <uremtghemly-nae't f^pjfeUchtïgh 'trechtcny

Gingh onfen T>tfcarafijn kloecke Ivapens hechte?^

Aen^t autaer yan de Maeght , en trock^ een pijen rock^

In plaets njan^t harnafch aen^en koos ^oor 'tfipeert eenjlock,

(lAl bleetsgheneegh gheHort , den eedt had hy ghequeten

Aen't OoBen-rijckfcJje Huys , V^uarren k^n het loeten:

Sao langh als op't ghelerghtJal l^ampelonafiaeny

EnJalLoiolas 7/acm met konnen ondergaen,

Ghy Arragoenfche leught ^ ghy Spaenfche oorlogh-fchaereiTy

Hoe dicl(pils hebt ghy hem fien inden ij}ja?idt njaeren,

Aenloopen op het jjpits, en met eengroeten moedt

Den blickfèm ijan het ftael fien nuerlcen in het bloedtl

Soo nfeel ijermoght de eer: om defe te be-eruen

Gheen arheydt Ipos tegroot^ tae Ipenfchte ooch^ teftertten-t

Maer 'tgaet nu anderjjins^ die't luH nae d'eere tracht

^

Lowla treedt in't perck^ daer die ganfch Ipordt f^eracht^

Het ir een met4,lQ gheuecht dat hem lnfoelt t7tde pnnen^

De Ipapens leght hy af, gheen kracht en k^n hier timnen.

De tfetenfchap en det^ghtfal loefen fijnghe'seery
Het Vsldt dt ganfche aerd^ het eynd' Godts meerder' eer*

Wie'



VOOR-DICHTEN. 1}

Wie fal mijn handt en fenn\ '^le fdfe beyde [Heiden,

Ter'^ijl tch^brengh in't licht fijn daden en laurieren'^.

Ghy diefult leydfman ?^n, treft my eens in't ghemoety

En "^ïjH my eens denfreeck^ dien tckjner houden moet,

Verloerft my dat ick^ magh uyt ganfcher hert njerfetten

Al 'tgheen dat fterflijck^ is , neemt "^egh dat my kan letten

Te fnijden door de locht: gaet njoor, en toont de baen

VVaer door men nae het hofdes grooten ^rïns moetgaen*

n)at hier gheoorloft Ty T^ertooghs-^ijs te aenmercken

Den loop van d'eerBe eeulv^ de naemen en de loereken

ZJan memgh Jlrijdbaer Heldt , die onder nj beleyty

Aen duyuel, doodt en hel denflagh heeft aenghefeyt.

Het loas ontrent den tijdt Wanneer de Jon haer peerden

Spant uyt degulde koets, en eengroot deel der eerden

Wordt njan de droeue nacht bekleedt met duyfternüy

^Alft ouer-al m rujl en diepe Jiilten is.

Menfagh het fterren-licht hoe langhs hoe meer gaen blincken^

Ter^ijldeguldefin in '^eghingh dieperfineken^ .

De nacht loierdt klaer en hel, fiio dat oockjtminfle licht

Sondt neder'^aerts eenfiraelop't l^akendegheficht.

Ignattus terftont ( "^ant '^le k^n hem begheuen

Tot ruft, die het onruft ^van liefd' in't hert yoelt leuen? )
Klimt bouen op den bow^, yan Ipaer men falie kant

'^y daegh ontaecken kan het omgheleghen landt.

^Is hy nu op het fop alleen '^as neer ghefiten,

ZJan '^aer een yry gheficht den hemel af k^n meten,

Enfagh derfierren glans\ de "^el-bekende m^lam

T>oor'tfien f-van 'shemels ^-uier m't hert meer voedfil nam-

Siethoe hy op'^aerts laeght
, fiet hoehypooght defiaelen

ZJan't onbefloten rijck^ in fijn hert te bepaelen:

Nu her'^aerts, der'Voaerts nu, om hoogh fpjn ooghen rechty

Eu d'ongheruHe fiel ^afi aen den hemel hecht,

B 3
Biet
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Hier trecht hem'tklaere licht dat 'sduents eer/i comtfch'pjneny

Bnddtmen 'smorghens pet oock^'t Uetjlvan ai^erd^ijnen,

T>aer door haer njolleglans onjieecht een niew^e min

In't brandende ghemoedt der flerren (^omnghin,

Den ^reejTelijcken Leeur^ ,' de Beeren hem doen blaken^

Den Schutter en den Creeft hem met hun Jlraelen raken^

Gheenfierr' en üfoo kleyn m'tganfche firmament

T>ie ?net een minne-pijl nae ditW afenfendt,

Ignatius die T/lamt en gloeytgheheelvan binnen

^

O "^at een foet verdriet ts't n^ter njan fuyuer minnen!

Dan pet hy nae het VFeÜ^ danfiet hy nae het Oofi::

Enofhy "^il ofniet^ hyioeent ^ en njindt noch trooft,

Soo langh als hy den brandt kojl inden boejem Jluyten^

S00Jprack^'tghemoedt alleen, men hoorde met ijan buyten:

Doch tffie heeft langh ghemint^ en fpraeckeloosghefaenf

Denfucht moet uyt het hert, 'ten kan niet andersgaen,

Ofchoon palleys
, fprack^ hy, o onbegrepen ronden!

O flerren loaer njoor ftaen gheopent mijne "jonden!

Ghetuyght het ( ^antghy't Hc^eet) ^ie heeft vfoo bcfint ?

Wie heeft v oyt als ich^ foo ti^reedelijcl^ bemint?

Ick^ brand door ut>e min^ o "^eerdigh ieders minnen!

Mijn hert blaechl door y T^ier,onfieker mijner finnen:

Z/ grootheyt fieelt my hier, nj fchoonheyttreckt my daer,

y olderminBe "ulam maeckt in my groot ghevaer,

Caet '-uoorts, brandt meer en meer, 'ken fal't v niet beletten:

Wilt dit onnuttigh pack^gheheel in poluer fetten,

Op dat dien rijcken pandt, die hier gheuanghen fit^

Magh rulieghen als eenfchicht nae nj als nae het '^it,

Ofiel! o! die daer hebt den oorfprongh ^a7i diefiraelen,

£« in dit balhnghfchap %^t kgmen nederdaelen,

Daer ü ( ipeetghy het niet ?) daer is v njader-landt,

Ekes! "^at toeft de deot te heken defen bandtl

• •

Ghelucklgh
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Cheluckjgh hondert-mael, gheluckigh duyfendt reyfcny

Chy die '-van nu belpoont de hemelfche palleyjèny

En in de gidde eeu'^, die noyt eyndt nemenfd^
*^ejït Godt , en in Godt alleen hefit het al.

Hoe luttel ü't dat hemftelt teghen mijn n^erlanghent

Nochtans 'tü iet dat my dn^s langh hier houl>pt gheuanghen^,

Gaet ooghen ^gaetghemoedt diter icl^ niet en kawgaen^

zAhl l&ierd' ick^ weerghe^ondt, wijn pijn "^aer haeHgedaen^

Wel hoe ? gaen y^y om hoogh ? de huyfen dié n^erd^ijnen^

DehooghBe berghen nu maer kleyne heuuelsfchijnen:

Het aerd-rijck^ dat in't rondtfoo grooten plaets bejlaet^

Wordt minder als hetfandt , lae heelin niet njergaet»

O "^aer^ "tpaer henen ü't dat my de fierren drijuen?

IJaert ivel, nuaert aerde ^ely hier y^d ick^ eeu^igh blijuen,

Elaesl het ü bedrogh Ignati^ li?eetghy't niet?

'Ten ü maer liefde-f^ el al 'tgheen datghy hierpet,

O liefde Ipaer toe dit ? loaerom myfio bedroghen?

Ghy laeght mijn hert om hoogh, en fiet ick^blijfgheboghenl

Ditf^aer y dit aerdfehepack^doet fijghen mijne ^lamy

En onderdruch^ om leegh al "^at ^an bouen quam,

Welyftl ich^dan noch eens ( a^loeyt traenen foute beken^

Al "jatter binnen blijft dat doet mijn herte breken)

Welyfalick^ dan noch eens met pijn enfelen-brandt

üArm ballmgh daelen af en deruen 'tnjader-landt?

Is't minnen oaci^foo foaer? ach! tt^ieftl konnen leuen

In ditghe'^eldigh njier? de krachten my begheuen^

De ooghen my ontgaen , de liefde my ontbloot

,

Och ofick,peruen moght de langh-ghe'^enfchte doot!

Dit fegghende ruielneer,ghelijck^pleegh te bef^ijcken

Een die in onmaght yalt. Daer Itght hy, die noyt "^ijcken'

Voor iemandts flerckte kgnd', daer light dien aromen heldt^

Engheeft de "^aepens opy de liefde houdt het njeldt.

O
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Oftercke liefd'I ^ner toe en brenghtghy niet de herteny

Dieghy dooft fiille njier foo foeteljjck^ doetJmerten^

Maer w^en gulden fijl door^ondt een eelghemoet.

Schoon fiaet het ds een rots, doch "-voor u buyghen doet,

Siet eens hos dat hy light : de "Vanghen die dis roofen

oAfslaken'tbloedigh root^ zijn nis ijan h^ulv beyroofen^

De doode ^er^e neemt allenghskens d'ouer-handt.

En 'tkilt T^4;; buyten al, daer't al nj^n binnen brandt»

De traenen rollen af^ met als de flerckifiroomen

Die loopen met gherucht^ en njellen oock^ de boomen-y

Maer als den olie-yloedt^ die flil en onder handt

^

Soo loaer hy ijindt het ^ïer , doet meerderen den brandt,

Hy heft tot drijmael toe Jljn' ooghen nae den hemel,

Maer door den ^aeter-yloet
, fet niet dan m een fchemel\

Oock^ Jluytenfy terBondt : de to7igh maeckt gheen gheruchty

Men Ipordt al/een ghelpaer dat hy nae Iesvs fucht.

Tot dat hy in het eyudt gheen teecken gheeft njan leuen:

Den pols yerliesl den Jlagh, het hert houdt op yan beuen:

Een ieder die hem/iet dus uytghejlreck^, die/eyt.

Dat daer niet njan den menfch, maer een doodt lichaem- leyt,

Soojietmen dat de bloem haer bladerengaet buyghen.

Als [on en heete locht het Jap daer uyt gaen fiyghen-,

Enfoo haer dan defon noch meer-m meer bejchijnty

Heel flap ter aerden n^alty en door den brandt verdwijnt.

De Goddelijcke Minfagh dit gheduerigh firïjden

VVt fijnen hooghen throon, met njreught , met mede-bjdcn^

En feyd\ Dit is een helt
, feer yroom en "^el bequaem^

Die ick^te njoeren gheef het njendel van mijn naem.

Hier medeflondt hy op : ghingh uyt degoude faelen.

Verliet fpjns Vaders fchoot , en quam recht op hem daelen:

Een fneeulp-loit-zjjde kleedt hingh njandefchouders af
VVaer op dengulden riem een grooten luyfier gaf

Het
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H£t hayr <vloogh met den'^nndt: de kok^r fvol n^mfchichten

Chel\?aepent met het a^irr^y blonck^ als de Jlerre-ltchten:

n)en boogh ti->^s inde kradt , '^iens pesfoofeker draeght^

Dat hy noyt minne-pijl heft huyten 'f^tt gheiaeght,

^tis zijnde ofghefielt ,
qmm door de locht ghejheden

Een'^ittef^^aeu gheüjck^ , die als hy ftet beneden

Oft loofen een rmier, oft fiiUen ruijtier faen,

Laet de begonBeJlreeck^ en daelt op't "^ofter aen:

V.n^->eet ijan ghcene ruft^ noch '^anhaer te "Uermoeyeny

Tot dat fy met den daulo haer njleughels k^n belproeyen,

Soonjloogh dtt hemels-kmdt ^ en dreef aen eenen kant^

Daer het Manrefa faghy het Ungh-gheloenfchte Undt.

Hier njondt het plat ter aerd' Loiolam neer ghejlaeghen^

En gafunfoeten lach in t^ecken ^uan behaeghen,

^aernae door't hemelfch Itcijtydat om ftjn hooft qtiam ftaeTty

Deed' kennü '^ie het 'it^as ^ en fj)rack^hem aldus aen:

Loiola njreeH doch niet
, ftelt al ij firgh ter fijden,

Den hemel comt <u toe^ maerghy fult daer n.^oorftrijden:

Door ongheual en druck^, door leet en teghensfoet,

Is't datmen nae dit hof de loegen baenen moet.

*V njader-landt fult ghy en edel huys njerlaten^

Bn te Venetien gaen flaepen op de ftraten:

Maer njruH gheen hardt beghmj enfchroomtgheen ongeValy

Weet dat ickjsnachts tot nj een Kaedtfheerftteren fal.

*Van daer fult ghy alleen nae "tHeyltgh-landtgaennjaren^

Bn onderftaen 'tghe'^eldt der Middel-Undtfche baren^

En nae een harde reys
, fultftellcn w^cn ojoet

Op daerd' eertijdts befproeyt door Chris Tl dierbaer Moet.

Wat rureughtfal't <u dan zijn eens moghen te aenfchouloen

Het oudt lerufalfm^ die berghen en landow^eny

Waer door claer-ftroofnigh njloeyt lordanü foete beeck^

Die ijoor het loodfche heyr aen bey de kanten "^eeck:

C I^Uer
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Maer daer dien hleynen Godt^ dat groot kindt heeft gheleghen,

éMet hoy enflroy ghedeckt^ in loindt^ in kgW^, m reghen^

In f00 njcel onghemdcks^ Ipcit njoor een pijn enfmert

Ghemenght metfoete^ureught^fdditn^ijnin nj hertl

Op't Oliueetfche fop [tiltghy met duyfent keffen,

Met menigh duyfent traen, het njier der liefde bluffen:

En als den ^^reeden Turch^njfdmetfiockenfaen^
Weet dat den trooHer dan ooch^ recht ^oor njfd gaen.

VXae al dit ongheual, naefoo njeelfüiaerigheden,

IJerd.raeghen op het landt ^ e?i inde zee gheleden^

Nae lasier enghe'^eldt^ nae druch^^ naejfot, naenijdt^

Nae handen^ nae al dat om Godt den menfche lijdt
-.^

Codts Soon in't eynde ftl ^ foetelïjck^ ontfermen^

En teghen alt onheyl en ongheluck^ bejchermen-^

lae fegghen-, als ghy hem fult jïenftaen in een fchijn^

Te Hoornen ift dat ich^ nj filghenaedigh zijn.

O Roomen 'X^eelghelucks , die eerft de oorlo^hffiharen

Van't nieHfPghe^oruen njolck^ hy een fultfm mergaren

^

Een njolch^ dat Godes dienB falftutten njoor den ojal^

En daer hy hellen "^ilt^ yt?eerom oprechten fal

:

Een njolch^ dat deerHe eeti'^^ en het onnoofil IeMen,

^an hier eertïjdts veriaeght, cornt aen de menfchengheuen:

Een 'volch^ dat ond,er nj^ Ignati, foet^heleydt,

Hen aen Godts eer opdraeght en'smenfhen faligheyt.

Wel aen^ nti tït dat uk^ met al die f-vrome daden

Van het Loyolfche heyr ij fel fal gaen '-uerfaden,

En leyden '^ met luB m't middel door het ^eldt^

Daerghy nj legherflt in orden fien ghesielt.

7A]t '^elle-kgmgroot heyr njan "s^ereldts ouerloinderSy

'Xloefvan het edelhuys, oprechte njaders kinders-,

T>ie door nj kloeck^ beslaen en lijden fdt de faem

Soo "pijdt als daerde frecki nuerbreyden yan. «-z; naem*

Siet
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Sietghy hoe datter thien njoor heel het legher trecken^

En tot den flrvjdt de reH met hunnen moedt njer'^ecl^n^

tiAen die ü'fdat ghy fult eer luttel iaeren flen

n)es loerddts meefien deel de lau^er-tacken bten.

^en defen ( nejfens ^nen ftaet met fmeu-loitte 'meeren

Ben Enghely en hemfchljnt den rechten "^egh te leeren

,

Wiens toe-naem Faber is , Sauoyen "t^ader-Undt)

Salaen dit groot beghin , nae ru^ eerB Jlaen de handt.

Die da^r by Taber fiaet, fult ghy njm V ghefellen

Den eerÜm fen den '-voet in 'shemels houen Jlellen.

Nae "ivie dat laius --volght: een man^ die oock^ nueelmeer

Als iemundt tracht nae/laet ^fal vluchten Voor de eer.

Sict Bobadilla Jiaen in't midden der foldaetcn:

Siet hoe l^ro'éti^s loopt langhs de T^arijfcheflraeten:

Oock^ in het k[eynghetal^van thien t>ordt ino^heflelt

De fey?idingh' nae depcB, en nae het oorloghf-^rjcldt.

Den dien^
pet ghj hem H^eh diedraeft door'tfandt gheladeft

Met eenen Mooriaen , en donghebaende paden,

Nae iQie dat n:jo[ght een heyr van duyfenden aft "Xfeldt:

Xamer, o grooten naeml o Godts njermaerden heldtJ

Ofoon, in "^nen men fiet den vaders aerdt uytfchij?2en!

O noyt-verfaedt ghemoedt I o licht dat doet verd'Svijncft

De dicke duyHernis, loaer in njeeleew^en heeft

OoÜ-lndien geheel foo blindelijck^gheleeft,

Hyftl het heydendom , hy ftl dafgoderijen
^

Hy eenen man alleen faf altemael befrijen:

Dat duyuel njry en hel hem bieden '^eder-flant.

Het kruys moet daer Van hem ^oor eewtüigh ^ijn gheplant.

Al Van nu af door Vrees , foo fitten daer en huylen

T>e Goden altemael, noch "^eten meer "^aerfhuylen:

De helflaet heel in roer, en 'tloopt aloucr hoop^

Om^en Xauier alleen tefiutten fijnen loop,

C i Sietf
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Siet
5 fet^ hy homt^ hy homt , door-fnijdt de '^oefte barer?^

^ie om het derde deel der Ivereldt haer njergaren,

Gaet henen^ gaet Xamer^ en door de "^dde zee

Soeckt noch een -^ilder menfch nj langh-gheioenfchte ree,

"Ken "ïviljoo grooten moed.t^ die't al rverf gaet te buyten^

Uiiet in eenfladt alleen oft Konmgh-rijcl^ hejluyten^

Jlypat defhellefin den heelen dagh heflraelt^

Daer loord:^ den pjuer-fucht njan v alleen bepaelt,

Xaueriy gaet doch njoorts, al quaemdy ooch^gheidoghen^

Islcch quaemdy met tenjroegh: op njjlaenfy haer ooghen,

Hierlapon^ China daer : hoortJndïen gheboeyt

Met helfche ketens^roept, Siet mijn njerlojfer ffoeyt.

Sy gunnen altemael aen nj ghet>enfchte "^mden^

'En bidden dat het fchtp gheen onheyl en magh ^vinden,

laeflaen van nu op ftrandt^ en^atfèyl hem njerroerty

TerÜondt foo roepenfy ^ Dttfchtp ons l^elvaert ^oert*

Jgnatï, defen man njermaert door ftpe daden

Sultghy fien met den roof njan Oojlen ouerladeny

En eer de eew^ omloopt , ghy alle heyde ftdt

Als 'shemeb Prineen hier op d'aerde zpjn ghehult,

DanfuUen tot nj eer de groote boulcen rïjfen^

Vanfal-men ulge deught de ''bereidt doorgaen prïjfen:

Danfalderniet een hoech^inganfch het aerdt-rijck^^r^,

Daer w^er beyder hulp metfchieten ftl den fhijn.

Dan iffer Layries noch, dieftl te Trenten toonen

Wat Dpetenfchap en deught inff/en boefem "toonen:

Hoe pet hem ieder aen, hoe luyfiert heel den Raety

Als hy komt indefiel, ennae denpreeckzftoel gaet^

Hoe bondigh fpreeckt hy daer, hoe 'Vpeet hy uyt te njuren

De onbeuleckte ^aeght, dry heelghejlaghen uren ?

( De aerdal ijfe njuyljjy baert een klaer fonteyn,

Schoon Jy langhs Adam quam^nochtans bleefs' altijdt reyn)

En
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'Enfoo 'Wanneer alsghyfult uyt dit leuenfcheyden-y

2al hy nae ulc>e doot den heelen leger leyden:

En liorgia nae hem
, groot door fijn eel ghe/lachty

Maer grooter om dat hft ^oor Godt al heeft Veracht,

Siety hoe hy 'tHertoghdom^ en alle de Hoogheden^

ZJeel hoogher 'z^atl ghemoedt heeft met den ^oet ghetreden.

Een doots-hooft draeght hy med\ eenfptegel "-voor het Hof,

VFat dat van aerde kgmt Verandert y^eer mftof
Wat ü het nietigh ^vleefch^ het ü als fchoone bloemen^

Hoe teudighJy oock^ftaen^'^iefalfch derren roemend

Siet op dees Keyjèrin , op dees fchoon Ifabely

Enfeght^ eer't ü te laet : ZJaert "bereidt eeulvigh "^el.

Let nti eens op dees tloee die uyt het CN^eer-landtKomeny

s5Maer Vangheen neer ghemoedt: den eerften ftl te ^men
Als vierden Generael met naem t3Iercuriaen

Den ganfchen legher-tocht en oorlogh gaede flaen^

Maer Gaf^ar fd den brandt aen Ormus mee
ft
doen blijckez^^

Xauier gheeft hem den laft njan daenghepaelde 'Rïjcken:

Daerfal den aromen hdt, daer fal den kloecken Zeeali;^

TJoor Godt en fijnghehodt gaen vechten als een leew^,

^ar'x^e, "^at al fipcets en fult ghy niet verghieten

"Voor de rechtveerdigheyt^. maer laet't V niet verdrieten:

ZJan IJ fal zijn ghefeyt ( 't^elck^ luttelü gheiont)

Bar'Kjeum in het Veldt de doodt recht-ftaende vondt.

Laetonsoock^u'^^en lof in't kort hier eens njerhaelen^

Men ftet V oockjVan hier 'mI in de laetfte paelen^

Anchieta grooten heldt^ en bouin allen nijdt,

^pofiel ijan Braftl, mirakel uloer tpjdt'^

Ohy, Vader, ghy die zjjt , aen It^ie haer onderpheuen

Salnaemaels de natuer, Voor '^pi'énslpoorden beuen

ZJier, aerdey '^ater, locht, en al lï}at daer tnfheeft,

Sdftaen hereydt tot dat ghy maer een '^irick, en gheeft.

C
3 De
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Dehjpaerts ft^üeh noch met v als fchaepkens (Peelen,

De VOO-hels fullcn y met fachte fluymcnftreelen:

M%r als ghy intghehedtfuh knielen op hetftrandt,

Ghetoghenop 'm Godt, onfteke^ met den brandt.

Kond-om njfal de zee als marmer-fteen yerftijuen,

VVt yreefedatfymoghtyfoete rnftverdrijuen:

Soo t/t dat eertijdts heeft de Roode teeghefiaen.

Op dat hethodfche volck drooghf-Voets daer door Jongden.

MaerlW üdefe (j^ruyt die daer komt opgherefen

Met eenen leli-tack, fio fihoon , foo rmldt yan ^^>efen,

Ineenfneeu-^^itten rockj Jckk^n' hetfuyuer kelt,

Ick^ken't onnoofel hert dat in dit lichaem [peelt.

O -xy^at al onghenoeghtfd hy noch moeten lijdend

Hoefal noch teghen hem den harden -uader firijden?

VJ/at traenen [al hy niet ojan fijne moeder fien

"Eer dat hy 'srvaders huys enfaetfal kg^nen rvlien?

Maer daerom met ghervreeHfion^aga: lodt aenhow^^en.

En OP nj goedt njerfoeck en 'shemels hulp betroulcen:

Dat onghebooghen hert , dat ijferen gbemoedt,

Ghy door nj traenenfult rvermor-^en en nj bloedt.

Dan fult ohy nae y rureught enplaets njan ruBe ffoeyen,

Afeaahen%erdfcheforgh, en al die goude boeyen:

Dan fultghy, ^uol nyan Godt , op def ^^mldt zjjn,

ten Engheimetter daet , een menfch alleen infchïjn.

By dèfin longhelingh k^t fich een ander paeren,

Die oockden ouderdom met in't ghetal -uan laeren,

Maer -Wmre deughden fielt, de eer njanfijn ghejiacht,

Van %ne het Poolfche Rijckgroot onderfiandt njerwht.

VVatfalick^ande rvreughtjie hy fal njoelenjegghen.

Als in fijn' armen falde Maghet-moeder legghen

*Haer alderlieffie pandt, het alderfoetftekrtidt.

Dat moeder heeft ghebaert, aft opader heeft befint^
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Ick^ Jte 'tonmofel hert foo door de Itefd onjiek^n.

Dat hy gheenjjins en k^n de rc/Um met traenen breken:

Brenghf^^aeter^KoÜka brandty brenght loaeter^ecr de kracht

Van het inloendigh njier de teere fj^ruyt njerjmacht,

O feer gheluckjgh paer , tn laeren en in minnen

Elck^anderen ghelijckj, gaet '-uroegh den hemel '^nnnen^

Caet kipders, daer V roept nj moeder\ enghels gaet.

De aerd verdient doch metfoo hemelfch een ghelaet.

LoioU Jict nu hier een ander heyr aenkomen^

tAntonms ^^der wan 'tbeleydt heeft aenghenornen.

Kentghy denjendelslvel? 'tenüghcen vijandts bloet^

Maer '^el het n^ijandtsfheerdt dat hen rootfchijnen doet,

O mannen wol yan moedt, werfmaeders njan dit leuen,

*2>/f in gheen pijn' en "^eet ^van fchncken oft wan beuen:

VVte fal foo kloecken daedt , "^le fal foo njromen bloedt

Verheffen met de tongh, oft met der pennen-wloedt^

^l tpat een treedtghemoedt, ghefijft door maght, werferen
En by een brenghen kan, wier ^ 'Gaeter, Ivilde dieren, ;v, vi:. i\ xx

DorBy hongher, bast enf^eerdt, en al ivat 'tienen knrt

Door eene langhe doot, is op w uytgheHort:

Dit maeckt hetfil gherucht, hier is't datf) wan fpreecken:

Haer Vreught in't aenfcht fchi]nt : hetfchoon wiflori-teecken •
^

Den latiloer-tachten krans , maeckt al het lijden foet: ]

^an wreeHmen w^oorgheen doot, mengaetfe te ghemoet,

Hy fal den eerften zijn , die daer opheft de ooghen

Ten hemeh(^aerts: en heeft de kpien neer-ghebooghen. .

•-^•-vv:.

Daerfietghy, hoe dat hem ftl op den l^ater-kant » l/^^'*-^

Doorloopen met hetfcherp de Saratj.jnfche handt.

O loreeden moordenaer! meynt ghy hier med' tefelpen

Den mer wan dit wolckj het fal hier toe meer helpen.

Daer niemandt ü of hy haeckt nae een fteeck^offiaghf'

En ivenfcht dat hyfjn bloedt woor Godt wergicten magh.
'

Dat
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Dat is RtidolphfiJy die de beenen afghebow^en

Sich noch rechtop njan d'aerd\ en f^aet fijn kni'en njotf^cny

Bn buyght het edel hooft njoor d'opgheheuen bijl.

En bloot de njrome borÜ f-uoor de ghefcherpte pijL

Die ^uier die rond om hem ghy in't root natpetfremwcn^

Bn Jpreken hunnen lofmet 'ïvonden als metfem'men,

Sijn.med'-ghefelien%^n: (iet hoe noch mentghmael

InlBermis heyligh lijck^gheijer'Wetypordt hetfiacL

Ribera men ftloock^v aenficht Jienghefchonden,

ZJ lichaem heel gbekerft met ojele Weede loonden,

O Indien dooft bloedt der Martelaers beffroeyt,

Waer uyt het Chrifiendom heeft altijts meer ghegroeytl

O tvat al moorden fal het Weften oock^ aenfchotf^en!

Den kloeckin Sofa hier het lichaem apghekouloe?^^

Daerin fjorreoj borB een bofch njm fchichtcn ftaen^

Daer op eens anders lijf als op een aenbecldt flaen,

Maer voorfeo groote deught^ n/oor herten die niet buyghcn^

Is d'aerde njeelte l^eyn^ de 'z^e ynoet oock^ghetuyghefi

Dat ouer al dit ruelck^ behoudt de ouerhandt^

Bnfoo "Svel rechten {{ante Gaeter als te landt,

Hoe Jlai't dien njromen helt die uloen naem fal moeren

In'ti^ midden njan de doot , en Ipeet met van beroeren!

Bn daer den ketter hem njan't fchip tn't l^aterfmijty

Noch draeght hy't Maeghden-beeldt het ^vendel randenfrijt.

Met hem tot yeertigh toe (iet hoe de "^reede ^oluen...
Doorfchoten en ghefcheurt gaen t>orpen tnüe goluen.

Dit fchici;t, den hemel foo: ivant by't gheluckigh landt

Van 'Talma ieder krijght den pahn-tack^ in de h.mdt.

Met recht fotf^ heel Brafd gaen Ipeenen om hun lijden,

"^Tenlvaer hetfeker t>aertiatjy hen ntd, verblijden:

Maer dat m dit njerlies de meefle hope glyecft^

Is d^t het nu> by Godt foo nj^el ^oorfprek^rs heefL
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Jae mits dat EngeUndt '-Vitn't Taufdom ü ge'^eken^

Soofttt den haet en nijdt in Y kinders bloetgaen H?rekcn:

Carnet en Qampaen diefielt hetheyde Vafl,

En het onnoofel bloedt ^erloijfl het tot den hafl.

lae Campianusfirijdt "-verweckt, en doet daer loofen

Den moedtghen VValpool^ om met de doodt te knopen

Sijn hemelfch njader-landt^ het 'Vpelck^hen l^ordtghejont

Om dat hy inde /ij/i n^ande Ie/uitenJiondt,

Hoe dtckmaelsjal-men nj oock^ lenende doen Jieruen

Vermaerden Ogilhé^. ^Isghy thien daeghen deruen

En nachtenfult nj rufi j als ghy heel uytghereckt,

V pen fult op een banck^^ en datmen nj aftreedt

Met een ghekrompen teers* het njleefch tot op de beenen^

Maer in dit 'treedt torment noch fuchten fult noch fteenen:

Maerghyfult met de doodt gaen houden w^enfpot.

Hoe njroom üeenft>acl^ hert dat krachten haelt by Godtl

O Enghelandty eertijdts 'tyertnaerdt rijck^ der Brttannen^

Wat duUigheyt ü dit^foo uytghelefen mannen

In ^etenfchap en deught te brenghen tot de doodt?

Wat handt ten laetjienfal nj helpen uyt den noodt!

Maerghy 6 edel Volck^en laet den moedt met fineken,

Haeckt IJ landt nae nj bloedt^gheeft het v bloet te drinckin,

V loffiel ick^ hier in, datghy door doodt en pijn

V lieue ijaderlandt oock^gaet behulpigh zijn.

Dat Enghelandt zy "treedt, en dat het de "Weldaden

Metf^eerdt en banden loon\ nj bloet roept om ghenaden:

Godt '^eet "Wanneer dat hy het eens a^ermor'^enfal^

En totfijn eerftenfiaet oprechten ojan den njaL

Silueria, '-vroom hert, 'ken magh^ niet '^ergheten,

1>ie't groot (Itfraren landt fult met n^ fiappen meten:

Ick^jte dat nj gheloofden Koninck^fèl/s neemt aen.

En dat men te ^uergheefs met Igafcht den Mooriaen.

D Ma^r
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Maer defegroote hoof van njrtschten te "verloitchten

Den ^^homeetfchen ntjdtfd in het ftet T^erfmachten,

En by den wnghen IPrins, die hen te lichtghelooft,

"Verkrijghen dat ghy Ipordt ym V lemn haefl berooft.

VVdt blïjdfchap en ipat yreught fd m nj fïele ti^oelen^

eAlsghy int iQit ghekleedt daenftaende doodtfult 'boelen}

Ha! (^omnckypat een man rverloorghtghy met een bafi^

Hoe qualijch^ defen loon of fijn njerdtenjien paft?

Ghebiedt njry datmen 'tlijck^fcl in den vloedt gaenfncken;

Den glans ruanfpjne doodtfal oock^ door 'flater blincken:

V bündtheydt ick^beklaegh -, "^antghy njoor V de baen^

^le ghy hem open doet, fult hebben toeghedaen.

Nt4 Ipie zjjn die hier hoogh op k^uyjfen ftaen verheuen.

En hunnegroote fel door groote loonden gheuen}

'tZijn aaldereerfte 'Vrucht die uyt het dorre njelt

Vm lapon lt>ordt ghepluckt^ en njoor Godts throongheftelt,

Ignati her^aerts aen k^ertnn eens bey w^' ooghen:

Aenfhoulvt ghy defe njUm tot inde lochtghetooghen,

Vermenght met dicken roockj ftet ghy "^el hoe dat hier

Dengrijfen Spinola is 't'-voedtfel'^an het a^ier}

Sijn leden altemael ( o pijn! ) ^an hitte druypen,

Den brandt g^et meer en meer naet inghelpant toe kr(typen:

Wie dat daer ü omtrent^ dieftet hetfoetghelaet

Van eenen die nochtans daer m de vlammen ftaet.

Want als nu opfv\n borft het njïer begonft te brajiden.

En nu niet eens en kond' opheff^en fijn tloee handen.

Dan (Ilerde hy 'tgeficht, dan ftondtfjn oogh geueft.

Van '^aer hy k^eegh den moedt, nae 'thewelfchegeloeft,

Vicïori ! kloeck^foldaet, f-vicïon ! door dit lijden

De ftel a;a7it aerdfcheftofghefuyuertgaet door-fijden

De njelden n>an a%^er, tot datfy by hem raeck^

In "^ïens ("viergheen pijn maer luft en liefde bUeckt.

E»
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En fot4l;>'t gheenfchande <^jny '^aert dat hiernae de kmders

Chefproten uyt denfiam yanfoo <~ueel cloecke ft>inders

Men fond' af-derdigh fien? doch hier met nuoor en <ureefl^

LoioUy in denfoonfd leuen'svadersgheejl.

haet ons nu oock^ mt licht die "Sifljfè mannenftellcn^

Wiens loeighefneden fen en tonghfd neder vellen

Al 'tkitterfcheghefpuys. Niet anders als eenfieen^

Daerfy alflooten t hooft^ is Bellarmin alleen.

Siet eens Camfitis: al 'tgheen ruan hemghefchreuen

Sal'^orden enghefreeckt^falmetter daet beleuen:

^efchriften doenghelvelt ^ 'f^el /preken feer <ner^eckiy

Maerby dees f^eegheVoeght de deught, '-oedfterck^r trecki.

Wat tijdtSuareT^falin "^etenfchap noch fleken,

S'pjn boecken diemenfietfeer claer aen ieder/preken:

Die iJeertich taeren langh als Leeraer iQordtghehoortyWafzonder datmen maeckt orakels rvanftjnlooordt}

n)at Va/que\niet alleen in die les is eruaren.

Die de nature leert ^ maer kan met defeparen

Hetgheen Tfeel hooghergaets dat hy dOudt-a^aders al

^ie eertijdts zijnghetü^eefl met aendacht Ie/in /al,

Hy/al heel Spaignen door , infoo njeel'^ijfefakn^

Door fi^n vernuft njerflandt Godts "boordt gaen achter-hden^

Als 00ck^ de echte Schrift, en /al dan nader-handt

Door een ruerheuenpen doen leuen fijn ijerflandt,

Aenmercktghy hoe de les ijan MaldonatuJ eeren

Oock^de Prelatenfelfsy en die een ander leeren

By hem terfcholen gaen} Hy ist die te Sedan »

Toont datter een lefuit ^eel ketters "binnen k^.
Wie is die w^en lof, Gregori , fal f^erkgnden}

Siet hoe Molina gaet met Leffus doorgronden

'tGheen de rechtveerdigheyt <-vereyfcht Van ieghelijck^

En toont l>paer oockjen acs defchael maeckt onghelijck^^

D 2, Wilt
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Wiltghy de neeriiigheyt njm Salmeron aenmerckin^

En njm Corndimy met hun gheleerde 'bereken?

Oft de Ipelffrek^ntheydt <unn defen gulden-mondt,

VVaer me dat menigh hert heeft ^dmim dooripondtl

oft bltckfem en het ^ler die daer lot Strada komen.

En uyt Madridim, "ïï^aer njoor de rotfenfchromen}

Oft oochj^at dat oAugier in'tfegghen al ^ermagh,

In loien dat ieder boordtfehijnt eenen donder-flaghl

O herten Vol^angheef uyf^aerheydts borB ghefoghen.

Wiens ruft dat arbeydt ü: die nae Godt opghetoghen

Aenfchoulpt met nj f-verftandt 'tlicht njan dien daegheraet^

Waer door de duyfternü der ketterij njergaet.

Dan is't datghy nae hen de longheydtfult fien loopen,

Diefonder hoof yan loon de "^etenfchap verkoopen,

pnforten in't ghemoedt der Chnftelijcke ieught.

Ter "^ijl het Voeghftem is, de loijsheydt en de deught,

^arrety f^ie kan '^an <-u, oft, Ouiedo,flpï]ghen,

Tlpeefterren njan het Suydt ? la Lechijal a/erkrijghen^

*V lieuen Realin, voor toevlucht vandefadt,

Enfegghen datghy zjjt haer aldermeeHenfchat.

oft "^el die faller tijdt hebt d' ooghen neer-gheflaeghen.

En m "^lensfoetghebedt fal nemen haer behaeghen

De onbe^leckte Maeght^ E^nghy "^eefloock^gegroet

In't midden njan dit n/olck^^ o Claudi edel bloet,

Den eenen diefal hem tot "^etenfchap begheuen,

Den ander door hetf^eerdt ^erliefèn Jol het leuen,

Veeloock^^ae OoB en WeB gaen Voeren Godes licht,

En reyfen daer defin kgmtfelden m't gheficht,

Maer Ipeet, dat uloen plicht en ampt ü te' regeeren.

Te '^aken fuoor het heyr, en 'tonheyl afte keeren:

Dit iport 'rvan n) njereyfiht, o Claudi, dat defaem

Van d'eerfte Vaders bliju' in elck^n erfghenaem.

Dien
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Dien (iAquauiud volght, loiens ouderdom en iaeren

Ghetuygbt het "^eerdigh hooft bekleedt met Wte hayren^

!}{ae hem denyeerden [al 'theleydt enfoeteren laft^

Den Ipeleken in't ghetal '-uan dagh tot dagh aenloxft.

Gaety Fitellefciy njoort in't Uftigh packje draghen.

Een "Sipijs en kloech^^erflandt moet nae gheen iaeren ^raghen:

Den groenen ouderdomy daer toe een [nellengeeÜ^

Verlichten dttfi^aerpack^^ verfieten't aldermeefl.

En f^ijfelt daer met aen^ ghyfult den dagh aenfchow^eny

Als men nae hondert iaer het lubiléfal houlpen

Fan dat Loiola eerfi dit heyr heeft mghefielt.

En door des Pausghebodtghetrocken is m't nuelt.

Danfalmen ouer al, daerw^e kinders looonen,

Met blijdtfchap en met ^reught nj danckbaerheydt betoonent

n)at is dat ieder een met Ijponder fal aenfien^

Hoe dat ijermeerdert is het kleyn ghetal ijan thien.

Maer bouen alfal 'thooft njan al de Conmckrpjcken

De Koomfche fladt hoer h^reught m V triomph doen blijcken^

Enftetghy niet^ hoe dat den Ipijdt'-Vermaerden Raedt

En memgh Qardmael met nylijt al derloaertsgaet^

Vrhaniis 'tOpperhooft beficckt felf w^e kerckeny

En danckt den grooten Godt f-voor defe l^onder-'S&erckeny

Hy biedt v rueel gelucks^ en dat ickjtmeefle acht,

Waer dat het 'theetfte is^ daergheeft hy nj de loacht*

O Muti , "^at een Vreught fal dan njftel onfeecken^

Als nen ^^fullen doenfoo Vriendelijcken teecken

De groote ^arbarins'i en als m ut>e yreught

De heele Doereldt fal verblijdt z^n en njerheught?

Soo is't dat Godt dit heyr fal nemen in be^aren^

En tfaemen doen in deught opgroeyen en in iaren,

Denfloerten haet en nijdtfal zjjn nj mee
ft

geluckj

Denpalmfchiet meeft op als hygevoelt den druck^

D 3 Hier
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Hier treckt my op het Uetfl met/tjn beelfeegh-ba^r loefen

Berchmamn iieue jiel. 0^ noyt ghenoegh gheprefenl

O eer njAn't D'ieder-Undtl och! "^at een fuyuer licht

Van maeghdelijcke deught fchijut uyt njfiilghefichtl

Ich^jïe ^el y ruermaeck^y 'ch^fie die UefUe panden

y

Dieghy daer'-voor^ draeght bejloten in de handen:

Hier inghy toevlucht njindt m allen w^en noodt

y

Hier me tft dat ghy l^e^tfcht tefteruen oock^ de doodt.

Gheluckiq^h longhelingh y den hemel fal met lijden

Datghy hier langher blieft y maer nj aen d'aerd benijden,

Volght haerdi-e nj ^roegh roept: pluckt bloemen Neder-Undt^

E'dgaet^erchmannm graf beftroyen talie kant.

Aldus de Liefde Godts y met al dit foet njertellen

TJan 'tgheen de naefte eeulp Loiolas me-ghefellen

Soo fouden tot Godts eery als "smenfchen faligheydty

En lijden, en beflaen met groote <%fromigheyty

Vermaeck^e 'tMinnaers hert: tae gaf hem oock^ de "betten

VFaer me hy 'tlegher foud' aen alle k^ni befetteny

En middels om jijn ^olck^ te houden in hunjetsghty

Op dat niet met den tïjdt oeroudere de deught,

'tFFek\als de Liefde nugefielt hadd'^oor fijn" ooghen

y

En door het ^xfeldt gheleydt^ heeft met de knie ghebooghen

. Haer langh-ont^annen boogh , doen namfy in de handt

T>enpijly "^aer me datfy het allesfchiet in brandt:

Syfey: Hetgaet njoor goet\ enfonder langh te dachten

Trok^fy den boogh heel uyty en dat njan ganfcher klachten, .

Enfoo den pijl noch ijloogh foo fey fy: Grooten Helty

tAl "^tghy heel in '-vlamy "^ordt hier door meer ontfielt.

En daer me njlooghfy heen, njan "^aer Jy Iqm gekomen,

Maer die den minnen-fchicht hadd' door den brandt Vernomen^

Dtefagh rondom eni om^foo rafch hy tuiert onf^aecki^

En nep: Van Ipïens fcbicht ben tck^foo diep geraeckt^

Ey
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Uy magh kk^ haer n'tttfien di€ my heeft mbghen fchieteti^

O "^reede Liefde^ l^reet^ oj bomghfoet yerdrieten

n^oet leuen my een doodt^ ghyjieeckt my heel in brandt

^

En [urnen ferfi ghy uyt de traenen talie kant,

VVaer toe al dit ruertoogh ? oft "^iltghy my bedrieghen!

O neen! ich^ ken V Ipel^ ij n^ier en kan niet Iteghen,

^Matr laet my noch eensfen^ leydt my noch eens int njeldt

Daer ghy nj Compagnie m orden hebt geftelt.

En magh het dan niet zjjn} Dpiefalfe noch eens toonend

Den Vader die heeft recht te loefn byjijnfoonen-^

Looft fon^ en maen^ enfterr\ loopt rafch ofnellen tijdt^

Ghy zjjt het
,
ghy alleen die my 'tgejicht benijdt,

O Godt !ghy fiet my hier, ghy Dpeet mijngroot '^erlanghen:

Wanneer [al ick, doch eens hen om den halsgaen hanghen^

En groeten mijn gefacht, en bieden hengeluck,.

Die met myfullcnJlaen de handt aen ditgrootfluckj

Soo blaeckt, en brandt fijn hert,fo ylammen alfijnfinnen:

NU' ruoelt hy ^at dat ü Godt eens oprecht te rninnen:

En roept nu anders niet omtrent den hellen nacht

Dan^ O groot^ eew^igh goet, hoe kleyn loordtghygeacht!

De



}1 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

De Societeyt I e s v.

Non eft qui k abfcondac a calore dus. Pftlm. i8.

Ceeff landt en isfoc verr van hier, ofick onjleke't door mijn vier.

ONoyt ijerrmeyde Son, die met nj gulden "daghen

Aen heel de '^erelt deylt de ndchten , en de daghen^

Dte door nj foeten fchijn, en met nj ^urfer-root

Verlicht al tpatter ü, en treekt als uyt de doot:

Die V ai a;erqmcken doet 't ^)' men/chen ^ ofte dieren

,

Ah oock^de ^joghels /hel die aen den hemel f^ieren^

Enheeten loelle-com den foeten daegheraet^-

De dochter njan de Son^ die voor haer n/adergaet:

Dees
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Dees ^ereks klaere oogh, die met ij heete fttAelen

Door-fnijdt de ^^afie aerd' , en "^Ket daer in te doelen,

En "Gerekt daer "donder in, lae njcin een hlom^ken flijch^

Brenght ijoort dat edel gout^enmaeckt de Icerelt rijck^

Door nj fietm' op een rots de diamanten groeyen^

Dgor nj in een m^aüey de Jèhoone bloeml^ns bloeyen,

O licht! o "donder licht I o fiel ojan de natuur !

Hoe memgh duyfent^ mijl doorreyH ghy op een uur!

En dat met fulcl(^ een tracht^ 't-T^y met een focten morgen^

Oft met y middaeghs njier-^ njoor nj is met njcrhorgloeti:

Daer ü geen landt foo verr, daer ghy met k^mt omtrent^

Geen Undt foo naer den Noordt^ of 'tis nj loei bekent,

n^en bonten Mofcomt die doet ghy occh^fijn pelfn

Wel Iporpen njan het lïjf^ en lichter k[eet omhelfen:

Aen Groen-landt^ hflandt me, dat knipper-tandt Van konl^y

Daerfeyndt ghy '-van nj '-uier, op dat het brandenfouli?,

lae noua Zembla felfs al ist dats V dert terghen

Met noyt-gefmoltcn Ijs, met "^it-befneeif^de bergen^

Ghy fpeclt m haeren ficeiM>, het ijs hardt als metael

Dat fchroomt^feetgefcht , en ^loeyt ooch^door een Jlrael,

O 1 E s V rompagnie ! o '-uier <-uan onfe tijden !

i) hemels feeten fchvn ! fpijt al die nj benijden,

Ghy die daer op'yaerts rijf . en ouer al '-u licht

En firaelen mede deylt, goc\ uyt des fins gefcht.

De loerelt l^.is nu koudt, daer Iv^ noch Vier, noch leuen^

Godts liefde l&as ^^gaen, l^ie fat die '^eder geuen?

VFtefa! dien flmlocn gee[i '-uer^ermen} 6 '^le Jah
Belijdt 'iï>ie dat ghy Kij^sjy doet het ouer al.

'

VFel aen loopt als de Son^ en '^ilt poortoen foofchijneHy

Op dat d^ ^erelt fte door nj haer ijs ^'erd'^ijnen,

Loopt njoort njan eew^ tot eew^, en l^ilt noyt blijuen flaen^

Soofal 1^ glans enfchijn noch dtijt ofoorder gam,

E Deuis
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Deuis vande Societeyr,

AD MAIOREM DEI GLORIAM.

De So^

cicteyt

TOT MEERDER' EERE GODTS. { ^l'/J^''

IHhouagrooten Godt^ o natmfeer hoogh njerheuenl

Vl^eerdt in eengdde fm met feerlenrijch^ghefchreuen^

Voor "Wie dat altijdt knielt den eerflen Cherubijny

Van loïensyief dat brant den hooghflen Seraph'ijnt

Tot V iji't dat ick^fiier, tot y driju' tch^mtjn fchichtent

Chy light alleen int hert^ injtel^ in mvjn geynchten,

Hoe dick^ds ^enfch' ich^met^ als ich^de peesr hoorjiaen,

Ach,moght ick^^ moght ick^een^y ach^ moght ic\^mede gasnt

èlaa!
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Bhtes! mijn Kinders liefdie houden rny beneden^

Die ^tl ich^tot nj eer, tot w^en lof befteden^

Tot meerder' eere Godts: die nj foo met en minty

Diefchrijii ick^uyt den broo, dat ü een bafiiXrt kint.

Van, y zy lof ick^hen ge'^orden een hly moeder

y

^Kjenjïe noch onder hen met een onaerdigh broeder.

Toe meerder' eere Godts heeft ieder voor fijn looort^

En l&ilt daer Voor yerbraudt^ "^ilt daer Voor fijn vermoort,

Siet hoe Lotola n^lamt nu njan 't canon gefchoten^

Dm eertijtSjfoo my dunckty de liefde had" ghegoten:

Al had" hy aen fijn been een grotir^£lijcke frnert,

Nochtans "^oé hy ge^ondt njeel dieper in fijn hert.

Hy fiey Jen oorlcgh op aen Mars ^ en aen '^ellona^

Hy loiH een vromer firijdt als die van T^a?npelona:

VFaer hy ooct^ den laurier aen fijnen y'jjandt nam^

VVaer toe dat (fefar noyt^ noch Alexander quam.

Van d'ien ttjdt enfiondt^ loat doet hy doch, als branden}

En/èyndteen heeter ijier nae heete Mooren-landen,

Ignatiud ü <uier y 'ten kan nietfiiUefiaen,

laefietjoock^ daermen't blufchtydaer neemt de m^lam noch aen.

En nae dat op Xauuer den Moor eens heeft gaen ruften

y

Wat heeft hy niet befeylt''^ "^at njerr-gelegen cuBen'-

Hy heeft het kruys geplant onder den Indiaen,

En ^aer omtrent de fin de f^erte menfichen gaen.

Het ü de moeders aerdty het bloedt en kan niet liegheny

Al '^at rvan arents k$mt daf^ilt om 'thoogh^e ofliegen*

Een moeder geeft haer lufi en driften aen haer beelt:

Daer ü 'k^n Ipeet met l^at, dat 'm de kinders ^eelt.

Tot meerder* eere Goiis fiaet ieders lijfte panden.

Tot meerder* eere Godts gaen fy in ^vremde landen.

Tot meerder* eere Godcs en ijfer met te groot

y

Tot meerder* eere Godts gaenfy oock^in de doodt.

E i Bcve-
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Beveftinglie der Socieceyc, op den feeftdagli van SS.

C o s M A s en D A M I A N V s.

r. 1 • 1 f . .. c Sief hae dat den hemel (laet.
reiiciDus aulpicus. s -c 1 *> . * i *r ^ Eer ghy t z.ecvunerts tnne gaet.

Aet liegen tmjdt en breet njlompels^ "^l^g, en njdenen^

Licht arik^rs^ h^tbels los, en l^dcht geen yolle rnaenen:

Sa^ ^^eerdigh fchecff'gêtuygh^fi^ njeerdigh nae den mafi^

Laet 'tfsyl ten Vollen nyt^ dmli^int diefiaet nu> yaft.

'En li>tier nae dochgedacht? enfetghy met dees lichten,

IToor '^ie denlomt, en 'Z^e\ eii (lormen moetenf^ichtenl

Hoe helen fiaenfy niet daer midden m de locht.

Om leydtfmans, y te. zijn tot eemn hloecken tocht^ _.

Stierty,
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yj
Stierty roert dan t'zee'^aertsin; l^ant als dees lichtenfchipen^

Geen on'^eer üfoo trots^oft moet toymt'^erdlcijnen:

lae fmnt, en golf̂ en baer^ en ongetcmdx Hroom^

Dieftaen als maghteloosy gebonden inden toom,

'tEn ügeen Ledaf-draght:, 'ten zjjn geen J'^aene-hinder^:

Toeten jlovjght h:er ftil,ghy zjjt maer leughen-njindersy

De broeders van dat vier daer Troia door njerdloeen^

Ey! feght "ï^at ijfer doch met hen en zje gemeenl

V meyn' ickj, lieite paer^ nj meyn tcl^ 'ït^aere Broeders,

Ghy die loei eerttjts loaert oock^ Voor v doodt behoeders:

V meyn ick^ Damiaen, V (jjjma , door nj doot

Soo Krijght ghy njoüen laB njandefe nieuwe ^loot.

Wel jiet dit fchip eens aen^ het feylt op V genaden,

'tIs met gheen geit, oft goet, o/t kgopmanfchap geladen^

Hier ps gheen ander ivaer' als lichaem^fiel en bloedt,

lae die zijns' coch^gereedt te jïorten mden nyloedt.

'tOheloou' ü hunne njracht, dat ^zfoerenfy tenbeflen

De ronde loerelt om, nae Suydt, CN^ort,OoB, en VVe[len.

Dat ipijH de vlagh nj aen, die op hun maÜenj\ieef:

,

Denfeghel van hetfchip ^ daer't al fijn kraght ^an heeft,

O \esv foetcn naem ! o naem njol Van genuchten!

Wat defen naem befchtjnt,temveeH en florm moet njluchtem

Hetfout y en bitter-nat njan nïjdt en tegenff/oet,

oAlleen door defn naem^ ivorthomch-Jiiycker feet.

^WVt kracht nJan defen naem foo fiUen Jy gaenfeecken

\AI Ivat verborgen ü^ de noyt-befochte hoecken.

Syfeilengeen pilaar As 'tlaetftènja:n huw^erck^,

Maer feylen voort en njoort^ in onloeer euenferc\^

Wel aen dan kjpecke vloot', het zjjn nu hondert taereTr,

Datghy op defen dagh te zee'^uerts in quaemt vaeren:

Vaert^ roert
, feylt , fiiert föo langh te recht' en flincker handt^

Tot datghy Vol ge^ms loetr h$ert in 't'-vadarUndt.

E 5,
De
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De Socicteyt belooft oock vruclitai nac hondert iaën

In feaeda vberi, T/i/. 91^ \ ^^.^ vruchtUcr

AetBma^l gmgh kk^defen boom

^ Planten hy den "^dter-ftroom:

^k^docht hy jd blijuen fiaen,

'lae oock^groeyen altoos aen,

Tot dat hy ^ordt hondert iaer,

Bn meer eeu'^en noch daer naer:

Want fijn 'tortel heeft de njloet.

Dis da boomen l»ajfen doet.

JMaer



VOOR-DICHTEN. ^
Maer 'ken Ifias noch niet van daer,

OficJ^lQierclttempeefigelpaer:

Daer quam eenen Noorden '^int

Vande felfie dtemen nj'mdty

En blies al Jtjri gram/chap uyt

Ouer defe teere ^ruyt.

Hy loon njellen die^ foo 'tjcheen^

Oft loei fchenren heel njan een:

t>us f^rach^ ich^ tot hem en Jey^

Keert nj onteer na de ley^

Nae de toornen ijan het "^outy

^aer ü menigh Jiercker hout,

VFaerom doch dees ionghe plant

Soa beHormt njan alle cant}

Maer al blaefdy noch foo ftijfy

Noch foo ruym^ en noch po r'pjfy

Enen ^el foo flaetfe i/aBy

En geckt met nj ouerlaH:

Jae groeyt foo njeel fiercker aen,

Hoe g haer meer lodt doen n/ergacn^

Des Jal ( loii het ffijt oft rout)

Altoos z^n een leu-chdigh hout^

Wel ge^ortelt , W bevrucht^

€n ijroom teghen al gerucht,

VVddy "^eten '-van Ipat handt

Depn boom eerB ü geplant}

Van Loiola kreegh hy naem,.

Van tempeeften roem en facm:

Vruchten droegh hy njan't begin.

En nae hondsrt iaer niet min:

Want hy heeft den feluen atrt^

SchoTP hy, ii eert eeal0 bmert» v^v-^ •

•^

De
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De Societcyt tracht nac d'ccuwighcydc.

Non cft mortale quod opto. | ^^ '''f' ^'^ f^^^'
,

Oorty Lefer^ hoort l^at dat bedtet:

Den T{idder die ghy Jlek^n fiet^

Hy toont v de Societeyt^

Die loopt den rinck^ njun deetiUflgheyt,

Het peerdt daer defen man op rijt^

Dat is den njlug , en fnellen tijdt.

Als dien met nj komt op de baen

Dan t^eet het niet van traegh te gaenl

Chj
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Ghy light in eenen fiiüen droom.

En dit looft met een mollen toom^

€n dit loot-t menigh hondert mijl.

Als ghy maer ruft een klejne "^IjL

En foo '^aer ü des loerelts loopy

rDaer loopt lytt doch d ouer hoop,

Den eenen loopt om eer^ en pracht

y

Em fteunt op't ijs Van eenen nacht:

En eer dat fijnen boom ü groot, ' ^\ .^^

Soo ü den planter pjmael doot.'^ '
'

Het minfte dat de k^ns eens draeyt,

n)aer lightjijn heelen ftaet bekaeyt.

Een ander loopt d'^ieers door de %ee^

En feylt daer nae een gulde ?'ee:

En ü daer , om een loeynich gout,

Soo dick^ils tot de doodt benotf^t.

Een ander loopt 'hjn "^eet niet "^aer.

En dat duert tien en tlpintich laer, \

E-^n ü dit met een r^l^onder dinckj

Hoe iceynigh fteken defen rinckj

Hos ''ïveynigh ftiersn hunnen loop

Vï^aer dat den hemel is te koop}

Waer eUken ^oet-ftap die ghy ftelty

Tot V groot ^oor-deel '^ordt ghetek.

En hier ut dat Loiolas heyr

Soo langh nu heeft gheftiert de fpeyry

En houdt fch op de rechte baen.

Het fiet den rinckj recht voor hem Jiaen:

En ü nu fek^r njan 'tge'^in.

Want fiet de lancy moetter m,

2ck^ bidd V, Lefer, z^dy iPijs,

En loopt om gemm and'renprijs,

F AF-
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Om <rv^at reden (rverfihejden Rfligietife Ordens op

(Tverfchejden tijden inde H. Kereke ^er^ojeckt

'^jn^ ende n^mmtlijek die njftnde Soeieteyt IesVo

^^^ E groote ooglie van d'alghenleyne voorfidi-

^^Ife agheyt Godts,ghelijckfe hare forghebeftreckt

^^pj^tot alle ghefchapcne dinghen, alfoo ncemtfe

^^^^ ^ygfeenthjck en in'tbefonder haer ghemerck

op de regeringhe van het ichoon bouwfel der H.Kereke,

Tot wiens behoudt en weluareii faoder van noode is datfe
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Op fulcke tijden ciide plactfèa onderfet worde , dacr-fe Eerjfe

dreyghc te vallen, foo wordt men ghewaer by ondervin- ^^^^n

dingc,datter noyt ghebrcck en is van foodanighe fteunfelen
Ye'^'l"^^

als den noodt (oude moghen vereyfchen. Onder defe zijn gun m^

wel altoos de vernaemfte gheweeft de Religieufe Oï- &^^M^

dens, die onder het beleydt, al is'tvan verfcheyden inftcl- Ycnon"-^

ders ende reghelcn , dit eenigh wit nochtans foecken te der^andt

betreffen, datfe, foo waer oft wanneer erghens het Catho- '^"^^f^-

lijck ghelooue oft de Godtfdienlligheyt comt te befwijc-

ken , de felue oft teghen den val houden ftaen , oft met

cenen nieuwen ijuer wederom oprechten. Eer de Socie- Florimu-

, teyt opftondt, waffer fchier de hecle wereldt door foo "^. ? ^

grootc onwetentheydt ende mil-achtmghe van Godiijckei.i.c.iS.

dinghen, oock onder de G heeftelij ckheydt( aen wie het

tocftondt de fielen te bewaeren ) darter niet anders uyt

volghen en conde als ketterijen en dolinghen : de welcke

nu hebbende het veldt ghewonnen met eene iammerlijc-

ke nederlaghc van alle de Noordfche landen , heeft Godc
ter goeder ure den H.Ignatium verweckt om een nieuwe

bendere weruen: door welcker voortgangh en ftichtbae-

ren handel foo in Godts-dienft als in de ftudien en weten-

fchappen, niet alleen de fchaepen , maer oock de herders

felue binnen fpoor fouden blijuen,oft,in-gheval fy daeruyt

gheweken waeren , wederom inkeeren. Dus heeftmeii

gheden terftont in't beginfel vande Societeyc , foo waerfe

haeren voet ftslde, eenen nieuwen luyfter ouer alle Kerc-

kelijcke dienften comen , de welcke nu niet meer onghe-

fchicktelijckals voren, maer met behoorlijcke fèeghbaer-

hcyt ende eer-biedinghe ghedaen wordende
,
quam den

glans voorder tot de leecken toe : die allenghskens het ex-

empel van hunne ouerigheydtnavolghden,ende in plaetfc

van ontucht de deught met de vreelè Godts begonften te

F z aen-



44 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

acnvecrdcn: foo datter vele met traenende blijdfchap hief

van den almoghcnden Heere danckcen, ende voor ghewis

hielen, dat dele nieuwe Religie van Godt tot dien evnde

was ingheftelr, op datiè de GheeRelijcke tTamen ende de

weereltlche perfooncn van defe bedoriiene eeuwe tot hun-

nen fchuldighen plicht foude brenghen.

Tweede Andere waeren van ghevoelen, dar^ ghelijekden Sooix

^^^rTJhe
Godts in't vercieren van fijne bruydi: de H. Kercke ver-

denh^vdt maeck neemt in haere lullbaere verfcheydenheydt van al-

z'an vele lerliande ftaeten ende ampten , alfoo door d' inftellinghe

l mten.
^^^ Societeyt den Geeftelij eken tlaet met defe nieuwigheyt:

heeft willen vereeren , datter een Religieufe Orden fouae:

weifèn;, die noch in kleedinghe, noch in uytwendighe

manieren van doen foude ouer-een-comen met cenighe

Monicken^ende euen-wel foude zijn een biddende Orden^

om deChriftelijcke ghemeynte in't befbrghen van haerc

faeligheydt om niet te dienen. Het was eenen beklaeghe-

lijcken tijdt, inden wekken dien heylighen naem van

Monicken door d'ouerhandt vande quaede tonghen vry

wat verfmaedelijckluydde, ende dief*haluen foo ghevoe-

gelij ck niet en fcheen te zijn om met beual inde herten van-

de ketters ende fondaeren te vlocyen. Daerom achten-

der vele^ dat de Societeyt tot defe ghelegentheyt van Godt
bewaert was, om fonder na-dencken van dierghelijcken

naem ende profeffie, mee meerder ontfagh ende vrij-

igheydt foo wel de fonden^als de dwalinghen acn te taflen.

Soo veel iffer af,datjghelijck menighe Religieufeningheen

Orden en fouden ghegaen hebben, hadde'r die niet ghe-

weeft, de welcke fy metter daet hebben verkofèn: alfoo

menigh man inde Societeyt ghecomen is, die, fonder dat

defe ingheftelt waere,noch inualnochghedachten en fou-

de ghehaclt hebben van Godein eenighe Religie te dienen.

-ii-i: Den
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Den meeden hoop gaf voor reden van onfe inftellin- Derde

ahe het nieuw ^heweic der ketterijen, van de welcke de ''^^'^^^''

H. Kercke door d'afvaliicheydt van Luther ende meer ^^nt der

andere fijns ghelijckc fterckelijck beuochten wierdt: koteren,

want alfoo pleegh de foete beichickinghe ende wakende
voorfichticheydt Godts teghen nieuwe ghebroetfèls van

Satan nieuwe ieghers te bcfchrijucnj ende die onder 'tbe-

leydt van kloecke leydf-mannen onder d'ooghen van fijne

vijanden te ftellen , om den fchik aen de ielue te bieden.

Soo heeftlè den H. Auguftinum met de fijne in t velt ghe-

ilclt, min noch meer als eenen Paulum^ om dat hy de

Manicheen ( waer uyt hy ghefprocen was ) ende de Pela-

gianen foude verwinnen: op de {èkie maniere heeftlè in

verfcheyden tijden verweckt nu den H. Athanafium teghen

d'Arianen, nu den H.Cyrillum teghen de Neftorianen,

nu den H. Hieronymum teghen loumianus, Heluidius

en Vigilantius ; nu den H. Norbertum teghen Tancheli-

nus, nu de HH. Dominicum enFrancifcum met hun uyt-

ghelefen volck teghen d'Albigoifen. Wat foudefe min
doen in onfe tijden, als Luther, Caluin, Menno, Zuin-

ghus , Buecrus , en al dat helfch ghefpuys ghewapent met

ontucht ende ongodtlijckheydt onder den fchijn van

Godts louter woordt (datfe nochtaéis oueralvervalfchten)

het hooft ende de leeringhen vande H. Kercke quamen
befpringhen? Hoe wel daer gheen ghebreck en was van

verfcheyden Prelaeten, Religieufen, ende andere gheleer-

de , achtbaere , o-odtvruchti^he mannen, die hen fbuden

wederftaen ; euen wel, om dat den düyuel niet en ioude

fchijnenmeer maghts te hebben in fijne kinderen om de

H. Kercke te bevechten, als de Godtlijcke wijsheyt in

hare dienaers om die te befchermen j heeft teghen nieuwe

vij anden eenen nieuwen legher ghemaeekt^ ende dien on-

F
3

der
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der het bcleydt vanden H. Ignatius iiVt velt ghebroght,

glieuende aeii den feluen, ghelijckaen eene Compagnie-
ColoncUe, den naem van fijne bcnde^oft Societeyt Ies v,

op datfenoytvergheten en ioude de fonderl.jcke verbin-

tenilTe diefe heett, om onder fulcken hooft ( als den Sone

Godts is ) kloeckelijckouer al te ftdjden, ende fijne ma-
niere van leuen nae vermoghen op het naefte endc vol-

maeekfte nae te volghen.

HET TWEEDE CAPITEL.
Hoe de Societeyt I E s v Unghe meren te <ruoren <^ooy-

feydt is. Verfcheyden mjlorien hier toe dienende.

H E L 1 1 c K Godt forawijlen met fchroomelijcke

_"J teeckenen, fooin deiochr,als op der aerdcn, d'aen-

ftaende plaghen ende ftrafFen te kennen gheeft ; alfoo doet

liy oock menighweruen fijnen toekomenden feghen ende

glieluck voorfeggen , oft door heylighe perfoonen die hv
nier toe verlicht.oft wel door eeni^hc andere fiCTueren enae

vertooninghen. Dit blijckt al mede inde Religie van onfe

Verfchey- minftc Societeyt: van de welcke indien wy gheloouen wil-
den pro- ien dattet ceniglie voorbodcn gheweeft zijn onder d'ou-

vandT ^^ ^^'^^^ nieuwe Propheten, fullen gheenllins afwijcken

Societeyt. van'tghevoelcndcr uytleggers ende leeraers. Den H. Pro-

V^ü.67. ph^te Dauid fcght hy niet? Sy ü l^anck^ghelooorden^macrghy

10. II. hebtfe Volmaeckt : w^e dieren fullen daer in i»oonen: den He-

Tom, 1. in breufchen text leeft, V^e compagnie, oft regiment der foldxten

^f r'
^^ fldaer in ipoonen: door welcke woordenVclafquez leert dat

cap. 1! ^^ Societeyt I e s v beteeckent worde. Den Prophete Ifaias

annoc. 9. noch klacrdcr : Gaet henen ghy rajfche Engelen tot het afghe-
llai.is.z.

l^ygl^fi gfj^Q ghefcheurdt njolck^^ tot het njerynerlijch^n^olck^

nae

G
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V(te het "^elck^heen ander en is. Weicke prophecije Benzo-

nius, LummiLis^ Bozius, iae de glieheele weielt bekent in

de Societeyt I es v volbroght te wefèn. Den H. Eiiange-

lift loannes , aen den wekken de toekomende tijden der

H. Kercke kenbaer ghemaeckt zijn,ftelt in fijne Openba-
ringlie defe woorden: 'Ende den T^ïjfften Engel beeft met het ^^oc.<),

trompet ghebUfen^ ende ich^ hebbe ghepen datter eenfierre njun
^'

den hemelgheuallen "^as op d'aerde, ende haer is den Jleutel '^an

den put des afgrondts ghegeuen. Waer door Thomas Angli-

cuSj Oforius ende Bellarminus bemercken dat claerlijck

voorfeydt is, dat nae de vier biddende Ordens, beteeckent

door de vier voorfchreuen Engelen, ten laetften een'ande-

re foude comen, om haer teghen een nieuw-oprijfende

ketterije te ftellen. Ende wie ilTcr, of hy en fiet niet dat de

fterre uyt den hemel gheuallen,die daer open doet de wijde

poorteder hellen, den afghen allen Luther beteeckent? te-

ghen den welcken den H>Ignatius met fijne Compagnie
van Ies V s den ftrij dt opghenamen,en<ie het trom pet van't

H. Eiiangelie shefteken heeft. Den H. Vincentius ende Tra6b.de

loachimus Abt hebben in hunne tijden 'tfclue beucftight, ^'^^ 'P'"

te, weten ^ datter in defe fefte ceawe der H. Kercke een *

"^^*

nieuwe Orden van Dodlorcn onder den naem I e s v foude

opftaen : wantfe fpreken aldus ; Datter een mew^e Orden

ende Religie onder den num Ies m fal koeienydi e eenfdeels Clerc-

ken, eenfdeels leecke Keligieufenfd begrijpen^die in de fefte eet4r^e

ende het eynde der loerelt ftl uytfhvjnen : dat dit een ApoBo-

lijcki Ordenfal^efn^ende op een e befondere muntere aen desPaus

ghehoorfaemheydt onderworpen: de "Weicke d'opgheblafne meefters

Ctzijnde woorden vandevoorghemeldeLeeraers) door ha-

re ftudien foude doen finjghen. Men foude gheen claerdere

woorden, ofcdic beter op de Societeyt pallen, connen by-

biengheii.Voeren wy niet den naem 1 e s v? zijnwy gheen

Ordeii
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Orden van Clercken ? bcfluyten \vy niet mede Religiën fe

leecken^die wy tijdelijcke Coadiutenrs noemen? Maer wie
van ons foude dcrren fegglien , 'cghene de ietue Auteurs

^cïcLxïcn: dat die Orden [onderlingh om de Vrijtcheyt desgheeftsy

en bcfondere wnfte Godts tot haer , aheprefen fal borden ? door

yölmaecktheydt alle andere te honengaen 5 ende ds eenen Bcnia"

min meer dan dmdere Van Godt bemint fd "borden ? dat de

Ht^aufen door haer huipe Vredefnüen genieten} dat dit een Orden

der Rechtverdighefat ipefen^ aen de loelcl^geiont is 'tienen van

den Sone des rnenfchs Volmaccktelijck^ nae te volghen ^ en den laet-

Benzon. Jien oogfl in defchnere des Heeren te Vergaderend diemen feghc
ex loa- ^^^y^ Qj^ ^Q contemplatie op eene Ipolckefitten: en dat dit een Or-

Abb. ^^"^ '^^^^ Volmaeckte mannen "^efenfal^die 'tienen Ch Ri STI end^

c. IC. & derApofielen onderhonden^Dck en dierghelij ckc meer dingen,

^-
J'^ hoe heerlij ck ende lofFelijck (y oock zijn, fchickt nochtans

c. i.in Benzonius ende andereder Societeyt Iesv toe; wiens
lerem. voomemen ende forghe, foo wy hopen, altoos meer fal

zijn om Ibodanighen lof door ouertreifehjckc daeden te

verdienen, als door ij dele woorden liaer van d'aenghewe-

ienc eere vermetelijck te beroemen.

Hift.Soe. Omtrent vijfthien iaeren eerde Societeyt begonfte,is
tom. 2. Archang;ela Pani^arola Ouerfle diev/eeft van't Clooiler

vande H. Martha te Milanen, een vrouw-perfbon van foo

groote deughden, datfè feer dickwils van Godt toekomen-
de dinghen verftondt, en de ielue voorieyde : onder ande-

re, foofe fbrohvuldidilijck badt voor den ^rooten noodt

der H. Kercke, heeft haer Godt te kennen ghegeuen , dat

den tijdt naeckte, in den wekken hv foude Apollolijcke

Priefters vande Societeyt Iesv tot hulpe van fijne H.Kerc-
ke feynden. Nae hare doot volghpnde in't officie Nfaria

Arconata heeft aen alle de Pvcligieufen fekere ghebeden

daghelijcks belaft, waer mede fy verfoecken fouden, dat

dien-
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ciien tijde doch moghre verfpoedt worden , ende Godts

belofte gJiecjueten : de welcke fy foo langh onderhouden

hebben;, tot dat P. Bcnedidliis Palmius met noch eenighe

vande Socicteyt^ door 'tverfoeck van den H. Carolus Bor-

roma^us, inde iladt van Milanen tot hiilpe \an fijnen Bi-

fchoppelijcken lall ghekomen is: wanneer die Reiigieulen

'tfekie aen hem verhaelt hebben^ cndenae-der-handt met
brieuen oock aen den Seer Eerw. Generael der Socieceyc

P. Claudius Aquauiua beveftight.

Als den H. Francifcus Xauerius fijne (ludicn inde Vni- Turfell.

uerfiteyt van Parijs vervolghde, hadde fijnen vader laillis y.[^^ ^.:

nu ghcfchicktjOm de groote onkoften^den feluen wederom ub. 1 .c.i.

t'huyfwaerts t'ontbieden : 'twelck fijne fufter verftaende,

die airdan Ouerfte was in't Convent vande Difcalzen,heefc

door brieven haercn vader ghebeden , dat hy hem fijne

ftudien foude laeten volcynden : want hy van nu af van

Godt ghefchickt was om Apoftel van Indien te wefen.

In de ftadt van Arnhem is eene treffelijcke weduwe Radems

gheweeft met naem Reinolda* , fèer vermaert om haere '" Vira

neyligheydt. Soo Godt aen defe allede ftraiFen der oorlo-
iit,.x!c!i!

ghen veropenbaerde , die ouer Duytflandt honghen, ende

ouer ons Neder-landtfouden komen, heeft hy haer mede
vertoont datter een nieuwe Orden van ReUgieufe Priefters

foude komen, die de H. Kercke teghen de ketterije foude

bcfchermen: 'twelck allTe by fekere ghelcgentheydt inde

teghenwoordicheydt van Petrus Canifius vertelde , fes

iaeren voorden aenvangh der Societeyt, feyde fy , dat hy
ccn van die wefcn foude.

Inde woefteProuincien van Paraquaricn is defe fekere

OTicrleveringhe ghevonden: dat den H. Apoftel Thomas,
die in't beghinfel der H. Kercke 'tghelooue aldaer ghe-

plant hadde, voorfeydt foude hebben, dat in navolghende

G tijden
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tijden tot defe landen Apoftolijcke Priefters fouden ko-

Ann. Pa- men^draglicnde in hun handt een cruys ^ die hunne nae->

raq.ióió. komelinglien 'tfelue ghelooue fouden leeren, 'twelck hy
^ ^^' hen alfdan verkondighde. Dus als d'onfe hier van niet

wetende^ door Godts fchickinghe in die landen eerft ghe-

komen zijn met het cruys in de handt, hebben d'inwoon-

ders eendraghtelijck bekentjdat dit de mannai waeren

die den H. Apoftel Thomas belooft haddco

Ann. Onder het barbarifch volck van ^thiopien , diemen dè
^ihiop. Galen noemt, is fommighe iaeren eer de Societeyt daer
^^^^' ghefonden wierdt, eencn gheraeynen roep gheweeft (foo

cenighe die bekeert zijn betuyght hebben ) datter binnen

corten tij dt witte Priefters fouden komen, die het landt

fouden van dolinghen fuyveren , ende de waerachtighe:

wet der faligheydt leeren..

Soo de H, Terefa opeenen tijdt in haer ghebedt op^

ghetrockcn was, heeftfe gliefien de ghedaente van vele Re^
ligieufen der Societeyt I e s v, die in de handt fchoone wit-

te vendelen droeshcn: 'twelck foofe met ^roote vreu^rht

Ribera in aenfchouwde , feyde Christvs tot haer: Of ghy

Terefi^
wiftTerefa, hoe grooten bijftandt mijne H.Kercke van

üb.4c.;. defe ontfanghen fall Welckvifioen ouereen komt met het

ghene den Abt loachimus voorfien, ende 'nv frjne fchriften

achter-ghelaeten heeft, tot trooft ende verweckfel van een

ieghelijck van d'onfe, om ghetrouwelijck C H R.i s t oiii:

fijne Societeyt te dienen*.

HET
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HET DERDE CAPITEL.

Dm ecrJieP2 mde primi^^elflen injldder der Sock^

Ujt^ ^ I E S V S Ch R IS T V S.

DE Societeyc Ies v,ghclijckfe den naem niet en Iieefc^

fooen heefcfc oock niet den oorfprongh vanden H.

I^natius:waer inwy onfen Vader te min onghelijck doen,

hoe hy beter geweten heeft dat defe Religie gheenen vondt

•der menichen en was^noch oock door fijn vernuft oft wijf-

heydt ingheftelt , maer door Iesvs Christvs alleen,

die de maniere van leuen, de welcke de Societcyt volght,

cerftmael door fijn exempel, en daer nae met fijne lee-

cinghe verbeeldt heeft. Dit ghetuyghen ons in den eerfteu

alle de Conllitutien, reghelen, regeringhe eiide oefFenin-

ghen der feluer: want ghelijckerwijs d'Apoftelen nae 't ex-

empel ende raeden Chrïsti in fuyuerheyt endeaermocde

.gheleeft hebben om beter het H. Euangelie te verkondi-^^^ ^'-

ghen, alfoo alle die in de Socicteyt komen , doen beloften ^^'^_5-^^^^

van eeuwighe fuyuerheydt ende aermoede. Wederom uyt ü

ghelijck hen d'Apoftelen befonderlijck aen Christvs
ff^J^'^'

hebben opgl^edraeghen , om de ganfche wereldt door,

'ten beliefte huns meefters , de faligheydt der fielen te be-

Ibrghen: alfoo fpreydt haer de Societeyt I e s v door alle

gheweften der wereldt,om tot 'tfelue voornemen te ghc-

raken. D'Apoftelen ende hunne naevolghers hebben nae

de Hemel-vaert Christi den H.Petrum als fijnen Vicaris

ende thooft: der heyligher Kcrcke bekent, fulcken gehoor-

faemheyt bewijfcnde, als hem in de plaetfe Christi
toequam: alfoo doet oock de Societeyt,bouende ghewoon-
lijckc belofte, die allen Religieufen ghemeyn is^ noch eenc

G i befon-
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bcfondere belofte van ghehoorfaemheydc aen den Paus

van Pvoomcn , naeuolgher van Petrus, ende 'thooFt der

H. KerckcTcn laetlten ghelijck d*Apofl:clen,volghens het

exempel Chri STi,uytwendighlijck eene gemcyne manie-

re van leucn hebben onderhouden, om bequamelijcker

de herten der menfchen tot Godt te trecken , ende om be-

ter den gheduerighen aerbeyt in't bekeeren der fielen t*on-

derftaen : alföo de Keligieufen der Societeyt ( 't ghene Pius

den IV. van henUeden (cghz) ghelijckse den naem Van I e s v s

aenghenomen hebben , alfoo doenfe hun beHe^ om met "^ercken^

leermghCy ende exempelen onfenHeere IesvmChristvm tn

alles nae te volghen^ ende door fijne Voetfiappen te "handelen. In-

der voeghen datmen fegghen magh dat de Societeyt gheen

nieuwe Orden oft Rehgie en is, dan wel eène hervattinghe

van dmftellingheder Apoftelen,van tij dtalleeil^ende niet

van naem, noch van autheur verfchillende.

Haerein- Ten tweeden , dat haere beghinfelen van Godt afko-
fteiUnghe i"nen^ende niet alleen vande menlchen , beueftiahen opent-

lijck in hunne brieuen d'andere Paufen. Paulus den IIL

jfoo hy haere eerlle inftellinghe ghelefèn hadde, heeft van

de Societeyt ghefeydt: Hier ü den gheeH des Heeren. Grego-

rius den XIII. verclaert , dat den H. Ignatim ende pjne

tnedeghefellen randen H. GheeH Verweckt zjjn. Infghclijcks

ftght Gregorius <len XIV. dat deKeltgie van de Societeyt

Ies V num de 'hetfte tijden door de Codtlijcke njoorftchtigheyt

isvoortghebraght. Wat betoont anders de wonderlijcke be-

keeringhc van den H. Ignatius, die van eenen (oldact al-

leen de wapenen ghewent te handelen , is. eenen inllelder

van eene foo irheleerde ende heylig[he Relio;ic gjheworden?

Wat betoont anders dat fchoon viuocn, in het welck

C H R I s T V s met fijn cruys ghelaeden aen Ignatius bid-

dende fich veropenbaerde , belouende dat hy hem te

Roomea
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Roomen altijc ghenaedelijck foude byftacn? Wat betoont

anders d'onuerwachte veranderinghe van den Cardinael

Barcholoinisus Guidiccionius^die van eenen vijandr van

alle nieuwe Religiën is fulck een vriendt ende voorvechter

der Societeyt gheworden, dathy bouen alle andere de fel-

uevervoordert heeft? In der waerheydt dit en is gheen*

ongheftaedichey t van ghemoet^noch vangheuoelen, macr

ecnheymelijckghewekvan de Godtlijcke handt gheweeft.

Tenlaetden, dat de Societeyt niet van de menfchen,

maer van Godt haeren oorfprongh treckt, blijckt claerlijck

uyt d'approbatie vanfbo vele Paufen t'alle tijden by vcr-

fcheyden ballen vernieuwt ende beueftight; uyt dedeught,

volmaecktheydt, onverwinnelijcken moedt endevolilan-

digheydt van foo vele edele, gheleerde ende anderfïins

trefFclijcke oft vermaerde mannen, die hen tot de So-

cieteyt hebben begheuen ; ten laetften uyt hacrc foo

groote vermeerderin^he, dewelcke binnen foo corten tijr,

niet tci^henftaende alle de vervol diindien , met eenen on-

uytfprekelijcken voortgangh ende aenwas der H. Kerc-

ke, foo in't ghetal der gheloouighe, als godtfdienftigheyt

ende godtvruchtigheyt, i^helchiet is. Dit en heeft noch de

vernuftheyt van Ignatius, noch de wijsheyt van fi ne

mede-^heiellen vermogjht uyt te wercken, mits het de

cranckheyt der menfchen te bonen gaet-, maer het is Godts

handt , die fijne Societeyt helpt ende vervoordert.

HET VIERDE CAPITEL.
Wfterom Pien defe Kdigie den nMm njpindc

Socktejt I1.SY ge^<icucn ü.

HEEN blinder quaet als d'afgunftigheyt, de wclcke

niet aen en fict waer oplè haeren tandt wet , ten

G 3 minften
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De ht' minfteii datfehaer veiiijii magli uytfpouwen tegheii disfe
rrn /^/?f-

[^^^^^ De ketters, foo wel Caluiiiilteii als Lutheranen, die-

nacm lijckfe van hun beghinfel altoos ghebecen zijn ^heweeft
vande op de Icfüiten, hebben de feluc niet alleen vervolght met

' te"^~
^^fc^dtheydt enbloet-verghietinghein hunne lichaemen,

maer oock met lafter ende fcheldinghe inden naem diefe

voerden, vandeSocieteyt I E s v. Delen fcheen hen wat te

fterck in drooghen , ende en konden niet verdraghen, dat-

ter fulck een licht inde H. Kercke foude opgaen, wacr door

hunne duyilere fiiycken vande verbloemde redenen , diefe

het flecht volcksken voorhielen , fbudcn ontdeckt wor-
den: daerom hebben al fchemerende teghen fijne ftracien

beaonfl te baden, gheliick de honden tci^hen de raaen: iae

dat meer Jacchens weerdt is, als andwoorde verdient, zijn

maer tot foo vctte in hunnc blintheyt ghecomen, datfe dien feluen
;^««^ naem, diefèinons betichteden van hooueerdicheyt , feliie

Am^o aenghenomen hebben, als iofweerdigh. Daer is onder an-

^5^3- dere te Mulhaufen een ftadt van Turinghen,eenen Luther-

ichenWoordcn-dienaer geweefl:,die by druck een ghefchrift

heeft laeten uytgaen, dat hy ende alle de Lutheraenen op-

rechte lefüiten waeren,ende niet die van Ignatius de Loiola

voortcomende defen naem voerden. In welcke voorftel-

linghe fbo hy fy feluen ketelde totlacchens toe, ende alle

de fijne hen llreelden als oucr eenen aerdighen vondt,

hebben hen allegader gheftelt tot eenen verdienden {pot

der Catholijcken, van wiefè met goede reden befchimt

wierden, om datfe defen naem nu ghinglien voor hen
feluen vrijen, teghen den welcken fy als niet te voren

gheenen blaem oft lafter gheipaert en hadden. Soo blindt

is,fegghe ick, de nijdicheyt der ketteren. Doch wy fiiUeii

op dit pas defe nieuwe lefuiten laeten vaercn,op de welc-

ke beter als op die yande Societeyt paffen de verwij tinghen

van



HET I. BOECK. OPGAENDE SOCIETEYT. 55

van hooueerdije,waer mede fy ons laecken,ghemerckt den hy comt

naem die wy voeren, enckelijck fijnen oorfprongh uy t '^^^ j'"^^'

d'ootmoedigheydc heeft. ^j^ ^^„

De chien eerfte Patres en waeren niet weynigh bcla-^./^«^-

den hoele humie nieuwe vergaderinghe fouden heeten:
^^^'

waer op foo den H. Ignatius rijpelijck ghelet hadde, ende

bemerckt, dateer fommicihe Reli^ica ahenoemt wierden

vande plaetfen haerder inftcUingne , andere van haere

amptcn oft principale oeffemnghen , eenighe oock van

fekere deughden oft Heylighen; maer het meefte deel

vande fondateurs oft inftelders felue •, vreefende dat,indieii

ditghefchil met verfcheyden (lemmen gheilift wierde/fy,

om hunne fondeilin^he hefde tot hem,defe nieuwe Reünie

laae fijnen naem fouden noemen^heefs uyt een nederachtigh

ghemoedt op hen verfocht, darfe dit in fijn goetduncken

fouden (lellen: endx uyt verfcheydcn vifioenen den wille

van Godt almaghtigh verftaen hebbende,.eyndelijck ghe-

floten ende begheert ,. datfe de Societeyt I e s v foude

ghenoemt worden : hier by blijuende met foo ftercken

opfetj dat hy opentlij ck bekende, dat hem gheene reden

ter wereldt daer van en konde treckenriae beleedt , dat hy

niet anders doen en konde, Xa\ waere hy teghen den wille

Godts dede, ghelijck P. Petrus Ribadcneira ende Polan-

eus ghetuyghen uyt hem ghehoordc te hebben. Wclcken

naem daer nae oock Paulus den IIL lulius den III. Viv.^ wordt

den IV. ende den V. Gregorius den XIÏI. Sixtus den V. ^^'''^':

Glemens den VIII. beueftight hebben».Ende foo ten rijde ^^^^7-

vanden Paus Gregorius den XIV. fommighe dcfen nacmy?'^^^'

beftreden, ende den feluen wilden veranderen, heeft defen

Stadt-houder Christi wclbefcheydelijckin fijne Biille

beuolen, dat den naem van de Societeyt Ies v, met den

welckendefe Religie in haer beghinfel van den Apofto-

lijcken
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lij eken ftoel vereert was , tot alle naevolghende tijden in-

de felue vart en onverandcrlijck foiide blijuen. Bouen

<j)ient d'oodtmocdigheyt ende andere redenen, die den H. Igna-

ons tot tiuni beweeghden om defen naem aen fijne familie te ghe-
-^''^^' uen, was defe wel de voornacmfte, dat hy voor fijne

nakomelinghen in den feluen een groot profijt fagh, te

wxten, dat fy onder den (landaertdes criiys Iesv moellcn

ilrijden , om 'tfeliie ouer al te planten: ende achter-vol-

ghens het exempel vanden Sone Godts ( tot wiens heyr

ende ghefelfchap fy gheroepen fouden wefen) alderhande

fwaere, bittere ende moeyelijcke dinghen moellen ver-

draeghen ^ in plaetfe van vrijdom , boeyen en ketenen; van

wellüÜicheytj tormenten en pijn-bancken uytftaen^iae de

doodt meer dan het leuen verkiefen. Voorwaer defen

naem pracmt ende verweckt ons met eenen gheduerighen

prickel, om een foo verheiien tijtel wel uyt te voeren:

principalijck als wy by ondervindinghe fien 'tgene den

H. Hieronymus nae d* experientie ghetiiyght^dat hoe licht

den arbeydt is van onder defen leydtfman te vechten, foo

fekeroockde vidlorie is aen de grhene die maer den wille

S. Hie- en hebben van te winnen: Wy kinderen^k^M \\y^%^n onder

Pf i ^^G
^^^ C^P^^^y^ I E s V s ghekomen: onfen Capiteyn ÏESvs roert

^ nu hetjlveerdt , ende gaet alttjt Voor ons , ende vecht Voor ons^

ende verlpint den Vijandt. VVyftek^n de trompetten der l^rie-

fieren, ende gaen rondom fericho , dat is defe loereldt : haere

mueren mallen, ende '^y 'borden ver'^inders. Laet ons dan aen

onfen Capiteyn Iesvs danckbaer "^efen^ l^ant door dien (^apu

teyny als hy Vecht ^ verlomnen tny.

HET
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HET VIIFDE CAPITEL
Hoe de ii. Aïoeder Godts fatroonejfe , ende als

t^cyeede mjlelfler njande Societeyt ü.

DIE maickandcren beminnen,zijn ghemeynlijck van

ccnzn fin cndc ghencghentheycTer wijle dan onfcn

Salighmakcr ende fijne H. Moeder met een* aldermceftc

liefde aen malcanderen verbonden zijn, foo is hec, dat

ghelijck hy de Societeyt altoos van iierten t>emint, alfoo

oock fijne H. Moeder tot de felae, van'haer beghinfel af^

eenc befondcre gheneghcntheyt ghetoont heeft. Dit liet ^^^''^'^

fich voor 't eerit inden H. Ignatius fien, diefe voorquam
ll^J^Z^^

met verfcheydcn weldaden. Nauwelijcks en was hy jgnauM:

bekeert, of fy heeft hacr acn hem vertoont met het kin-

deken Iesvs in haere armen : waer door hy foo vcrfterckt

wierdtjdat hy federtnict alleen bevrijdt en bleef van alle

onfuyuere verbecldinghen, maer oock cenen afkeer ende

walghc ghevoelde van alle wereldtfchc ijdelheyt. Bouen
dien vondt fich foo onfteken inde liefde tot Godt ende

fijne H. Moeder, dat hy corts daer nae ghcgaen is nac

Mont-Serraet ( eenc plaetfe van deuotie, wijdt beroemt

om de menighvuldigheyt der mirakelen ende verfchey-

dcn weldaden die de H. Moeder Maria aldacr plagh acn

liaere dienaers te bewijfen)ende heeft daer fijn ghcweyr op-
gheofFert, fijne kleedercn verandert,ende belofte ghedaen

van eeuwighe fiiyucrhey t. Hiermede en hiel de goetgun*

fticheyt van defe H. Moeder tot haeren nieuwen loon

ende dicnaer noch niet op. Als hy teManrcfa woonde, ^^^f^.

,

fchrccf hy dat gheeftelijck boecsken vande Excrcitien, //^^«^^

'twelck foo krachtigh is om den menfeh tot de vol- vandc

maecktheyt te leyden, ende foo diep van verholen fin-
^^

TT ^»^»>H nen.
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nen, datter menigh Dodoor inde Godthey t bekent hecft^

dat liy uyt gheene andere meer deughdts ende lichts ^als uy

t

dit alleen ontfanghen heeft. Wie meyndy heeft doen de

penne gheleydt van defen noch-rouwen ende onghelecr-

den foldaet , die nergens dan inde wapenen alleen bedre-

uen en was? Liidouicus de Puente verklaert in't leuen

van P. Balthafar Aliiarez ( die biecht-vader was vande

H. Terefa ) dat het Maria de Moeder Godts felue was,

die naerdicwils ghedaerendc dit ghefchrijf, aen hem ver-

openbaerde. Sy heeft het ghetuyght aenden voornoemde^.

Pater, als hy fijn* Exercitien nae ghewoonte vande So-

cieteytghi-ngh beghinnen, hem verfekerende, datfe den

H. Ignatius in'^t {chrijiien van defe meditatien ende ma--

niere van bidden gheholpen haddc, als zijnde een oeife-

ninghedichaerfeerbehaeghde, en diefe in haer lenen me-
nighweruen fèlue gheploghen hadde. Het is waerfchij-

nelijck dat hier nyt ghefproten is d'andwoorde, die Igna-

tius plagh te gheuen op de vraeghe, waer de Societey t hae-

re beghinfelen ende oorfpronghen ghenomen hadde: want:

en fêyde anders niet,als,Te Manrefhj te weten op die plaet-

fê, dacr hy fbo dickmaels vanden Sone Godts ende fijne

H. Moeder met verfcheyden verhchtinghen befocht is

mdeCon^ ghcwccfk. Schrijnende te Roomen de Conftitutien vande
jtttumn.

^Q^i^^^j^^ heeft meni^he reyftn de vifite ontfanghen van

twee ( lbo hyfe noemde ) middelaers i waer door hy> ver-

'ftondt I E s v s en M a R i A, ak de twee wet-gheucrs: aen

welcker ordonnantien wy ons moeten laeten voorftaen^,

dat wy meer verbonden en ghehoo-rfaem zijn, als aen de

fijne, mits de felue meer uys h.uni^r beyder als uyt fijnen

boefem quame». :!-;»?..

Wt welckeende meer andere weldaden,die de H.Moe-
der Godts aen oafen H. Vader Ignatius, ende door hem

N aen
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aeii ons fijne kinderen bewefen heeft , wy wel moghen be-

fluyten, datfc nelFens Godc door Ignatius deSocieceyt heeft

voortghebraght. Waerom hy oock, miilchicn tot bckente-

niilè dies, niet alleen fijn' eerde beloften, ende daer nae

oock fijne profeiïic, heeft Gode voor den autaer vande igmti^

alderheylighfte Maria willen opdraeghen^maer oock be-
f///^^'

geert,dat alle fijne naecomelinghen,als die hunneReligieufe ^oor den

belotten doen, andere Heylighen maer int ghemeyn, maer ^«?^^^

Maria in'c belbnder ende namentlijck fouden aenroe- ^'^

pen, als hunne vernaemfte patroonefle, door wiens hulpe

ende voorfprake fylieden verlcheyden jonften ende voor-

deelen foo van haer, als van haeren ghebenedijden Soon

in't belcuen huns roeps, ende andere gheleghentheden (ou-

den ontfanghen. Welcke fijne meyninghe ghelijckfe op

een vaft betrouwen fteunde, dat hy onlanghs uyt J'alFe-

d;ie van Maria fhemwaerts bewefen ghefchcpt hadde,

is alfoo nae der handt door meni^hvuldi^he faueuren ende

vremde ghefchiedeniilên aen fijne Religieufen oock be-

ueftight gheweell. Niet langh nae dat de Societey t te
j^^ ^^^^^^

Loretten haere wooninghe gheftelt, ende aklaer de forghe teyt heeft

van het heyÜgh huys aenghenoinen hadde, heeftmen /^'"«^^^'^

rondom de hoofden vande Patres die'r biechte hoorden /,^^.^ ^an

eene hemelfchevlammefien fpelen: welcke wat ilfedoch Lorettm.

anders gheweell dan een teecken van liefde, waer mede de

H. Moeder haere gaften ontfingh , ende haere kinderen

inden ijuer der fielen onftack ? Voorwaer in defe plaetfe

is't gheweell dat dien grooten Apollel van Indien en Ia-

Eonien den H. Xauerius dien vierighen moedt ghefchept xauerins

eeft, met den wekken hy alle perijckelen te water en te doorhul-

landê mifachtede, om de gheheele nieuwe wereldt niet j^^,
^^^

Godts kennide ende liefde t'onfteken. Waer in foo hem verwmt
den boeien vijandt menighc reyfe fochte belet te doen, ^<' ^«7-

H 1 heeft
"^^^"•-
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heeft den felucn niet alleen door de hnlpe van Maria
kloeckelijck verwonnen, maeroock door't aenroepen vau

haeren heylighen naem, uyt de licliaemen van de befecene

fy ^^- mcnfchen veriaeght. Wat ial ick fegghen vanden Saliglieii

St^^f'
Staniflaus Koftka, die doorhaer vriendelijck befosck is,

Uunty verheught gheweeft, ende haer fbet kindeken Iesvs in

fijn" armen ontfanghen heeft? en wat vanden Saligheii
hvvaen

^[^yfl^^ Gonzaga , die fijn leuen mirakeleufelijck in fijne

St^r^f gheboorte door haer behoudendende nae der handt met be-

lotte van eeuwighe fuyuerheyt t'haeren dienlle lofwcer-

dichlijck befteedt heeft? Wat van (bo vele andere, ende
reepter namentlijck van P. lacobus Ledefma, Petrus Anafcus , Se-

dllf^m' baftianus Barradas,&:c, diefe mondelijck tot de Socicteyt

deSeae- gheroepcH heeft? P. Thomas Sanchez fiende dat hy inde

^9^' Societeyt nieten konde ontfanghen worden om dat hy re

leelijck ftamelde , heeft fijne toevlucht tot Maria ghe-

nomen, ende door haere hulpe van fijn ghebreckverloft

zijnde, is aenveerdt gheweeft. Ick late nu vaeren alle die

treffelijcke mannen , P. Gonfiluus Silueria , Martinus

Gutierres, Ignatius Azebcdo, Alphonfus Rodriguez, ende

duyfent andere. Wat voordeden en hebben defe vande

H. Moeder Godts niet ghenoten? ende met wat eene liefde

ende godtfdienfticheyt en hebbenfè van hunnen kant niet

vvordt ghefocht de felue te verghelden? Van P. Alphonfus Salme-
vands

j-Qj^ i^f^j^ ^y^ ^^j. j^y j^ Saterdaeghen vanden Vaften, fijne

tcrtf'^' ordinarin'e materie verlaetende, altoos van onfe L.Vrouwe
predickte : van P. Francifcus Turrianus, dat hy de Feefte

van haere Prefentatie fchriftelijck ende mondelijck heeft

houden ftaenrde welcke anderflins in perijckel was om van

Acn Paus afghefchaft te worden r waerom hy oock ver-

dient heeft op den felucn dagh ten hemel te vaeren. Van
P. lacobus Laynes, dat hy dry volle uren int alghemeyn

Conci-
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Concilie van Trcntcn foo ghcwightigh ghedifputeert heeft ^nt voor-

voor haer*onbevleckte ontfaiighenifle, dat {y vaiide H. Sy--^"^^^
'^'^'*

node meteen al-ghemeyn toeltemmen,alleen is uytghefte- ^^^/e-^^J

ken dieweeft uytalledekinders van Adam, diealle^ader 'm ontfan-

in d'erf-fonde ontfanghen worden. Hoewel defe deuotie^ •^^*

tot d'onbevleckthey t van Maria noch eyghen en is glie-

weeft aen P. Laynes , noch vrcmdt aende Societeyt : want
vanhaerbeghinfelafjgheduerende noch het leuen vanden
H. Ignatius, heeftfe defe opinie foo ernltelijckbehert, datfè

de felue in haere eerfte difputatie , als het principaelfte

pund:, om te verweyren voorgheftelt heeft. lae dat meer waer

ende te verwonderen is, dien grooten liefhebber van onfè '^/^ ^**'

L.Vrouwe Alphonfus Rodriguez (die haer oock wel mef^
'

ceneheylighe vrijmoedicheyt tot den minnen-ftrijdt derre-

de beroepen) heeft menighmael ghetuyght, dat de So-

cieteyt , beneffens andere redenen, te dier eynde oock was
ingheftelt,om deere vanGodts Moeder in dit pundl voor
te ftacn : foo dat het niet te verwonderen en is, datter een*

eeuwighe ordonnantie by ons ghemaeckt is van defe fên-

tentie noyt af te gaen.

Op vele andere manieren ( van de welckc hier beneden

mt derde boeck noch ghefproken fal worden ) heeft de

Societeyt ghepooght haere Moeder, ende naeft Godr^hae-

ren eerften oorfprongh te vereeren , die ick al voorby gae,

om dit capitel te fluyten met de waerfchouwinghe vanden

Saelighen Francifcus de Borgia : den wekken loo hy be-

merckt hadde, datter fommighe onder onfe Nouicien

waeren <i\e Maria niet en hadden tot patroonetTe verko- Die Ma-

fen , heeft hunnen meefter vermaent , dat hy op hunne ^^^ "*^^

faelicheyt wel achte foude nemen,terwijle hy groot achter- ^aiUn^yt

dcwcken daer van hadde.Welckc fijne vreefe ghcenen ijde- de Socte^

'len waen enis gheweeft: want hebben naemaels allegader,
^^^^'

H 5
d'een
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d'een voor , en d'aiider nae, hunnen roep verlacten. Indec

voeghen dat wy hier uyt moeten bekennen dat, ghehjck

'tmeefte deel van d'onfe groote danckbaerheyt aende

H. Moeder Godts ichuldich zijn, om datfe van , oft door

haer tot de Societeyt gheroepcnzijnj alloo allegader groote

verbinteniile hebben om haer op'thooghfte te eeren, in-

dien wy in onfen roep willen volherdich blijuen.

HET SESTE CAPITEL.
Hoe dftt nM Godt ende Maria, den H. Ignpi-

tïm den Inleider en V^der ^Pin defe minjlc

Soeietejt is,

H E L ï I c K eertij ts Godt alpaghtigh tot ftichtin-

ghe van fijne H. Kercke flechte vilTchcrs ghebruyckc

heeft, alfoo heeft hy oock tot oprechtinghe van defe min-

fte Societeyt ecnen man verkofen , die nerghens in eruae-

ren en was, als inde handelinghe van wapenen. Defen
is gheweeft Ignatius de Loiola, aenden wekken Godt
inde ftadt van Manrefa op fekeren tijdt (als hy inden

gheejft opghetrocken was) een fchets oft beworp vanden

Toaeteyt opg^ngh ende voordt-gangh der Societeyt vertoont heeft.

aenJ^.a^ Hiet verftondt den dienaer Godts Werck datter voor

^Tee]}
'^^"^^^"^ v,'2s^ met al dat de Societeyt oock in volghende

tijden aenghingh. Hy begheeft fich dan te dien cynde tot

de ftudien, ende al was hy nu dry-en- dertich iaeren oudt,

en fchaemt hem niet onder de kleync kinderen d'eerfte

beghinfelen vande Latijnfche fprake te gaen leeren. Daer
nae fijne ftudien te Parijs nu vervoordert hebbende , ver-

gadert ten deele aldaer, ten deele elders , neghen medeghe-
fellen, met de welcke hy den thienften de ftichtinghc vai>

de

G

Godt

toont de
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de Societeyt beginne, die nac der handc iiVt iaer vijf-chiea

hondeit veertich vanden Paus Paulus den ïll. beueftight

is. 'tWelck alibo ghefchiet zijnde, wierdc Ignatius ghe-

kofèn tot eerftcn Generael van fijne nieuwe familie. Maer hywordt

ghelijckliy defe bedieninahe niet en heeft willen aen- ^/^^''^'^

veerden, voar dat hem lijnen biecht-vader de lelue by*^

maniere van behoorlijcke onderdaenicheyt heulchelijck

ouerdronghen heeft: alfoo oockr, nae dat hy nu den laft

aenghenomen hadde , is hy voor al beforght gheweeft,

dat hy fijn' onderfaeten voor alle naecomende tijden

met goede Confticutien endc Reghelen foude voorfien, /c/;r5r/>

waer nae fy hen fouden hebben te fchieken. In't fchrijuen ^^Co*^'

van defe hadde hy altoos enckeltjck dit voor ooghen, wat

tot Godts meerdere glorie dienen modite: om de welcke

fekcrder re kennen end e te betreffen, hadde hy voor ghc-

woonte,dar,foo wanneer hy'er nu eeniahe metten verlïan-

de begrepen, en fchrifcelij-ck op pampier beworpen hadde;

de felue op den autaer leyde daer hy MilTe dede, ende

inct vele traenen verfocht , dat fijne Godtlijcke Maiefteyc

doch foude willen ghedient zijn, fijnen heyÜglicn wille

met behoorfijck licht datr ouer te verklaercn. Als hy eens

by fy feluen auerdochte, of hetoockgheraedfaem ware,

dat de kercken vande Profef-huyfen ( die enckelijck op
aelmoeffen moeten leuen ) met iaerlijcks incoraen- fou-

den befet worden.; heeft veertigb daghen langh op de

voorfeyde maniere Godt te raede ghegaen ,- ende fijnen

heylighen wille verfocht. Dit verhak ick in't befonder,.

om daer uyt te fpeuren hoe grootelijcks. den H^ Ignatius

ghearbeydc heeft, dat de Conftitutien. vande Societeyt

meer fouden een werck wefen door't ingheuen vande

Godtlijcke wijsheyt ghemaeckt, als door menfchelijck

veritandt oft aameriijckc redenen»,

Nae-
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vercon^ Nac dat de Conftitutien nu aldus ghefchrcuen waercn,
dtjht de

j^g^fj. {^y|-^ Jqq^- jg ghehcele Socicteyt verbreydr, eenfdeels

om van een ieder te verftaen wat hem van de felue dochr,

eenfdeels oock om die in't ghebruyck te (lellen, ende alfoo

te procuen ofse bequaemelijck foiiden conncn onderhou-

den worden. Dicghcdaen, zij nfe heel, fondcr by oft af-

doen ( gheUjckfe van hem be{chreuen waercn ) vande gan-

fche Societeyt aenghenomen ^ om in alles haere maniere

van doen en leucn nae de felue , als nac een ghewis ende

onfeylbaer recht-fnoer, te fchicken. In4er voeghen dat wy
met goede reden moghen fegghen^dat^ghemcrckt Ignatius

de medeahefellen eerll ver2,adert. de Conftitucien (als de

fiele ) aende Societeyt eerft ghegheuen , ende de felue als

hooft en vader, met maght van generale ouerhandt, eerft

gheregeert heeft, hy voor den principaelften inftelder

ende fondateur naeft Godt ende fijne H. Moeder vande

xninfte Societeyt bekent ende ghehouden moet worden.

HET SEVENSTE CAPITEL.

Hoe den H. 'Fmmifcm Xmerim dm t<u^eedm

filaer <Uftnde Societejt U.

igHAüHt T ndien't gheoorloft is mindere faken met meerdere
tn Xaue-

J^ ^j^j^ ghewightighetc te vcrghelijckcn, foo dunckt my
rim tn

vele dm- dat 'tghene Ignatius en Xauerius inde Societeyt ghedaen
ghenghe. hebben , ièer ouer-een-comt met het ghene d'Apoftelen

%^h!^'
Petrus ende Paulus inde H. Kercke ghedaen hebben.

I'ahIw, Petrus was van Chriftus 'thooft vande H.Kercke gheftelt,

Ignatius vande Societeyt.Acn den eenen en aen den anderen

is Chriftus fijn auys draghende omtrent de ftadt Roo-
men verfchenen, met belofte van hen aldaer behulpfaem

ende
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ciide ghcnadigh te wcfcn. Als Paulus Gode wcderfpan-

nigh was 5 heeft hem de kracht Chriiti op den wegh vaii

Daraalcus dweeoh ende buy^hiaem grhemaeckt ; als Xa-
Lierius teghen den Godtlijcken ropp ipertcldc^is hy door
Ignatius ghetemt gheweeft. Godt heeft aeii Ananias ver-

openbaert dat hy Paulnm tot de bekeeringhe der Heyde-
nen gheroepen hadde: iiifghelijcks heeft hy te kennen ghe-

gheuen aende fufter van Xaueiius, dat hy hem tot de be-

keeringhe vande nieuwe wereldt wilde gbebruyckcn. De
loden hebben Pauliun willen om hals brenghen , aifoo

Wilden d'afgoQifche priefters de Bonzij aen Xauerius oock
doen. Paulus is in eene mande langhs de mncren van Da-
mafcus aighelaeten, om de handen van fijne vijanden

t'oiitgacn : Xauerius heeft om de felue reden onder de
rbremen en tacken vande boflchen gheichuylt , teghen 'tge-

welt vande wilde menfchen. D onder-kleederen van Pau-

lus ghenafen de fiecke, de roofen-hoeykens van Xauerius

deden 'tfèlue. Paukis verv/eckte de doode^ Xauerius al me-
de in groot ghetal. Paolus hadde ccncn onuerfadelijcken

dorft van fielen te winnen : aenden ijuer van Xauerius was
eene wereldt tekleyn. Paulus was aenden H. Petrus als de i^mdui

rechte handt in't verbreyden ende beueftighen vande '^-^ -^'^^"^-

H.Kercke: euen eens was Xauerius aenden H.ïmiatius in't IIZ^'C

optrecken ende volmaken vande Societeyt. vv^anc hoe wel alles ouer

Xauerius noyt haere Conltitu tien ghefien en heeft, noch- ^^^'

rans heeft hy in alle manieren van doen, de felue met een

^helijckfaem ouer-een-komen foo wel betroffen, datter

niaer eenen fin ende gheuoelen in hen beyde en fcheeii

te wefen; als of Xauerius in Indien niet en dede fonder

'cbeftiercn van Ignatius, en wederom Ignatius in Europen
niet en beiichtede fonder den raedt van Xauerius. Igna-

tius 'm. Europen begeerde van fijne onderfactcn,datfe hem
I rckc-
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rekenin^Iie fouden aheuen van hunne coiifcieiitie, 'cfcliie

eyfchte van de fijne Xauerius in Auen.Ignatins en verhief

fich by fijne Religieufen niec als hunnen Ouerften^

maer droegh fich ghelijck den minften van alle, ende ver-

nederde fich als hunner aller dienaer: Xauerius beuat aai

eenen Pauliis, Retleur van't; Collegic binnen Goa^ dat hy
der Chriftehjcker ootmoedigheycby fijne onderiaeren wil-

de indachnigh zijn, ende ter oorfake van fijne Ouerigheyt

geenen hooghen moet en wilde voeren^maer veel meer een

nederigh herte. Ignatius verfochte altoos befcheydelijck

onderricht te wefai van de vruchten cHe fijn volck onder

de aheloouidie ende ondieloouiijhe dede ; Xauerius ^af

oock ordre aen die hy inden wijngacrt des Heeren fondt^

datfe hem beduydeiijck fouden ouerfchrijuen al wat-
ter tot faligheyt der fielen uytgherechi: wierdr. Hebben
beydc hunnen onderdaenen opgheleght het dagelijcks on-

derfoeck van confcientie, en bouen al hertclijck beuolcn

de gheftadigheyt des ghebets. Hebben beyde niet alleen

fchrikcUjck en by ghebodt^, nmer oock metter daedt en

voor-gangh van hun exempel, d'onderwijfinghe vande

iongheyt, ende namentlijck de Chriftchjcke leeringhe,

ten hooghften vervoordert. Hebben beyde de ghehoor-

faeraheyc gheacht als eenen toets fteen , ende gheftelt tot

een merck-teecken vande oprechte kinderen der Societeyt.

Gheen van beyde en hebben geldt, oft iet anders willen

ontfanghen^ waer mede, als met arbeydts-loon^onfe dien-

ften fouden fchijnen vergolden te worden. Hebben bey-

de ftrengh vcrbodtaen hunne onderfaetcn ahedaen van ee-

nighe Kerckeiijckeeere oft digniteyten t'ontfanghen. Ter
wijle Ignatius in Europen fohrijft aende Prouincialen, dat

{y alle wederfpannighe onderfaeten ibudcn uyt de Socie-

teyt feyn4en , is Xauerius befigh in Lidien om P. Anto-

niuin



HET 1. BOECK* OPGAENDE SOCIETEYT. ^7

nium Gomez;> niet teghen-ftaende dat hy vandc nacuere

een wel begaeft man, ende dadelijck Redeur van Goa

was^ om fijne onghekooifaemheyc nyc üemonfteren. In

welck accoordc van finnen en gheuoelen liaer oogh-fchij-

nelijckde voorficlitigheyt Godts vertoont heefc dewelc-

ke aen defe twee edele fielen , foo verre vanden anderen

ghefeten^, ghelijck als aen twee zee-compafTcn die aenden

feluen zeyl-fteen gheftreken zijnaden feliien gheeftder So-

cieteyt foo eenvormigh kigheftort heeft , dat, al hoewel

de Confticutien vanden H« Ignatius noyt in hidien hadden

ouer-ghevoert gheweeft, de Societeyt nochtans aldaer

foLide nvt felue doen ende wefen. Tonder onderlcheyt, blij-

uen ftaen hebben als in Eiiropen,ter wijle fy in liaeren Xa-

uenus den H.ïgnatium niet en foudcn ghemifl: hebben.

HET ACHTSTE CAPITEL.

De Societeyt 'vvordt 'vanden Roomfchen Stoel

gheapproheert.

AL bemerckten fchoon de Patres ecnc fwaere fake te

welcn,dat d'Ordai vandeSocieteytfonde beueftight

worden , heeft dies niet teghenftaende den H. Ignatius, Ignatiu^

op Godt ftenncnde ( wiens ghenade hy te Roomen aliee-
/^^^j^'*"

^

de gheproeft hadde ) tformulier vandc inftellinghedcr fel- ^ien Fans

ner claer end^ befcheydelijck in't cort gheftelt , verwacli- het for-

tende bequaeme gheleghentheyt om dat aenden Paus voor ^^„^^^

te houden 5 ende meteenen fijnt bcgheerte aen te dienen. Sockteyt

Den Paus Paulus den IIL hadde fich by goeden gheualle

teTiuoli vertrocken. Hy dan defe bequaemighcyt waer-

nemende, prefènteert hem 'tformulier door den Cardinael

Contarenus, ootmoedi^hlijck biddende dat hem ghelieue

I 1 'rfeluc
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*crclue met Apoiloliich^ maght ende autoriteyc tebeue-

llighcu. Den welcken dac onrtanghende^doet liec ouerfiea

door Thomas Badia, die mecfter was van'c H. Palcys, en-

de naemaels Cardinael wierdt. 'cWelck ghedaen zijnde,

ende den Paus felae dat neerftelijck aeamerckc hebbende,

feyde rerftondc, 'tzy door ver\yonderinghe van't inhoudr,

'tzy door eenighe Godchjcke inwendigheyt ghedreuen,

Bcagheejl Godts ü hier: waerom hy 'tgodtvaichcigh werck

ende voornemen vande Patres JÈer goec gheuonden ende

gheprcfen heeft; voeghende daer by , dat hy inden gheeft

vocrlagh dat hunnen aerbeydc in dien tijt feer behulpfaem

cndeprofïjtigh aende fielen ende den grooten noodt der

H.Kercke ioude wefen. Defe shetuvdieniiTe den elFfteii

September in't iaer des Fleeren 1535?. vanden Stadt hou-

der Chrifti ghegheuen , is quantfuys d'eerfte approbatie
den Pam ghewecft r om de w^lcke met eene Bulle (

gheUjck Igna-

onder- ^^^^^
<^P

hcm verfocht hadde) te beueftighen, op dat hy niec

foccken en ioude fehijnen onuerfichtchjck m^t eenen onbeichey-

l:a-d7
^^^^ ^^^^^ ^^^ defen forghelijcken ftact der H. Kercke iet te

naelsTj, Ordonneren ) heeft de hecle fake aen diy vcrre-denckende

ende nauw-fpeurighe Cardinaekn belaft: onder dele was
Bartholoma:usGuidiccionius wel een godtvruchtigh man,
ende mde GheelKlijcke ende wereldclijcke Rechten erna-

ren, maerfoo vijandt van alle nieuwe P^ehgien, dathy

oock de menighte der Ordens die doen ter tijdt waeren,

niet en conde ghelijden; iae was aireede foo verre door de-

fè fijne vervremtheyt vervoert, dat hy oock eenen boeck

ghefchreuen hadde van i\c allegader op vier Ordens te

brenghen. Wat foudemen van defen ^ die meer partije als

rechter was , anders verwachten, dan eenen grooten Niec

en af-flagh der fake?Men kondehemquaelijck metfmeec-

J^eii en bidden yerwillighen dat hy het formulier eens fou-

. . de
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de onerfien^ick laete ftaen,voorgoet houden ofc veuvooi'de-

ren. Hy foclit d^andcrctwec^dic van iclfs luttel tot ïgnatius

ghefint waeren, to|^ fijn gheuoelen te trecken, endc maeck-

te by licnlicden foo veel , datfe met hem {temmende de

heele fake , diemeii nu voor feker ende valt hicl^ bycans

om verre (lieten ^ende te niet deden. Maer den raoedten- j^^'^^!^

de 'cbetrouwen dat Ignaciusop Godt hadde^ was bouen acnomde

alle acnftooten: daerom en hiel.hy niet op van aen te drin- benerun-

ghen door verfcheyden brieuen van Piini:en,,ende[Repu-r.'5%

blieken, ten dien eyndc acnden Paus endc Cardinaelen ge^:

ichre len . Maer foo dit oock al mede te vergheefs viel,

heeft fijne toevlucht tot Godt alleen ghenomen;, ende ghe-

tracht ten deele met ^hedueri^he ohebeden.ren deele oock
metlichaemelijckc penitentien de heiiiellche jonde ouer

fijn voornemen te verdienen : belouende bouen dieö,dac

hy dry-duyfent (acrificicn der Miife Godc foude doen
opofferen,foo wanneer het fijnen heyÜghen wille beliefde,

dien vande menfchen te beweghen. Siin shcbedt Is^ver-

hoort ghe weeft; want vol vanbetrouwen is hy wederoin

tot de Commiifariffen ghegaen, met groote feeghbaerheyc

ende.eerbied inghe de redenen van fijn verfoeck voorhou-

dende aen die't foch ten te beletten. Ende fiet^ ghelijcker

noch raedt noch vernuft teghen dcnHcere-en is, fy veran-

deren allegader onuerwachtelijck van fin, nemen ander-

werf en derde-werf in naeder achtinghe het formulier,

doorfieii . het gipndelijck : ende verklaren t'fimender^

handt , dat de Societeyt onder 'tghetal vande Religieufe

Ordens behoorde aherekent te worden , ibo nochtans dat-

ter bouen de feftigh nieten fouden moghen profeffien, toe

ter tijdt toe datmen fien foude by ondervindinghe, wat
dies aengaendc aen de H.Kercke'tnutfte ende'tdienftigh-

ftc waere.Soo veel Guidiccionius belanght,is'tkeunelijck,

1
5

dac
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dat Iiy nac der handt opentlij ck bekende, dat, al hoe weï
hy gheenflins de menighte der ReUgieufe Ordens en kon-

de goet-vinden 5 nochtans aen defe ( b^weeght door den

Gheell Godts) niet en dcrrede noch en moghte langer we-
derftaen. Heeft terjftondt daerom met iijnc mede-plich-

tersbegonft foo gunftigh aende Socicteyt te wefen,, dat

t^^^;-^ niemant oyt ernftelijcker de felue by den Paus ghevoor-
kr^]g ^1^ derten heeft. Den wekken ouer deie -onverwachte ver-

lm den andcringhc der herten verwondert , veroorlaeckt (foo hy
///. hernam ) door de rechte haiidt des Alderhooghften, me-

de grooteHjcks verbhjt zijnde, dat hem defè fake van Gui-

diccionius felue wierdt aengheprefen^ heeft met eene {ow^

derhiighe affeólie de Religie der Soci:eteyf,ende den naem,

diefe verkoren liadde, den feuen-thienilen September in'c

iaer 1540. op den dagh van finte Cofmas ende Damia-
nus, volg[hens het s:oet-duncken ende wel-beha^heii der

Cardinaelcn^ gheapprobeert.

*Tfcheen datfe nu door foodanigh onderftandt eenigh-

fins verfekert ende ghemft was j foo wanneer daer nieuwe
Gorloghe is opgheftaen , uyt de partij e diefe teghen de

fonden maeckte: hoe wel haer dele vervolginghe tot eerc

cndeiofdiedient heeft: want Paulus den ouer-laft vandc

quaede tonghen fiende, ende dat. dien maer uyt enckelc

af-gunftigheyt en quam, heeft te meer fijn herte ghehce-

lijck fhacrwaerts ghekeerr, ende behaluens dat hy de So-

'cieteyt eerft { foo voorfeyt is ) onder de Religieufe Ordens

hadde aenghenomen , heeft oockdry iaeren daer nae, den

15. Meert, anno 1543. aen Ignatius de maght ghegheuen

om de Societeytte vermeerderen,(onder reftridie van ee-

nigh ghetal der ProfeHTen, ende ander-werfmet eene nieu-

V7^ Bulle verklaert, datfc eene Religieufe Orden vande

H. Roomfche Kercke was. Daer-en-bouen in't befonder

aen
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aeii dry Bifchoppeii van Cefena , Albenga ende Parenzo

beuolen , datlè de becichters der Societeyt ^ oft die hacr ec-

nighfiiis moeyelijck viekn^in alle manieren met ontfagh

en ftrafFe fouden inden baiidc houden. Nae Paulus heeft
'^'^^^^^

iulius den IlL ander- m^ael de Societeyt beueftight in't iaer vemteup

1550. den zi. lulij, ende'tghene inde brieuen van fijnen va?i ver-

woon- faci moght duylïer wefen^oft immers eenetwi}ty--fp^^J^^^^

achtighe uytlegghiiighe veroorfaken, met eene wijdt-loo-

pighe Bulle iiyrgheleght;^endc nae den fin van Ignatius be-

diiydt. Int iaer 1571. den y.Iulij heeft Pius den vijfden,

verklaert dat de Societeyt een Orden vaiide Mendicantea

is, ende die onder d'andere biddende Ordens med-gheno-

te van de felue priuilegien gerekent. Gregorius- den XIII.

(wiens groote toeghedaenheyt ende ghefintheyt tot de

Societeyt blljcken kan uyt de priLuïegicn^end^ den oniier-

ghelijckelijcken lof daer hy de felue mede vereert ) heeft

jii't iaer 1581. den i.Februarij her inftituyt der Societeyt"

met haere Conltituticn ende priuilegien wederom beue-

ftight, ende verklaert dat die waerliickende cyghentlijck

Religieufen zijn , die de dry fimpele beloften inde felue

nae't verloop van hun proef iaeren ghedaen hebben. Heeft

infgelijcks meteen' audere Bulle^in^t felue iaer den z^.Mcj^

goedt-gheuonden endx op een nieuw gheapprobeert , ai

"wat de voorgaendc Paufen aende Societeyt ghejont had-

den: voorders oock mcc alle fijn* autoriteyt verboden, dat

niemant eenighen opval aen haere inftcllinge doen en fou-

de: bouen dien fee r fwaere ftraffen gheftelt voor de ghene
die fijn ghebodt hier in fouden oueitreden.AlIe welcke pe-

nen ende beaeftinghe vernieuwt noch eens met eene Bul-

le, ende leght breeder uyt Gregorius den XIV.in'tiaer 155?!.

den 18. lunij: al-waer hy fich niet en ontfiet te fegghcn

dat het achter-deel vande Societeyt een nae-deel vande

heciC
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lieeje H. Kercke\vas,ghelijck 'cvoordeel van d'eene niede

. 't voordeel v/as van d'andere. Heefc oock gheordonncerr,

dat den naein vande Societeyt I e s v , dien van vele mee
opfprake ende bittere vijandtfchap bcnocliten vv^ierdt,

•dacr in blijiien., ende ten eeüwighen daghe ghebriiyckc

foude worden , met nytdxuckelijck gliebodc , datmcn niet

en loude veranderen van alle dedinglien diedenijdiglicyc

van fommige oproerige gceftenjOnder den fchoonen deck^

mantel vanGod!:sijuer,rochtte verkrencken. Ten laetflcn

Paul LIS den V. in't fefte iaer van de(è loopende eeuwe
.den 30. Augufti, heeft infglielijcks de Societeyt met hacrc

priuilegien op een nieuw beueftiglit , cndc de felue penen,

die fijne voorfaeten^ tegen haere verftoorders verkondighr.

Defe aiitoriteyt met foo grootcn ouer-een-comen in't fel-

ue glieuoclen van foo vele Pau fcn , heeft de Societeyt foo

verfterckt ende gheworteltp dat haer nu, Godt lof, ghee-

nen haet oft af-gonftigheyt vande quaet-willighe, fonder

verachtinghe vande Paufelijcke, iac oock vande Godt-

lijcke Maielleyt felue, en kan hinderen oft befchadighcn.

HET NEGENSTE CAPITEL.

Eenighe dinghen die aende Societeyt als. eyghen z,ijn,

It inftitnyt der Societeyt, 'twelck foo dickwils met

^ Ibo.grooten ghewelt van teghen -partij en beuoclï-

tcn IS gheweeft, als of het nerghens toe, als tot eenen al-

ghemeynen onder-gangh ende vcrdcrffenifle van't men-
fchelijck gheflachte en diende, vereyfchtvan fijne onder-

daenen eene groote forghe,eerft van hun eyghcne,endedan

van huns euen-naeflen falii^hevt. Dus indien den H.I^na--

cius iu't fclue iet haddc coaaca bemcrckcn, dat eeaighfins

toe
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tot nae-deel vande meerdere glorie Godrs foude ftrecken,

ok iet voorders verfiniien dat die moghte vermeerderen;

foude dat terftont dacr by ghcvoeglit , ende 'tander daer

nyt ghefclirabt hebben. Maerom dat hy van't wit dat liy jnfldlin^

voor hadde, niet en ioude af-wijcken, heeft altijdts fijn'^^ ^^«^<?

ooghen ghevcft op 'cleuen en manieren van onfen Sahgh- /^^J-T^

maker Iesvs Christvs ende begheert dat de Re- amdekc

ghelen vande Societeyt met de leeringhe C h R i s t i fou- ^'^^^^

den gheheelijckoaer-een- komen : want 'cghene defen aen sxit^"
d'Apoilelen ende Difcipelen tot meerdere giorie fijns Va-
ders voorhiel, heeft den H. Ignacius ghecracht in fijne

Conftitutien te beiluyten. Christvs b-rgheerde dac

'tghemoedt ende manieren van fijne Apoftelcn met de fij-

ne heel ghelijck fouden wefcnj en dacrom moeilenfe rijck-

dommen, eere en welliiiten verfaken , welcke hy voor-

lagh dat een groot beletfel vanden Godtlijckendienfi; wae-
len. Den H. li^natiiis , om acn alle vero.uderino>hen des

gheeiis de deure te fluyten, heeft 'cgrondt- veil van't Re-

ligieus leuen ('twelckeyghentlijck de dry beloften zijn)

nae vermodicn te^hen alle ^helei^hcntheden ende aheval-

len van d'eyghene liefderde welcke doch den heymelij eken

ende al-verderuenden worm vande Religiën is, wel verfieii

ende verfekert.

Voor al d'Aermoede, die hy eenen muer vande R.eligie ^^^^^^^

noemt, heeft hy heel vanden vijandt bevrijdt, oock met de van-

eene befondere belofte van die noyt te verminderc oft ruy- ^^ ^^'

mer te maken: daerom en laet hy ghecne renten toe aende

Profef huyfen, tot haer onder-houdt, noch eenigh feker

onderftan dt waer mede'thuys oft Kercke fouden moghen
vermaeckt v/ordé,noch om eenigh cieraet voor de Kercke,

ende 'tghene voorder tot den Godtlij eken dienft noodigli

is, te coopen. Hoe foude hy d'acrmoede teghen den aen-

K ftooc
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ftoot meer conncn bevrijden? befonder als hy bouénal die

noch fcherpelijckgliebodeii heeft, datfe in gheenderleye

maniere vande incomften der Collegien(rchoon daer oock

noodt waere) fouden moghen gheholpcn worden, ofc

iet van weghe eenigher Capelrijen , iaer-ghetijdenjMif-

fen
,
predicatien 3 ott andere diergheUjcke dienften, oock

voor de Sacriftijejghenieten. Wel is waer, dat d'aermoede

derCoUcgien ende Seminarien die de Societeyt heeft, loo

flreno,he niet en is , mits die renten ende gronden van er-

uen moghen bcfittcn. Dan dit en gheett oft en neemt toe

ons propooft niet:want naedemael de ProfelTen *teerfl:e en-

de 'tpnncipaclfle deel der Socicteyt zijn,moetmeneygent-"

lijck in henUcdcn de volmaccktheyt van defe belorte be-

De So^ mereken ende weghen. In wekken ghevolge heeft met re-

ctete^t ü den Pius den V. veiklaeit ( als boucn ghelèyt is ) dat de So-
cen bid'

cieteyt een biddende Orden is, om dat d'anderc foo wel als

Orden, de Profellen moeten gaen bedelen, als den üaerltcn dit

ghebiedt, oft den noodt fiilcks vereyfcht. Ende hoe wel de

Collegien ende Seminarien (als nu ghemelt is) middelen

moghen be fitten , nochtans is al mede htin aermoede vry

wat nauw bepaelt ende belchreuen : wantfe niet min als

deProfef-huylen verbodt hebben van eenighcnloon voor

Miifcn, uytvaerden ende iaer-ghetijden t'ontfinghen,

'twelck nochtans aen d aermoede van andere Religieiife

Ordens niet en is oni^heoorloft. Ghelijck het al mede voor

ongheur in defe deiisht fonde dieacht worden,weier't dat-

fè ietloonf-wijfe voor 'tleeren vande Godtheye oft andere

wetenfchappen , voor de fermoonen oft Chrillelijcke lee-

ringhe, voor 'tbefoecken van fiecke oft ghevanghene,

voor het uytreyckcn oft bedienen der hcyligher Sacramen-

ten ontfindien. Voorts van dinghen 'torhemcyn befit in-

de Socicteyt aengacndcjis 'rghebriiyck foo yernepen , dat

d'acrmoe-

^
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d'acrmoecle gheenc fclicrpere ondeihoudiiighe en fchijiic

te conneii vercyfclicn.

De Suyuerheyt^ om datfe Üchtclijcker om de fwackheyc Suyuer-

onfcrnatuerc befmcurc cnde bcfchadighc wordt^ heeft hyj^-^'l.^^'*

oock dies te meer willen verfckercn : 'twelck als hem teyt,

docht dat hy met ghecne ghe^\dghtige woorden ghcnoegh

en foude connen doen vcrftaen^ heeft het al in't cortc be-

grepen, ende ghefeyt ^ dat wy de fiiyuerheyt der Enghcicn

moaen naevolghen. Ende om diefwille de reynicheyt een

gaueGodrsiSj nae 'tfegghen van Salomon, die met bidden '^^'ordt

verkredien wordt ; heeft hier toe niet alleen het ftadigh y'^^'^f^^

ghebedt aen ons bevolen, maer oock de maniere gheleert^/jc^^^f,

die wy in't fclue behoorcn t' onderhouden. Daer-en- bo-

nen heeft ons de vreefe Godrs op 'thooghftc ingheftampt, door de

als den eenio;hen middel om alle becoring^he t'ouerwinnen. ^^^^J^

Daergingh een gheruchte in't Hof van Spaignen, dat de *

lefniten een kruydt ouerhen droe^^hen, 'twelck de kracht

hadde van d'onkuyfcheyt te verdooucn. Philippus den IL

dit hoorende, heeft felue aen P. Araoz ghefondcn om hier

van bericht te zijn : den wekken niet en heeft ontkent of

daer en was wat af, hertelijck wcnfchende dat den

Coningh ende alle fijne houelinghen 'tfelue. wilden ghe-

bruycken : daer by voeghende, als immers fijne Maieiieyt

lu ft hadde van^tfelue te kennen, dat het de vreefe des Hee-

ren was, wiens kracht de Societeyt t'allc canten onbe-

fchadight hiel, oock in^t midden vande perijckelen. Welck
oock de reden is^ waerom men fonfen hu vfe fulcke nauwe
forohe draedit voor het orhebedt: want het eene moeder

ende voefteriTe vande godtvruchtigheyt is , waer uyt de

fuyuerheyt voortkomt.

Om defen foo edelen fchat te bewacren,ghelijcker meer
^'^°J

^^-

als eene fchilt-wacht van doen is,die op den vijandt pafle^ ^^é//
'

K 2, fêteer
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fetter de Societeyt verfchcyden uyc tegheii alle aenkom-

ften van onmaecigheyt , ledigheyt, nieiif ghierigheyt,van

amoureufeboecken, ende andere dierghelijckeverweckfe-

len der welluftigheyt, in glicenderleye maniere gliedoo-

ghende , darter m haere kinderen c^hevonden worde ofc

ouerdaet in eten en drincken, oft luyigheyc in t wercken^

ofc gheneghentheyt tot loodanighe boecken ( al zijnfe

fclioon van oude Poëten en mecilers vandc rijm-konltc

gemaeckt ) uyt de welcke, ghelijek onCcn Eerw.P.Generael

Mutins Vitellcfcus feght^ nietfoofeer gheleertheyt gcraepc

en wordt toe voorderinghe.des verllandts^als wel een' aen-

veclitinghe teglien de fiiynerheyt tot iiae-deel vande fiele.

door den
j^^-^^j- j-^j^j- ^^ ^i^'^j. daerfed'oo^Iie meer op heeft, als op liet

voorheb-
i t- i V -r^ r ] r

n(rben verkeeren met ongnelij cke perloonen. Denjroime^ Icght ba-

hundd lomon by ondervindmge, in lijnc Spreucken;, roofi des mans

Trofvve hftdijcke pek, niemandt foo wijs oft fterck , die fich hier

T, 1 ' mag-h Itreelen van verfèkerinizhe/ten zy dat hy^heduerigh

éjió. op l))n noede zy^ ende noch gaet hetdaer al toe. btae-

digh achterdencken^ en trouw ghefelfchap zijn wel de be-

fte bewaerders^ de welcke dieshaluen onfcn H.Vader Igna-

tius daer toe oock ghebruyckt heeft : want voor al heeft

Jiy de heele Societeyt door ilrenghelijck bevolen, niet at-

ken dat niemandt tot de huyfen oock van edele vrouwen,

al zijnfe fieck, fonder mede-ghefel en foude gaen ; maer

oock darmen fulck' eene maetigheydt en voorfichrigheyt

in die aen te fpreken foude ghebruycken, al wildenfe oock

biechten, dat den Pater ende den mede-iihefel in malckan-

derens geficht altoos blijuen^om tefien immers watfe doen,

maer niet te hooren watfe feggen.Om welcke ordonnantie

met een exempel te beveftighen^als hy een out ende deugh-

deUjck Prieller vanden huyle^op wie gheen vermoeyen van

fchait en viel, m gcbreck dies aengaendc bevonden hadde^

heefc
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heeft iiem nochtans^toteenen fpieghel van d.'andere,inde te-

genwoordigheyt van achtPaeres(diehy tediereyndc byeeii

gheroepen hadde ) foo langh fy feluen doen difciplinercn,

tot dateickeenen Pfalm van Dauid (waer onderden eerlten

was den Miferere) hadde ghelefen. By defefbo vele behulp- door'tge*

felen.komt noch 'cshcdnericrh c-hebniyck der heyliijher Sa- ^"^'"^^^^

cramentcn^ namentlijck cies Autacrs. Wat konnen wy cQ-%ande

•ne betere wacht hebben om de fiiyuerheyt fonder eenighe ^7^^^^^

fchandt-vlecke onverhindert te bewaeren ? naedemael ^t^^"^^'^"^-

heylighe Oudt-vaders eenpaerlijck ghetiiyghen
;, datdefe

eene bcfondcre kracht hebben, om den vuylen brandt des

vleefchs nyt te bluiTchen^ ende de fuyuerheyr, ioo wel des

lichaems als der ficlen^ onbevleckt t'onderhoudcn.

Wat nu voordcrs de belofte van Gehoorfiemheyt be- ^^^^^^'

langht, hoe forghvuldigh Ignatius daer voor gheweeft is,\;aKde

blijckt nyt verfcheyden palfagien van fijne Conftitntien, Socteteyi:

• daer hy niet alleen en vereyfcht een volkomen nyrgaen

des verftandts ende des wils^om fy feluen gheheelijck aen-

den menlch om deiicftie Godcs t'onderworpen,maeroock
i. y^

de felue als een merck-teecken ftelt, waer aen d oprechte i^^w-wr-

Rcligieufen der Societeyt ghckent, en van andere onder- ^^"

•

• fcheyden moghen worden. Wacrom hy oockweluyt-
druckelijck inden brief, diehy van defe deught aen die van
Portugacl 'ghefchreiien heeft , dcfe woorden by brenghc:

Liict ^ry d'andere Ordens c?^s te houen gam m ^aBen^ "^a- Epift.de

ken , ende diergheljjcke flre:igh':gheyt in kosï ende kleederen, de O bed.

Ipelckejy ( een' leffhe^ijcke n.te haere maniere njun dom ende in-

fteUmghe) hcyighllj^k^aen^eerden: majr ich^foude '^el "^tllen^

Jeer beminde Broeders^datp altemxels die m defe Societeyt onfnt

Heere dienen , door '^aeracht ohe ende njolmaeckte o-hehoorfaern^

heytiende njerjakinghe^po des '-uer(landts ais des "Svih ^ Hytnr-^

mende moghten ipejèn: mder voeghen datme/^ Ler uyt de tp^er^

K i achtiirhe
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achtighe ende oprechte hvnders der feluer , ds aen een merch^

teecken onderkemie. De lelue maniere van Tpreken ghc-

Epift. CIC
bru^ckt den Salighen Francifcus de Borgia : want fpreken-

Mcdiis de van de ghchoorfaemheyt/eght dacfe 'cwit is op 'twelck
conierii. j^ Societeyc in alle dinghen haer principael oogh-gemerck

neemt j 't^endel^ onder 'twelck \vy alle-gader dienen;

'tmeefie bol-^erck^ oft för^;^,door wiens fterckte onfc Religie

blijft ftaen. Alibo vesL oft oock meer , feaht daer van den.

dllt
"^"^ teglicnwoordiglien Generael P. Mutius Vitellefcus: Aen de

<

'

ghehoorfaemheyt It^orden ghekeurt d'oprechte ende echtige kinde-

ren njdnde Societeyt : '^ant dit eyghe?itli/jcl^ de fpijfe u ^met de

fvelckejy die op't'oedty ende tot ijolkomen '^xjdom brenght^ diefe

njoor de hdere kent.

Belofte By deiè dry beloften , die aen alle Religiën ghemeyii
^an ghe-^ij^^^

j^^^fj. ^^^^ H.Ignatius noch eene vierde bcfondere en-

faemheyt ^^ folcnnclc ghevocght ^ wacr mede de ProfelTen hen ten

^ei^Jen dienftc vanden Paus opdraghen , om t'alle tijden hec
Pam.

Euangelie te gaeri vercondighen in alle ghewellen der we-
relt ciaer't hem bclieuen fal. De verbintenille die hier iiyc

ipruyt van pundueüjck te ghehoorfaemen , is foo iterck,

dat (y noch om leuen^ noch om fteruen eenighe uytvluchc

en moghen nemen^ iae gheboden zijnde^mocten hen wor-
pen in't midden van Turcken en Barbaren -, van ketters en

Heydenen, reyfende oock fonder teyr- geldt, nae d'uyterfte

paeJen van Indien en laponien, daerfe de door dies te feker-

<ier.voor ooghen fien ,hoefe meer met menfch-cters ende

w^reede tyrannen , als met redelijcke creatiiercn te doen

moeten hebben. Daer zijnder vele uyt andere Ordcns, die

rloor den ijuer der fielen ghedreuen , de felue landen met
<ien fcluen arbeydt en perijckel wel doorlopen: maer defe

doen dat uyt vrywillighe deuotie, fonder datfe uyt kracht

van eenighe belofte vanden Paus daer roe connen ghe-

dwon*
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dwoiiCTheii worden. Maerde Societeyt liccft dit cyghcn,

datie haer daer toe met eene befondere belofte verbindr^eiv

de oiieriulcks altoos vandé Stadt-honder Chri sti hier toe

^liedwoniilien canworden. Eene {like voorwaer alibo nut

aende H.Kercke, alile wel heerelijckis voor de Societeyr;

niet teghenitaende dat de nijdiglieyt haercn tandt oock hier

; op heeft moeten breken. Sommige neul-wijle gheeften,aeii

wie niet en behaeght dan iy aen hen fekien, en voorder dat

hen cyghen is^ hebben deie belofte willen laken, fegghende - -

dat het maer een pluym-ftrijckerije en is^als ofwy denPaiis

hier mede vleydden, ende aen onfen kant fochtcn te tree-

ken. Doch de betichtindie en kondenict bliincn llaen»

ghemerckt de wercken anders uytgauen: inde welcke noy

t

bevonden en is, dat wy hier door eenighe ftaeten oft Prela-

turen vande H. Kercke ghefocht hebben, dan wel winft

e

der fielen , die wy met groot kommer en ónghemaek ten

fuerflen moeten befweeten. Hoe foude de Societeyr eenigh

menfchelijck infien in dcfe belofte hebben, oft den Paus

daer mede ioecken te behaghen,om van hem een ionftigh

ghemoedt oft tijdelijcke vergeldinghe te bekomen? daerfè

nefFens de felue noch een' andere belofte doet, euen bon- o. , r

digh, datfe noch nae eenige digniteyten binnen oft buyten vangce^

'shuysftaen en fal, noch de felue,allTe van buyten ghep re- ^^%^»'

fenteert worden, oock aen^yeerden,*ten zy uyt laft vanden ^Pomfan^

ghenen dic'top pene van doodt- fondc kan ghebieden; den^k«.

welcken is den Paus alleen: die welfomtijdts, hoewel niet

dic!cwils,defe maght ghebruyckt hcefr, als't bUjckt in To- *

letus en Bcl!arminus,die hy Cardinalen maeckte tegen hun-
nen danck : van Laines en Borgia heeft hy fich laten ver-

biddeUjdat hy hen den roodcn hoet niet en foude ouerdrin- -^

ghen : van laius , Canifius, Claudius Aquauiua, Cot-
ton, ende meer andere, datfe den Bifchoplijcken mijtee

niet
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niet en foiiden draghen. Soo verre is'c van ons , dat wf
door defe belofte eenen menkhelij eken loon foudenbe-

la^aen.
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ry andere dm^roen , die aen de Socteteyt oock eyghert

.
^ijn^ ende haere ïeught bewaren.

len hooghen ende verlichten gheeft van Ignatius,

f die alle dinghen doorfagh, hadde bemerckt, dat j(bo

wel lijne Religie^als alle andere menfchelijckc iakcn, door

langheyt van tijden aen de verouderinghe ende verande-

ringhe onderworpen was. Daerom bekommert zijnde

om ecnighe middelen te vinden, waer door hy aen defclue

eenen vaften (landt mosrhte ^heuen, heeft voor al ^oedt

ghevonden, teghai de lafheyt en verflappinahe des gheefts
Vemieu- de vemieuwinghe vande beloften in te ftcUen. Defe ghe-

Zanff' khiet twee-mael 'siaers van alle die noch gheenen graedt

lofteu, inde Societeyt en hebben, met het voorgaen van eene ge-

neraele biechte , ende dry daghen vertrecks : binnen de

welckefy hen in landi-dLieri^:^e ahebeden oeiFcnen , ende

van alle andere bcfigheyt ledigh,zijn alleen met alderhandc

aodtvruchtisiheGeffeninahen des ^heefls bekommert. Hier
door s^hebeurt het.datfe, ofcfe millchien ero^ens in ver-

•flauwt waeren, wederom in dcuotie aennemen , ende den

nioedt fliJLien die verflapt is, om met eene nieuwe ghe-

fetheytden begon ften loop huns heylighen roeps tot den
cynde toe te volbrenghen. Voorwaer d'ondervindinghe

leert ons, datterfchier gheenen krachtigheren middel en is

als defen, om 'tverloopen uur-werck te heril-ellcn,ende elck

een iudachtigh te niaken yan fijne vicrigheyt, met de

wekke
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welcke liy eerftclijck fijne beloften Gode heeft opgliedra-

glien. Oock ghetuyght den Hiftorie-fchrijuer Maffeius InVka

vande eerfte Patres, dat^ alflè te Parijs hunne beloften an- ^.ignat.

' der-werf en derdc-mael vernieuwt hebben, fy daerdoor

Wonderlijck in hun voornemen verfterckt zijn gheweeft.

'tAnder 5 dat onfcn H. Vader feer ernllelijck van ons i?^i^^j7/«,

verfoeckt,en heel noodigh acht, om d'eerfte vierigheyt en-<g^^ '^^^

A(t vromigheyt inde Societeyt t'onderhouden, is de reke-
^J^'^'^^^'**

;

ninghe van de confcientie, die elck een aen fijnenOuer-

Hen foo doen moer, dat hy hem den ftaet van fijne fiele

met al dat haer aengaet, limpeHjck ende ootmoedclijck

fondereenighebewuiipelingheverklciere, nochiet en ver-

fwijge wat de beroerten,oft andere vcrilooringen ende be-

koringen des gemoedts aengaer, op dat hy te beter voor al-

le perijckelen behoedt, ende van alle fwackheden ghenelcn

worde:want defc openinghe van confcientie, buycen oft in

biechte ( foo het een ieghelijcken geliefr,mits dit vry ftaet

)

gedaen, en is doch anders (niet by geli jckenille gefproke»)

• als een' ontdeckinghe van wonden en quaelen aenden me-
<lecijn-meefl:er,dieic met eene vaderlijcke liefde can ende

wilt ohenefen. Waerom men oock daCThelijcks fiet ^he-

beuren , dat foo wie hier in gheveynlt is, oft befchaemc

om finen inwendighen ftaet tot Godts eere t'ontdecken,

ghemeynelijck quade uyt-comfte heeft, ghelij ck t'andere

I

.lijde (eer wel daer by vaeren , ende inden gheell: aenne-

men, die'r rechtfinni^h in handelen: want het den Ouer-

ften gheenfTins gheoorloft en is defc wctcnfchap anders,

sis tot trooft en ghccftclijck voordeel van dien fich ioo

ontdeckt heeft , te ghebruycken.

Het derde, waer in midchien wel het meefte wel-vae~ vrt-

ren der Societeyt, ende den middel om die in haer gheheel^.^"^'^'"

i;c bewaeren, ghelcghen is ^ heeft hy ghcftelt d uytfeyndin- ^ *

L .... ghe
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ghe der ghener^die voor het meefte deel ofc onghevoeghe-

lijck ende wederfpaiinigh , oft fchadclijck van hanteringe

zijn, ofc oock felue moeyelijck aen den Oiierften vallen,,

om mee een ghefochten fchijnj mee ontflaghinghe van

hunne beloften , door-ghefonden te worden. Defe ont-

laftinghe van onnutte perfooneOj hoewel fyvan fom=-

vv4er mighe onwetende ten erghften uytghcleght wordt, is

^^^^^ nochtans aende Societeyt, ende dickwils oock aen die*r
aiQfit* 4 ^

uytghefet worden, feet oorbaer, iae noodigh. Hoe dick-

wils moet den Cliirurgijn een bedoruen lidt affettcn, om
aen de ghefonde het leuen te behouden ? hoe dickwils

moet den herder e^n Ichaep dat fchorfc is, vande refte af-

fcheyden , op dat het de heele kudde niet en doe fteruen?

hoe dickwils moet den houenier de druyue die vunftigh

is, ende den acker-man de brandt-aer ciie inden fchoof

iSj uytmonltercn, om dat den heelen torlch ende alle'daet

niet en bederue ? 'tis een' enckele verwaentheyt , het on-

Igruydt dat al te vruchtbaer is, foo langh te laeten ftaen

watfen, dat 'tgoet koren daer door verfmacht wordt : in

tijdes moetmen fijnen hof wieden, eer hy verwildere j an-

ders iult ghy binnen weynighe daghen noch fchick noch

orden daer in ficn. Door ^hcen ander 2;ebreck en hebben-

der lom mighe Pvcligien haeren luyfter verloren als dit:

want foo de quaede met de goede vermengelt bleuen, is

den eencn door den ancieren ( ghelijck't in d'inlandtfche

oorloghen ghefchiet) tot afwijcken van fijn plichten ampt
verleydt. Waerom houdtmen dan defen micidel van ons

te bewaeren harder oft onghenadigher,als dien inde Repu-
blieken ghehouden wordt ? in de welcke den ftraet-fchen-

deroft anderfïins mif-dadidi ^hedoot wordt, om het Ie-

nen van vele andere te bewaeren, ende de weghen veyligh

en ganghbaer te maken. Welcke bykans d'andwoorde was
van
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van eenen Redleurin Portngael, die hy acnde Coiiinghiii-

ne gaf^ foofe keurigh was om te weten waer door de So-

cieteyc altoos foo ienchdigli ende bloemigli bleef fonder

eenighe verwelckeringhe van difcipline ; hy gaf hacr voor

reden, om datfe haer onder tulTchen doet laten : want als ^
'^^^"^

tbedornen bloedt ter goeder nr^ wordt afghecrocken5^/jf/tf/(;^f«.

gheefc liet ghefontlieyt aen't heel licliaem: ende 'tware wel

cene groote onbermhertigheyt in fulcken glieval de vlim-

me te iparen.

Dit en is alleen ons ghevoelen niet : want loanncs Cla-

rius een ruftigh man , en Dodloor inde Godtheyt van Lo-

nen, foo daer een treiFelijck Predicant uyt de Societeyt ge-

fonden was, heeft 'tgheruchte des volcks met een beval-

lijck woordt ^heftilt, feo-ahende: De leCmten en oieten pheen

fchoon gaeter uyt. Flumbertns, die vijfden Generael was de Emd.

vandcr Predic-heeren Orden, plecah te fec^crhen ; 'tls noo- f^.^^'S-OO [ik c

dighdat de Religie by "^'i^lenghefclmymt '^orde^ op datfe in haere n.i.cV
juyuerheyt blijue : daermen 'tfchuym niet en yiyeert , daer moet

n^ele mor(tgheyt ende njuyligheyt loefcn. Dan klaert den wijn

eerft op, als hy fijne ghill uytworpt; dan ftaet de lochc

cerfthel, als dedonckere wolckcn verfchouen zijn : als lu-

das nu uyt 'tghetal der Apoftelen gheruymt was,doen fey-

de Ies VS eerft, A^^ ü den Sone des mc?tfchsgheclarificeert.Noyt lo^n. 1 3.

en iaeghdy de Societeyt fchoonder,dan alfle van foodanige

vlecken, die haer misftonden, ghefuyuert is,

Ende offer miffchien icmandt met alle defe redenen

nocii niet te vreden en waere, het ghevoelen van Ignatius

«n Xauerius.die fulcks c^oedt ^hevonden ende dieplodien
lil 1 /^

ofo
hebben , diuTckt ons ghenoeghfaem om den mont te ftop-

•pen aen vinnighe kakelacrs , die ouer het huyf-houden van
hunne ghebueren al re mondi^h zijn, ende middeler-tijdt

iiun eyghen onheyl niet en beinercken. Sy wiften wél,dat,

Li ' . . hoe
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hoe wel eenighe mif-acrdighe Rcligkulcn fomwijlett'

door kerckers endc andere ftrenghicheden ^ dicmen elders-

gliebruyckt 5 tot kemiüTe en beteringhe van hunne feylen

komen ; nochtans het meeften deel van die vafr ghellelc

worden, hebben eenen meerderen af-keer vande pene, als

vande fonde: ende dat het daerom dickwils ghcbeiut,

darfe ofc uytbreken , en nae de ketters loop:n ^ daer iiilck

ghefpuys welle-com isyoft naer hunne gevangenilleergher

leuen nis te voren , met grooce verarg;herincThe vande Ca-
thölijcke ghemeynte,. onder wie

fy
vcrkeeren. De welcke,

waer*t dacmenfe van hunne beloften konde ontflaen, foii*

den miiTchien oft hunne fahgheyc inde wereldt wercken,

(gemerckt fy tot het iock der Religie ende d'onderhoudin-

ghe van hunne beloften onbequaem zijn ) ofc immers in'c

oprecht ghelooue blijncn^ daerie nu gheenen anderen mid-

del en vinden tot den vrijdom, als door d'atvallighcyr.

Hoe vele trefFeliickc mannen ende Reliiricufen van andere

Pare 2. Ordens, feydc Montholon, hebben wy hooren fuchten^

oppof. om datfe defen middel van uytfpoelinghe ende uyt£^yii-

5-3 • dinghe niet en hebben? Welcke ellendigheyt niet en fpruyc

uyt hunne heylighe inftellinghe, maer uyc den iam-

mer van dciè ongheluckige tijden^in de welcke deketterije

van onfe mif-flaghen haeredolinghe timmert, ende van

onfeverworpcliifghen haere Apofteleh maeckt. Soolangh

aliTer hope is vande krancke lidtmaeten te ghenefen^ en

laetmen niet achter van ai dat helpen kan tot de ghefondt-

heyt ende volherdiaheytjOock der ^hener die felue willen

uytgaen : doch als'c quaet nu ibo diep ghewortelt is, dat-

men'c noch met foetigheyt, noch met ftraflieyt en kan be-

teren j worde de Societeyt ghenoodiaeckt met droeflieyc

ende medelijden, het ongaef üdt af te fnijden, om de refte

Van haer lichaem te bewacren
,
ghebruyckcndc daer toe

do.
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de maghc aide priuilegieii, die den Apoftolijcken flocl

van Roomen niet alleen c^oedc en vindt, maer oock be-

gheerc dat t'en eeuwighen daghe onverhinderc ende on-

vermindert blijuen, als'tblijckt iiycde Balie vanGrego-
rius den XIV. mee wiens woorden ick defen eerften Boeck in Bulla

en droeue materie gaé fluyten ^ om te comen tot de blijde ^^e Con-

feyndt-^hiftcn vande finne-beelden ende hunne dichten. c^^T!'

Den Paus dan^naedat hy weidiep ingehen,ende met rijpe

beraedtflaghinghe dit ftuck van d'aytfeyndinghe door-

gronde hadde, waer op foo veel van d'onverftandighe met
gvoocen ongunft ghefproken wordt^ghebruycktbefchey-

delijck dele v/oorden: Vpy "billen dat de maght ^an uyt-

feynde?i ^oor dcfen goedt inde Societeyt ffhevondeny ijaft^ on-

gheraeckt en onghifchent blijde, als eenefa\e vangroot ghelpight

8

tot haerefuymrheyt ende behoudinghe. Die iicli met al dit niet

en laet vernoeghen, moet het wijten aende onghefteitheyc

van fijn ghehemelt^in wiens mondt den wijn bitter is^die

anders fmaeckelij ck \s aen de ghefoade»

Lj Wercken-
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^VVerckende ende aenfchouwende leuen der Societeyc.

CUudU^

Mercu-
rius

ipreeckc

Hicfasper limen vtrumque

Solus habct, gemiiioqiie facie commercia mundo.
^tZy op bft neer, 'tis voor den Heer,

DAer is eertvfdts lot gheliwrfen

Ot4>erfteden^ ouer dorpen^

Ouer bemely z§c en hel.

Wie dat hel?henfou bevel,

lupiter, die eerfl moght kiefen,

VJ^ouK) den hemel met njerliefcn:

Z^ande maen en fonne-fchïjn

VVouiQ hy heer en nieeficr zij^.

tn
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Bn Nepttmm hreegh de baren^ .

Daer de groote fchefen njaren^

Daer foo menigh feylken fpanty

En loopt nae fijn njader-Undt,

Tlt^to dïen J^^rten wncker

Kreegh , elaesf een rijch^ in't doncker^

Kreegh een rijck^^irol n^an verdriet^

^aermen fon noch maen en fiet.

En doen hebben ooch^ de Goden

zAen malekander firaf njerboden

^

Dcttter memmt en fou gaen

ZJerder alsfijn palenfiaen.

Ick^ alleen magh op de ftroomen^

Ick^ magh /bieren door de boomen^

Ick^magh laghen aen een hey^

Ick^magh <-umcken in een "^ey,

Als't my luft , magh ick^ gaen d'^aUn

Door des hemels gulde falen^

Ick^ 't'eet 'jatter omme-gaet

In luppjns fiecreten raedt.

Hier hebb' tck^ alleen ghetreden:

Dan nu fie ick^ njan benedeny
n)aer ü noch een ander man^

Die '-ueel hoogher '-uheghen kan'»

Siet\, Loiola komt ghevlogheny

Siet, hy heeft fWee arents oghetTy

Siet hoe <ueH hy fijn vheficht

Sterr'lijcks op het fionnen-licht*

Hy is bouen , hy ü onder,

*3y den blicksem^ by den donder,

C^(u by menfchen, nu by Godtx

Daer en is fvoor hem gheen/Iot.

De
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De regelen vande Societeyt ca verbinden op geene fonde»,

Den
pomp^r
fpiceckt.

Vis maxima, fcd fine vinclo. -f
Van
Sonder Uif-

Ier n^eft flMt eenen put heel diep "^elfefiigh njoèten^

_^ T>e maerte klaeght^en Jeght:Hetputten heeft <ueel moeten

^

De kiten is foo Jlvaer , defi eemer is foo groot

^

"En al dit putf-ghetuygh d^t Imeeghtjoo f^aer als loot»

"^tlsfoOy als iemant heeft den heelen dagh te "^ajfen^

En "van den morghm-flondi tot 'sauents toe moetplajjen^

Den eemer <~uandenputgaet altijdt op en neer,

En 'tmejjfen dé gheno^gh al gingh't macr '^egk m "^eer.

Macr
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Maer ti^ie dacr heeft een pomp , en duer aen komt te dow^en^

Het "^(teter bortelt uyt , den leent^ beghint te Jpou^^en:

Daer ü een" foete kracht , die JJ?eelt langhs in de huys^

Tot huife njan de maert^ ten dienjle ^<xn het hnys.

Ich^ laet den IPhilofioph met de Naturaliften

Hier onderfeeck^'-uan doen, 'ken magh oheen ttjdt njcrqmjlen,

qAI Ugh ick^ noyt ter fchool^ al fihijn ick^ oock '^at plompe

Nochtans treek, ick, een" leer\ ter '^ijl ickjreck.de pomp.

VVc^nneer dengheeÜ ü ijol^ niet ojande filu"re heken

(^
Die uyt een Ueuloen hooft oft ander monfter leken)

Maer njol njan drift en treck^^ en Vol ^an goeden ^ily

Het gaeter loopt by nae^al Jlaet den pomper ftiL

Niet dat ick^hi^r mijprijs njan noodt een detighdt te maecken,

Ey neen, de boet en fhult fal dienen ons njoor baecken.

T)at bootfman noyt en faegJj li>aer dat hy henen dreef

Z.'eel fcylden uyt de?i jïroom, ijcel liepen buyten fchreef

^Aaer den ghed'^onghen 'PÜ^ en deghemaeckte <-ueruen^

Die hebben dn ghemeen^ men fietfe dick^ds fieruen:

Als liefde ietghebiedt, als liefde gheeft een ^et^

Soo l^ordtfe fonderfchult en fondcr boet ghefet.

De Son en Noorden tpindj, die "bedden eens teftemen,

Wie dat den landtfman fou met meerder krachten praemcn:

Den Noorden ivindt dn fnee, hy duyckten in fijn kieety

Maer ivierp den mantel af foofaen het "borden heet,

n)en haghel met den ^orfty den "Sinter metfijn a^lockeny

En deden gheen ghe'^elt op defens landtfmans rocken

:

Een foete firael der fon ü (ïercker als de koulü.

En doet den landtfman doen dat hy met doen en '^ou'^.

Och iae, de ?neejie klacht "^ordt liefde toeghefchreuen:

Cheluckigh die door haer '^ordt foetkens aenghedreucff,

cAls liefde praemt het hert^foo raecket al om door:

Een peerdt dat ü ter handt ^ dat loopt oock^fonderffoor.M d'Aer-
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d'Aermoede is voorfichtigh.

Ne perimant, pcreant.
C Beter Jy

Slet hoe den blicksem fchiet daer bouen uyt de '^olch^ny

Siet hoe dat onder ons ftaen grondeloofe kokken^

'tGrammoedtgh element dat tuymelt op en neer^

Engaetfijnganghen heen^ en.paB op H^rins noch Heer,

De maaien en het Jejl, de kabels met de toulpen,

£» konnen dit gheleelt met langher "^ederhow^en:

VVy drtjuen opghenae , daer is gheen hoop" njoor 'tfchipy

Het moet te grondegaen^ oft berjien op een klip.

Wat
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VVatfd in dit tempeeft , '^at ftl ons doch al baten

Het goudt njan Mexico^ en ai defiluyepUtenl

Den blaew^en indigo ^ die ieder acht foo groot

y

Die/èt^ elaesl aen ons de ^erfi^e ^an de doodt,

Sa fl^ghsy hier eens een handt
; fa, komt hier, [chippers gaHen^

Ey, kgmti daer ünoch hoop', ts't dat llry 't/chip ontlaflen:

Het[chip fal oploaertsgaen alü de zjegheftoort^

Is't dat T^ het ghe'^ight maerftorten oner boort.

rOaer drijft de coopmanfchap , daergaen defjde-balen.

Die "^lyfio '^err' njan huys, op yremde kiiften halen:

Gheen peert en üfoo fchoon,gheen goudt en tsfoo root,

Daer ügheen bidden njoor, 'tmoet uyt in tijdt njan noot.

En ghy 'die flaet opfrandt , enfet hoe dat "^y beuen,

Ift datghy iW aenfhoulvt, en acht neemt op nj leuen,

Ghy %ijt in 'tfeluefchipy gheeft ons doch ^ry de handig

Men lijdt "^el fchip-braeck^ oockje midden op het landt.

Het leuen ü een zje , njolflormen en <-uol baeren

Een ieghelijck^ is uyt om kofelijcke 'baeren:

En p4ckt dxergoet op goet, en feit daer laÜ op laïïy

En midden in het goet itght hert en fel ghetaf.

ZJoorli'aer 'f^ordt dier ghekocht, daerghy njoor blïft te pande,

Daerghy ^voorgaet te grond', eer dat ghy eens kgndt landen:

Offchoon den cargo ^aer ojan enekei goudt dat blmckty

De reys die ü bekaeyt, ü't dat den meesierfnekt.

So9 dan/s't dat ghy moet door eenigh on'^eer njaereny

Weet dM f^ lijf enfel zijn <ury de befte "baeren:

Verheftghy ghelt engoedt, 'tü "^aer , ghy laetter Ipat-,

Maer 'üne hier gaet te grond', ^erlieH den meefen fchat,

d'Armoede dan die raedt ons hier in def baeren

De lafen njan hetfchip doch met te 'billen fpaeren:

Wiegelt en goet yerfmaedt ter felen falicheyt,

Diefeylt noch rijck^henoegh nae de langh'eeulüigheyt.

M 2. d'Aer-
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d'Aermoede is onbelemmerc.

Liber ab exnuiis. < o w; / r
C Hi^e Lichter gaen.

DEs hemels fleyle haen , en al die enghe "^leghen,

Voor^oedigh in te gaen^ daer ü l^nfl in gheleghen:

Wilt'ghy dan of^aerts heen met pachten fack^gheU'enl

Blaes! met deerflen fas foo fult ghy blïjuen ftaen.

Hét is al te f^ergheefs^ ikpf^^^ "^^^^ neder daelen^

Ghy fult met fulck^ ghekltm gheen prijs oft eer behaelen:

Denf^aeren mtulen-fleen njeel eer om hoaghe '^loogh^

Dan dat ghj met a^ pach^ gheraecken foudt om hoogh.

Bli<^
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Blias ti^as berejdt, en fat nu in den lodghen^

^^(;^chtms en moght hy met ftjn mantel met hem draghen:

'tls al tef^aeren r^racht, de raeyers z^n te teer,

Door'tminfie aerdfcb gheloightfoo njalknj) daerneer.

'En ghy dom-finnigh men/eb, die met doet als vergaren^

En trotfe huyfen boulQt , die d'hemelen njernjareny

'tZïjn kerckers die ghy maeckt, njan marher en '-van toets,

VVaer in de [iele loordt ghe^anghen onverhoets.

G*hebt kjeeren ouer hoop, daermagh nj met ontbreken;

Dit is der "^nreldt aerd, dit %ijn baer oude treken:

En njoorts al dit ghetuygh dat dient v ^oor een net^

VVaer door aen't eel ghemoedt het opgaen ^ordt belet.

Dat boos en liBigh goudt , dat maecl<tfoo fraere banden^

En boeyen aen het been , en ketens aen de handen.

O 'tis foo groot ghe'^ïight ! o 'tü foof^aeren laH!

En daerom hecht het v fio aen de aerde '-uafl.

Siety m^olght Eliam nae , laet rijckdom, laet "tal ijliegheny

En roept : Onnutten lafi ghy fult my niet bedrieghen^

IJerfoeyt al "^at hier is, 'tis al verganckelijckj

Al "Wat njan d'aerde komt, en is maer enckelflijck^

Dan meught ghy los en njry y tot dees reys begheuen.

En trachten nae een boogh, en nae een eew^igh leuen:

Enjiet dan eens om leegh nae deje ojuyle eerdt,

Enfeght : VVcis defe clomp yi;elJoo 'ueel arbeydts Iveerdtl

VVaerom den menfch doch Jlaeftl loaer dats" hun hert opfetten!

'tis al maer ijdelheyt , is datme'r op "^ilt letten.

En hoeghy hoogher komt, hoe datfal kleynderzjjn,

Allenghskensfd aen nj yergaen dees njalfchen fchijn.

Wel aen dan "^le ghy zijt , verlaet al defe banden,

Snpeyft, ick^moet 'Wel haeH gaen nae de donch^re landen:

Staetghy hier dan (rheboeydt^elaeSy 'tis dangheen tijdt,

Doet 'tnUy oft nimmermeer ghraecktgh'v banden quijt.

M 5 « ' ' d'Aer-
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d'Aermoede is profijtelijck.

Sic perderelucmmeft. { ^'^eefgh^evlfi^^^^^

DEn n/ifcher die hier aen den kant

Sit met fijn njijch-roey tnde handt

^

eAl ü't een rond en Zeeulofchen knecht

^

Hy is nochtans met al te Jlecht^

Hy ^eet hoe datmen met loat broodt

Den Vi/ch ojergadert in de floot:

Terfiont foo ijfer mop op mop,

D€ <-uifchen f^emmm ouer hoop.

B?i
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Bn mae^k^ hy dan een -vtjchken ojaB^

^en fjnek^ die fey il ick^ kom te gcifl^

Bn Jlockt met 't u^ hk^n oock^den haeck^

Ben dieren prijs '-voor kleynen fnaeck^

Terftondt licht hy fijn rcey om hooirh,

Bnfiet den fnoecl^dte Itgit tn't droogh,

Seght niiy hy gheen njerjlan .t en heeft

^

Die ^oor eenfnoech^ een ^it-ViJch gheeft,

Hoe ïs de "bereidt met <-verbaeB^

Hoe Jiaet een ieder met en raeft^

Wanneer daer iel>pers Prins aft Heer

Leght gheldt, en goedig en titel neeri

VVanneer foo hier een Graue foon^

Oft daer een dochter rijck^ en fchoon^

ZJerfoeyt de "bereidt met haer pracht^

Bn dat een ieder ^oo groot acht}

n)en ^ader die ü groot in eer^

Bnfijnen rijckdom l^aB noch meer:

Bn daerom laet hy aen dit kinty

Dat hy foo Iponder heeft befint.

Al dat fijn '^i'fheyt heeft ^erg4ert,

Bn P^yft, Jy "^ordt npt> "^el ghepaert^

Oock^ met de rijckiïe njan de ftadt^

Ben ieder let doch op den fchat.

Maerjy treedt dit al met de nvoet^

C^ch fiet met eens nae geldt oft goet.

Maer tpaerom ü't doch datmen laet

Den rijckfom ^eer en grcotenfiaet}

'tis om te "binnen meer en meer^

'tis om te krijghen grooter eer:

Want 'TJoor een handt ojol gheldts ofgout

^

Verki'vjghtmen naemaels honderfout,
d'Aer-
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d*Aermoed€ is met luttel te vreden.

Hoc fat opum cft. <
Klejn pack

Groot ^hemack*

Es menfchs onrufttghhertloaer "^ordt het niet gedreuen!

Het mght-gheduengh a,en^ foo't hem komt te beghenoiy

En tracht ?iae gheldt en goedt^ ^n daer en ügheen ruft:

Den honger noyt ruerjaedt, den dorft is noyt ghebluB:

'tëyfcht altijdt meer m meer ^ 'ten ^reesi noch hoogh 'binden

Noch onyveer op de zee ^ als't rijckdomjiechts magh 'Uinden:

Al pet ht n^oor pJ7i' oogh een heek njloot ^ergaen,

Den fchrich^ die ü terfimdt oock, rmft tcmpeeH ghedaen.

En

^
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]5« als't al is ghereyjiy en alyt al isghe'^onnen^

Dan komt den '^reckaert aen , en feyt: 'tIs macr begonnen

y

Mijn dorH is euenfel^ mijn honger euen groot,

lae groeyt noch daeghlijcks meer tot mde bleecke doodt,

^tlsfoo, dat is den aerdt
,
gheengout ofifih're mijnen

-Sal rvghemoedt njoldoeUy <u dorB[al noyt '^erd'iPtjnen.

Men feytj een gierigh hert dan eersi met m€er begheerty

Wanneer de fchraele doet ruerV^lt den mondt met eerdté

Ignati "beerde fant , Loiola grooten Vader,

Die ons hebt njoor ghegaen, die ons leydt alle-gader^

Die eerB dees (Jompagme hebt op d^ bcenghefielty

En door befonder jcnjl ghehraght in 'sHeeren ^eldt*

eAls ghy nj kindersfeyndt nae al die njremde landen.

Een maeltken aen den arm , een Jlockskcn inde handen^

'tZy nae het rijckc landt <^an den Oofl-lndiaen,

Oft "^el nae Mexico daer al die mijne?i ftaen.

Wat is hun '-vracht en ^inB "^aerjy mé "^-iederkomen

,

En legghen 'uoor ij neer , en njoor den Stoel ^uan Romenf

Het fdueris te JIecht, hetgoudt en is maereerdt.

Het is dien grooten laH eti arbeyt niet eens Iteerdt.

Itk^fie Xauier daer gaen met iconder trachtgheladen.

Kan dan eenf^arten Moor een hongrigh hert njerfadenl

Is ditnj rujckelpinB^ is't dit datgfjyfio laeght}

Enfeo'tghevanghen is metfulcke rnoeyte draeght^

Dit is den echten aerdt , dat is daer "^y nae trachten.

Dit is den buyt alleen en prijs daer Icy nae dachten.

De Ivinfte njan eenfiel: met defcn oogji ghelaen

Soo gaen 1^ ^rolijck^ t'huys , en njoor ons Vaderfiaen.
Een maeltt^n met een (lock^is goet om mé te reyfen,

ZJoor die noch gheldt noch goedt , maer Godt alleen en peyfen^

Gheen pack^, oft fipaer behangh,gheen rijcke '^njjèl-brief]

Want daermoede alleen dw is al ons gherief»
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d'Aermoede is onbekommert.

Aliunde pafcitur.
f Cheer^fargherf

Den pa-

pegaey

fpreeckt.

Voor morghe'/J.

L fchijn kh^hier foo nj<tFiy d ben tck^in ^hefloten^

Seo '^eet, dat my ditflot met eens en heeft njerdroten:

lck,fprmghy ick^ fmgh^teh^ klap, ich^fpreech^een teder aen^

Een teder die my fiet ^ blijft njoor mijn kiVt ftaen.

tAls ich^noch njloogh in't bofch, moeB tckjnijn aes gaen haelen.

En fieckenjpijs in't Ivddt, langhs berghenen langhs daelen,

En kreegh tck^ dan op't Uetfi een Jleck, oft njuyle pier^

Dan Ipo^s ick^ ^ol njan njveught^ danmaeckt* tckgcede der.
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5^ leef tch^ fonder forghy ick^fpreech^gheleerde tdelen

^

lc\^jluyteen luHigh liedt , den koH C(in my noyt fxeleriy

Mijn heere ben ick^ lief, by njoeydt my ds fijn kindt,

'tls al njoor Perroqué "^cLt lieffelijcks men njindt,

Ghelooft my '^ieghy z^t, 'ten %ïjn maer ^-uiefe droomen,

Oft kmdcr-hïetebduDos die nyoor d'aermoey doen fchroomen:

S'en üfoo leelijck^metyf'en dreyght gheen bonghers doodt.

Al heeftfc niet een fier , noch leeftfe fonder noodt*

Bn lipaer toe al de forgh , en l^xer toe al het reyfen}

En altijdt op het goedt , en op den kpfl tepeyfin ?

Gaet^ r^yHnjry daerghy^dt^gaetfiieckt ^ury daerghy k^nt^

Die daermoey kjos njoorgcudt , die k^cht ooch^fonder munt.

Wel fd dien groeten Godt de ^-uogclhcns oock^fpijfcn,

hn aen den feilen leeu'^ in't "^out fipi coH ^enloïjfen ?

Icie daer en ü niet een fooflechten fporm die ojroet,

Ofhy en rvindt fijn aes, en '^ordt daer mé gbeVoedt.

En fd hy r^oor de fijn^ die't al om hem njerfmaeden^

t^iet altijdt zjjn bejorght , en ijoor hen zijn belaeden?

Gken k^nt y ZJader met , /jï dat ghy daer njoor 'vreeïl-j

üAls't al verlaten is , danforght hy ddermeeft.

Wel laet den coop-man gaen nae al die ^uremde kufien.

Het moety elaesl het moet, een gierigh hert ^el luflen

Tegaen nae Oofi , nae Weft , te l&ater en te landt

y

lae dicl^ils fieüen oock,fijnfielen lijfte pandt.

Gaet heen dan "^ie ghy zjjt, en ^oeght nj by die fitten^

Die wet de hinders Godts en met den aermen fpotten-^

^Aet niet ben ich^ te yri , m aermoey njind' tekit al,

.
Dat my ncch eer, noch ftaet , noch rijckdom gheuen faL

Als't bert maer "^el gheruB njoor Godt en al de me?ifchen

Magh leuenfonderfchulty dat ü dat ick^ kan "^enfihen:

De refl fal Godt njoorfien, dat ü doch fijnen aert,

^i^fichof Godt betroHlpt j die ü ghenoegh belüaert,

Ni d'Aer-
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d'Aermoede gheeft luyfter.

Dcmefaperffua,crefccr. { ^^l'^
ALs ghy hier defe keersfet ouer^loedM roocken^

Als ghy fet dat den diefhaer oorpiec\ ü TanJmoocken'^

Bn ds ghy dan noch jtet den [nutter mde handt

^

Ick^ bidd' nj gaet dan noch Ipat njerder met 'tnjerjlandt^

Ter'V^ijl de keersjoo brandt^ foo hanghen indefaelen

Bn Key/èrs op een doeck^ en Trincen af^hemaslen,

Daer hanght den rijcken njrech^ "verjmoort in ouerdaet^

Bn brajl ghelvjch^ een faljn^ enjlockt als eenen ijraet.

éMaer



HET I. BOECK. OPGAENDE SOCïETEYT. lOX

Maer mits de kamer is nu Veenemael m't duyfler^

Men Jtet niet "Voie J^ zjjn , s'en hebben gheenen luyjier^,

lae felf het goulQe leer ü njm fijn glans berooft^

Om dat een doncker keers den fchijn ghehe£l '-verdooft^

En eer ghy dit kondt fien den dief die dient ghejheden^

En l^at ghy hebtghefnut^ dient met den rjoet gbetreden,.

De keers^ en eenfraey man heeft ieder tn't ghêfichty

Wie dat fich noyt enjhup ^ ü infijneyghen licht,

^tEn 15 met eer ghenoegh dat aerd' gaet aerde lieuen^

VVie hierjich toe begheeft, die ^oedtjipi' k^ers '~uol di^uent'

d"Armoede doch alleen ^ al ü"t jy nu al quijty

Sy houdt den rneeflen naem,fpijt al degheen die'tjj^ijt.

Daer "^ïis foo memgh VorH dasr teder njoor mojl huyghen^

Diogenes die lagh in reepen en in duyghent:

En jiet hun naem en faem lighl inhetfelue graf

En njan den Philojooph fpreeckt heel de loereldt af
fiAl "^as lob' rvjck^ in njee^ al had hy memgh kemel,

d'Aermoede doch alleen njerhief hem tot den hemel^

ü^ch "^as oyt foo bekent door kinders ^ ijee oft fchat^.

Als doen hy ^ol<-uan '^er op fijnen meft-hoop fat,

Den duyuelfiiutten hem , en gingh lob heel ontblvotens

lob kieegh een meerder fchijn^ en^hy verbrandt fijn pooteni-

En in het Oofien-landt, "^aer dat de fon opgaety

Daerfietmen dat nu lob het tl&eede licht l^elftaet.

Wat baetdat menigh menfh maghgoet opgoetgaen eruen^.

En leue?z dickju^ils aerm, omrijck^te moghen fieruen?

Als d'uyt-ijaert is ghedaen^ en datmen met meer luyt^

Dan is hun naem en faem , dan is hun ftckcl uyt.

Ghelooft het ijry a/oor "^aer^ "tpie dat dit oyt fult lefeUy

Dat ghy <-Lt: hier befneedt^ "^at manfoudt ghy niet ipefen?.

Stelt dit eens onder t/, en maeckt ^ hier '^at quijt,

Moeghy hm- meer betreedt^ hoe dat ghygrooter zSjt: \
^

N 3
- I^
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De fuyiierheyt der Religieufcn door beloften verfekerr.

Canitis furdis, camtifque ligatis.

Stnyt ttvve finnen «^^^ rf^isfe m^er hoorty

Bj Mcereminnen: Moet ouer boort,

\f\r At baete't datmen in een fiadt

^randt^eemers en brandt-Ueren hddt^

^En datmen in perijckel trock^

De aldergrootfii: Jïorme klockj

VFat baet dat iemandt feylt in zje}

Hy fuoert fijn eyghen ruonckin mee-y

€nfchoon hy verr" is van het firandt^

Hy draegbt ^ierdat in't '^aUr brandt.

Vljjfes
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Vlyjjès ate loa^ eerfl be<T^reefl y

Voor donder ^ bltcksem en tempeeFïy

Hy fchroömde ^voor een hollen vloet.

Die feyl en maflen fcheuren doet.

En jiety den '^indt^ en feilenfiroom

n)ie hiel Neptuni4j inden toomy
"" ^ ^De T^e^ die eerft onfluymtgh "^as^

Die light foo ejfen als ghelas:

En ab't perijck^l ü ghedaeny

Dan rifreeB hy eerjl tegrond* tegaen^

Hy hoort der Meeremtnnen-fanck^y

Hy hoort daer by der Jhaeren klanck^:

Wanneer den njinch^r ^tfoetfie fluyty

Dan raeckt den ruogel in de muyt,

Hy gaet omtrent den grooten mafiy

En bindt Jich daer met kabels a/aji.

Al "^aer't ghy als een Spaenjche kraeck^

tAl fpooght ghy iJier als eenen draeck^

Al lofte ghy een heele [jy

Al -^aer't ghy teghen fcheuten njry-y

Is't dat ghy defen fangh aenhoorty

Chelcü ghy ffringht noch ouer boort:

Is't dat aen nj eens l^mpt de min,

Ghy moety elaesf ghy moeter in,

VVant met en <-uiamt foo als een hert^

Wanneer het foet gheblaefen "Spert:

En "^le dat met ghebonden üy

Weet dat die halfghevanghen üy

En dtcl(pib achter 'tkgrtgbeluck^

Schuylt meeflen- deel eenïanghen drucl^

De rxjreucht ü maer een treurigh fpel^

lae eenen rooch^ bejietmeu't loeL

De
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De {uyuerh^yt blijft onbefchadight.

Rubus ardens incombuflus. <
Heef

Sonder leet.

E Er Mojfes Godts Fropheet^en leydtfntan yanjtjn yo!cke?fy

Gheroepen tot dit amft '^ierdt uyt des hemels loolck^n^

Bn njoor den Coningh qmtn, ge'^apent met die rocy^

Die t>at€ry vier m locht en aerdjlce^b inde boey-^

Soo leydde hyjijn ^ee^ een hoof onnoofd fchaepen.

Die ouer al Unghs ixfegh den <zfeylen koBgaen raepen:

Nti> '^as hy diep in't n^elt, nu Iva^ hy aen de kant.

Nu daer bet loos beftejt^ nu daer het fï^as beplant.

I
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Nu hter, nW^eder daér^gaet hy omtrent de heyen.

En dder hy loeet dat lieffi fjn lammerkensgaen ipeyen:

En ojfer ergens een bleef achter dhaghe ftaen^

^aerfeyndt hy fijnen hondt^ die hrenght dut "^eder aen.

Als hy dm befigh is
, foo Jlaet hy op fijn oghen ,

Terfiont fiet hy een licht den braem-hofch mgheijloghen:

En hoe hy langer fiet ^ 'tis rondom njlam en njiery

Doch euen '^eï'ten fchaedt de doornen met een fier.

Denbraem die houdt fijn leught^ fijn groenheyt en fijn krachten^

Het ojier en heeft gheen maght^ tae moet daer in ^erfmachten.

Dm laet hy 'tvee alleen , en haeB hem om te [ten

T>e€sfchadeloofe T^lam, "^at Jy heeft te bedien.

O "toat een groufaem i^ier, "^at genjlersy en "^at yonck^n^

Sietm' uyt een dertel min^ uyt d'ooghen die daer lonckenl

De tonckheytfiaet en loert, en raeckt terflondt in brandt^

Soo licht comt domme ieught en maeghden-eer totfchandt,

'tls Ificl een njremde f^eckj^ 'tis '^aer, ick^ moet belijden

,

rOat defen braem-bofch dert met a^ier en '-ulamme (irïjdeny

En 'tmmfie nietghekrenckt, blieft heel en enen fris,

üAlsgroene "^ilghen ftaen in't midden njan het lis.

Maer 'tis gheen minder klacht, 'ten zijngheen mind'refakeny

^at heet en teughdich bloedtf^n finne4usï kunftaken.

Dat longhman in fijn hert kun houden defe loet,

Verdoouen Venm ^ler, dat hem de njlam niet let.

Stondt Babelniet ^uerfchrickt, doenfyfagh in den ouen

Dry kmders onverfenght in 't vier den Heere louen}

De 'ulam "^as als een doulv, en hoe de kool meer bloos

y

Hoe datfefcheen aen hen ghelijcker aen een roos.

Wel aenghy fuyu're ieught, mirakels njan de landen

^

'tSfijt dertel Venm kindt, datghy ontgaet fijn handen.

Staet rvaÜ aen Codt gehecht, en met dien feeten bandt

Vanfuyuer maeghden^ min nj hert aen hem njerpant,

O Een
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Een fuyuer hert verheelt Godt»

Affimilat mens cafta Deum, { ^clZttbedu.

T een foeten morghen flondt^

Soo ick,my '^nt kdigh njondt^

Chmgh uittreden dm de \^nt

Van het groen gheklauert landt:

Op den boordt 'uan een nmer^.

'Die daer maeckte foet getier

^

Die daer dlvaelde met haer ftroom.~i

Om de "portel "vm een koom.

.

Aen
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Aen de kanten Jiondt "^at riet^

Hier tt^at dichty en elders niet:

Meter het ivater ib^ foo cUer^

of het eenen (pieghel ^aer^

0/ het met den fiillen njd
VFaer njerandcrt in crifid:

Want de grondt
, foo dief hy "^a^^

Kond' ick^fien als door een glas.

Als ick^dun daer fat omtrent

^

Smm de fm daer acn gherenty

Met haer peerden altemael^

leder hadd' een goude flrael.

Aen den 'daghen Ipas gheen hout^

Noch gheen ijfer , maer al gout^

Goude flrenghen , gouden toom.

Al dit ftgh ick^ in de ftroom:

Jae mijn teer en kranch^gheficht

Kond' verdraghen al du licht

^

Sonder dat my glans oft fchijn

Maeckten eenigh ooghen pijn.

Hebdy^ njriendt^ dit loei ghevat}

Gaet niet deur of leert noch loati

tOeen ghy njan dit loater leeji^

Eygent dat aen uloen geejl.

Soo loaer ü een fuyu're fiel

T>ie daer in gheen fmetten viel^

Schoon fy oocn^ njan liefde queelty

Seghtj dit ü des Heeren beek:

VVant een fuyuer teer ghemoedt ^

Godt verheelt
;,
en g'lijc\ den yloedt

Toont aen die omtrent hem gaet.

Al l9at in dèn hemel jhet,

O z De
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Dc fuyuerheyt is vruchtbaer.

Fecuiida mater g2iniïom,AuglUonf.c.ii.{ff'^^^^^^

WAe?' ü dtngeyltn hoof <x>m een deel domme menjcben.

Die daer heel daegen Ungh om yrour^ en kindcrs Ivenfchen^

Die feggen datgheen vreucht^noch ooch^heen yreuchts gel'ijck^

Elders gheuonaen l^ordt dis in het houloelijchl

Ick^'^eety den echtenflaetü njm Godt hoogh geprefen^

En hem ü houen dat oóck^ hljjdfchap toegelvefen: (kl^nckt^

Doch fcheon men hruydloft hout^ enfchenckt^ en dnnckt en

'tEn ü met altijdtgout datjchdon '^joor doogen blinckt.

Want
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Want heeftmen noytghefien^^dat 0^ het eynd nuan 'tjhekn

Het k[ijterken ghingh fiaen m fUetJe njande ijelen^.

Het "^itte-broot ü op, daer rij f^ fimtijdts ghetier,

Vyie qualijck^ is gehoudt, heeft hier fijn ^age-vier.

T>aer ü geen meerder luft ds "^el den lufl tefchour^en:

Dit ü het maeghden deel, met '^oor de gheen die troti'^en:

Die hebben meerder ^vremht 00c 1^ op een maent alleen^

Als "Vpel heel laeren langh die leuen m't gemeen.

Siet ghy den maeyer "^el, loAt fal hy al ^ergaeren}

Hoe dicht ftaet heel het' ijelt^ hoe 'Tfol'K^nal de aeren}

Het is een njruchtbaer laer , hy lomt nuaen fi]n htfer,

VJ^ant met een haluen oogB njult hy de heelefchuer.

Maer fiet het teecken eens, "^aer onder is ijohpaljen

Degroote njruchtbaerheyt die hy terflontfd tajjèn:

Ten zijn de T't>eelings met, het is het Maeghden licht

y

Alsjy is by de fan, dan Jpeelt hymet deficht.

'Dit is het finne-beeldt datfal <u onder^ljfen, ^
VF^at njruchtbaerheyt dat kan 00ck^ nyt den maeghdom rijfen:

VVaiit daer is Vrucht, en ieucht,7nen drinckt daer altijdt l)?ijn:

^3ien kan doch in den gheefl Ivel beter njrolijck^ zïjn.

Men Ipeet hiervangeen ^iegh,Van mat,njan maert, van memmen
(fDie oockhet Ipildtfe hert in korten tijdt ivel temmen)

Menlpeet hier ^^angheenflab, noch 00ck^njan gheen begijn^

Noch ^angeen kinder-bed, noch vangheen arbeytspijn.

Doch ick^loop hier te breedt,'ken fal niet eerder '^ijckèn,

Ick^ l0eet dat ee-fiand moet <uoor maeghd en-palm feylfirijck^n.

Want tï>ie heeft oyt gefien, dat "^aegenfoo facht reet,

n^iefomtijts hier oft daer met een kleyn flootken leet^

Wie f-urouli) en k^nders heeft die moet geduerich looelen,

Hy is fijns felfs niet meer: en dit is mijn gheVoelen.

Mijfchien een Ipulpfchghefel lj?reeckt hier al anders af
Maer als het f-uercken droomt, dan ist altijdt ^uan draf

O 3
De
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De fiiyiierheyt is vijandt van de ledigheyt.

ÖHid, Ocia fi tollas,periere Cnpictinis arcus. | /^/'' /%'

^^ Vs^ lieuen (\^upido^ 'tflaet leelijch^foo te krijteny

i^ Ist dat^ moeder hoort,fyfal n) feker /mijten:

En fiet jy datter blijft maer hangen eenen traen^

Ghe'^is fy fal <^ noch doenT^roegherJlapen gaen.

Ick^'^ect t^el "^at ^vfchort^ tch^fow^t ten eerjlen raden^

My dimckt nj coopmanphap die hebbenJy ontladen:

Den kgker en den boogh, *tü beydegoeden buyt^

En '^aerde ghy niet meckiyjyfihndden af noch uyt»

V tnoe-'
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V moederfeyndt altijdt: '-v tufjchen licht en doncker^

Bnfiiert <-u tot een maeght ^ofthy een "^eeldich loncker,

Sj geeft nj daedt en raedt^ 1} fy^- ^^^^ 'beerde ki^idt,

Ick^lpenfih ru langhen nacht ^ ick^lpenfch njjlercken "^indt^

Ghy komt op dien njoet , en meent hier in te Jluypen,

M(ter neen, men kent nj ypel, men loeet noch van njfluypen,

Ghy 7^t hier heelwerdoolt ^ och dit is al te klaer^

Voor ^ is geen quartier
,
ghy bre?ight njerhoden '^aer*

n)en eenen neemt den boogh^ een ander grijpt de pijlen^

En l^at niet brckenlvd, dat hlieuen Jy met bijlen,

Sa boefken gheeft het fchoon^ ghy zjjt nu moeder-naeckty,

En pet njun w^ien boogh "Voordt nu een roeyghemaeckt.

Leert eens, foo '^le daerfieeckt fijn hooft in alle gaten
^

^at die daer njanf/^n hayr^ en a^an fijn htiyt fal laten^

Wat baet bedrogh en liB, daer al y kracht aen hanght}

Het yosken is "^^elgaw^ ^ maer g.uf^er die het ijanght. .

Wie dat (ich bepgh houdt^ en kondt ghy gheenjjtns 'bonden.

De. ledicheyt alleen is moeder njande fonden: (gaenr
Gaet klaeght Vrow^-Venits dat ^ghy meught yry t'huyjivaert^

Aen eenenfeen die rolt en Imflgeen onkruyt aen»

Op een die ledigh is moet ghy '-upïjlk^nsfijfen,

(^Doch Tl?/^ dat danffen '^ilt , die danfi oock^fonder pijpen)
'

Ghy hebt al beter k^ns op die^ zijn luy enfil,

Lonckt daerfoo langh 'tv luft^ die raecktmenfoomen '^ilJ,

Gaet by de domme leught^ gaet by de lege danten^

. Die rjanden morgen-ftondt tot. f?iachts toe lanter-fanten,

.

Daer zjjtgby mecfier af die hebt ^hy innj. net^ .

De Vuylicheyt is haeft m eene pels gefet.

Macroft^ liefde bbeyt.den "Sinter en-denfmer,

JEjj oftghy doet ghe^elt^ghy H^eet "^y zjjnal ^'romeri:

Wy troffen al ny maght. boogh, pijl en boeuery.

Eenfaedigh-befgkhert is teghen' fchet^ten rvry.
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De fuyuerlieyc wort licht ghequctft.

c; «.^.^ «-.,, C.-^*^^^^ f Bobbel en eerM tan^as, rrans^as. < ^^ ' ö C Zifu euen teer*

Omt mAeghden
, fet dit kinder-J^el,

_ £w hebdy ttjdt^ befiet het Ipcl^

En leert eens uyt mijn ongeyd

Het gene dat t; dienen ftL

Ick^bltes hier met e^n f'tjfk^n op

Een hobbel uyt het feepe-fopy

Een ieder fey^ Hoe moy ü dat}

En ü dit maer een druppel nat}
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Het heeft fijn lichten hier en daer^

^ Als oft't een klejnen hemel Ipaer^

Ick^ftggh'er bergen aen een jy^

Ick^faggh'er boomen op een rjy

"En al dit fxgh kk^ alfoo ^laer

Als o/'t daer in ghefchildert "^aer.

Maer pet foo rafch als ickse greep,

Soo rvloogh my in mijn oogh de feef:
üiu^ klae^h ich^ en ick^ tier , ick^ krijt,

Ick^ berfl fchier half van enckel JJ?ljt:

ïck^fegy Had noch een rour^en gafl

Hier aen mijn bobbel eens getafi,

ïck^ liet my paeyen met een '^oorty

Maer nt4> foo ben ich^ heel geftoort,

Vl^ant fiety ick^ quam daer qualijck^ aen.

En eer ickj^ifi het "^.ts gedaen.

Doch "^dt ich^ krijt , aft met en krijt

y

Ick^ ben het heel genoeghtjen quijt.

Nu hoort eenSy maeghden, defe leeVy •?-

Men Vindt noch fulcke kl^ders meer.

Die fpelen -met de bobbel "Wely

Maer 'tloort ten laetflen katten-fpel:

En Ipilt ghy Ipeten hoe het gaety

(Want raedt nxe daedt die komt te laet)

Een bobbel, en der maeghden eer,

TJm alle bey al eue?i teer,

Ghelooft het njry^ 't is krancke locLCTy

En daerom komtfe met te naer.

Want hoe d^e eerfï-mael daerder blonc\.y

Hoe dat fy naemael yuylder flonck^,

Daerom foo imacht nj ^vaor njerdriety

Het ü een k^uydkjm raeckt my met,

P De



114 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV*

De fuyuerheyt fonder vlecke.

Vapor rapit omnc decus. { fJ^fTlecken.

Oe ojeel enftaen dxer niet njoorfpiegelsgiinfcbe dagen^

Ofn een paruychjtlleen y om 'tfpetena/anf^ee kragen^,

D'een poejert^ en hUncket^ d'eengomt ^ enk^olty en draeyt:

Die rueel njoorfpiegels flaet^ ^eet datjyfelden naeyt,

€ch yondt men eens eenglas^ dat onsfot4r^ konnenleeren

W^t datter in het hert noch al han^ht te fnfieren!
Veel gden gelijck^ een paw^ in fijd' ^flif^eel^fatvjny

Du mij[chiin^m dejïeljoo raujl ds "V.mkins syV.

'sjt



•HET I, BOECR. OPGAÏNDE SO'CIETEYT. lïj

Sy doen ghelijch^ dit kmdt dat "^ou eenfpiegel hou'Vpeny

Om daerfijw^ittefneeuDi?^ en root coraelfaenfchour^eno

Het neemt hem in fijn handty daerfitden krolle-l?oly

En ffiegelt "^at hy magh^ enfetjijn buycksk^n ^oL
Dan pet hy of het root njan aile bey fijn Icanghen^

'tSchijnt dat op elcken kant een roosken is gehangen
y

Dan fiet hetfijnen mondt^ dan pet het op fijn kin.

En mercktyfoo draey hy lacht, daer komt een kloofken in.

Dan pet Int fijnen hals , dan pjn ijuoore tanden^

En dan fijn goudt-geel hayr, en fijn fineea^-^itte handen:

Ditfiet het al te mael, laefielt noch mondt aen mondt
^

qAIs of daer in't gelas ee?i ander knerhtien fiondt,

Elaes I ter faljl hy kuB, den afem comtgheylogen^

Enfiety denfpiegel "Vpordt terfiont heel ouertogen^

Den Inyïier iffier af fijn root, pjn go^dt-gheel hayr.

En petmen met te meer dan oft daer met en "^aer,

Hy nyaeght "^at met pjn handt^ en fiet daer door fijn locken

^

Hyfiet fijn aenpcht doch met fiucken, en met broeken^

Om dat denfpiegel maer een "^eynigh ü bedow^t,

Hoe haefl is iet gedaen dat al te langh berow^t!

Och io?Kkheyty "WMghy doet, den afemmoet ghy fchow^en^

Is't datghy dit n/erfuymty hetfal'-v eeulpigh rovcfpcn:

Een kleyne ijochticheyt , een domp, een tpeynigh nat^

Beneemt den heelen glans foo rafch het ergeiis ijat,

Denjpieghel is maerfiof daer njan is hy ^jeblaefen:

Wat lijBen dat hy draeghty het blijuen algelaefeny

Sy zijn n)an een beflagh denfpiegel^ en <-v eer,

Enfpeelt met gheen njan bey, o longheyt, tmmermeer,

Soo dan iDie datghy 'zjjty leert uloenjpiegel bieren

,

Meer als een lofper doety oft hofsche kamenieren:

7jVjt loijfer als dit ktndt, dat nu met meer en lacht:

Wie leert door andersfchaed' diefpieghelt hem t^elficht.

Pi De
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De fuyuerheyt wordt door lijf-kaftijdinghe befchermt.

Hora"
tlHS, Odi profanum vulgus , & arceo.

{ f,'J£f/,fl,,

En egel ghingh eens uyt^ om fch loat te n^ermaken^

__ Soo rafch hy'hadt: ghcyoelt den foeten tijdt te naken^

Hy krtiypt dan t^ytfij?^ hol, en komt eens voor den dagh^

Daer hy nochfin, noch maen, den heelen '^interjagh.

En qtialpjck^gafjtch bloot nu bouen op de Unden,

Het Verekenfchtet hem toe, en dreyght hem met Jtjn tanden,

Den egel die moH deur^ het drijft hem in een gat

^

^aert effen doen ter tijdtW ^an [erfenten fat.

Het
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Het loos hem daer te heet^ hy ''vlucht ipeer cuen l0dcker^

En Ipmt het open njelty enfieltfich op den acker,

Omtrent een oroenen kant daer eenen herderfiondt:

Diegaet hem ooch^ te keer, en hifi hemfijnen hondt.

Soo rafih als leew^k^n baB^ terHont donnoofelfichapen

Die (oopen ouer hoopy enfiaen njan njerf en gaepen:

De èocken^ en den ram^ deflangen^ en hetf^ljny

Die vechten, d'een met klacht, en dander metfenm.

Het fieeckt fijn pinnen op, en horteen ijfiren gereken,

Dit dient hem TJoorgelveyr, njoor poeyer, en njoor loerck^n,

Sy fie?i het ijmnigh dier, en blijuen rondomfiaen:

VVant hoe en ''^atfiy doen, daer isgeen fuatten aen.

Doch "^y zjjn Verr ghenoegh, Uet ons eens '^ederkeeren^

Mits ons een nutter les dat finne-beeldt kan leeren.

VFy fien m ditgheval, en in den egel-firijdt,

VVAt dat defuyuerheyt al ongelvaepent lijdt*

Siet BenediSïiis dan die 'Wentelt in de doren.

En Aloyfiiisfieeckt fijnen rugh met fporen.

'tSchijnt dat den Bruydegom noyt hadde liener bruyty

aAls'^ïens leli-blom omtrent de dorens fpruyt.

EnfchooTj' dat Venm isgeboren uyt de baeren.

Men njindter die oock^daer den maeghdom '^el be'^aeren,

Telagia die fiyrongh , en fimck,, w een rimer,

Verjmachte daer den brant, en blufchte daer het Vier,

En ipat fal ick^ryan v, Francifie, doch al/ègghen?

Ick^fie datghy nj naeckt op't ijs enfiteeulo gaet legghen.

Dat [acht yroW^-Venus kindt, elaes! is al te teer,

Als't iemantfoo onthaelt, foo keert het fielden "^eer.

Leert dit dan ijoor bejluyt : het hchaem te cafiijden

Is eenen [lenken fichilt '^uer mé de maeghden ftrijden:

Daer k^mt een loos fierpent , daer komt een bock^, eenfi^n'jn:

En tpeedan <-voor degheen die met ghe^aepent zjjnj

P 3
De
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De fiiyaerheyt vervvindt al vluchtende.

Fuga laurigeros parit illa triumplios. | ^i^f,f,i^,^ ^,,|/,,;

HEt "^oi ontrent den kielen Mej,

Als ^hoebus eens g^hmgh me de hey^

Daer thymis enfoo menigh h^uyt

Omtrent de foete lenten fpruyty

Sijn pijlen "^aeren noch heel root

Van Python die hy had ghedoot'

Doch eer hyby fpjn huys ghenaecht^

Sqo "pordt den laegher fetfgheraecht.

VVmt

\
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VV^it foo hy d'^aelt nu hïer^ nu daeVy

Soo loordt hy een Godin gc^cier^

Sijn hert dat "kierde heel ontÜelt^

VV^nneer hyT>afhnü njondt in't njelt:

Hy feyndt ijoor uyt een foeten lachy

6n biedt de maghet goeden dagh.

En offert haer te doen geley^

öft door het bofch^ oft langhs de hey^

En heeft maer honigh inden mondt

^

Hy feyt^ fijn herte "^as gheloondt.

Ter Ipijl hy leydt^ en njieydt^ en fucht:,

Soo neemt de ftdyu're maeght de klucht

y

En j^ looft ijoor^ en hy loopt naer^

En daer loopt dat oneemgh paer.

Het fcheen hy Ipas foo dapper njlugh^

Al had hy nuleugels op den rugh^

Doch foo hy haer nu hebben "Wotf^^

En dat hy haer nu> njatten four^^

Soo ü terftondt het aerdigh dier

Verandert in een groen laurier

y

En fy en "gierde noyt de bruyt^

En hier med ü de fabel uyt.

Een maget die niet mallen loil^

€?i magh niet njeel 'z^jn op den dril^

En dan ü't heter eens ghevluchty

Als ijeel en langhen tijdt gefucht.

Want pet ^ op een verbrande ^laey

D^er ftroytmen 'tfuycker d te fpaey,

Den maeghdom ^ en 'uerloren eer^

Wat dat ghy fchreyt^ en keert met ipeer^

Soo dan y ut dat ghy njlucht het vier^

Ghy "^ordt gckcoont met em laurier^
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De gehoorfaemheyt is veerdich.

Quohbec impellas digito. | anfdg.c».

Ah U de "^erelt fi?ljt en breedt^

Al zander menfchen fel en loreedt^

qAI brant het al m't Mooren UnJt^

Al ijrieft het aen de Noortfche flrandt^

Al fchuylt he^l lijlant onder fneew^^

tAl geeft Africk^n r?ienigh leea'^.

Al Iport "^rajtl foo dier ge^oedt

Met menfchen Tfleefb, en menfchen bloedt

,

^-
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eAl ifi diit lapan noch al bUeckty

En ructn haer boomm kruyjfen maeckt,

eAl heeft den hollen Oceaen

Soo menigh "vloot te grondt doen gaen^

Soo memgh rïjckcgheUden fchip

Doenberjienop eenroff^e klip:

Nochtans en paft een njvoom ghemoedt

üp ^ler^ nochfleert , noch diepen nuloedt,

^laergaet, enfeylt, en kiert^ en "^eyndty

J^Vaer eenen ipinck^ hem henen feyndt,

Den bol dien gly hier iJoor ru jicl^

Die jatt yfegghcn hoe't ghe/chiet.

Hy ü ijxn alle kiften rondt

,

En daerom rolt hy oock^ terflondf.

lae raeckt uem met nj '-uinger aen^

Den renden hol en kan met flaen.

Wanneer daer emsgheyonden H^ert

E^n rondt en onbehanghen hert^

Dat niet en helt oen deenen kant.

En niet en peyU op't njader-landt-^

En met en laeght nae 'tgelt oft goedt^

Al is het oock^ njan edel bloedt-^

Enmet gheeneer-fuchtis ghec^uelty

Maer is in alles ^ry ghejlelty

En d'aerde raeckt maer met een pmty

En lijf en fielfijnnaefiengunt-^

Dat heeft de lenders opghegordt,

En gaet "^^aer iKt ghefanden lf>ordty

^tZy nae den Oojiy oft nae den VVeHy

Daer ghy het feyndt , daer is het beH:

En loopt de "bereidt om end' om^

En is .aen ieder '^elle-hom,

Q^ De
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De ghehoorfaemheyt let op eenen winck.

Intemi fignum exfpe(aant. | ^-yy hopen Lm.

Die Jtch ntt feenemael tot Godts dienH heeft beoheuer^jf

En nae eens anders Hpilj om Godt^ nu njoeght fijn leueny

En door een ^ry hed'^dngh njerbindt jïch aen de'Xoety

n^ie Godt door d'ouders hier aen ieder heeft ghefeti

Ich^bid <-u fiet dit beelt ^ en let eens ho^ dees gajlen

Daer loncken op den '^inck^^ om nae den prijs te taften:

Siet hen daer njeerdighftaen , lae njlieghen '-uoor den tijdty

Want die den '^inch^ecm miB^ die ü 't[l?el feker quijt.

De
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De baen ü nugheruymt^ daer magh hen niet beletten

^

n^cier honen ftaet den Heer , en fielt de looiers "betten.

De kleeren letten fel/s, s'ontblooten hen yan al^

Een tederflaet en fiet , "^le den frijs haelen fal.

Het teecken dat ^alt neer,ftflughsghy wnghe beenen:

Welfiet^fy zjjn al ^egh, het fchijnt jy %^n ijcrd'^eeneny

**7Jeel Jnelder als een fijt, oft blicksem in de locht,

lae op een ooghen-bluh^ ü hunnen loop njolbroght.

Dit ü een eyahen beelt, Loiola^ njan y hmders:

De boorden zijn te traegh^jy zijn oock^ lonck^-njinders.

Een looordt ünochte '-veeL een '^incj^ dient n;oor ghebodty

Wanneer de eer njereyfcht yan ovfen gooien Godt.

^tZy datghy hen danfeyndt nae de njerbrandc f^Uoren^

Oft aen een ander kant d'a/gode^y doet flcoren

ZJan lapan l^ijdt njermaert , oft China rnaghtigh landt.

Een ieder loaclt een lo.nch^^ oft teecken njan nj handt

^

^tZy dat ghy ons hier houdt in't midden ^an Suropen, -

Een '^incl^ is yerf g]:enoegh om 'thesl landt door te lopen

,

Oock^ dat de hettery met helfch fe?2ijn befpow^t,

\D/(? door haer li^reedt ghe'^elt het Chriflendom benoulpt,

Soo fldet een ^room foldaet , bereedt om uyt te njallen.

Wanneer den ^ijandt ü ghecomen aen de 'ballen,

Siet hy den minften '^nnck^^ terflondtfoo njalt hy uyt^

En eer't den yijandt Iveet
, foo keert hy Ipeer met buyt:

Hy ü hen op het lijf die daer noch ligghen f^tpen^

De reHpaft op de njlucht als een dtel bloosde fchapen.

Wat d^et een luttel njolcksl "ïpat doet een ^eerdigh man^

Tot den tocht altijdt reedt! lae doet meer als hy k^n.

Wel aen dan op de reysy ten Suyden^ en ten C^oprden:

> Een loinckjs al ghenoegh, men '^achtnu ?iae gheen tvoorden:

Wanneer men maer ^n fiet hoe dat de ooghe fiaet,

Daera^lieght ten '-ueerdigh hert^ 'tghebot k^mt daer te lact.

Qj- ö^
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De vierde belofte vande Societeyt, gliehoorfaemheyc

aendeii Paus van Roomen.

Refpicit aftrorum Regem. <
Jck gae

Hem nae»

Slet hier de fchoone fonne- hlom^

Sy keert en draeyt haer "donder om:

ZK^ met de?z foeten d^tgheraet,

Haer gheele roos ten OojlenflcLety

"En keert allenghskens 'meer en rneer^

Tot dut de fin daelt iveder neer.

En aljfe dte fet ondergcim^

Blues dan comt haer droefheyt ae?^.

Sj
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Sy treurt en queelt den heelen nacht

y

Sy Uet danjlncken al haer pracht:

Wantfoo de fin niet meer enfihtjnt,

Terfiont ooch^al haer <^reught a^erdlpijnty

En als dan komt de Auent-fterr^

M fictfi fihoon diemaer ^annjerr^

Soo ü't dat fy haer bladers Jluyt^

En houdt de k^ude locht daeruyt:

lae maeckt oock^ datter Jj?in noch /lec^

IJergift in brenghen can oft n/leck^

Maer met het l^icken njanden dagh

Stracks ijjèr l)^eder bly ghelpagh:

Want door een enckel licht en flrael

ZJergaet dees droefheyt al te mael:

Enfio de fin maer opypaerts rvjB^

Terftondt haer loeder eer beloijH,

Sy heet haer noch eens 'Mlle-kgm^

En Jeyt: O liefften bruydegom^

Hoe dat^jy rijdt, hoe dat ghyJlaet ^
Toont my altijdt njfoet ghelaet:

En leydt my "ury de loereldt rondt

^

Al "ïï^aer g^yg^et , ick^ ^-volgh terfiondt.

Dusfeght die defe bloem aenfiet^

Wat klacht en heeft de hiefde niet f

Tie Q)mpagnie heeft oock, een licht

^

Dat Jy altijdt houdt in'tghefcht:

Daer ü een ftrael die haer ijerli>eck^y

En heel de "bereidt omme treckt.

Dees fin dat ü het ^omfihe hooft^

Wiens Dpoorden al de Kerck^ gheloofty

Spijt kettersylj)ijt al die't benijdt

^

Wie defe ijolght ^ die is bevrijdt,

Q 5
Belofre



Ïl6 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

Belofte vangheen eereoft ftaet te aenveerdeii.

Den ho-
uenier

fpreeckt.

Grauis eft odor.
{Het fi'mckt

Dat blirickt.

Ijn "^el ^erdeylden hof die magh jtgh '^el btroemen

^ Dat hy de fchoonfie heeft, en oock^ de foetfle hloemeny

Dees hebb' ick^dghepUnt , het ü al rvan mijn üperck^^

Elcl^ bloemkent^eetfjn pUets, elck^ bloemken heeft jijn perckz

Den hof die ü betuynt met rood en loitte roofen^

Die bouen haere geur foo liejfelvjck^ noch bbofen,

Den blaeu^en rïdder-fjjoor y den fchoonen africaen^

Die met Jijn gulden kop blijft tot den l9interflaen.

Dm
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Den foeten eglentier , de kleyne yioletten^

Die al haer Joetigheyt op een leeghfteeltken feiten:

De cïngelsy den narcü^ de fomer-fotte blom^

Die den den foeten tljdtgheeft deerfte Dfielle-kgrir.

Cefioffel foete-reack^y "^le nj eens kowt te rake^,

Die Iveet hoe men ijxn y kanfchoone tuylk^ns m^ken.

Hier by foo ftaet en bloeyt foo menigh tulipant^

D'een üfoo lott alsfneetf^^ den andr'en ftaet en brant.

Hen foete jottigheyt '-voor alle ons bloemifteny

Die '-uöor de oogh alleen met duyfenden njerqm^en^

En roepen , Defe bloem die ü my foo njeel "^eerdt

^ (iAIs memgh edel-manfjn alderbefte peerdt:

En dees en dier-ghelijck^^ diegroeyen hier met hoopen^

Alleen tot mijn ^ermaeck^\fiftaen hier niet te knopen,

Sy zj'fjn met ^oor fmeur , oft njoor een lichte dant\

Doch aen een goeden njrmidt foo fchench^ïcl^'^d een pUnU
De kroon-imperiael en kan 'thooft niet ^zjerdraghe?iy

De ftanck^ü Teel tef^aer) fhoon datter njeelnae Vraghen^

Sy moet uyt mvj?2en hof, als üjyfchoon in d'oogh,

Sy neckt nochtans teferek^ , en /laet nyry "^at te hoogh.

hh^ "Voeet daer zvjnder a/eel, die defe bloem groot achten^

WeLgaetter njry mé door^ ghy die nae eer '^ilt trachten:

Ghyfcght 'tisfhoon couleur^ 't/'é'^aer, maer ijuyknftanch^^
En datrom moeÜfy ooch^ njerplet zijn ouer lanck.

Een ieder heeftfjn hof Ignatim den fijnen:

Dat hier nae eere ftaet^ dat moet terftondt rverdl>oi]neny

- Den grondt en njoedt gheen eer^ terftondt s'ü dor en droogh

^

Wanneer daer maer een bloemD^atfchiet tefeer om hoogh^

Ignati kloeck^^ l\?el aen^ gaet njoort in uyt te ruck^n

D'eerghierigheyt en pracht ^ 'tis beter hier te pluckeri

De kleyne njiolet. Al dat maer tracht nae eer

in tp?;enfoeten hof dat ft
mekt dochal te feen

De
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De Socieceyt wordt grootcr glieachc door 'tver-

fmaeden van de eere.

In tenebris cLiriüs aftra micant, < ƒ f n^'
^^

i Is uiyjter.

WAnneer eenfchilder heeft een deftigh ftach^ghemaelen.

Dat totfijn grooten lof banght in des Comnghs ftelen^

Soa Jluyt hy\i in een lijsï nj^n doncker heben-houdty

OpdiXt ghy dies te mter fijn k^nfie frijfen foudt:

lae ü't dat hy noch meer fijn njer'^en "^dt njerfercken^

Hymaech^ een hruynengrondt in't midden njdn fijn "^erchpi^

En pet ^ denf^arten doeckjlrmght d'ander njer"^" om hoogh.

En foo krijght dan het flHch^tcrJlondt een hteroogh»

Want



KËT I. BOECK. OPGAENDE SOCIETEYT. I19

VVi^nt een ^vergulden l'pjB , en rond-om blïjde <^erlceny

Die doen den heelen gUns njxn't beeldt fomt>ijl ^erfleriitn:

Wanneer daer maer "^dtgoudts blinckt te^-^ersin e^nftely

Daer fiet een ieder op, en niet oft frincipael.

Soo fegh tck^ ijan ghelijck^y dat trejfelijcke mannen

Ooc\^ hebben meerder fchijn uyt eer en (laet ghebannen:

Wanneer een kloec^ njerftandt ü fonder k^ots enfiaf,

^anfeydtmen, DaVs eenjiacl^, datfieeckt Tpel anders af,

'Let op ditfinne-beddty ghy fult daer haeH aen mereken

Hoe dat een domkoren 7iacht het fierren- licht kan fiereken-,

Scheen daer de gulde fon y o/i 'ïi'cl de filu're maen,

f3ien faegh den heelen hoop op fiaenden '^cet njcrgaen*

Al draeght Loiolas njolch^ noch ftaf ?wch purper ^vev^eny

Als die njry^ïHigh gaen om <-uoor 'tgheloof tefieruen-,

[Nochtans dootmoedigheyt die gheeft henglans en J^acht,

X^helijck^ het fierren-hcht datglinHert inden nacht,

Had lams 4>jt begheert het Bifchaom te aennjeerdeny

Hy Icaer op nuerre nae met infoogroote beerden.

Wie hier fich teghen fielt, en d'eere foo njerfmaeyP^

Caet heel de '%'ereldt door,Jy TJjnder dun ghefaeyt,

"^Ken tpil hier in dit fiuck^gheen Bellarminum "uragheny

^ie Iteuer rooden hals, als rooden hoet '^ou draden,

'En nje(len met fijn bloedt d'oprecht en "^aere leer*

Wiefieecl^ nae defen ringh die k^uelt beter eer.

' Ven fiaf heeft meerderglans als ghy dien kgndt ojerfmaeden^

Dan als met dit fchoon pach^ de handen ^f//";; ghelaeden:

Ick^fegh met dit fchoon pack: '^ant lYijfi my doch "Wanneer

Dat eenigh Heer, oft eer, ghe'^eeB heeft fionderfeer,

Soo dan, een lichtenfchijn komt uyt de duyfi're nachten:

Hoe ghy v kleynder houdt , hoe Jy ^ grooter achten.

Waer toe dan ftaet, en eer, en grooten naem in't Hoff
Een hellen diamant bline1^ op een donckire fiof

- '• R Eer-gfe-
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Eer-ghierigheyt is forghelijck.

r- ^ • f ^(f hek
Situmeas,timcas. { Ms'tfvvdt.

Ben VV ^^^ ^ ^^ ^^ ^^'^^ ^^/^' ^ "^^^^ ^^ ^^ ^' ^^^ '^enfchen?

fchipper ^ 5A(^ gae kk, hier tegrondt <uerUten njande rnenjxheny
ipreeckr.

tAl "^at tck^fie en hoor y 'tü ouer al verdriet,

D'ontUedingh njan 7nijn '^rachty "^ee myl ^tsnbaet almcU
Het roer drijft '^egh tn v^e ^ de kielts ouerlconnen

Van't roH"^ enfptjtigh naty den l^indt heeft nu f-uerflonnen

Bnfock^ en lul, enflrengh': hetfeyl ü heel 'uerfcheurty

Hst mafis-loofefchip lpordt4$Ae den grondtghejleurt.

Och!
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Cchl had tck^ my foo diep niet in de zee begheaeny

mieter ftil met fock^ alleen rechts onder 'tlandtghedreuen,

Ich^ "Waer haelï tiyt defirgh, het f:hip en hadgheen noodt,

€n Tl^, V iieue mactSy ontquamen haeB de doodt,

t^ervloeckt foo moet hy zijn den eerflen die de baeren

Met eenen hollen boom heeft derren oiiervaeren.

En temmen met een hout dat l^onder element

y

n^at fvan ons afghep,telt "^oh zijn als onbekent*

0/ had tch^ noyt de %^e en haer ontroulpc goluen

Elaes, föo Jeer betrow^t^ tck '^lerdt nu metghedoluen

In defen diepen l^yll o maets^ 'ïtyjïncken neer:

Het lichaem Voor den njifch^ den gheeH zy ^oor den Heef»

'Vaertively o "^leghy "^ijt, 'tzj njrienden %ijn oft matghen.

Die noch opancker leght: en l^ilt de kans niet "^aeghen,

'^etroifivt dit "^uter n;ety enfpieghelt ^^ aen ntvjny

Mijn neer-ghefoncken fhip ftl o^ een bake zjjn.

Wat is de H^ereldt doch ? noyt ftd^ en iJol temfeefleny

Ben forghelpjcke zee, '^aerinfoo kloecke gheefien

Z^üfmoort zijn en ruerfmacht^ en dat door eenen loindty

Die de njerfanden treft, enganfhelijck^ ^erflmdt.

^tls deer-fucht d:e ich^ meyn , diefpcelt op hooghe mafien^

Een trots en hoogh ghemoedt dat l^eet fy aen te taften:

Gaet ghy foo 'tzee^aerts in , 'tü met "^ hacsl ghedaen^

ZJ feylen zijn te groot, hetfchip is niet ghela'en.

Wat is doch eer, enftaet, en tijtets ? f^rafe fm^den,

lae die een edel hert oock^ dic^piis heel njerflindcn:

Daer is foo menig]} helt, en hloech^ en njroom rvcrftandt.

Door defen lomdt ruerfeylt, en op htftrandt gheplant,

Ignatt, ntiW aen, laet d'andre linnden blaefen,

"Laet die om nj kleyn fchip hier ht^ylen en hier raefen:

VFordt defen lvindtghe(lvit, yfchip is "^el betmert,

Checn onlï?eer is foo groet^ daer 'tVoor.wQCt zijn^ervaert,

R 1 Belofte
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Belofte van d'aermoede niet ruymer te maken.

laxari impatiens. |
JEn treekt mety

'tEn reckt niet,

\T\f At "billen doch dees handen doers

Omtrent een <uxH'ghefet fxifoenl

Als eensghebUfen ü eenfluyt^

n^xn leghtwen die niet 'lijder uyt^

^e ftof en ts dan met meerd^ee,

En daerom gaet hetjiracks in tli^ee-y

Maer aljoo Ungh den ouen gloeyty

E» d(it de [^ijs daer henm lAoeyt,

Soo
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Soo d(tt een konfligh meeflers handt

De felue drijft op alle kanty

Dan blaeHmen <uan ghefinolten ai

Oocl^ met ghenoeght een hlaer gbelar^
^

En ruan de aerdfch enjlechte fiof
Wordt dan gheriefi het edel Hof.

Maer loeet dat 'tglas altoos foo blijft

^

Gbelijck^ het is als't eerfi njerfli]ft:

VFie't nae der handt Ivil recken uyty

Die fcheurt den roomer oft de fluyt.

Lief Vriendt hoort nu noch eens een ivoordt^

En brenght defluyt dan and're njoort.

Lotola fiack^ ^ol hemels brandt:

Hy nam '^at aerde by der handt

^

€nfimen njan Godis gheeft gheraeckt^

Heeft hy de aermoed' eerHghemaeckty

En eyfcht njan ons een dieren eedty

Op datjy "tminfle met en leedt.

Als eens de armoed is gheflelt^

Die lijdt ten minfen gheen ghe'^lt;

S'en Iffdty s'en kan met zjjn ghereckt^

Hoefet , hoe ftijf dat ghyje treckt:

Want haer natuer is als ghelas^

En fy loil blijuen diefy loos, • •

Soo dan als ghyfe "lijder maeckt^ •

Soo kiijghtfe fchettren datfe k^aecf^ly

En 'tminfle datfe niet enjluyt^

De klacht die fijpt allenghskens uyty

En kgmtter hier of daer een fbeur

,

Daer gaet den glans njan d'Orden deiir^

En effen als ghefcheurtghelas

S'en ii met dieff eertijdts >^.
R f

'

Vcrnicii-
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Vernieuwinghe dei* beloften.

NcxasnonfufBcicvnus.
-f f'T'ui\''^''f'C Soê Ungh het vvajh

DE liefde heeft het in ^fy iffer mé gbeboreuy

VVanneer fy in het hert een '^oon-flaets heeft Verkoren^

Sy 'tortelt daerfoo diep^ en klampt daer aenfoo ru^H^

Gh'en knijght nj met meer los
, foo houdt dat boefken ^afl.

De liefde, dn kleyn kindt, den grootenfelen-temmery

Die is feer nae ghelijck, aen eenen longhen f^cmmery
Biedt temandt hem de handt als hy te grond' foagaen]

Chy moet daer oocl^ mé in, de handt <uerferft daer aen,
' Oé
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Och iae^ *tisfoo how^-njaB, het leght *u bandt ophanden:

Hoeghjfijn '-uier meer blufcht^ hoe dat ghy meer gaet branden:

En als het njgheneefty nae dat 't'-v heeftghe'W'ondt,

Soo quetft het nj noch eens , en maeckt njfoo ^ejbndt.

Wanneer den groenen i-ueyl kan eemgh boom ghenaken^^

Soo tpeet hy daer terjiondtjy-feluen njajl te maken

j

En hy omhelfi den ftruyck^ , oock^ als hy niet en "^aBy

En maeckt fich alle iaer met meulfe fcheuien <^aH,

Hyjlmghert om end' om^ enf^iert op alle kanten^

VJ^a.er hy een tacksken vindt daer op gaet hy fich planten^

En noyt en houdt hy op laat banden dat hy heeft

^

Maer bindtfich meer en meer, fio langh fijn "dartel leefi^

En als nu mden Herft het loof beghint te rijfien^

Oft dieper in het laer 'tgaet fneenloen , en 'tgaet ijfin^

Soo dat dan teder boom fiaet als een dorren fiock^

Dan ü hy noch bekleedt met fijnen groenen rock^

En meentghy dat den ^z^eyl alleen fich ^i^afl kan hechten-^

En dat de liefde met haer
fi^^

eter li^eet te 'vlechtend

Sy oroeyt loei anders aen^ ' en blpifigheen- dorre paer^

Lices LefJe die '^'^rbin ü fich tl^e-maeh op een taep.

tAtü het f'eten tJ^Jt , en Lefix'lijcke daghen^

%Al rijfier een en/peefi^ijol btiyen^ en ijol <-ulagheny

Sy houdt haer mengroen , in njoor en te^en-^oedt^

lae tn een droeuen t:jdt toontf^ oock, bly ghemoedt.

Haer banden v'nfioo /^room als ivel defierch^e kabels

^

s'Ontbinden door gheen njie)^^ 7iochdoor gheen loreedefabels

^

Al lifordtfy met gheloeidt^ met loreedtheyt aenghetaH^

Wat dat ghy k^pt en kerft, Jy houdt al euen njaH,

Schoon dan fich ulpen boom njan't leuen gaet ^erouloen^

"Nochtans de liefd en kan m't minfie niet ^erflouloeny

Sy ipaH gheduerigh aen , en njefï haer meer en meert

4ls liefde niet engrocyt^dan ü'tgheen liefde meen.^

^^ Vernicu-
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Vernieuwinghe vanden gheeft.

M^rat, Nouum mutor in alitem. T
Te voren króopy

Nu vliegh en losf.

D'En 7^]''%)orm en de '^achire f^itz

Die hebben '^at nae mijnenJin,

Ditt alfijdt nuttigb "it^efen magh

ZJoor een die Jlaeft den beelendagh:

Want [iet njeel^^inyien^ als deffin^

Nae grooten arbeyt kleyn ghe'^in^

Sy Ipinnen hen ijoor ander uyty

Bn hofédm maer de magher bt^yt.

i//
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hief njrïendt cdist dghe^onnen ü^
Weet' dat 'tniet al ghe'^onnen is.

Want njeel verfpinnmhun^erftandt^

Bn veel ojerfpmmn landt enfandty

E« daer fit dan denjiechten man
Die anders met als (pinnen k^n

:

Hy krpjght gheen vleugels op fijn rugy

Maer maecKt alleen fijn neefik^ns vlug.

Die roepen: Waeren "^y eens groot

l

Bn oomkeny "^aerde ghy eens dooti

En dan fiou mchtjen en cofi.jn

Caen hajpelen aen ooms bobijn.

'kE>n hou doch met ^an fiulck^ghefhifiy

Menfichiet daer fijnen bect^al in:

Sy maken^el hun neefhens grooty

Maer blijuen diclQpilsfielue bloot.

Befiet den zjj-'^orm lieuen njrienty

Die leert '^ fpmnen fioo het dient

y

Die rnaeckt een anderfichoon en rijck^^

En "^ordt daerom nochtansgheen lijck^

Hy loindt hem mfijn eyghen draety

Daer kr'tjght hy '^eder nieulo ghelaet:

Daerfichudt hy uyt fijn pude ^ely

En loordt een njoghel flughs en fine

L

Soo gaet het oockornet onfien gheefty

Wy fiaen hem "^eder op den leeft

y

Wy maken, daer hy lagh en kroopy

Dat hy Ipcer T^liegh' en rajfir loop',

Wy keeren in^paerts alle laer

Met fïelen klachten aüegaery

^ Tot datter door o»s ftdghemoedt

Ben vluggh^n gheeH "Pordt uyt ghehroedt.

S Hcc
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Het iaerlijcks yertreck tot de Gheeftelijcke oefFeniiigheiv

Dum condor . fecundor. {^Z'ft''"^*
, C Ge-ejt room.

EGyptenrvrtichtbaer landtlpanneer 'tnu al fijn vruchten

Heeft m defchuerghebraght, en dat het noch moetfiichten

En brudenm dep)n int heetBe njan den tijdt,

^an komt denfoeten !?{Jjly en 'tdorre landt ^erblijdt

,

Hy fpreytfich otter al door 'telden en landot4r^eny

Hy f^loeydt het heel landt door, engaet dat als bedow^en:

Al'^aergk^ k^ert, ofi^endt^jjet landt dat ü bedeckt^

Soo rverr Qtnopfu Rijckjtjn "^ijde paelenfireckt.

En
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B» ^aer dat hier oft daer een ijelt begonft te quelen^

Dat "^ordt terflont ^jerquickt^ "Wanneer den Nijl comtjpelen

VVt fijn hepaelden boorts datfcheen een dorre (pruyt^

Wanneer den <-vloet njergaet^ datfihiet dan tpedcr uyt.

Al light het heek landt begrauen en ghedoluen

In't Nili <-vruchtbaer nat^ en datghyfiet degoluen

Daerf^alpen op en neer, en peyfi met dat het landt

Nu al verloren ü: den Nijl en houdt gheen ft^ndt.

Siety als hy Ipeder a/loeyt nae fijn befchreuen paelen,

Danfitltghy van dit landt Ipeer niew^e Vruchten haelen,

Dan mooghtghy in de '^ey' "^eer drijuen al^ vee,

\tVVort dan "^eer vruchtbaer landt dat voormael^as eenzS^»

Danfietmen "Wederom de groenheyt van de bomen,

Danfietmen uyt deaerd' de bloemkens loeder komen,

En dat verdronckin '^a^ dat komt Iceer '-voor den dagh^

'tGheefi altemael eengeur njeelfoeter als het plagh.

Gheluckigh ü dat landt met foo '-vruchtbaren feghen:

Daer NÜt-ts ouervloeyt, is gheenghebreck^ van reghen

:

Want "^aer hy loopt oftfiaet, oft '^aer hy comt omtrent,

Daermaeckthy fich met njet en vruchtbaer Jlijck, bekent.

Het gheen" dat njoor hun landt d'Egyptenaeren ivenfchen.

Dat hebben oorkj-van doen degheeBelijcke menfchen:

Hoe 'Vruchtbaer datjy oock^ in fnaefien dienBen zjjn,

Hungheeft 'verdort al mé, daer blijft maer enck^l fchijn*

'tls noodigh nJoor ten tijdtjyfiluen te 'vertrecken,

En met rou^hertigh natfijn dorheyt te bedecken.

Enfoo m d'eenicheyt herfcheppen niewwen moedt:

Soo 'borden "^y bedow^t met een njruchtbaeren vloedt,

Ay! ijriendt én vreeBdoch met, 'ten ü gheen tijdt verloren:

Laet njry dat drooghe landt "^at onder 'flaterfmoren:

p Ghelooft my, hoe dengheeftmet Godtfich meer vereent,

Hoe dat den goeden Godt vruchtbaerder laer <verleent.

S 1 Reke«
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Rckenind'ie van confcientie als't den Oaerften belieft.

Tantum opus efl verbo. ^ uet een woon ontfiuyten.

AL ü het hertfoo hleyn^ al ü hetnjangheen heemn^

Al heeft hetgeen poortael^oftfchudjelym blaew^-fiecne

Nochtans IV/^ kan't djien lodt daer ghebrouloen loert

Oft achter in defiel^ oft midden m het hert ?

l^en lootfman k^n den grondt njm onfe 7^e Ipel taften
^

Wanneer hy door tempeeft a^erloren heeft fijn mafen^

En [iet dan offijnfchip is hy het Zeeufche firandt^

Oft dat het lelpersflfiiert omtrent het Britten-landt,

Maer
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Maer 'therte njan dm menfcb is dieper als de baeren^

Sijngrondt is onbekent^ d heb-je'r-yeel ghevaeren:

Gheen tow^ en "^as foo Unghygheenloot enghingh foo diep^

'Dat m het 'smenfchen hert tot op den grondt toe liep.

Watpetmen heden-fdaechs doch nietgheveynfde menfchen^

^le haecken nae nj doodt^ ^^^fy ^ tienen ivenfchen:

Sy fireelen nj '^oan njoor^ en toonen fosten fchijny

'tis honigh inden mondt^ en 't hert is ojolfhiijn^

'tls Cato nae denfch'ip^foo rijp ztjnjy ^an huyten^

'En Nero ^oont in't hert. Kond'ghy dat eens ont/Inyten?

Daer zjjngheenjleuteh af^ gheen dtefken h^n daer in^

, Want met en [luyt foo njafi^ als een ghevey?2fden fin,

^len heeft den halfbant l&el enpijn-banck^moeten maken^

Op datmen in ditjlot ten laetften fou gheraken:

Enfchoon men metghe^elt het lichaem heel ontfliiyt^

Hetft daerfoo diep m, en't li>ilt daer quaelvjch^uyt.

Ichs^eet D^el^daer en "^ordt int duyfier metghefponneUy

Oft dat njerborghen is^ en komt uyt met derfinnen:

T>och alfmen 'tmmftedoet oft teghen 'trvjck^oft Godt^,.

'tis deur en ^enfler toe^ 'tis fleutel njerr yantflot.

^aerfet in teghen-deel,'tis deur en njenfler open^

Wanneer gheenfiim bedrijfo?is is int hertghekropen:

'Menfeit daerfloel^noch banck^mmfchuyft daergheengordijn^

Eenfmpel hert dat moet ten njollen open zjjn.

Hetflotjen ^van ons fel dat hanght altijdt njan buyten.

Men k^n, "Wanneer men Ipilt, dat met een "t^oordt ontfluyten.

Hefdient tot onder^^ijSy 'tis een ijernuften njondt:

Want fou het doch IPelgaen^ men moetfen tot dengrondt ^

Soo dan^ alfhijnt ons hert altijdt eenflot te draghen^

Nochtans men kan daer m maer met een l^oordtte (rn^aghen.

En dit is onfen roep: datfoo ghefot-en '^ert,

Alfhijnt het lemant t0e. nochtans is't open hert.

Si Wt-
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VVtfeyndinghe,

Den
vvijn-

gaerc-

Nil dabic inde minus, j ^^'/«f;'«C Doet bloeyen.

]\ yC llp^^^i^^ fot^ ierpant hier li>el'^'tUen onderfoeckenl

Waerom een botten boerflut ingheleerde boecken;

raan Docbfooghyt Vat^ daer ü oocl^ by den "^ijngaert^man^

fpreeckt. Dat een vernuften gheeft noch onderloïjfen k^n,

Den "^ijngaert dienghyfiet dat ick^ hier heb njoor handen^

Die ü ruan longhsgheleydt^ en njajlghemdeckt met banden

^

Nh draeght hy donder '^^el, en gheeftfoo goeden ivijn^

tAls langhs de Moefd ^afl^ oft op den koelen Rhijn.

Doch



HET I. BOECK. OP G AENDE 5ÓCIETE YT, 1^43

Doch khj^wet hier en daer de ranckenfomt'ijtsfhoeyen.

Dat doet den "^ijngaert deught^ dat doet hem beter Moeyen:

yyantfommigh' TJjn te Ipildt^ enfchieten al te malsy

En braghten noch op 'tlaetfi de moeder ^el om hals,

VVat onghebonden ü, dat Jireckt de tracht totJehanden^

Ben ieder kgmt daer aen met onghelïfajfen handen^

T>aerjluypt een kat ofp hondt^ daer komt een guljtchfhijn^

n)ie maeck^n daer de beeft^ en ftet daer Itght den loijn.

^aer k^mt een dertel kindt, enfonderluy teroepen^

(dOccafie maeckt den dief) hetgaet daerfitten/hoepen.

Neeny dat hier hanght te los, dat moet fveer mden bant:

En tijat daer loopt te ^ildt^ dat moet terftondt ^an kant»

Noch hebb' ickj^el ghefien, dat,als ick^ietghmghJhljden^

€n datickjiu den ranck^gmgh loorpen njan ter
ft
jden,

Den afghefnedenfchetit en
'^ift noch met ftp leet,

Maer ipel denmoeder-ftruyck^dte traende, en die kreet.

Nti hoort eens in het kgrt ^aer icks^d met dees rancken.

Want ickjnfteeckjjet doch noch onderftoel, noch bancken.

Den 'Wtjngaert dien ghy ftet, is de Societeyt, •

Die heeft nu "^ijdt en breedt haer rancken uytghefpreyt*

Is't datghyfomtijdts hoort dat iemant kgmt te mallen,

De reft "^afl dies te meer, "ten fchadight met met allen:

Ghelijckjtls in een huys een njande kindersfterfi.

Dan loort ijan ieder e.enft)o veel te meerghe-erft*

Ghe'^ü menfal hier noyt njoor altljdt "billen lijden,

Oft tacken al te hoogh, oft rancken njon terftjden:

Daer ü eenfekerftheuts maer loie loilt %t^n tegroot.

Die draeght onnuttigh loof, en -^asl fyfeluen doodt.

Daerom, ist datghy ftet fomtijdts een rancksk^nfchuyuen,

'tEn kan gheen hinder doen aen loel-ghefette druyuen.

Een maljftn ranck^ghefnoeyt houdickyoor een ghemack^^

Den grootften druymn-torfch hanght aen den mmften tack^
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Vande eerjie wergaderinghe der mede-ghefelleiti

endefomament <ruan d'Ordm.

A E dat Ignacius nu vande ijdelheyt der werelc

toe Godt bekeert was, ende fijn' eyghen deiio-

tie foo veel aireede toeghegheuen hadde, dat hy

_ ouervloedelijck iiyt den hemel ghenoot, 't glie-

nc hy acn andere menfchen op der aerde moefte mededey-
len ; foo heeft hy fich heel begheuen tot den dienft der

acrme, byHandt der fondaeren, ende om den ftaetder

H.Kerc-
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H. Kercke,die iammeiiijck ouervall.cn wierdt , te bevefti^ jgtiatim •

gheii. Maer om datter meei menfcheii de vruchi: van fïj- '^^>x^-

nen arbeydc fouden ^henicten , heeft beaonü eeniglié 'l^j/'-''^

mede-ghefellen te vergaedeien^ die^ eeiildoor fijn toedoen fdic»y

on fteken zijnde, daer nae 'tvier fouden verfpreydcn/ende

den ijuer der Chriftelijcker godtvrachticneyt ( die nu
heel verflauwt was ) vernieuwen ende onderhouden. Dit

is voor al in Spaignen ghcfchiet te Barcelona, en te Seila-

manca,met meerderen aerbeydt, als profijt. Hy hecfrér in't

befonder vele tot de dcug;ht beweeahr. maer niemant ^he-

vonden , die hem ghetrouwelijck om mede t'aerbeyden,

by ghebleuen is: het was ghenoegh, dat dit Coninghrijck,

feer vruchtbaer van trelFelijcke mannen , den fondateur

vande nieuwe verg-aderinorhe voort- ^hebradit hadde ; de

beghinfelen ende den voort-gangh behoorden een ander

landt toe. Soo willen eenighe fprayten verplant worden,

ende en walTen niet op tot grooce boomen , voor datfe

elders vervoert en zijn.

Ghelijck te Parijs,de vermaertfteVniuerficeyt van*tChri- meen te

fi:endom,meerdereouervloedicheytvan kloecke ionghmans P^rrijs.

uyt alle Rij eken was , foo ifièr oock veyligher ende feker-

der keufe gheweeft. Den eerften was Petrus Faber een

Sauoyaerr, die vlij tighlijck den H. man volghde, mits hy
de deught van ionghs af ghepleeght hadde. In Xauerium
tetrecken is meerdere moeyce geweeft^ als of het van doen

af bleeck , dat defen ccncn vele duyfenden weerdt was.

Zijnde van edelen ftam te Pampelone een Coninghlijcke

ftadc van Nauarra gheboren , was daer op uyt, dat hy by
den ghewonnen roem van wapenen de gheleertheyt aen

fijne familie foude hechten. Dus heeft hy met meerdere

teghenheyten onghewilligheyt , fijnen gheeft tot leeghc

ende ootmoedighc dinghen laten fincken: dan foo weder-

T fpan-



146 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

fpannigh hem maeckte fijn hoogh-drauende herte ende

d'iiigheborene vonckea van groocsheyt , foa mocdigh

maeckte Ignatium in teghen-decl fijnen ijuer om niet op
te houden van dit edel wildt te vervolghen en nae te ia-

ghen. Den voorfichtighen man wift wel , dat in onghe-

Douwde landen uyt het onkruyt felue de vmchtbaerheyt

der feluer ghcfpeurt wordt, ende dat de wildtfte peerden

aen de ridders meeft behaeghen;de welcke^alfTe nu op den

toom ghewent zijn , dweers door 'svijants legher henen

breken, ende den ruyter, oock ouer de doode lichaemen,

tot de glorie draeghen. Niet langh en heeft den ftrijdt

gheduert: hy heeft hem haeft ouerghegheuen , ende fijne

vorighe fleegheyt met eene flaedighe dweegheyt ende

gheftren^he kloeckheyt naemaels verbetert. De begheerte

van de faticheyt ende volmaecktheyt heeft oock lacobum

Laynes van Ziguen^a ende Alphonfum Salmeron van

Toledo nae Ignatium doen helleniter wijle fy aireede door

ghelijckeniffe van manieren , ende de felue ftudien by den

anderen verfaemt waeren. Nae defe is Nicolaus Boba-

dilla van Palencien eerft met verfcheyden ghedienfliche-

den , ende flracks met een goet voornemen daer by ghe-

V9eght. Den feflen is gheweefl Simon Rodriguez van

P(l)Xtugael,een iongh-man van dapper verflandt ende uyt-

nemendcn aerdt, Claudius ïaius, van Geneuen gheboor-

tich, heeft fich corts daer nae daer by ghevoeght : maer de

laetfte twee, loannes Codurius Sauoyaert,. en Pafchafius

Broëtus Nedcr-lander, weynigh tijdts nae dat Ignatius

van Parijs vertrockenwas.
uyt -ver^ Dus Zijn alfoo uyc weynigh menfchen, die verfcheyden
fchej en

^^^^ vader-landc, ouderdom, manieren, fin ende raedt

waercn,als uyt verfcheyden e}eincnten,debeghinfelen van

een feer fchoon lichaem ghefproten^ Welcke verfchcyden-

hcyt

#

aatifn.
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Jieyt is al mede opghenomcn gheweeft voor een goedt

teccken vaiide menigh-vuldiclieyt der toecomende vruch-

ten ; de verfcheydenheyc van natiën diende om hen in"

dachtich te maken,datfe niet vooreen, maer aller volcken

faelichey t vergaedcrt waeren- maer die van finnen oft raedt-

flaginghcn gaf te kennen, dat Godt auteur was van fulck*

cenc onuerwachte bekeeringhe ende ouer-een-cominghe;

voorders d'onghelijckheyt van aert ende manieren leerde

aende naccomelinghcn, dat, ghemerckt de ghene, die ioo

verfchilden, door niet anders, dan door enckele liefde, by

een ghebroght waeren,met den leluen middel hunne ghe-

meynte fouden inden bandt houden, waer mede fy eerft

verfaemt waeren. In al dit en itlèr niet meer te verwon-

deren gheweeft, als dat foo luttel perfoonen fulcken groo-

ten ftuck wercks, als is de ganfche werelt te doorloopen

ende te bekeeren, bcgonft hebben. Voorwaer 'ten bleeck

noyt claerder, datmen meer door moedt als door maghr,

meer door ijuer als door ghetal, meer met eendraghtigh-

heyt als met groot beflagh can uytrechten.

HET TWEEDE CAPITEL.

Vmden njoortgftngh der Socutcyt in hnerc he^eflin--

ghe ende regeringhe onderdm H. Ign^tim.

DE vergaderinghe van foo luttel menfchen en conde

niet langer dueren als het leuen vande feluerop datfc

dan noyt vergaen enfoude, hcefterlgnatiusecn eeuwigh-
büjuende Orden af willen maken. Den Paus Paulus

den III. heeft het hem toegheftaen, met befpreeck dat de *^^^^^^^

ProfeiTen, die in defen nieuwen iegher als Compagnie- ^^,/l^

Coionelle waeren, niet meer als feftich in getal en moghten "Profef»

Ti wefen/""-
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wefeii. Dan hebt ghy moeyte vanden boom fijnen bree-

deren uytwas te beletten ;, als ghy hem eens gheplant hebt:

foo wanneer Godt den wafdom gheeft, te vergheefs fteic

ghy hem paelen,oft befchrijft fijne grootte. *tScheen claer-

blijckclijckdat de Godtlijcke goetheyt eene merckelijcke

vermeerderinghe beloofde. Nauwelij eken hadde de Socie-

teyt begonft in Europa te wortelen , ende fy fagh aireede

haere tacken met oucrvloedighc vruchten nytghefpreyt

tot d' uyterfte landen vanden Ooften : e]uaelijck haddefc

nochhaeren voet in weynighe prouincien ghellelt, ende

wierdt fchier van alle andere verfocht. Men verftondc

daghelijcks door brieuen en ghefanten de begheerte vande

Princen, lieden ende ghemeynccn: ende alfinen ouerdacht

het verlies vande menighte der fielcn , foo fcheen het een'

ellende te wcfen, datmen d' ellendighe niet en konde ghe-

helpen. En wat loude doch konnen uytrechten foo kleyn

een ghetalteghen den grooten hoop van alle de ketters? en

hoe foude't aende rnyme Indien (daer fich fulck eeneii

fchoonen oogft- liet aepfien ) met een handt-vol werck-

*tvvordt lieden voldoen? Ten defen ophchte hech den Pans^diê
vermeer- jj-j^j- beghinfcl procfsghcv/ijfc de Socicteyt in foo cleynen

ghetal i^hcdron^hen hadde, toes^helaetcn , darter oock foo

vele Pro'feffen foiiden mosjhen ontfans^hcn worden, alst

van i\Qode Was. . Defe jonile des Paus hebben de Patres

als een goct teecken van*t aenftaende gheluck opgenomen.

Diis zijndcr van ftonden aen feer vele, foo ionghe als ghe-

daeghde mads.; allegader uyt-ghelefen in verfiandt ende

wetelifchap 5 tot' de Societeyt ghecomcn : ende de felue

heefthaer^glWlijcfcccnen water-ftroom^ die de dij eken na
ghev^^onnen heefr, begonft te veripreyden.

- Hoe mocfte doen den H. Ignatius gh^moedt zijn,

•
. wanneer hyde-ftjiie fcbi^r op de felue maniere heeft fieri

•*^ - «» a ver-
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vermeerderen 5 als onfen Saelighmaker fijne naevolghers

fash verï^rooten ? Io;nadus heefter eerjft thien verkofen:

Christvs twelf: by defe zijnderterftont twee-en- fènen-

tigh ghevocght ; by die felligh
;
groeyende bynae beyde

mecglielijck-matigh ghetal. Ten laetften , euen eens als

de werelc ontallijcke vercondighers des Euangeliiims

verkreghen heeft : foo hopen wy oock dat die vande So-

cieteytontclbcier fullen worden; waer ouer wy deGodt-
lijcke goedertierenheytgrootchjcks hebben te bedancken.

Voorwaer ten tijde dat Ignatias noch leefde^ heeft de- jgnati^

fèn nieuwen wijngaert fijne rancken foo wijdt verfpreydt^ /^^ ^^

dar den Paus Marcelliis den II. feyde,datternoyt eenighen
^^Xl^/^

fondateiir van eenighe Orden ghewcefi: is, die fijne z.-w'<rrf/r

Rehgie binnen fijn lenen lbo verre verbreydt heeft ghe-
f'^'^'^Y^^'

fien, als dcnH. Ignatius de fijne. Andere zijn oock wel
^"^

vriichtbaei in haere beghinfelen gheweeft, ende hebben
haer in fommighe Coninghrijcken verdeylt, maer weyni-
ghe hebben haer buyten een deel der wcrelt gheftreckt.

De Socicteyt heeft d'uyterfte paelen der werelt te water

ende te lande doorloopen , ende t*alle canten niet alleen

wooninghcn,maer oock Pronincicn gheftelt. In Europa
heefcf'er nethen ^hetelt, in Afia eene : maer foo groot.

dat die de Indien ênlaponicn (dat is delaetfle ftreken der

werelt ) begreep. In Africa eene van Ethiopien : wantfè

aUdan voor Prouincie gherekent wicrdt. De laecfte was
Brafilien in America. By de welcke hoe vele dacr noch
fouden by comen, en heeft de Godtlijcke goedtheyt voor
den H. Ignatius^noch hy voor de fijne niet willen veriwij- -jonfeyt

ghen; want in een fieckte ghevallen zijnde (waer van men ^^"^^'^^

meynde dat hy foude fceruen) als hem fijne ondeii^ziax- derm^ne.

baden om de reyfe nae den hemel noch wat uyt te ftellen^

vreefende dat de Societey t noch niet ghenoegh verfterckt'

T 3
en
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en was , ende by 'tverlics van haeren fondateur foude co-

meii te vervallen-, heeftfe fèer goeden moedt gheghe-

uen, fegghende , ditt de Societeyt of Godt^ ende met op Igna-

tms enfleunde: datfe doorfijne jonftefukk^n yoortgangh badde^

ghelvjck^men figh\ maer nochtans ruoortaen al njeel meerfouds

yermenighyuldighen: dat de tijdenfonden ccmen^ tndelxfelckejy

ghelijck^een Voh?aJJèn hchaem, by haerfeluefoudefiaen, ende door

de goede difciplme haer foo beVefiighen, dat de vermenighVHL

dtnghe ( dte de?füor^rongh n;an njerjlappinghe plaghte loefen)

haer f)ude dienen tot eene njefitnghe. Een felfaeni gheluck,

'cvvelck ons niet alleen de voorlegghinghe vanS. Ignatius,

maer veel meer fijne verdienden ende ghebeden , die hy
nu gheftaedighlijck inck hemelfche glorie voor fijn Ghe-
felichap aen Godt opdraeght, valtelijck doet verhopen,

HET DERDE CAPITEL.
Vmde ^ermeerderinghe der Societeyt door

Earo^ft.

V R o p A , meer om d'uytflekelijckheyt van haere

riiftighe ende behendighe inwoonders, als om de

grootte der landen, altoos ghehouden voor hetedclfte deel

vande bekende werelt, ghelijckfe de Societeyt heeft voort-

ghcbraght, foo heeftfe die oock in meer plaetfen ontfan-

ghen. Sy isuyt Roomen in Italien ghefproten, als uyt de

fpJó'nqh
ghemeyne moeder van alle Religieufe Ordens , ende ner-

ende ghcns gheluckelijcker dan in haer vader-landt vcrmenigh-
loort^ vuldight. Dry wooninghcn waerender te Roomen onder

^del^So^
Ignatius gheftelt,nu teltfê'relf. Van hier is fy doordever-

aeteyt nacmfte fteden van Italien verfprey t, aen de welcke d'ecr-

ftc Patres vele goede exempelen hadden ghcgheucn, ccrfe

noch

E

in ItA»

hen.
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noch Religieiiftn waeren. Sy quaemen uyc de gaft-huyfen

om te prediken , ende toonden datfè niet min verftandts

en hadden om de fielen te winnen , dan liefde om aen de

hchaemen der fiecke bcrmhertigh onderftandt te bewij-

fen. Als nu by defen goeden naem, kenneUjck is ghewor-

den, dat de Societeyt beveftight was, al euen-eens ofse

de ghedienftigheyt huns naeften inde fteden ( waer uyt fy

vertrocken waeren) te pande ghelaeten hadden , zijnfe'r

met een ghemeyn verfoeck des volcks wederom in ghe-

roepen. Men heeft hen ouer al onderhoudt ende foo vele

woon-ftedcn oheprefentcert, dat de weynigheyt der per-

foonen aen allegadcr niet en conde voldoen^allenghskens

hebben de naekomelinghen de plaetièn vervult, ende de

voet-ftappen van himne voor-ouders volgende, nietop-

f^hehouden van met eenen ghedueri^hen arbeydt de fa-

igheyt der ghemeynten te beibrghen , ende den goeden

naem , die hen achterghelaeten was , door de felue oefFe-

ninghen, daer door hy ghewonnen was, te bewaeren. De door jon-

jonlleende goethercicheyt der Princen vermeerderde oock '}l
^

*[

met de vrucht , waer door de Societeyt aidermeeft ghe-

groeyt is. Onder de welcke die aen 'tgheberghte Alpes

gheleghen , hebben de CoUegien der Societeyt op haere

berghen als ftercktcn geftelt,om hunne paclen ende Italien

voor de ketterije te behoeden. I>e naegheleghen eylanden comtindt

verfochten ons alfbo feer r foo haeft als Sicilien ons ohe- ^-^^'"^ ^'*

kent heeft, begheerde't de hulpe vande Sociereyt te ghe- M-jdeU

nieten: Sardinienfoo vol van fondenals venijnighekruy- i-^^^j^hs

den heeft om onfe remedien gheroepen: op de (elue ma-
^^^'

niere-zrjn \^ry in Corfica en Malta ghccomen. Creta heb-

ben wy oock met ghedoogh vande Venetiaenen ( onder

wie het ftact ) ende oorlof vanden Paus bewoont -, maer
d'affchen vanden ongheluckighen Vencetfchen brandt,

die



151 EERSTE EEVWE DER S OCIETE YT lES V.

die ons iiyc defeRepublijckeveriaeght heeft, zijn al mede
tot hier toe ouerghevlo^hen. In dele voornoemde landen

tellen wy nu tertijdtfeuen Prouincien, beilaende ni hon-

dert en vijFcich foo huyfen als Collegien.

tn Por- Nae Italien heeft Portus<iel ons eerftontfanc^hen. Fran-
tifg^iei»

cifcus Xauerius ende Simon Rodriauez waeren daerdie-

komen , om de kenniiTc Godts t'lamen met de Societeyc

naede nieuwe werelt ouer te voeren. Ter wijle fy te

Lisboa het faifocn verwachten van t'fcheep te gaen, heb-

ben hen foo wel ghequeten , datmenfe daer voor altoos

heeft willen ophouden, met verfoeck op den Coningh
loannes den III. dat hy dochgheen m-indere forghe en wil-

de draghen voor de laUcheyt van fijne ghetrouwe onder-

faeten, als voor die vande Barbaren. Dus als of den ijuer

van hun beyde alleen ghenoeghfaem hadde gheweeft

voorde twee werelden^ hecftmeniè voor d'eene ende d'an-

dere verdeylt; Simon is in Portugael ghebleuen, ende Xa-
uerius nae Indien vertrocken. Corrs hier nae iftcr nieuwe
liulpe van werck-lieden toeghefonden: welcker acrbeydc

ghelijck de Coninghlijcke miltheyt grootelij cks verlicht

tede, al foo befwaerden den feluen niet weynigh de groote

exempelen van Xauerius^ diefe noch in d'ooghe hadden.

Enenwel verweckt zijnde door de vermaninghen van
daervvjf P. Simon ^ volgliden foo kloeckelijck fijne voetftappen,

lelnhe'-
^^^^'^ verdienden niet alleen inde wandelinghe ende onder

neemt dcii ghcmcyneii man, inaeroock by de treffelijckfte van't
worden. Rijckc Apoftelcii gheiioemt te worden : wekken naem

hen noch op den dagh van heden ( niet teghenftaende fy

den feluen dickwils gheweyghert hebben uyt hcufcheyc

t'aenveerden ) is by ghebleuen , iae tot in Indien toe ghe-

voldit. Den Coningh ende Conin^hinne euen deudide-

lijck verheughden hen feer dat't ghevoelen des volcks foo

wel
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wel met hunnen fin ouer een quam , foo dat nu de ghe-

meynte ende 'cliof glielijckelijck vande vruchten hunnct

ghedienfticheyc mededeylJen. Xauerius ende Simon had-

den voor't eerlle den lall ^henomen vande pagicn t'onder-

wijfen , daer nae kreghenle de forghe ouer alle de fielen

van't hofrdiefe foo bedient hebben^ dat den Coningh oock

d'opvoedinghe van fijnen eenighen ibon Sebaitianus aen

de Societeyt betrouwt heeft. Hy gaf hem voor meefter

P. Ludouicus Gonfaluius, die hem berichtede ende vol- "T^Gon-

maeckte in alle Princelijcke deughden ende wetenfchap- >''«'«^

pen, die aenden erfghenaem van foodanighen Pvijcke be- ^^dhr
taemden, dat nu alle fijne hope naeil Godtop dit hooft vanden

alleen gheftelt hadde. Och of Portu^ael dienlan^hhadde ^T'a^^^ -._
Scy^j^,^,

moghen ghenieten! maer den ijuer tot de Chriilene Re- „^u,

Ii£ie-Jieeft aenden g;rootmoedid'ien ion^h-man in d'Afri-

caenfche oorloghe, wel eene glorieufe, doch droeve,

onghetijdigheende ongheluckighe doodt verhaeft. Waer
door hoe wel de Societeyt eenen befbnderen weldoenckr

verloos : en is niet te min voort^heaaen om haer door

.gheftaedighen aerbeydt ende godtfdienftighe oefFenin-

ghen te verbreyden. De fteden die *t exempel der Conin-

ghen tot dien dagh toe noch niet ghevolght en hadden,

hebben corcs daer nae de CoUeo-ien tot haer sproot voor-

deel veribcht. 'tCollegie van Coimbra, ghelijck't 'teerfle

van heele de Societeyt was, foo is het oock langh 'tprinci-

paelfte ghewecil:. TegJ|enwoordeli)ck is Portugael een

feer wijde Prouincie, iae eene moeder ende voedilere van

vele andere in Indien.

Den H. Ignatiiis^ die fich de heele werelt als eene loop- P--^rao^

bane van fijnen ijuer hadde inghebeeldt, en moght Spai-
[l^^„ ^,^

gnen fijn eyghen vader-landt niet vergheten. hy heefter spaignc.

dan P. Antonium Araoz, die van fijn maeghfchap was,

V ghefbn-
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dieftmclen.een man naeden aerdtvande iiatie.feervierish,

ende met vele gauen loo der natnereals der deughc heer-

lij ck verciert. P. Petrus Faber is daer nae met Ortizius des

Keyfers ghelandt gevolght. 'tScheen dat Ignatius iclue door

hem, tot fijn volck weder ghekeert was , (oo gheleeck de-

fen eerft-gheboren foon aenden Vader. Maer is't dat wy
F.La'mes p^ Araoz willeii ghelooucii , foo en heeft niemandt meer

rL bren- ^'^ P- L^^ivnes eiide Salmeron
.,
ter wijle die te Trenten wae-

ghen de tcn^de Societeyt iii Spaignen vervoordert. De Bifchoppen
Societeyt ^^n^^^-{^ CoiiciHe oac liuys keerende,hebben de moedcr(wiens

che te
' goeden aerdt fy in haére kinderen bemerckt hadden)goeder-

Trenten. tierenlij ck ontfanghen.De neeril:icheyt,diefe aenwendcden

om de gheleertheyt met de deught in hunne daegelijckfche

oefFeninï^hen te vervoeg-hen.behaeahdehen bouen maeten

feer: ghclijck oock 'tformuliervande Inftellinghe, fonder-

linghe palTende op den teghenwoordighen noodt der

H. Kercke, 'twelck hch in defe lenende beelden uytdruc-

kelijck vertoonde, heeft oock vele Bifchoppen van ande-

re natiën de Societeyt doen beherten. Guilielmus a Prato

Bifchop van Clermont is nae Vranckrijck, Staniflaus

Hofïüs den Cardinael nae Polen , Gerardus Hameri-court

Abt van S. Bertijn nae Neder-landt weder ghekeert, clck

met den wille van een CoUegie te ftichten.

Maer defe nieuwe Orden in haer beghinfclen aireede

vry wat doorluchtich, moeite noch met een meerder licht

P.Borgia aenfienlijcker worden. Dit was F^ncifcus deBorgia, Her-
comttnde

^^ j^^^ vau Gaiidien, door wiensfScldom ghelijck de So-

cicceyt een fchijnfel, alfoo oock door dautoriteyt eenc

vrome vailichcy t , ende door de regeringhe cenen grooten

wafdom bekomen heeft. Hy hadde een Vniuerfitcyt in

fjjne ftadt van Gandia opgherecht, eer hy fich tot de Socie-

teyt begaf, welckc aeeffte was van alle, die onder onfe re-

aerin-
1 . .

' o
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geringhe oyt ^heftaen hebbca. In dcfer voeghen dan is in

verfcheyden Coninckrijcken van Europa den lof ende

eere vande begliinlelen der Societeyt verdeylt oheweeft.

Vranckrijck heeft d'eerfte mede-ghefcllen vergaacrtj Roo-
men 'ceerfte huys der Profellcn shcftekiPortiiCTael het eerfte

CoUegie ghefondeert ; Spaignen d'ecrlte VniiierfiLeyc be-

dient, ende dat met dufdaenigh ghenoeghen , dat d'alder-

cdelfte Academiën ( die in dat Rijck ouervloedigh zijn)

ons indie-int ende cyheincorooreert hebben, om neifens

haere meefters in de hooghen fcholen te leeren. Gheenea
minderen naem en 2;afons de deii^ht ende de vruchten die

wy onder de ghemeynte deden •, ouerfulcks hebben ons de

Bifchoppen te hulpe gheroepen in hunne bedieninghen,

-ende voor mede-ghelellen in'c befichtighen van hunne
Bifchdommen ghcnomen. Den Coningh Phihppus fclue,

als hy erghens wilde den quaeden handel ende manieren

verbeteren, en verwachtede van niemandt meerder toe-

ftandtals vande Societeyt. Soozijn wyin Spaignen gherin-

ghe verbreydt gheweeft : al waer nu, behaluen Portiigael

,

vier andere Prouincien,ende omtrent de hondert en vijftich

huyfen oft Collegien zijn.

In Vranckrijck en is ibo goeden fpoedt niet gheweeft: J^g^^^g^

want de beghinfelen aldaer zijn vry wat fwaerder gheval- cZteyTm
len. Ghelijck de riuieren weder nae de zee ( waer fy uytTr^wt^

fpruytcn ) niet fonder vele omloopen en keeren \ fbo en is
^^^'-^^^^

oock de Societeyt, die uyt dit Rijck haeren oorfprongh

hadde, niet dan nae langhe wijle van tijden, door verfchey-

<lenonweCThen in'tfelue ontfan^hen. De ohene , die van
den H. Ignatius in t beghin nae Parijs ghefonden waeren,

wierden langhen rijdt meer voor ftudenten als Religieu-

fen ghehouden. Ende ghewilïelijck, uytghenomen hunne
deught,waeren aen die ghelij cker als aen defe: wantfe noch

Y z door
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door habijt , noch door wooninghe , noch door meefters,

noch door fchool-gangh eenighfins verfchilden ; d onnoo-

felheyt alleen van hun ontichtbaer leuen gafhen Inyikrbo-

ucn d'andere-, maer dies te meer Ilondcnie te blacmc vaiide

quade: wclckcr mifacrdicheyt ende onghehjcke manieren

{y dies te meer met hunne deughtfaemheyt fchenen teftraf-

fen 5 hoe die meer uytftack teghen d'ontuchtighe moedt-

worde wilhcheyt van d'andere» Den Bifchop van Clermonc
ghevoor- hcefcfe in fijne befchermingheghenomenj ende niet alleen
dertvan-

[^^^^^^ fake bchcrt, macr oockin fijn huys mildelijck ont-

/c^ö;;i^^»fanghen. Daerheeftmen dan het eerfte CoUegie begonft;

Chrmot, maer om hier in ghe-erft ende ghegoedt te worden, was'c

noodigh dat de Staeten van Vranckrijck de Societeyt eerfl:

in hunne landen fouden aenveerden, ende *trecht van in-

ghefetene oft borgherije gunnen. Dit heeft ons den Car-

dinael van Loreynen by den Coningh verkreghai: maer
foo het Parlament 'tfelue niet goedt en vondt, ende d'Vni-

uerfiteyt oockcen feer fwaer vonniffe daerouer gaf^en heeft

niet alleen de wooninghe, maer oock onfen goeden naem
perijckel ^heloopen. Doch de watrheyt verwint het air

om de welcke te meer te doen blijcken , tTamen oock, op
datmen d'auroriteyt van foo treffelijcke Dodoren ,. als die

vande Sorbona zijn, nieten foude fchijnen te ijnifachtenj,

heeft P. Martinus Olauius fchriftelijck op hun beklagh

gheandwoort , ende dat befcheydelick met goede redenen

wederleght : hoe wel daer, alles gliefeyt ende inghefien^^

gheene krachtighere verweyringhe enkonde zijn, als den

onberifpelijcken handel vande befchuldighde felue. De
.

voordere ouerblijfselen vande fwaericheyt zijn inde ver-

Mnveerdt
g^ederinghe te PoifTy door P.Laynes te neder gheleght: ter

te Poijf^y wekker plaetfe als hy niet alleen teghen de ketters dap-

perlijck, ende by de Catholijcke onvcrfaefdelick, maer
oock
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oock met de Coninghinne feliie vrij inoedelick handelde;

heeft hacre. goede gratie ghewonnen, door *tghene men
vreefde dat haer foude vcrbclgen, cnde bouen dien^watter

noodigh was tot beveftmghc van des Societeyts faken,ver-

kreghen. 'tScheen dat de ielae nu behoorde, nac fooveel

opvals, diep ghenoegh in Vranckrijck ghewortelt te zijn, verUeght

als fy er wederom is uytgheroeyt ende veriaeght ghe-

weeft : milTchien op dat de Fran(joyren de felue dertiende,

niet min leeren en fouden, als die ghenietende, hoe profij-

telij ck haeren dienft tot het ghemeyn welvaeren was.

Henricusden IV. heefcfe ten laetften nae langh-duerigh

ballinghfchap voor goedt wederom in gheroepen , ende ingheroe^

nae veel onweders gheruftelijck in haere oude plaetfen /'*'" "^^^

gheftelt. Do;:n heeftfe eerft
,
ghelijck nae eenen herden ^enTrl

winter, begonfl ouervloedigher uyt te fchicten, ende als

opeen braeck-landt door het faet haerder ghedienilicheyt

menighvLildighere vruchten voordt te brenghen. Daer
zijn nu vijf Prouincien,ende omtrent acht-en-tachtentigh

foo huyfen als CoUegien.

Soo veel meerderen noodt als Duytflandt hadde, iiTer rr^m/f

oock meerder by (landt gheweeft: gheen landt en nam ^"^^-^^-f"

Ignatius foo ter herte. Vijf van d'eerfte thien Patres heeft *

hy derwaerts ghefonden, P. Faber, P. laius, P .BobadiUa,

P. Salmeron en P. Laynes, meer aliTer onerbleuen voor de

refte vande ganfche werelt , mits P. Codurius aireede van
dit leuen tot het eeuwigh ghepaffeert was. Hy felue, ghe-

lij ck hy uyt Roomen niet en moght,om defe natie euenwel
te helpen , heeft het Duyts Seminarie in die fwaere tijden , ,^
l_ n-1 Tl r- 1 iT 1 T->,

pehecht
beneerltignt,ende bouen lijne maght onderhouden. Die clier de

daer in't landt waeren, hebben eenfdecls teghen de wulpf- /o«^^«>

heyt vande onghebonden manieren, eenfdeels teghen de ende ket^

ketters doorloghe aenveert. Teghen defe heeftmen te

' V 3
Worms^

ters.
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Worms, Spier, RegensborgK ende Norimbergli open-

baerlijckeiideonverwinnelijck gheftreden, hoe wel,om d^

hertncckighcyt vande partije, die met een fleegli gliemoedc

wcder-fpwinnich vielaende ouertuyghde waerlieyr^devidlo-

lic geen voordure vruclicen en heeft gehadt, als doneenich-

heyt van hacre (ijde^door de welckenu fchijneUjck blceck,

datfe raaer en waeren eenen hoop verfuyfde Babel-ftich-

ters, die noch verftandt,noch verdragh onder malckande-

ren en hadden^ ende van onfen cant, eenen grooten roem
van gheleertheyt 5 die nu oock foo verre quam , dat wy
te dien eynde fclienen van Godt in defe landen ghefbn-

den te zijn, om defuycken vande Lutheraenen t'ontdec-

ken^ ende hun ghewelt te ftutten. Immers hebben foo veel

verricht, dat wy hunlieder ende aller ketteren haet opdeii

hals crhehaelt hebben; inder voci^hen datfe noch hcdenf^

daeghs fchriftelijck ende mondelijck verclaeren, datfe

gheen meerdere vijanden en hebben als delefüiten.

Lof van Maer den ftrijdt gingh eerft voor goedt aen , als Petrus
*i\Cam^ Canifius den voedt in't perck (lelde. Hoe menigh vijandc
'''^'

heeft dien verfladien ? hoe meni^^h wolf venae^ht ? hoe

menigh fchaepken behoedt? hoe menighe hele ten eeuwi-

ghen leuen bewaert ? Indien men de ketters gheloouen

magh, foo en heeft noch de Societeyt^nochde Catholijcke

Religie feluein Dnytflandt aen iemandt meerdere verbin-

reniife. Defe heeft hy foo voorgheftaen , datfe hem ende

den lefuiten alleen ( die nae fijnen naem nu niet meer Ie-

fuiten 5 maer Canifiaenen onder het ghemeyn volck ghe-

heeten wierden ) naegauen ende toefchreuen^dat het Rijck

der Papiften
(
ghelijckfe dat verfmaedelijck noemden)

'tghene nu wanckelde, niet heel vervallen en ^inah : maer

die van fijne Societeyt heeft hy foo verlicht ende vermeer-

dert, dat d onwetende anders niet en meyiiden , of Cani-

, . fius
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fiLis en was fondateur vande Idliiten. Die niet onucrmiii-

dert^en foude hacr dcfz kleyiie vcrgaderinglie in't midden

van foo vele ketters, ende groote onwederen , niet hebben

connen houden ftaen, 'ten waere dat haet de Bilch oppen

( die in't Rijck feer mairhtigh zijn ) ende de goetgóniUch-

heyt vande Cacholijcke Pruicen de handt bouen 'thöoft

ghehouden hadden.Die van Ooftenrijck ende van Beyeren

hebben hierin alle d'andere verre te bouen ghcgaen. Sy'tHms

ftelden ons ouer hunne Vniuerfiteycen, fy bouwden ons-^'^'^
^'''

kercken met groote coften , fy ftichteden ons Coliegien{^%'{^^^

tot verfèkerin^he vande Catholijcke Pvelide. Soo 2x001 ren voor-

is t'onfwaerts hunne milde toeghedaenicheyt gheweeft, j^''^.-'^''''

dat wy die oock met alle ghedienfticheyt ende danckbaer- teyt.

heyt ten eeuwi^hen dadie niet gherioeCThfaem en kon-

nen erkennen. Dit landt heeft nu vijf Prouincien, hon-

dertaideachthien foo huyfcn als Colleaien.

In alle de voornoemde Rijcken ende landen is de Socie- Begmfe^

teyt met beraedten voordacht ^hecomen , maer in ons Ne- f'^ J!"^^'

der-landt by gheval,ende door onweer van oorloghe.Want tejt m
foo defe onftack tulTchen den Keyfer Carolus den V. ende ^^^^^'>^-

Francifcus Conin^h van Vranclaijck, ende deshaluen de
'^"

Spaignaerden allegader deftadt Parijs, iae het lande, moe-
iten ruymenj zijnder acht van defe, wefende alle vande

Societeyt, herwaeits ouerghedreuen , daer wel eertijts den

H. Ignatius plagh te comen, als hy in noodt was, om
fijn' aermoede door aelmoellen vande goede lieden re

verdichten. De Societeyt en waffer niet eens bekent, niet

teghenftaende d'uytnemende deught ende wercken vaa

P. Petrus Faber, die d'Orden heel Duytllandt door fecr

hadde vermaert ghemaeckt. Dus moeden defe aerme Re-
ligieufen (al quaemenfe in een feer beleeft ende vriende-

hjck landt) hun meefte hope op Godts ghenade flellcn»
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i>imen Sy hebben de ftadt van Lonen tot wooninghe verkofen,
Loficn.

^^^^ hunne ftudien^ diefe te Parijs begonil hadden , te vol-

eynden , t'iamen oockuyt hope, datfe daereenighe huns

ghelijckeaheeftighe ionghmans aen Godtende deSocie-

teyt (ouden winnen. 'tWelck hen feer gheluckelijck ghe-

volght ende uytghekomen is; te meer , om dat P. Faber

van Geulen comende, aende heylicheyt , die m hen allen

uytftack ; ende aende welfprekentheyc , daer Scrada in'c

befonder mede begaeft was, den feghel van fijne wijsheyt,

ende 'tghewight van fijn' autoriteycacnghehangen heeft:

wacr door al hoe wel de Societeyt in Neder-landt nu van

perfoonen vermeerderde (mits d' Vniuerfiteyt vele aen-

comelinghen leuerde ) foo en krees'hfe daerom euenwel

noch gheenen vaften ftandt oft huyfinghe , om dat den

Goninck Philippus de felue in defe fijne feuenthien Pro-

iiincien noch niet en hadde aenveert, giielijck hy die in

fijn andere landen aenveert hadde , ende om dat het door

'slandts rechten en coftuymen ongheoorloft was eenighc

erf-goederen oft renten fonder oflroy te ghenieten , waer

op nochtans het onderhoudt der CoUegien noodelijck

moefte fteunen. Nu ter tijdt zijn alle defe fwacrichedcn

gheweert, ende fy vindt haer verbreydt 'thecl landt door,

ghelijck't breeder in*t fefte boeck blijcken fal.

Saime^ In Poien en heeftfe oock met den eerllen aenvangh
ron ende ghecne vafte wooninghe konnen verwerucn. P. Alphonfus

comm% Salmeron is daer eerft met Lipomanus ( die Nuntius

Polen, vanden Paus was
)
ghecomen , dan heeft fich daer alleen

vertoont.Vier iaeren daer nae is P. Ganifius derwaerts 2;he-

fbnden met Gamillus JVIentuatus oock Nuntius van den

Paus, die daer langher bleef, ende in verfcheyden manieren

fijnen ijuer betoonde. Ten laetften heeft den Gardinael

Hofius, op dat hy de vervallende Gatholijckc Religie C die

hy
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iiy fchi^r alleen hiel ftaen ) oock van cenen anderen canc

foude onderfetten, een Collegie te Bransberghen ghefon-

deert. Dit is 't beghinfel van de Poolfche ende Litouwfche
Prouincien gheweeft : waer toe naemaels P. Antonius
Poffeuinus fterck gheholp^en heeft , als hy nu de faken dej?

Rifcks ende der Religie kloeckelijck hadde vervoordert*

Maer ghelijck elders, alfoo moeftc oock hier, de goede
jonfte der Coninghen den wafdom gheuen. Sigifinundus

den III. ende Stephanus Bathori zijn ons feer toeghedaen Comnghc

gheweeft, ende hebbender de handt aenghchouden, om
J'^"

'^^'"

(door hun byftandt dat edel Rijck, *twelck foo menigh- de sliie^

werucn deTartaren enTurcken te vergheefs beftreden had- ^V'^
^°^'

den, ende nu iuyft perijckel liep om vande ketters ouer--^^^
'*^^'

wonnen te worden, op de fondamenten van't oudt Catho-
ÜjckRoomfch ghelooue te houden ftaen: waer in hen de
Patres foo dapper ghetoont hebben ,datter.uytheymfche Florim.

hiftorie-fchrijuers zijn, die de Societeyt bouen alle ande- f^jj^^°"*

ren d'eere toc-eygheneii, datfc donwetenfchap moeder de hJret

van alle dolinghen eerftelijck daer uyt ghebannen, ende o«a

den luyfter vande Kerckelijcke cerimonien wederom daer "P'^'-

in ghebraght heeft.

Den ftaetvan Hongarijen was infgheliicks vol ellen- «S/cmf

den, als wy daer ghecomen zijn : defe hebben by onghe- ^^ ^^^^

iuck van tijden foo aenghenomen , dat de rafernije der^

ketteren felue nu de tyrannije der Turcken oock verdrae-

ghelijck maeckte. Des Keyfèrs legher wierdt verraden,

de kloeckfte foldaten vcrmoort , de Hongerfche ( 'twelck

een iaemmer om fien was ) wierden d'eene van d'andere

aende Barbaren voor flaucn vercócht. Ende hoe wel die

meer te bekladien was, als te verhoeden oft te verbeteren-,

heeft niet te min de Societeyt ende haer feluc , ende de Ca-
tholijcke Religie, inde gheweften, daer dit onweder niet

X eu



j6z eerste EEVWE DEPv societeyt iesv.!

cïi was ouerghevloglienjhouden ftaen.Dc fchade^die deSo^

cietey t in vele plaetlèn geleden heeft,vergKek nu ouervloe-

. delijck Ferdinandus denlll. Roomfch Keyfer, den wek-
ken ghelijck hy d'andere deughden van fijne voorvaders

ghe-erft^ alfoa oock de liefde rot ons Orden behouden

heeft. Si j nen onertreffeli j eken vader heerlij cker , iae oock

heyligher, ghedenckenilTe , Ferdinandus den 1 1. fagh den

grooten ouerlaft , die wy leden vande rebelle in Bemer-

landc : hierom quam ons ouer al te goede met fondatien

van verfcheyden CoUegien , cnde bchertede ons dies te

meer^ om dat, foo wie fijnen vijandt was, den onfen mede
fcheen te wefen-, naedemael hy felue oordeelde, dat, ibo

waer de Societeyt maer eene wooninghe eii hadde ^ dei^

naem van Ooftenrijck voorgheftaen wicrdt.

t^vordt Och of wy van Tranfyluanien fialcks moghten vcrho-
t/en-«?7k pen^ daer wy voorwacr niet min en hebben gheledenr

^/^^^J'** Moyfcs Zangkius 3 Stcphanus Bockayusen Sigifmundus

m^n: Rackofius hcobcn hen door onfe verderfFeniH'e den wegh
nac de heerfchappije ghebaent. 'tCoUegie van Colofwac

wierdt aendc borgherije te plunderen ghcgeuen , tot loon

van hacren afval aide meyneedicheyt. Soo is de vrucht

achter ghebleuen^ die Chriftophorus , Steplianus cnde Si-

gifmundus Bathori door onfe Patres verhopet hadden:;

nochtans heeft de Societeyt in hope teghen hope gepooght

waerfè konde, ende 'tonghelijck vande borghers opne^

mende voor eene rafernije van uytfinnighe fiecke ( die-

men meer begrcyfen moet,als begrijnfen)gheenffins achter-

ghelaeten door alle middelen hun welvacrt endc heyl te

Deforahcn. 'tScheen dat alfdan door Godts oihehendienifTe

in ons CoUegie te Fairwar in t nridden vaiKle adchcn ende.

vervallen mueren, den prceck-ftocl vande kercke onghe-

fchendc ghebleuai was, op den vvelcken onfen Predicans

langhi
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laiigli daer nae ftaende foo veel ghemaeckt heeft, dat de

Cadiolijcke Religie foudc triompneren. Maerdefevreught

ca moght wederom al niet langh dueren.Men is glienood*

faeckt gheweeft niet alleen aenden rafenden toorn vande

ketters, maer oock ter oorfake vand' oorloghen en moor-
den, aende vrcefete wijeken 5 die fulcks verfocht vande

goede Catholijcke. Hoe nut de hulpc van weynighe Pa-»

tres, die daer moghen blijuen woonen, noch heden-

fdaeghs is, magh eenighfins blijeken in de Princeflè van

Tranfyluanien
,
ghelaetene weduwe van Bethlin Gabor,

de fufter vanden Marquis van Brandenburgh, door hen-

heden tot de Catholijcke Religie bekeert.

Niet teghenftaende foodanighe vervolghinghe , die ^y f} ghs-

t'allecanten moeten uytftaen, hebben cuen wel hier cn^'^^'^^f^

daer noch al onder onfe vijanden ghewoont ende ghewor-
jj^^/f^'

telt. De wreedtheyt vande Coninghinne Elifabeth heeft

ons uyt Enghelandt niet konnen iluyten, noch doai ver-

huyfen. Gregorins den XIII. heeft dcfe Miflie ( die wel

foo forghelijck en moeyelijck , alife wel glorieus en nut is)

aende Societeyt meer aenghedient , als opgheleydt. Den
voornacm van defèn Paus, die by d'Enghellchen van Gre- ,

gorius Magnus tijden afin weerden is, als mede de kloeck-

heyt van vele mannen die de felue Miffie ernftelijck ver-

fochten,beloofde ons eenen gelucki^hen oogft. P.Robertus ^'^orjl^

Perfonius,in wien alleen om fijnen ijuerende vromicheyt^J^^^^

vele duyfenden ghinghen, ende P.Edmunjdus Campianus, piantté:

dien ouertrefFelijcken Martelaer, zijn daer toe verkoren;

beyde onverghelijckelijcke mannen in deughdtfaemheyt

ende wijsheyt, en bouen dien noch onfteken met eene fbn-

derlinghe liefde tot hunnen euen naeften^ maer voor al om
hun vader-landt te helpen. Hoe vele dreyahementen zijn

hen in t beghin ghefchiet?hoe grooten ouerlaft en fwaerich-

X i heden
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heden aengedaeii? maer 'tghene andere doet vree{èn,gafhen

fterckte, mits fy niet fchoonders en faghen, ofc en fbchtea

als de doodt; de welcke Campianus oock nae wenfch ver-

kreegh. Want nae dat hy onder fijne landtflieden bouen

maete veel goets ghedaen hadde, heeft tot loon den krans

der Martelaeren verdientrfbo veel geluckigher als Perfonius,

die den feluen meer heeft moeten als willen deruen , oni

door fijn vlieden ende fchuylen het veldt voor fijne mede-

broeders v'eyligh te houden, ghelijck*er doch vele andere

ijhevolght zijn , die.nae onvermoeyelijcken arbeydt hun
euen aen Godt .ende 'tvader-landt ghefchoncken hebben.

Gheen ander deel van t Chriftendom iffer , daerder meer

hun bloedt voor de waere Religie vergoten hebben: gheen

ander oock, daer het fchijnt dat *tghelooue ende de Socie-

teyt gheduerens de bloedighe vervolghinghe , meerderea

voortgangh ghedaen heeft,

item in De hcrtneckicheyt der ketterije maeckts onfè oefFenin-
Schot- ^Qi\ in Schotlant euen fwaer-, dan de liefde verwinnet al:

' want daer oock al fommighe van d'onfe woonen , die met
perijckelen van kercker ende doodt aen d'inghefetene be-

in Ier- hulpigh zijn^ Maet lerlandt ftandtvaftigh in fijn oudt
* ghelooue heefter meer aenveert, ende ghelijck het door

a influypende verwilderinghe (die'r daghelij cks onder 'tge-

biedt vande ketterfche hoofden meer ende meer aenneemt)

vele moeyten in heeft, {00 bereydt het oock,als een vrucht-

baerjghe moeder vanReligieufen^voor fy feluen t'alle canten

vele werck-lieden. Totbeyde defe Rijeken , eer wy daer

zijn neder gheflaghen, zijnder verfchcyden Miffien als nu
daerfe ende alfdan ghefchier. Behaluen de ghene, die door 'tghe-

Ihhey^den
^^^^ "^^^^ hunneOuetften derwaerts ginghen,zijnder P.Sal-

"paufen mcrott cn Broëtus als Gefanten van Paulus den III. henen
ghefonden ahe^acn, en hebben nae vermo^hen ghearbeydt de Catho-
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lijcke Religie, foo langh als't doenlijck was, te vervoorde-

ren,fbnder hen feluen iiVt minfte te fpaeren oft temijden^

voor foo veel het moght ghefchieden buyten naedeel van
hun weerdts ende toehoorders. Pius den I V. heeft P. Ni-
colaum Goudanum met de fèlue maght van Nuntius nae

Schotlandt ghefonden, Welck nu met de ketterije der

Puritaenen bevanghen was, opdat hy de Coninghinne
Maria, die meyneedichlijck door lift ende ghewelt van
haere onderfaeten ouervallen wierdt, in d'uyterfte benaut-

heyt trooft ende raedt foude ghcuen. Als daernae dit

Pvijck heel verviel,heeft Gregorius den XIII. nieuwe hul-

pe van d'onfe derwaerts ghefonden, om de Cachohjcke
die'r ouerghebleuen waren , in*t dielooue te beveftiehen,

waerly noch tot den dagh van heden toe kloeckelijckin

volherden.

Op den feluen voedt ende maniere zijn wy tot vele an-

dere plaetfen van Europa ghereyft, die infghelijcks met
ketterije befmet waeren. P. Antonius PoiTeuinas is door '^•^#-

ghebodt vanden feluen Paus als Gcfandt nae Mofcouien !^'"^/^

ghetrocken , om den grooten Hertoghe, die met den Co- nae Mof.

ningh van Polen ende Sweden een verbondt wilde ma- ^"I^^V^

ken, by defe gheleghentheyt met de H. Kercke te vereeni- "^^«^

^

ghen. Maerhoe wel 'tverbondt ghemaeckt wierdt, noch-

tans,om datmjfp daer meer beforght was voor des landts

ftaet , als voor de faclichcyt der fielen , is de fcheure met
de H. Kercke blijuen dueren. Dus en moet P. Poffeuinus

niet min gheprefen worden : want hy met kracht van
bewijs ende redenen den fchifmatijckcn Prince foo verre

ghebraght heeft, dat, al hoe wel hy d^oppet-hoofdicheyt

vanden Roomfchen Stoel niet en wilde aeniiemen , eucn

wel de felue niet en heeft konnen gheloochenen : waer
door hy foo gheftoort wierdt, dat het niet en ichilde of

X 5 hy
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hy en flocgh hem doqdt tnet den fcluen fcepter , daer hy

weynigh te voren inöordaedighlijck fijnen eyglien fone

mede ahedoodt haddc. Dan iöo hem den Pater moedisrh

cnde onverfaeft toonde^ om den flagh t'onfanghen, heeft

ftjnencrt-hy fijne ftandtvaftichcyt ontfien , ende de wreedtheyc
vcrfacfde Joor verbaefthcyt wedeihoudende^is hem mee eenen fchijii
*^^^ ^' van goedthercicheyt om den hals ghevloghen : hoe wel

êLCi\ loojfèn vos fijne wraeck-ghiericheyt hier door meer

bedecktc op dit pas, als vergat oft afleyde. Middeler tijdt

badt hy Pofleuinum, dat hy^volghens het ampt van eenen

Apoftolifchen Nuntius, met hem fijne tempels wilde be-

fbecken. Waer toe hy fich ièer gheerne liet verftaen: maer

comende in d'eerjfte kercke,daer den Archsbifchop op de

fchifmatijckfche maniere den dienft dede, is ghewaer ghe-

worden dat dit befteken werck was , op dat hy daer te-

ghenwoordigh zijnde, fbudefchijnen dat hy den Room-
. ichen Stoel afcheo^aen , en van ^hevoelen verandert was.

ende oft immers niet arkeerigh vande Religie der Mofcoui-
'

ifafitch'
^^^^ >

'"^^^^^ daerom plat af gheweyghert voordt te gaen.

hejt. Maer foo de Princen en de Heeren feyden dat den Hertoghe

dat ten arghften foude opnemen voor eene verfmaetheyt,

bleef niet te min by fijn woordt , veel min voor fijn lenen,

als voor eenighe vcrerghernilTe belaeden-jOp dat hy immers

nochaenfijnghelooue, noch aen't Apoftolifch ghefandt-

fchap te cort foude doen. Het fpeet den Hertoghe ^ dat

hem defen aenflagh mifluckt wasinochtans heeft hy fijnen

toorn binnen ghehouden, en fijne verbolghentheyt uyt

ontfigh bedwondien. Maer PoiTeuinus nu wederom te

houe ghcroepcn zijnde, heeft van foo verre alfmen hem
hooien kon^Be, met de fijne eenen lof-fangh aen Godt
gelonghen oner defebelijdeniffe.Ende des ghevraeght zijn-

de wat hy écdc, gaf voor andwoorde : Ich^ditnck^ Godt

dat
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diit ich^mïjnen dienft gheen onghelvjck^ghedaen en hebbe y endc

'tghelooue, iQiens ^er-^orpinghe nj te Uetjal row^enjjcel en on-

ghejchent be'ïï^aert hebbe. Aldus is dit ghefandtfchap bynaer

afgheloopen, in't welck PolTeuinus bnyten fijne meynin-

ghe meer eere als vrucht behack heeft.

Niet min en heeftmen ghearbeyt inde uyterfte paelen T.Mar-

vanden Noorden. P. Stanislaus Marfóuitius ende andere, fi"^^^^

die hem fijne Ouerftcn, ten verfoeckevande Coninghinne swedetty,

Catharina, tot mede-ghefellen hadden ghegheuen, hebben

vele iaeren in Sweden huys gehouden. Ten laetftcn is oock

Poffeuinus door orden vanden Paus hier ghekomen, om
de Coninghinne , die met haer onderfaeten vol drucks

ende lijdens fat, te trooften ende te verfterckai. Door
het onderwijs van defe Patres heeft Sigifmundus den IIL

deerfte fondamenten van fijne godcvruchtigheyt ghe-

leert, ende daer teghen de Societeyt wederam fijne vrien-

.dehjcke toeneyghinghe verdient.

In Denemarcken hebben wy bouen den arbeydt oock ^«^^'^^ ^'^

de ghevanaheniHe uytgheftaen , defsjhelijcks in Noorwe- J!Zu^
, ^

1 111 11111 -1
mArcKcn^

^hen meerder onshemack als kilde aheleden; te wijle de m Noor-

liefde vande Societeyt niet min in defe koude gheweften 'Z'^#^«'*

vanden Noorden , als inde heete landen vanden Suyden

ghevlamt heeft.

Wat fal ick fegghen vande Turcken? Wie foude gheloo- wor-

tien dat fylieden , die ghcfworen vijanden vande Chn^ ^^^J^"^""

ftenen zijn^aenonfe Priefters niet alleen den ingangh in ^^„.^^

hunne heerfchappije en fouden verkenen , maer oock van fecht,.

felfs daer toe nooden ende inhaelen? Soo is't ghebeurt aeii

onfè Patres. 'tGarnifoen van Funfkirchen ^, een Turck-
fche ftadt in Hongarijen gheleghen , hadde ghcfien dat;

d'onfè, die by- den Prince Bamffius t'Abfolindua wac-^

len^ door 'twijwater en Agnus Dei vele fiecke ghenafco..

Dus

'en ver-^
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Dus en begheerdenfe niet alleen iet van dit heylighdom te

hebben, 'twelck onderwijlen oock al aende Mahometa-
nen heylfaem was , maer hebben voorder de Patres ont-

boden, om defe weldaet onder meer andere wijder te ver-

rpreyden: hierom fonden hen conuoy, ende dedenfe rufle-

lijck inhaelen. Daer was doen by gheval een vermacrt

Officier van hunne fecle die nu een rondt iaer met een*

onbekende fieckte te bedde lagh: den duyuel hadde hem
befeten. Defcn niet konnende langher verdraeghen de

kracht vanden Agnus ^e/,noch van't wijwater , noch van-

de befweeringhe , heeft 'tlichaem moeten ruymen, ende

aende Tiircken felue de maght vande Catholijcke Prie-

fters belijden. Waerom fy ons van alfdan voor goedt eerifl

begonften te eeren, ende met verwonderinghe te prijfèn,

iae oock den oorlof te gheuen vande openbaere oeiFenin-

ghe der Catholijcke Religie. Daer en ontbreeckt voorwaer

(ghelijckmen wel deneken magh) gheene ftofFe van 'ar-

beydt oft van liefde, midts in die ftadt alleen noch by de

hondert duyfent foo borghers als huys-lieden waeren, die

hen voor Catholijcken uytgauen, bouen het ghefpuys van

allerhande Ariaenfche,Luteraenfche,Caluiniftifche ketters,

die'r als in eenen ftinckenden poel met toeloop van alle

vuyle fonden ende dwaclinghen vergadert waeren. Voor
foogrooten ghetal vande Catholijcke droegh forghe niet

meer als eenen Priefter:den wekken behaluen dat hy quaet

van leuen ende onftichtbaer in fijnen handel was, en

wift felue niet wat fijn ampt oft bedieninghe aenghingh:

eenen fraeyen herder voorwaer, die fijne fchaepen niet

alleen niet en behoedde voor ongheluck , maer oock
door fijne onwetentheyt en boofe exempelen den woluen
ouerleuerdc ? Wat al moeyte hebben wy hier moeten

fwelghen? hoe menigh ghevaer uyt ftaen? hoe dickwils de

doodt
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doodt voor ooghen fien? De kctterfche Miiiiftérs befchul- h ^^Z^^-

dighdeii ons ( dit is doch het laetfte gheweyr van dcfe ^J^J/^^l

Woorden- dienaers, ahle niet voorder en connen pooghen ^^/c/j«/-

tcghen het licht der waerheyt } dat wy de ghemeynte tot ^^^^^^^

' verract endc afvallighey t hadden willen verwecken : hun
meyninghe was hier mede den voórt-gangh vande Catho-

lijcke Religie te beletten, diefe met hun teghen- blaffen en

prediken niet en konden vei hinderen. Als wy nu Hon-
den om uyt vcrmocycn van iulcks veriaeght te worden •t-'^»

(want den Magiilract, mits d'onfekerheyt vande betich-'^/V'-'^'?

tinghc, die niet blijcken en konde , 'tienen by groote gli^- fihermt:

nade ons noch ghejont hadde) heeft Bethlin Gabor ten

beften ghefp roken. Soo wel zijniè bewacrc die Godt be-

waert : want vervreckc hen oock voorfprake onder de

vijanden iekie.

* De beroerte nu gheflilt, hebben d'onfe wederom bc-

gonft hun ampt naeghcwoontc re bedicnen,ende dat met
loo cjrooten vrucht ende vernoeohen des volcks, dat, als

d'Guerrte d'onie van daer riepen, de borghers by den Baf-

fa { ibo noemcnfe hunne Stade-houders) aenhielen , dat hy
'tverlof oai wegh regaen niet enfoude toeftaen, 'een ware
by befpreeck ende belofte van wederom, te jvceren. Dit is

den oorfpron^h van onfe woonin^he te Funf-kirchen ^i'^^^^^

g-i'^cwcelt.
^^;,, ,,

Een' andere hebben wy te Belgrado ghehac!r,een opper- "/•v/^r.?^*

ftadtvan Hongarijen met glielijcken verfocck ende bate^'*
^^'~

derChriilenen; andere oock in't eylandt van Cyprus : an- oW,
dere hebben wy noch- teghenwoordelijck indeeylanden a^^v/^,

van Chio, Naxus en Smyrna. Maer wie hadder oyt oft '^^-^^j'^*

f ghehopec , ott ghedacht, oat d onie ( als den Turck nu m poorten

peys ende vredtó was ) omtrent de poorten van Conftanti- "^'^ <^^»-

nopeleafouden neder ü^en? Door de gcfanten vanden Co- ^'',''^'^^'''''

y ningh
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ningh van Vranckrijck is het te weghe ghebraght, dat wy
te Pera (welcke ftadt alleen meteene fmalle zee-cromte

van Conftantinopelen ghefcheyden wordt) fouden vry

•cnde onbefchadight woonen : iae fouden inifTchien door

alle de ghewcften van heel Ooften gheraeckt hebben , en

hadder gheenen meerderen grendel , 'ken weet niet van

wat Catholijcke, die den voorcgangh des gheloofs be-

let hebben , als van d^ongheloovighe voorghefchoueii

gheweeft.

HET VIERDE CAPITEL.

Vande 'verhreydinghê der Societejt door AJta.

tUey^ jT^'o v D E Cofmographen bedeylden eertij drs Ajflei^

Ungevm j^^^ fccr verfcheydciijck , doch de hedcndaeghfche
''^^"' Caert-fchrijvers fplijten dat meeft in vijF deelen: waer

van het een bcfit den grooten Hertocrhe van Mofcovien.

het ander de Tartaren, het derde is onder de Tnrcken, het

vierde onder dePerfianen,het laetfte begrijpt d' Indien ende

alle de landtfchappendie inden Ooften ontdeckt zijn. Tot
alle defe heeft de Societeyt met verloop van tijden , maer
tot die *talderverfte orhelecrhen waeren , terftont in haer

^ouea beghinfel den ingangh verkreghen. lacobus Gouea was

^cLtrjfrh
^^^^ eerften die den wegh baendc. Defen heeft aenden

van Por- Conin^h van Portii^aeL als hy verleahen was met werck-

^J^t lieden voor den Indiaenfchen wijngaert te foecken, de

tejtnae mcde-ghefellcn van S. Ignatius voorghehouden: hy feyde

Oojl 'fn- hem datfeinde feer fwaere tijden tot hiilpe vande H. Kerc-

feVden
^^ ghefonden Waeren , ende niet anders voor en hadden,

dan door arbeydt ende perijckelen de glorie Godcs, en de

faligheyt der fielen te vervoorderen j ouerfulcks aen hem
niet
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niet en fouden weygheren,clatfe van felfs foo ernftelijck

fochten. Hier dient nu in t voorbygacn van dit verhael

bemerckt de verholen raed-flaghen ende vremde uytkom-
flen vande Godtlijcke voorfichtigheyt. Dit is dien Gouea,

wekken te Parijs F^egent zijnde van'tCoUegie van S.Bar-

bara, hadde d'uytfprake ghedaen , datmen Ignatium by

forme van fchandeiijcke pene openbaerlijckin'tbywefen

van alle de ftudenrcn met roeden foude caftijden. Hoc
keert den teerlingh ? nu verfoeckt hy dat de forglie vandc

Nieuwe wereldthem bel aft worde, dien hy te voren oock
ftrafbacr achcedc, om dat hy de menfchen van een goet

leuen fcheen afce trecken.Men foude mo^hen fe^^ihen, dat

door dcfe ghedreyghde caftijdmgedc behoudeniiTe der In-

dianen,cnde door die Ichande de glorie van onfe Societeyc

fhewonnen ende verfekcrt wicrt. Voorwaernerghens en .

ceftle doorliichtighercn naem,dan inde Indien verkregen,

xviiis
fy

hierbykans foo vele volckcn als elders menfchen tot

C H R I s T y M bekeert heeft: elders heeftfe de Catholijcke pbr. Re-

Rcligie onderhouden, hier hecftlè die gheplant: heeft mond. in

zee-en befeylt aen de Apoftelen felue onbekent, ende de^^"^^

H.Kercke in fukke hauens ghebraght, die fy-lieden nietcap.s.

en hadden ghefien. De wilde menfchen heeftfe uyt hunne
hollen ende fpeloncken tot het Euangelie ghetr'ocken , en-

de de plaetfen vande fon onbefchenen , door 'tgheloouc

verlicht ; hoe welfe d'eerfte niet en was , noch alleene ^\z

daer heeft ghearbeydc : de Patres van S. Dominicus ende

S.Francifcus hebben d'eerc datle zijn voorghegaen: maer

om dewoeftheyt der landen, al hebbenfer vele met hun- J^^-/^^^^'

nen ijuer doorloopen, hebbender noch al meer voor d on-^^» y^n

(è ongheraeckt ghelaten. De Parauen, laioifen, Malaoifen, ^;;««^'''>»

Azenen, Mindanoifen ende Moluckoifen, en wiften niet
^"^^^ƒ

^'

eens offer eenen Chjiistvs was, eer hem Xauerius hadde vivlkhu

y 2. verkoa-
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verkondight. Die van Maurica, TcrnatejTraiiancor,Ma-

nar, Cambaia^Zdlan, lafanapataiijCoromandel^de Peerl-

vifcherije, hoe weynigh waerenle onderricht in'c gelooue?

wat duyfterniffcn waerender noch te Mehapor , te Co-
chinoj teGoa, t'Amboino^ te Malaca, by die vanMala-

bar; om nn te fwijghen van Mozambico, McUnda, Soco-

tora,ende andere kuilen van Africken^ eer Xaueriiis 'tlichc

KAcmcfit'^^^iYi EnanCTclie daer inbraght ? Maet bonen alle dcfe
V(^'< ^ï-

flceckt laponien uyt^ dat voor fijn aencomfle van't Chri-

Itcn ghelooue niet eens ghehoort en haddc. Europa heef-

vvaer ter de proeue af gefien, als Fraucifcus Coningh van Bongo,
ujt ^/jf- ende Prorafins Coningh van Arima, cndc den Prince van

hmTn Omura Barcholomxus nu Chrilknen, hebben Mantium
tot den ende Michaclcm, leer dcughdelijcke iongh-mans van hun
Tam.

^ maeghfchap^nae Roomen gefondcn^om acn (ijne Heyligh-

heytuyt hunnen naeni de voeten te kuilen, ende onder-
Florim. Jacnigheyt te bewijfen. Laet vry de vijanden des ghe-

in\nti- ^^o'is hier teghen kakelen , als oF de volcken van verre

Chdfto landen den Antekerft quaemcn aenbidden : wat my be-
^'"^^^ langht 5 ick fal fpreken nae't ghcvoelen van de ghenc die

door dele ambaffade fccr bcwee^^ht zijn gheweell om
Godt te dancken^ende in defe Coninghhjcke iongh-mans

ander-werf de heyhghe dry Coninghen bemerckten , die

daer als Jeerftelinghen der Chriftenen uyt het heyden-

dom van laponien Christvm in fijnen Sradt-houdcr

quaemcn vereerenrte meer->om datmen indeSocieceyt^diefe

tot dacr toe gheleydt heeft,magh kennen eene tweede fter-

re, die aen defe Conin2[hen met het waere crhelooue ver-

fchenenis. 'cWelckfoo wanneer ick in achting;he neme,

dunckt my indcrwaerheyt, datter niet en heeft connen

gheichieden , oft doorluchtigher tot de glorie vande So-

cieteyt, oft aai v^ ó Roomen , luftigher tot eenheerhjck

vermacck.
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vermacck. Wat Iiebdy oyt defghclijcks in alle uwe triom-

phen van Ah'ickcn ende van Afien ghefien ? dacr heeft-

men ouer de doode ende ^^hevanghene , maer hier ouer

de behoudene ende verlofte ghetriomphecrc: daer zijn

de leghers der vijanden verllaghen gheweeft^ maer hier de

inagiit des diiyvcls ghebrokenr doen zijn de paelen uwes
rijcks^ maer nu die vande P^ehgie verbreydt: doeii de fte-^|

den vernielt^ de landen verwoeil^d'inwoonders veriaeght|-

maer nu alleen de goduloosheyt ende verblindtheyt nyt-

gheroeyt : doen wierden de verwonnene gheketent ewde

gheboeyt met een miftroolligh ghclaet verwijtelijck

ende ichandelijck achter den w^aghen des verwin-

fiers ghetrocken; maer nu komenfe, die hen Sibewillish

aen'c Chriftendom onderworpen hebben, vor van blijd-

fchap, ende worden met grooten toeloop des volcks heer-

lijeken feeftelijck by ontmoetinghe en gheliick-biedinghe:

van groote menighte der Princen, Prelaten, Cardinaelen,

iae des Paus fekie onthaek . In alle welcke vreiight te-

wijle de Societeyt het meefte deel hadde^^ls de ghcne die

moeder ende voedlteriTe vande laponoiiche Kercke was,

wierden oock aen haer de vruchten van foo groote bekee-

ïinghe toeghefchreuen.De welcke men fegghen moght dat

fy alfdan eerfl: voor goetghenoten heeft, als defe Ambaf-
fadeurs, naehun weder-komfte in laponien, den luyiler

van hun Coninghlijck bloedt met d'ootmoedigheyt van
ons Religieus habijt verandert^ ende nu felue de bekeerin-

ge van hunne onderfaeten als mede-Apoftelen bearbeydc

hebben . 'tHeerhjck exempel van defe ioncrhe Princen

hebben meer andere Coninj^hs kinderen van dat lande

naeghevolght, die noch hedenfdaeghs Godt den Heere
inde Societeyt dienen, ende niet teghenftaende de grouwe-
lijcke tormenten die hen bereydt zijn, hunnen ijuer int

Y 5 verbrey-
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De Socie-YCïbïcydcn des gheloofs niet alleen niet binnen en hou«
ujtgact

j^^^ maer oock nae Yezo een nieuw-slievonden endc bo-

7^0, uen laponien gheleghen landt , met eenen onverghelijcke-

lij eken moedt ouerdraghen.
geraeckt Dierghelijcke vruchten beghint oock China te belonen,
tn ma,

j^^ ^.^ Rijck hebben de naekomelinghcn vanden H, Xa-
ueriiis ten laetften den ingangh ghekreghen,ende C h R i-

s T I vendel ( 'tghene hy Iteruende aende palen van 'tfelue

landt gheplant hadde) ghekickelijck inghebraght. De
daor fchencken , aen de wekke doch niec ghefloten en is, heb-

^^^r'^ ben de lansh-^hearendelde deurc geopent.ende den wegh
un. ghebaent tot dier tijdt toe aende vremdelingen onbetreden;

'cfcheen dat- dit maghtigh Rijck, foo groot als het is, maer

een' onverwinnelijcke fchantfe oft ftercktecn was- op de

welcke nae dat het ghefchut langhen tijdt te vergheeiS

ghefpeelt heeft, en alle gheweldt van wapenen aenghe-

wendt is,fonder iet op tedoen,de handt-vullingheten laet-

ften mirakel doet, by om -koop vande garnifoenen. De Sï-

noifen en hadden noyt gheene uiir-wercken, noch criftal-

lijne fpieghels, noch glafen die daer verfcheyden co-

leuren vertoonen
,
ghefien: alHe defe ende dierghelijcke

dinghen (welcke om de nieuwigheyt koftclijck fchenen)

fecr begheerlijckontfinghen, zijn metgheringhen middel

de herten ghewonnen,ende,ghelijck het in prefenten plagh

teahebeuren, de gheuers famen met de kiften ontfan^hen.
P.Rftg' Langhs defe poorte zijn P. Michael Ruggerius endeMat-

^Ricam ^'^^us Riccius inghclatcn, die met wijle van tijdt de gratie

x.ijn ^4fr vande Heercn meer ende meer ghewonnen hebben^ ende
iteerfte 'tvolck met ghecüeuftighcyt ende beleeftheyt t'henwaerts

liedenf ghetrocken. Maer niet en ilTer krachtigher ghewecft tot

den.voort-gangh des gheloofs , als hunne deught,verfaemt

met een' uytnemende gheleertheyt : mits de Sinoifen tot

dien
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dien tijde coe^ *cfelue ghevoelen vande uyt-landers had-

den als de Griecken , datfe alle macr baibaeren en bot-

tericken en zijn, ende fy-lieden alleen wijs. Daerom
als hen nu contrarie bleeck , door dien hen de Patres be-

gonften uyt de Mathematilche wetenfchappen te befchti j-

uen alle gheleghentheden der wercldt, den om-loop der

hemelen, de vaftigheyt der fterren, den opgangh ende on-

dergangh der fomie , de dwaehnghe der planeten \ macr
bonen al dat, als fy hen ginghen keren den oorfprongh

ende reden van de befwijckinghe, by de welcke die twee

groote hemelfche lichten fon ende maen op fekere tijden

ghe-ecclipfcert worden ( 'twelck fy wel voor defen gefien^

maer noyt verjftaen en hadden ) hebben de vermetelijcke

waeninghe ende laet-dunckentheyt huns felfs afghegaeUj,

ende half uyt verwonderinghe vande gheleerrheyt der Pa-

tres, half uyt nieufghierigheyt ende begheerte van onder-

richt te worden , de felue verlof ghegaien , niet alleen om
in'c landt te komen ^ maer oock om aldaer te woonen, iae

felfs om kercken te ftichten. D'eerfte wierdt te Sciau- Eer/i^

quin de hooft-ftade van Cantonien ghebouwt, waervan k^rcke

foo de borghers verfcheydelijck ghefint wacren (elck een
^^^^^

nae dat hy ons goct oft quaet herte droegh)heefr denGou-

ucmeur vande ftadt bouen de deure vande kercke dit op-

fchrift gheftelt, Diuorum floris (cdes ^ dat is , Kercke ruanJc

bloeme der Goden \ beduyderide mifï'chien door een* onbe-

kende inwendigheyt, die hem Godt ingaf^ by defe bloeme^

de felue die uyt den wortel van lefTe ghefproten is.Neifens

defèn tijtel van cere die Gode toequam (om te toonen hoe

groot hy ons achtede ) ftelde hy" eenen anderen op't por-

tael van ons fpreeck-huys , Gens ab Occafü facrofanfïa^ dac

is. Een heyligh ijolchjiyt den VVeflen, Wekken tijtel fchoon

ons niet toe en quam ^ als te bouen gaende onfe verdien-

ften^
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ftcii, wierdc euea-wcl goedt ghcvonden datmeii ibude

voorecncn tij c laten jftaeii: want dien om der achtbaerheyt

wille ^root ^hewiï^ht hadde tot den voort-cran^h des

glieioots. 'tWelck, Godt lof, nu alfoo veiTe diebra^ht is^

dat wy niet alleen aen 'tgemeyn volck,maer oock d'Oiier-

TfcSo' heeren aenghenaem zijn, iae by den Coningh felue foo

^^^'?^c
wel ghewilt, dat liy ons vericheydcn ftaeten fijns Rijcks

'VVOYi

behert hj (die wy van weghen onfen roep niet en moghten aen-
den Co' veerden ) heeft aenghedient , endc nu onlanghs ooek een
^'^^

* ftuck landts tot ons onderhoudt ghegeuen. Hy is een be-

leeft ende rechtveerdigh Pnncc, deronkiiysheyt (die foo

vele andere wederhoudt)niet ondcrhauigh. Godc gheuc,

dat, ghelijck hy aireede d'afgoden niet meer en dient, al-

foo ma^h tot kenniffe van den waerachti'^hen Godt ko-

men 3 die ons ghefchapen ende vcrloil heeft. Wat eeneii

aen-was foude dan de Religie krijghen ? wat een ruym
veldt föudc'r open gaen voor onicii ijuer?.wat eenen in-

gangh inde H.Kercke? Wantgheen ander volck hanghc

meer aen hunneConingen,als de Sinoifen.Daer zij nder van i

nu af al ettclijcke duyfenden tot het gheloone bekeert, 1

fommighe oock tot de Societeyt ghekpmcn: inder voegen, 1

dat, al wierden oock d'uytheymfche allcgader by vervol-

i ghinghe te lande uytghefonden , de Societeyt euen-wel

daer haer in^heborene werck-lieden hebben foude, enda

de heylighe Kercke haere Priefters ende Predicantcn des

gheloofs,

vvo^M Xnde nae-gheleghene Rijcken van Cocinchina, Tun-

^JJ^^JI^.t^uino ( daer eenen Pater aireede twintigh-duyfènt bekeer-

na,Tun. de ficlen regeert ) Tibet, ende andere, woonen nu d'oniè •;

qmno, tot groot voor-dccl ciidc ghecfteUjck profijt der inghe-

/ fietene. Defe voorgaende iaeren maeckte men ghereedt-

fcliap om eenighe nae Correa te feyndcn, van waer men j

ia
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in Tartaiijen caii ghcraecken: rot welck Rijck, langhs

ecnen anderen wegh,ghclijck oock nae andere landen van-

de Tarcken ende Sarafijnen, op verfcheyden tijden ver-

fcheyden Miflien inghellelt zijn.

Inde grootc landen van Arna ende Efiaga zijn wy ten ^rna,

deeiegheroepen vandeinwoonders,die niet verre van't rijck
^y^^^^

Godts en zijn^ ten deele ghetrocken uyt medelijden der

ïaponoifche baliinghen, die om 'tghelooue derwaert ver-

iaeght zijn.

Nae Perfien, ende namentlijck te OrmuZjheeft ons ghe- Ormw:^

draglien den onblufclielijcken ijuer van P.Gafpar Barza^us

een Nederlander. Hy Iiadde den Coningh van dit eylandt

nu foo verre ghebraght, dat hy neiFens twee duyfent ande-

re Sarazijnen 'theyligh doopfel verfocht : dan fijne moe-
der heeft dit met haer ontijdigh kermen omgheftooten,

ende alfoo aenden ion^hen Prince den in^angh van*t on-

fterfFelijck leuen ghefloten , aen wien fy de deiire tot het

fterfFelijck hadde gheopent. De fchade van dit verlies was
groot,maerhyheeftfe eenighfins inghehaelt met de bekce-

ringhe van dien vermaerden logues, wiens roem van liey-

ligheydt foo groot- was onder dit volck , dat oock den

Coningh felue uyt eerbiedinghe het water dronck, waer

hy fijne voeten in ghewaflèn hadde; want defen zijnder

meer van dien flagh fijne aenhanghers ghevolght, inder

voeghen datfè hunne fpeloncken, inde welcke fylieden

cloofterfghcwij fe by den anderen woonden, in eene kerc-

ke ter eere van onfe Lieue Vrouwe verandert hebben.

'tRijck van Mogor, wiens Coningh wel den magh- Mogor,

tighften is van heel Indien (want hy een milioen goudts ter

weken incomen heeft, ende wel vijftigh duyfent olifanten,

met dry hondert duyfent peerden, en neghen honderc

duyfent voedt-knechten te velde brenght) hebben wy bear-

Z beydt
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beydt met meerdere forghe als vrucht. Den ecrften die daer

henen ghingh, \!/as P. Rudolphus Aquauiiia, die naemaels

voor 'cghelooue fleruende *thuys vande Hertoghen van

Adria met der Martelaeren krans vereert heeft. Hy was
foo welle com en -weerdigh by den Coningh^als iemandt

van alle de Mulaflen oft Mahometifche Priefters: düs pre-

fenteerde hy hem veel goudts en geldts.Dan die fijn eyghen

verlaeten hadde^ verfmaedde Iichtelijck het goedt van

een ander 5 betoonende voorder met een* abftinentie van

dry iaeren^die hy daer leefde , met water en droo^h broodc

alleen te vreden, dat hy de fpijfe vande Coninghlijcke ta-

fel deruen conde. Het aes dat hy fbchte, was des Coninghs

fiele alleen, met die van fijne onderfaeten: waervan foo hj
mindere hope fagh, als wel bes^heerte hadde, is vruchte-'

loos en onverrichter fake van fijn' Oiierfte nae Gqa ghe-

roepen.

De So- De Maroniten die den bergh Libanus bewoonen,zijn al-

rxf f
9-^ legader methunnen Archsbiichop en vi j fthien Bifchoppen,,

I/mJ' van hunne dolinghe op den rechten wegh ghebraght door
romten P, Thomas Radius en loannes Baptilla Elianus , die te

xtl^' ^^^^^ eynde derwaerts vanden Paus Gregorius den X UI.

doorloopt ghefonden waeren.Syrien en Mefopotamien hebben P.An-
Sjrten, tonius Marictius en Petrus Metofcita door orden van Pau-

famiT' lus den V. doorloopen. Nae Arabien reyiden P. Paëz^nae

Arabien de Georgiauen P. Ludouicus Grangerius : de welcke al

en de Ge- hebbenfc ouer al hunne wooninghen niet connen ftellen,

2rTr-' zijnder nochtans als hemelfche fpien gheweeft , om ander-

den van- wctf het landt van beloften te befichtighen , daermen
denPam,

fni(fchien metter tijdt 'tghelooue Godts met vlieghende

vendelen fal invoeren. In Afien zijn nu vier Prouincien

met eene Vice-Prouincic^. en omtrent de hondert vafte

woon-piaetfen=^

HET
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HET VIIFDE CAPITEL
VftnAc <rucrhrejdmghe der Socictcp door Africht.

AERI C A is eertij des niet min door deCatholijcke ^^
'^°^^'

Religie als door de wapenen vermaerdt gheweeft. Jy-
J^^"

De Heydenen bewoonen de landen omtrent de groote meeft d
Atlantifche ende Ethiopifche zeefde Sa rafijnen debinne-

^^f^^^^^^"

waerfte, ende die nae by Europa gheleghen zijn : Abaffien "^
'

en Egypten, die C h R i s t v m kennen, zijn icliifma-

tijck. Tot defe volcken te gaen , was alfoo veel als teghen

hen d'oorloghe aen te nemen: nergens en vondy vrienden,

dan die qhy en maeckte : iae van vele en moglit ghy niet

meer beleefclieydts verwachten , dan ghy daer fèliie in en

dampte. Doch. dit is eyghen aende iaeghers , fy moeten

de leghers vande hafen gaen foecken , ende om het wilde

te vanghen,hunne holen ende boflchen niet alleen door-

fnuiFclen, maeroock by wijle bewoonen. Hoe gheüjck

waeren aende wilde dieren d'inwoondeis van Guinea,

aen de welcke de Societeyt de fachtmoedigheyt gheleerdc

heeft?Op datterindegebuerte gheene werck-lieden en fou- T>e So^

den ghebreken , heeftfe haere wooninghe inde Eylanden "^^9'^

van Cabo Verde verkoren. In andere Rij eken van Guinea /^^^^y i^

heeftfe van verre landen *tEuan^elie indiebradit , eerder Gmma,

oyt de nae-by gheleghene Sarafijnen met hunnen Alco-

raen conden in gheraken. 'tis ghebeurt datter op eenen

tijdt twee maghtighe Coninghen ghedoopt wierden , en

vier andere huns ghelijcke het doopfel verfochten.

'cLandtfchap van Benino en heeft het Euangelie fbo 'Bmino^

wel niet waer ghenomen : dan de liefde loont haer feluen,

en weet oock op eenen onvruchtbaeren acker, ouervloedi-

ghen oogft van verdienllcn te vinden.

Z i '^ In
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Cö.'ï^ö,^ In Congo en Ang;oIa heeftiiien vcrfcheydelijc, nae ver-

'^ "^^
fclieyden ahellekenille der Coningheii , nu meer^ nu niia

vruchts ghedaen : teghenwoordighlijck zijnder t'alle

canten Collegien als Ichueren , waer in het Mooren-landc

voor den hemcKchen acker-man fijn ghewas vergadert.

A^on»- Wt Monoiiiotapa ioude groot profijt gekomen hebben,
motafa, haJJe't maer fijn v/elvaeren en onfe ghedienfticheyr con-

nen ghedooghen: wat is't dan te verwonderen^dat^gheUjck

het gheene deught en gunt aen fijn inwoonders^hetaÜbo

oock ondanckbaer is ghewecft aen Godt , en on beleeft

teghen fijnen Apoftei P. Gonfaluus Silueria ? Om gheen^

andere fake is dit landt meer vermaerdt tot onlof, als om
hetonnofel bloedt van defen heylighen man die van d'e-

dellle huyfen van Portugael was. Nae dat hy inde Indien

veel ghearbeydt hadde > is ten laetften tot de Cafres ghe-

comen, een rouw en ondiefnoevt volck, dat den men-
fchen meer van v/efen uytwendigh , als inwendigh van

aerdt ghelijckis. Hy hadde nu den Coningh en dry hon-

dert edclmans loo onderwefen, datfe tot het doopfel be-

quaem waeren ghevondcn: maer den Coningh
^
ghelijck

doch de Cafres feer licht van finnen cnde meyneeaigh

. zijn, 'tzy door lichtveerdigheyt , *tzy door ghierichevt,

oft anderfiins, is vande Mahometifche uycitrijckers foo

verre verleydt, dat hy hem wrcedelijck dede vermoarden^

van wien hy corts te voren ghedoopt was.

Ghelucki^her zijn de landen die bouen Cabo de Buena

cfperanca haertotde cromte vande Roo-zee beftrecken.

Ouer al fiet men op de kuften de banieren des Cruys blinc-

kcn^ ende het faedt des gheloofi, 'twelck de Societeyt daer

ghelaeyt heeft, in't heet fandt uytfpruyten en aen-

grocyen.

Mo^am- In Mozambico en hebben wY niet alleen woonin^he^
^'''^

maez
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maer oock fcholen : inder voeghen datfe nu oock tot de

wcteniciiappen worden bequaem ghevondcn^ die tevo-

ren niet en fchenen verftandts ^henoedi te hebben om de

manierüjckheyt der inenfchen te vatten.

In Abaflien hadde deSocieteytnu al mede verfcheyden ^b^^fen,

woonfteden^die als cafteelen dienden om die volcken on-

der de ghehoorfaemheyt vanden Roomfchen Paus ende

eendraghcicheyt derCatholijcke Kercke te houden. Maer
defe zijn onlanghs door de meyneedigheyt des Keyfers al-

legader gheftoort. Dit euen-wel onvérmindertj en falmen

d'Abaflinen niet laeten te beforghen ^ de welcke de Socie-

teyt van S. Lznatius tijden af, met foo groote liefde be-

neerftio;ht heeft.

Dierghelijcke Miffien hebben wy vele in Egypten in- Egypten,

gheftelt, om de Cophten tot de H. Kercke te brenghen:

waer uyt anders gheene vruchten ghefproten en zijn , dan
die foodanighen arbeydt voor Chriftus ghedaen^ende
de verduldighey t der werck-lieden verdient heeft.

Nae Barbarijen is uyt Sicilien oucrghefteken P. Laynes, Barha-

nyt Spaignen P. Nunnius, Gonfaluius,en meer andere, die ^^^»*

op verfcheyden tijden ghcvolght zijn, en hebben daer

groote vrachten onder de loden en Mauritanen ghedaen

:

wekker ongheloouigheyt dies te meer te beklaghen is,

hoefevande Chriltene Princen min beherdt wordt. Och
of defe eens hunne oneenicheyt met een goedt verdragh

nederleyden, ende, fpaerende 'tChriften bloedt, dat daer

wraecke roept teghen malckanderen, t'famender handt de

wapenen nae defe Barbarifche landen droeghen , daer

doorloghe , behaluens datfe rechtveerdigh waere, dies te

bermhertio-hei: foude vallen, hoe het faelic^her waere aende

vijanden ghewonnen te worden,als te v/innen^. Derwaerts

Kenen behoordy uwe maght te wenden die luft hebdc van

Z
3

krij-
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kd^crhenidaer fulleii delauwer-kranflen van uwe vidorien

vereerde worden niet alleen met de naemen der landen

die ^hy onder v ghebiedc brenghen luk, maer oock be-

riickt met den coftelijcken fchat van ontallijcke fielen,

die crhy Gode en fijne H. Kercke fulc onderworpen.

HET SESTE CAPITEL.

Vftnde cacrhrejdinghe der Societeyt door Amcricf^.

Bedcylin- A M E R I c A, het vierde deel der wereldt, aende dry
j

ghe van
J*^ andere niet onghelijck in grootte, maer meerder

'

in rijckdom, is fchier t'alle canten omvanghen vande zee,

en befluyt ten Noorden de Coningh-riicken van Mexico,

Nieuw-Spaignen, Florida, en Tierra nueua \ ten Suyden

de landen vaii Brafilien, Paraquarien, 'tRijck van Chili en

Peru.Gheen landt en iffer op den aerd-bodem onder al dat

tot noch toe ontdeckt is^ daerde ghiericheyt de menfchen

ftercker henen ghedreuen heeft op de hope van't goudt

ende filuer, 'twelckdaer ouervloedighlijck uyt ghetrocken

wordt, ende de heele werelt door verdeylt. 'tHadde een*

eeuwighe (chande gheweeft voor de Gheeftelijckheyt , in-

dienfe met minderen ijuer derwaerts ghefpoeyt hadden

om 'teeuwichgoedtdaer in te brenghen, als de cooplie-

denomhcttijdtlijck daer uyt te voeren. Ende voorwaer

'tfcheen dat d'inghefetene Heydenen defe wilTelinghe wel

hadden moghen befpreken,datfe'tfilaer en goudt, 'twelck

men hen onttrock, fouden teghen'tghelooue ende de lief-

de Godts manghelen. Soo dan zijnder verfcheyden Reli-

De So' gieufèn henen ghevaeren om hen defe mede te deylen. Soo

cut€)t veel onfe Societeyt belanght , die heeft Brafilien voor hare
comt m

eei-fle handel-plaetfe verkofen,een lande uider waerheyt vol
ürajiiien- *

mocy-
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moeyte en perijckelen, uyt reden vande mifaerdighe on-

verftandigheyt der inwoonderen^die voor liet meerder deel

menfch-ecers waeren, vervremc van Godt ende alle rede-

lij cke wetten^ verwildert tot eene grouwfaeme onnatuer-

lijckheyc: by de welcke voor aerbeydts loon^ als ghy'tEu-

angelie aen hen foudet willen wijfmaken , anders niet te

Jiaelen en was, als een deel venijnighe fcliicliten ^ diefè al-

foo veerdigh hebben, als den luft, die hen altoos drijft

tot het vleefch, oock van hunne naefte bloedt-vrienden,

hoe veel te meer van nytlanders en onbekende? Dan dit

zijn de winften vanden coop-handel die wy inde Weft-
Indien doen, ende nae de welcke wy ftaen met al den
aerbeydt , die wy befteden inde bekeeringhe der fielen.

Wat fwaericheyi hier gheweefi: is om defè menfchen te

leeren niet min menfchen als Chrijflenen te zijn, maghmeii
fpeiiren uyt hun beeftclijck leuen: waer in fy fbo diep ver-

loren zijn, datfènauwelijckonderfcheyttuitchen fiele ende
lichaem en weten, voor de welcke fy gheene andere ibrglie

en draghen gedaerende hun leuen,als om die wel te mellcn

met menfchen vleefch: daerfe foo greytigh nae zijn , datfe

oock debegrauene lichaemenweUiyt d'aerde trecken,ende

met hunne tanden verfcheuren , en nae hun doodt verficn

van een net, en van provande voor ettelijcke daghen rey-

fens ; 'teen om, nae ghewoonte des landts, in te flaepen,

'tander, ghelooue ick,om rme de doodt niet noch eens van

hongher re fteruen. Soo grof is hun onverftandigheyt.

Defe nochtans heeft P. lofephus Anchieta dien wonder-
daedighen Apoftel van dit volck, met groot gheduk ende

fachtmoedigheyt gefochtte verwinnen,gelijck hyfe metter

daedtallenghskens verwonnen hcefr,nu d'een,nu d'ander,

befonder uyt hunne holen toekende, en nae der handt

ghelijck een kudde fchaepen de felue , moeder naeckt allTe

waeren,
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waercn, by een vergaderende, om de natuerlijcke fcliaem-

te cTamen met de beo;hin{eleii des Chriftcn ^hcloofs daer

inteltampeii. Hoe gheluckighlijck dit van hem aenghe-

gaen, en tot noch toe van iijne naekomcUnghen uytghe-

voert is, bHjckt ghenoegh uyt de menighte van ghehuch-

ten en dorpen, daerfè nu by den anderen woonen, onder

hetbeleydt vande aenveerde ChrilleUjcke wetten, die te

voren als wilde dieren herwaerts en derwaerts in kuylen

en holen door de bollchen verfpreydt wae'ren.

inTara^ Niet verre vande Brafiiianen , hoe wel dieper in
quarutiy

^^^^ j^^^ vafte landt , ligghen die van Paraquarien , by de

welcke den arbeydt diemen aen hen befteedt heeft, dies te

vruchtbaerigher is gheweeft,hoefemenfchelijcker waereii

als hun ghebueren. Voorde aencomfte vande Societeytea

haddenle noyt Religieus, iae nauwelijck Priefter ghellen,

daerom leefden al mede in groote onwetentheydt,fonder

kenniiTe van eenighen Godt oft deught , dolende cuddeA

wijiè, als fchaepen , langhs de woeftijne van d'cene op
d'andere. Nu wordenfe allenghskens tot ghemeynfchap

van woonin^he , cnde oeffeninghe des waeren gheloofs

gebraght;tot *twelck hen iaerlijcks veleduyfenden begeueii

onder het beftieren van onfe werck-lieden, die tot noch
toe fchier alleen defe wilderniHe doorloopen , om dit ver-

laeten volck, by 'twelck anders niet als armoede en groot

onghemack te haelen en is, ter faeligheydt te brenghen.

in chilt. De volcken van Chili , die de laetfte nae den Suyden,

ende de naefte by het Magellaenfche ftreeck gheleghen

zijn, hebben fpaeder 'tlicht des gheloofs ende dedeughdt
der manierli)ckheytontfanghen,om datfe tot grouere ion-

den gheneyght waeren, daerfe al hun verftandt, hoe wey-
nigh fy dat oock hebben , mede verdoofden , ende alle

hunne finnen mede becommerden: dan dit dient ons tot

meer-
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meerder fpoor van vlijtigheyc , om den ijuer en den ar-

beydt, die tot hun welvaeren en faeligheydc noodigh zijn,

te verdubbelen.

In Peru, daer meer en beter-gliemanierde mcnfchen in Peru,

woonen, zijn de Prouincien der Societeyt oock beter glie-

ftelt. 'tEcrfte Collegie heeft Phihppus den II. te Cufco

ghefondeert, in andere plaetfen ziinder andere ghefticht.

Tot het ander deel van America llreckende nae deii

Noorden heeft den Saeli<^hen P. Francifcus de Borda Ge-
neraelder Societeyt zijnde, eerftmael onfe Patres ter be-

gheertevanden feluen Coningh ghefonden. Nu is fy aldaer

in alle gheweften verbreydt. *tEcrfl:e landt daer wy ten

Noorden onfen voedt fielden, was Florida, ende wierdt in FlorU

ftracks int beghinfel met het bloedt der Martelaeren be- ^^^

fproeydt. Niet alleen en doodefe wrcedelick, in*t aenfien

vande Spaignaerts, P. Petrum Martinez, diehen'tgheloo-

ue quain predicken,maer oock verraderlick neghen andere

Patres: de welckefoofe hen fonder conuoy van Chriftenc

foldaeten betrouwt hadden aen eenen van de Carichen,

oftinlandtfche Princen, die aireede ghedoopt was, zijn

van hem onder wcghe in een liftigh vertreck verleydt,

ende door het opruyden vande Barbaren allegader fchan-

delijck vermoordt. Welcke neder-laghe van foo vele trefFe-

lijcke mannen, foo verre is van daer, datfe andere foude

verfchrickt hebben om derwaerts tegaen, datfe daer door

oock meer verweckt zijn om dierghelijcken crans der

Martelaeren te becomen. Wekker ghetal foo 't daeghe-

lijcks vermeerderde, ende een icghelijck fchier fich tot de^^^^^^^

feyndinghe nae Weft-Indien prefenteerde , is Nieuw Efpana^

Spaignen aldaer en Mexico ouervloedighlijck van werck- in Me*
lieden voorfien gheweeft. In hunaencomfte is dit aen-xico,

merckelijck ghebeurt , dat den duyuei groot ghehuyl ghe-

A a maeckc
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maeckt heeft in eenen fekeren bergh van Mexico , daer hy

als Godt ghe-eerdt wierdc: waer vanhy de reden aenden

tooiieraer , die hem ghemeynfaeni was , met bcklagh

gheuende^ feyde^ dat het was om de comftc vande nieuwe
in Cana^ Prieflers in dat landt. 'tSelue mo?ht hy doen in't Luidt
^' Canada ( dat de Francoyfen vol^^hens hun vaderlandt

Noua Francia heeten)nae'twelck Patres uyt Vranckrijck

ten verfoecke van Henricus den IV. ghereyft zijn, die de

volcken^de welcke de Francoyfen oft aireede by de wape-

nen onderworpen hadden, oft die door vriendtfchap ende

ghemeynfchap met hunne croone vereenight waeren^door

een heyligher verdragh van t Euangelie met C h r i s t o
den Coningh der Coninghen fouden verbinden. Want
nae ghiflinghe diemen uyt de beghinfelen maecken can,

fal haer de Chriftene Religie aldaer in verfcheydeii

plaetfen foo verbreyden , datmenfe gheene paelen en fal

connen (lellen.

inriril' Al en flaet Virginia onder de Catholijcke niet , wordt
^*^' niet te min oock door d onfe beneerftight. De Patres van

Enghelandt hebbender defe voorleden iaeren eenighe der-

waeits ghefonden, als of in hun vader-landt gheen werck

ghenoegh en waere.

Tot befluydt , daer en is tot noch toe gheen bekende

landt, 'tzy dat het door de wapenen der Catholijckeii

ouerwonnen, oft door de zeevaerdt onderfocht is, 'twelck

d'onfe niet en hebben betreden om der menfchen faelich-

heydt te vervoorderen. lae ghelijck de Godtlijcke liefde

veel meer krachts heeft dan de menfchelijcke begheer-

lijckheydt, foo is den ijuer tot vele plaetfen voorder ghe-

comen, dan de ghiericheyt oft zee-dwaelinge iemandt fbu-

de konnen brenghen.Wy tellen in America vijf Prouincien^

ccn Vice-Prouincie, en omtrent de hondcrt wooningen.

HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

Vftndc ^ermeerdcrm^<ie der Socictejt door <njcr-

fchcjdm merckdijcke roepn tot de fclne.

II N voornemen en is niet hier eene lij fte te ma-

_ ken van alle, die oft uyt edelen ilam^ oft op eenc

befondere maniere tot de Societcyc gheroepen zijn^'tghetal

foiide te hoogh loopen, enmilTchien ibnder profijt defen

boeck befwaeren. Sommiglie alleen, die meer totitich-

tinghe als tot roem dienen, fal ick gaen verhaelen , op dat

den Heere m fijne dienaers ghelouet worde, aen de welc-

kehy defe bermliertigheyt ghedaen heefi:.

Adalbertus Baufech was befigh met bidden mAc Roep van

kercke van onfe Societeyt te Praeg,als hy den Heere Ies VM, f^^"'""

onder de ghedaente van een fchoon kindeken int hoogh- 'B.mfech

weerdigh heyligh Sacrament ghefien hcefi: ; vanden welc- ^^' ^^'^''-

ken fbo hy vraeghde, wat doch fijne beliefte was , kreegh
^'^^'^^^*

voor andwoorde, '^ck^'^ddat ghy blijft daer ghj zt'jt: waer Hiü:. Sc-

ouer hy den roep volghende, is inde Societeyt ghegaen.

Als Didacus Sanchez in beraedc ftondt wat Orden hy ^'^^ ^'^

foude verkiefen , ende niet teghenftaende den raedc van sluchez,,

Gregorins den XIII. die hem nae de Societeyt ftierde, Lud. de

euen wel twijfelachtigh bleef, ende om meerdere fekerheyt P^^^^^L

in S. Peeters kercke te Roomen voor het H. Sacrament cis fpir.

ghingh bidden, heeft befcheydelijck defe ftemme ghehoort trad. i.

uyt het tabernakel toe hem comende : Gaet mde Societeyt
^•^^'

lEsvr'twelckhv deJe.
^^«^''-

Anguitinus van Mendiola waller ouer langh vanGodt toe'^.^^ ^j^^.

gheroepen: dan viel wederfpannigh aen het licht onder den ^^'^l^u

fchijn van ghemaecktc redenen, die hemverleydden tot d'
g^^^i^^J;

Aa Z CCr-Aluarez»
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eer-fucht. Dus wordt met ecnefieckte befoclit , de welcke

foofe 'cachterdencken venneerderde, dat hy nu veel iaereii

uyt een gheduerigh wroeglien van confcientie ghedraglien

hadde, bidternftelijck om vergiffeniffe en ghefondtheyr^

ten eynde hy fijnen verftooten roep moghteuytwercken.

Hy wierdt van flonden aen verhoordt: want vernam eene

beduydelijcke {lemme die hem flrafte ouer hetlangh uyt-

flel,en hulpe beloofde, by befpreeckdat hy fijnen roep

foiide volghen. Welck loo hy vlijtelijck ghedaen hadde,

ende nu ae proef-iaeren was inghegaenj is op den feluen

dagh.wederom inghevallen ^ en als niet daer nae van defe

wereldc verfcheyden , als of de doodt alleen nae die

bermherticheyt ghewacht hadde, door de welcke hy in

fijn* uyterfte van alle wroeghen^en voor Godts oordeel van

Prou.ï. de verwijtinghe, Ick^ hebbe gheroefen , ende ghy hebbet ghe--

^4' ipeyghert^{o\\(\c Yïyz\]n.

van Ghelijck den Sone, alibo heefteroock de lieue Moeder
loannes Qodts wel fomw ijlen eenighe tot de Societeyt ghefonden..

Vhïiip!^ loannes Nunnius niet den Patriarch van Ethiopien ( hoc
Doutre- wel dpfcn oock door de H. Maghet inde Societeyt ghe-

I^^'^ '" comen is ) maer eenen anderen uyt het edelgheflacht van«

Nunaio. de Gufmans in Spaignen , als hy belaeden was om fijnen

roep te kennen , en de Coninghinnc des hemels om liehr

en aenwijfin^he badt^heeftfe haer ooghfchijnelijck aen

hem veropenbaert, ende Ack vraeghe voor ghehoudenr

Wddy mïpen Som dtenen totyermoeytheyt ^(?^?waer op als hy
'tiae-woordt shedieuen hadde, heeft hem de H. Maohet
P. Faber en Strada^diefe in haer ghefelfchap hadde

,
ghe-^

toont ende <^itkyAi:Soo a^olght dan defe jonder achterdcncl^n,

waer mede 'tvifioen verdv/een. Weynigh tijdts daer nae,

comt hy defe twee Patres op ftrate te ghemoete , die hy
stoytte voren als by vifioen ghefien en hadde : welcker

ghe^
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ghelaetals hem verftelde , om dat het fcheen ouer een te

comen met de ghedaente der mannen die hy by Onfè
L. Vrouwe ghcfien hadde, is hem P. Faber van felfs aen-

ghegaenjende heeft de feiue woorden die hy ghehoort had-
de, noch eens ghevraeght^FF//^^ den Heere Chrifio dienen tot

njermoeytheyt toe ? Waer uyt foo Nunnius noch meer ver-

ftondt als hy wel ghcvraeght wierdt; heeft fich op ftaen-

den voedt by henlieden vervoeght, ende den aerbeydt der

Societeyt, in Godts dienjft te vervoorderen, tot vermoeyt-

heyt toe aenghevanghen.

Sint lan Euangelift heeft oock al mede tot onfe vermeer- van ecn%

deringhe ghevrocht. Daer waste Pariis een iongh-man, ^^^-^^'^^

die dewereldt moede zijnde, nu een beter leuen begonft ^cn^h-

hadde. Defen heeft op eenen fekeren tijdt eene ftemme »^^'^ ^^

ghehoort , die hem vermaende tot volherdi^heyt , voor ^^^^^^^°

fle welcke hy (mits het ai daer aen hanght) met reden be- mfacius

forght, hoort nae acht daghen noch eens de felue ftem- Hift.vir-

me en vermaenmghe - maer niet wetende van waerie
f ^

quam, vraeght hem, wie hy was die daer fprack; lck,èen^

andwoordde hy, w^en ghe-naem hannes Euangelifla^'^ai loiL

dy liporden, Cafmiin oft Carthuyfer'i waer op als den iongh-

man fcydc: Al dat Godt belieft ^ iilh" doen ter tijdt ni:t meer

ghevolght.Den derden Sondagh daer nae keert den H.Apo-
ftel tot hem by nachte , en fteeckt hem een pampierken

inde handt, fègghende : Siet hier Itforden nj dry Ordensaen^

ghedient, kiefi die ghy "^ilt. De twee vande Ordens die

daer in ghemelt flonden, waeren met fiiuere , de derde (die

onfe Societeyt was ) met gulde letters ghcfchreuen, Di%
hoe wel milTchien ter eeren vanden jfbeten naem ï es v s

ghefchiet was, heeft euen-wel den iongh-man ais een

ien-teecken van fijnen roep opghenomen^ ende de Socie-

teyt verkofen..

A a j. Baei'
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van loA- Daer zijiider al mede fommighe door fchrick ende ver-

"IIf^^' vaerdtheyc in ghecomen. loannem Carreram, om dat hy

Hift Soc. den roep Godcs langheii tijde wcderftaen hadde , heefc

P-i- den boofen vijandc in ecne ichroomelijcke ghedaente in

fijn camer comenbefoecken: van wekken onghctijdighcn

galt foo hy ficli in. glieenderleye maniere en conde ont-

llaen, is, glielijck de kinders nae den fclioot van hunne
moeder, toe de Socicceyc gheloopen, ende aldaer bevrijde

gheweeft.
vanioa- loannes Mas^irius wierdter van fijns broeders sheefi:

TiriHs

^' ^^^ gedwonghen.Want foo hy fich vergat in ontucht ende

Annux moedtwillc vande ionghheyt, is dien hem by uachte ver-
Soc, fchenen, en hem ftrafFende ouer fijn onghemaniert lenen,

heeft hem een deel bloedrs, dat hy iiyt de fijde C h R i s t i

nam, in't aenficht ghefineten , waerfchonwende tTa-

men: Sief^eltoe , dat dit bloedt niet te njergheefs ^oor nj

njcrftort en z^. Waer door heel ontftelt en beweeght , heefc

de beteringhe nae den reghel vande Societeyt ghelladich-

lijck uytghevoert.

van T. Den Sali^^hen Francifcus de Bor^ria en Francifcus Caie-
.

4.")
, O

_

^^''^^'* '^^ tanus, beyde feer edel van afcomile, zijn door het aen-

ti^^ fchouwen van doode lichacmen, ende het diep bedencken

datfe daer op namen, vande verganghelijckeyt der werelc

ende fterfFelijckheyt onfer namere beweeght gheweeft, om
de prachtcn van hunnen Princelijcken ftaet re verlaecen,

ende inde Societeyt te comen. Hun exempel hebbender

ontalhjcke andere Hertoghen, Marquilen, Princen, Gra-

nen, Baender-heeren, &c. naeghevolght : de welcke alle-

gader niet min met deught ende heyligheyt, als met hun
edel bloedt, hebben de Societeyt by de werelt fchijnbaer

Epift. en aenficnlijck ghemaeckt : foo dat wy al mede de woor-
105. den vanden H. Bernardus moghen ghebruycken: /c^,

hitddc
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hadde ghdefen , dat Godt niet njeel edele , nut "ueel '^r'jjè^ met

njeelmaohtighe ojerkgfen heeft i maer nu buytcn frocr foojten

'^y door Godts mogbe?itheyt^ datter dterghelpjck^ occh^ al in groo-

te memghte bekeert "borden. Van ons Ncder-landc magh
ick ghewiflelijck feggheiijdatrer noch wel fes en twintigh

iiVt leuenzijn j die dehoogh-gheborenheyt van hun edel

ghellacht met de nedcricheyt vande Religieufe aermoede

inde Societeyt, verlicht fal ick fegghen , oft ouerlommerc
hebben.

Dan hier van nu ghenoegh , mifTchien oock al te veel,

voor den haellighen Lefer, die luft heeft nae de finne-

beelden, om den gheeft middelertijdt wat te vermaken,

dat wy het derde boeck van onfe dienften ende oefFcnin-

ghen gaen beginnen.

Ver-
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Verbreydinghe der Societey

1

1 e s v, .

Vt femel accenfa efi:, firnul implet C Elck een vernam
luminis orbem. "l Terfont haer vlam.

Ier '^oj ghebreck Van licht^hier t\i>as gheheckjï^an luy/lery

__ "Den ^egh die n/oor yftaet dte Iqoj te <uoren duyHery

Den eenen njiel m'tjlijck^, den and'ren of eenfleem

Wat loonder datter <ueel doen braken hals en beenl

Soa haeft aen defe keers een ^lamk^n "^asghegheuen^

En dat het mmgh i-uier in haer begonH te leueny

Sy fchoot haerftraelenuyt, en Jchonck^een nieulpen dagh

d^m al dat^m te '-voorfoo diep int donder Ugh.

Het
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Het is een loonder "^erck^ de keers Ipos naw^ onjlekin

En fflemen ü met een den droeaen nachtghe'^eke».

En rondom *^aerghy ftet^ *tü euer alfio klaer.

Als oft eenfonnen-fchpjn , oft njoüen middagh 'P^acr*

En die LoioUfet door 'tjuer-fucht flaen branden^

Enfchtetenftruelen uyt op al die tooeHe landen.

Diepet eenfelfaem [imkj dat hy in korten tijdt

Op heelde '^erelt fj>eek^ en metfijn licht njerblijdt.

^tGaet Tferder ds de Son: li>ant het in Weft en Noorden^

En duyfter-landen fchijnty dte myt^an licht en hoorden:

En dit in korten tijdty '^ant nau*^ t^as hy in brandt

y

ofop een ooghen-blich^ befcheen hy 'theele landt.

"Het 'TJier br^eckt altijdt uyt, 'ten k^n met Tj^n ghedoluen,

T)e zee en ftuft het met, *tgaet njerder als degoluen,

Hetfpeelty hetfchijnt, het brandt, op ber^en^ en in dal:

En opfoo korten tijdt njertoontfich ouer aL

Den toreeden Braflot met fijnghepluymde leden

Diefagh dit licht aen [Irandt, en qtsam daer naeghetreden^

n)en rijck^n Tcrftaen der Sonnen afgodift

n)ie loos oock^door dit licht beftraelt eer dat hy't "^ifl,

^at Upan nufifo brandt, "^aer kreegh't lijn* eerfte ^oncken}

Aenhaer Ufos njan dit licht een Ufondreftrael ghefchonck^n:

VVant nae dat hier Xamer gheopent heeft de baen^

Soo heeft dit rijck^altïjdt m njier en njlam gheftaen,

Den kouden Mofcouit heeft dit licht oock.fien fch'pjneny

Hoe fpelfijnftueren aerdt dat haeft^eer dé verdwijnen:

lae by den Sultan felfs, ff?ijt die ^van Mahomet,

Daerftaet het aenghepaelt, en heeftfich n^aftghefet,

Ontfanght dan 'Wwghy %ijt, ontfanght deesfoete firaclen,

Laet die m a^ghemoedt, en in nj herte daekn»

En "Waerom doch foo licht en lijf en fielghe'Waeghti

Hy dook haefi inden nacht, die naegheen Itcht en ^raeght»

Bb De
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De Societeyt doet Gode oflFerande alle uren vanden

dagh en nacht.

ii;;yli.;);ilii||H,/)iiii,!,iillii;aj|,;,mill.Vii,plllMlip^^^^^ J lilli l l

'

lilL I

'

inC iür IfFiWl''" - '"i' î i rTh*^' "^1''"' " '•'
'!lllli'Iif"''P"''T''''^'it-"i " 'ji-i-^' '- 'ff^

-. ^ .f. . ^ In alle landen
luge facrificium. ^ ^^..^, ,j,,^^^,^.

Itft krieken a^dnden dagh, int ijroeghfie '-vanden morgheny

Wanneer eenghtertch hert keert totfijn' oudeforghen^

De^acl(re fenrijfiop^endoethaer peerdengaen,

En uyt haergouden throon fet heel de iQerelt aen,

Daer braedtden Indiaen^ oock^ m fijn koelfte tijden.

Het is haer rechte haen ^jy rijdt daer noyt terfijden,

Daer Itght Egypten-la?idty dat fiet jy oock^a^an hooghy

'tEn iQaer dat Ntlus dé^ hit kegh ^oor altijdt droogh:

Daer
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Daer fietjy Fernamboucqmet al haerfycker-pijper?^

Diejy oock^ door haer njier doetgroeyen^ en doet rijpen.

Dan a?indt Jy Tortugaely en Tagusguldenfchoot^

VVaer in nu heeftgherufl foo menigh r'pjcke '-uloot,

Enfoo fy leegher daelt^ Dfi^^ ^^^ Neder4anden^

Die metfoo door haer njier^ als door den oorlogh branden,

Godt gaefdat defe njlam ten laetften "^lerdt ghebluf^

Soa kreegh ons a;ader-landt de langh-ghelpenfchte ruf.

Ditfiet fy altematl ter '^Ijljy k>f^t ghereden^

Alsjy haer ooghenfaet op rljckeny en opfteden.

Doch "^aerjy gaet en keert^ oft loaerfy ment en rijdt

^

Sy fiet Godts offerand op allen ftondt entijdty

Wat uren datter flaen by daeghen oft by nachten:

Als hier den middagh komt, danfiaenjy daer en 1^achten.

En eer dat hier Godts-dienH ten njollen is ghedaen,

Soo [ietfy onder ons een ander njeerdighflaen.

Soo dat Loiolas nfokk^den Heer gheduerigh louen,

Oft die hier onder gaen, oft ^>y die hier flaen bouen.

'tZy dat het een uur ü, oft f^ee, oft fes, oft achty

*I>(? offerande duert den heelen dagh en nacht*

Beflet den 't>ijfèr aen, en tack^n daer befijden.

Die toonen hier en daer de uren en de tijden,

Siet Roomen, oft ^eru^fet lapan, oft Brafll,

Daer ts gheen ooghen -blick^njan Mif en autaerflil^

\Den hemel "^ordt ghel&aer ditnjïer, en deesghebeden^

Die altpjdt op'^aerts gaen, en rijfen njan beneden:

Sy pet njan bouen neer^fy fiet dien "beerden pandt

^

Godts Soon "^aerachtigh menfch njerheucn in ons handt,

Ghy hemels "S^ilt '-voortaen gheen trotsheyt meer betoonen^

Ghy fiet dat w^en Godt by ons loilt blijuen "toonen.

Schoon dat hy oock^njan^ altijdt aenbeden '^erty

Noch ü hy loeifoo liefomtrent het menfchenhert.

B b i Bekec-
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Bekeeringhe van Rijcken en Prouincien door de Societeyr.

F„ pde™ %.,, »<»», m»*.. {sisr^fr

w Ely "^at doet hier dit kleyne kindt^

Dat heel de '^crelt op-^aerts lomdtl

Ey tieuen foetaert y rufldoch "^at,

VVat dotdy met fiö
ntemgh ratl

V ha.ndt en fznnghersxjp te teer^

Van nu afjte ick^ daer ten "fiv^r.

En hier en daer het nftl afgaen^

De ypereltfil doch ilijuenjiaen.

Den
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Den ionghen Mïj/t al enen trotSy

En euenfieegh ghelijck, een rotSy

En druyt^ en loendt het dom hooghs

Sou ooc\l(fel mtjfen hier mijn oogh^

Siety al dit groot en f^aer ghe'^ight,

H(t 10ort ghelijcl^ een fluym foo Itchty

Het gheen* dat eertijtj onder lagh,

Begmtnu ooch^te fien den dagh^

'Begint nu oock^ al Ipat te z^n^

Door eenen nieul^en fonnen-Jchijn,.

V^fiaet het kindt met my en lacht-y

Wat dunckt nj^ rriendt, a;an defe klacht}

Dat i€k.hter doe en is maer Jpel^

Maer komt l^at by^ enmerck^hetloeL

n)e loerelt eer
ft.

yry al te leegh

En kreegh gheen Godtlijck licht t& deegk^

Sy Ugh daer diep in kettery^,

Noch dieper in afgadery»

Den goeden Godt , maer tfaemenfiere l^y

Die fieltJijn rechte handt te "Voerck^

En neemt dit aerdigh infirumenty

Thien raederkens oft daer omtrent^

De Compagnie een Ueyn heghm

n)ie fpant hy door fijn gracy in.

En ipendt de "^relt fio om hoogh.

Dat 'tmeefie dethnu fiaet m't droogk-

Dat tuyght ons Upan op^ghel^endty

oAen^ie'tgheloof'Si^asoniekefrt:

EndenCmnois.enlndiaen

Die naerder nu dm hemel fiaen.

Gheen landt feo njerf uyt ons gheficht^^.

Oft moordt hier tfdmen op ghehcbt.
^

Bit ^y^'
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Seyndinglie nae alle pJaetfeiij 00'ck door den minfteti

winck vanden Paus.

Fmicat ad nuMrnVaftoïfe -f
Hyfeyndtfe hielen

nmicat aa nummi aitoris. ^ ^.^ ^^^^^^ dwaeUn.

P^"
T Ch^ hehU nu knghen tijdt ghehoedt dees kudde fchapen^

fbreeckc. X "^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ omtrent den"groenen k^ft gaen rapen,

Nugae iclzjnet het njee omtrent een dorre hey.

En morghen "^eet ickj^eef' n^odr haer een ^ette "^ey^

Ick^fie loat haerghelijckt: Ifoctnt gras opgras te packen.

Dat maecki het njee te bol^ het loUrden ^ater-facken,

Den tpjmus ü haer "tbefl, dcenloeet ick^ l^aer hy groeyty

Dien ü't dien 'tkgrtjie n>leefchy defijnfie yfiolle ^voeyt.

Doch
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Doch ti^.it ick^dce, oft nict^ defchapen blijMcfifchapen^

'tEen dook hier runden lioegh^ en "tander blijftfiaengapen

y

Ick^mijjer noch al ^eel, lae andre '^nfoo doly

Sy gaen door hegh en haegh, en Ueten njan haer Ipol^

Hoe ojeel en zvjndcr met njerfcheurt njm "^reede looluen^.

Die ligghen inden buych^als in een grafghedoluen.

En 'tis met haerghedaens "^le dat daer '^eyt te hreet^

Als hy meef ügherujl , dan njalt hy in fijn leet.

Dit fagh ick^al/e daegh^ en kond het nauti? beletteny

Tot dat tckjp het njee heb beter '^acht gaenfetten:

Het beHe dat ick^ Ipifl dat Ipas eenfnellen hondt.

Die ruckt den gragcn loolfhet beefken uyt den mondt.

Wanneer maer hier oft daer een njan den hoop gaet dloalen^

Ick^gheef hem eenen lï>mck , hy Ipeet het "^eer te halen^

Hy loopter recht op aen-^ en als hy maer en bafl^

Hetfchaepkin kgmt "Vpeer om^ eer dat het loordt verrafi.

En dat mijn njee ghefchiet
,
ghefchiet oock^aen de felen^

Daer TJjn oockj^oluen uyt om defe te vernielen,

Den Faus h^t opper-hooft^ die ü"t die n^oor haerftaety

€n lo'ijt het hem doch niet^ ist datter een m^ergaet.

VVant bouen alfijnforgh^foo heeft hy noch njerkoren

Dees minfe fompagme-^ en gaetter een njcrloren^

Terfiondt hy jeyndtfe nae, fy ü daer opgheleerty

En feldenfonder proy oftfchaefken "^eder keert,

£amfim "^las een <uan defe ivackire honden,

' Die ktidden heeft beloaert, en '^ohen heeft njerflonden,

Den naem die li?ijfi het uyt, en 'tKeyferdom belijdt

Dat 't deur f]n '^acht alleen njanfcheunngh is bevrijdt,

Laet ons dan ons gheficht op onfen herder '-vefien,

Enfien ivaer hy ons '^inckt nae Oo^en, oft nae Weften,

Wie dat met fijnen loop maer eenfchaep achter haelt^

Al iQaer fijn moeyte groot^ noch üjy "Wel betaelt.

De
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De Societeyc voeghc haer nae den wille van den Paus

in Jiacre Seyndingen.

H.cCynoferamiKi. {^K^^,.
SOo Jmt iemandt '^il gden n/aeren

Door de onbekende boeren.

Door de "^dde T0oeBe 7(^ee^

le^rs naer een gulde ree;

P^oor het eerfl foo gaet hy njraghen

Wder dot fiaet '3ootes t^aghen,

yyaer Orton heeft de ipacht

In het midden benden meht:

WMf.
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Waer dat Ledas kinders fchijneUy

Die het ori'^eer doen a^erdt^ijnen,

Ledas kinders, f^aenen- draght^

Die hier hebben <-volle maght,

2.tjn dees lichten ouertrocken

Met des hemels jiverte rocken^

Dat hy quaelijck^^ hier oft daer^

Ben njan defe "^ordtghe^aer^

Het compaigaet hy dan flellen^

En daer uyt de graeden tellen.

En aen't keeren njande naelt

Siet hy "^aer hy henen dlüaelt*

Vanden feyl-Jleen moet hy leeren

Waer hy 'troer moet henen keercn^

En hoe dat hy nu njoortaen

How^en moet een rechter baen.

Doch dit al te mael kan mïjjèn

:

Want defchifpers maer engijjin.

En "^at klacht heeft doch een fierf
Die '-van't it^ater isfio '-uerr^?

t'ls njoor'^aer een flecht betrour^en^

Hier opfiikk^eenreys te bouli^en: -

VVant men peter njeel njergaetz

Die alleen op fierren fiaen.

Maer het licht daerlvynae^-uaereny

Stiert ons ouer alle baeren:

Niemandt en hiel qi^aedefireeck^^

Die noyt n;an dees flerr en loeeck,

ühy, ZJrbane, hooft der Kercken^

Eentgh opjicht njan ons "^ercken^

Sïïert en Jeyndt ons '^ry al fuerr\

t3hy 7:jH ons een fekirefierr\

C o Het
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Het ampt vande Gheeftelijcke Ghefanten.

^.^.s^^'-'^^'Nj^ .f^^^i^^^^^'-y,^^^^

yjal 105 Qui facit Angelos fuos fpiritus , &

Den he=
mcUchê
Vader
fpreeckt.

miiiiftros luos ignem vrentem. {
Vl^m en vier

Dienen hier.

Aet henen^gaet, enfpoeyt, (iet eens "^ie nae t/ "^achten^

Het is nu meer als tijdt^ den hemel ü njol klaghten.

Denme?2fch^ m'pjn eygJjen beeldt ^ eertijdts foo dter ghekgcht'y.

Die '^ordt tot Jlaeuernyy en in de doodtghebroght.

Gaet henenygaet, enfpoeyty en fn'pjdt door al de '^olcke-a,

En D^eyrt doch eens het qmedt njm die ^r/erH^oefte njolc^n.

Men acht'er gheen ghebodt , men 'fondight openbaer^

Als ofdaer gheenenCodt^nocb gheenen hemel ^aer,

Den



HETir. BOECK.VOORTGAENDE SOCIETEYT. lOj

Den eenen '^Aeght fijn lijf om goudt ^ om fih're platen^

Doch "^at hy nu befit dat moet hy eens <uerldten.

Dees ^et is njaft gheftelt^ en dat njoor kleyn en groot:

Al ^itt hier "^ordt ghe^aert dat erft de bleecke dovt*

Een anderJl'pjt het Hof by nachten en by daghen^

En gaet een handt ijol eer, en eenen tijtel laghcn:

éMaer "^at hy klijght o/t met, fijn hert ü noyt njerfaeyty

'tEn IS maer enckel k^f al ^at de "bereidt maeyt.

Dan ftdt ghy daer noch fen die njleefchelijck^ landen^

Die door het geyle ^ler, en minne-fchichten branden.

En deed foo menigh hert , ick^ koelde mijnen moedt

Met folfheren met peck^^ oft met den''^ater-nj!oedt,

^tls teghen mij7ien aerdt , ick^ "^il, ich^fxlfefpaeren,

Ick^hebb' noch ulos ghelïjch^, diefllens'oock^nyergaeren:

Ich^ heby een kl'achtigh ^ier, ich^hebb' een njlam bereet^

Die Ventu njier n;erdooft al '^^aer het noch foo heet,

Ick^ laet mijnfuyfen toe, 'kpil iJier met njier ^'crlvinnen^

CN^iet dat daerJijden ijelt, maer Godt meer doet beminnen^

Lowlajal het doen, hy is daer toe ghefielt,

Europa kent fijn njier , en Voelt het foet ghe'ü'^elt,^

Siet hoe Xauier daer bLeckt op d'lndiaenfchc kufien.

Het njier is in fijn hert, 'ten kan, 'ten i>ilt niet rufien^

'tis altijdt meer en meer: ü^aer dat hj maer en landt,

Daer loordet om end' om onfieken met den brandt*

lek, ^^am donnoofel fiel yan KoHka eens befioecken,

Hy nep, O loonder njier l men leght hem natte doecken

Oü't ouer'^onnen hert, en door deesfoete pijn

Soofcheyd' hy zander aerd', het njier yvil op'^aerts ?:jjfu

En ghy die kinders x^t, en hebt den aerdt ghefoghen

Van een foo 'uroomginfacht , toont dat niet is ^vernjloghcn

Den ouden eerfien gheesl, maeckt dat de Ivereldt vla?nt',

Icks^ord' terfiondt verfoent ,al "^^as ick,langh njergramt.

Cc L De
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De Seyndinghe nae Indien.

Vnus non fafficit orbis. |
£en alleen

VV^ my te kleen*

Hy die hier pet dit hleyne ki^dt,

Siet oock^ den aerdt njxn een dte minP^

Van een die boogh en pijlen draeghty

En die gheduerigh pelen Ueght.

<iAl fchijnt hy kleyn en fonder rnaght,

Sijn handen hebben groote kracht:

VVant krijght hy iemant m't ghefichfy

En dat hy ivaeght maer eenen fchichti

D^cr
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Vaer is niet eenfoo herden man^

Die fijnen pijl njerfetten k^n,

Hy raeckt , en treft het al te maely

Als offijn lat "^uer enekei ftaelt

Al is hy kleyn en teer njan handt

^

De "bereidt is '-van hem njermant.

Doch fijnen hoogh doet niemandt leedty

En daeromroeft hy noyt: Stae breedt.

Hy li^eet W, "ïvaer ghy gaet oft fiaet ^

Dat ghyfijn handt met en ontgaet.

De "tfereldt met haer groot gheti>oel

Houdt dit kleyn kindt yoor fijnen doel:

En '^aer datghy V henen ^endty

Het iffer met fijn boogh omtrent.

En fiet^ het heeft een "donder njondt,

Hetfchiet en quetH ojt fonder l^ondt.

Het raeck^e "^M Europa Vroegh^

Maer mits fijn hooghsken eerder droegh^

Soo heeftmen fijyien pijl fien fiaen

In't hert 00c k^ n^anden Indiaen,

En daerom Vat hy met fijn handt

5^e onsy en oock^het ander landt*

En fiaet foo trots , en vraeghty om eer^

En zsjnder dangheen 'bereidts meer ?

Wel^ iffer iet noch ongheraecht^

Dat door mijn^uier noch niet en blaecki}

Mijn '-vleughels. die hier openfiaeny

Die kgnnen noch al njerder gaen.

Lief rvriendt^ njat ghyW ^at ick^meyn}

ff
De fompagnie. al is fy kleyn

^

Nochtans haer armen z^jnfoo langhy

Sj raeckt der fonncn ondergangh.

Cc 3
De
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DeSeyndiiighe nae de Nieuwe wereldt.

Nee fegnior altera cura eft {Be minne-flrdelen

En "vinden gheen paelefj.

E '^>ereldt "^as "^el eer bepaelt met deespilaereny

Noyt "kaffer floute a^loot die ruerder dorfde njciereny

'tScheen fy had hier een eynd\ men kgnd' met dieper gaen:

Want Herculesfoo njroom , die "^ajfer blijnen Jiaen»

Hy hadjtjn leew^en-njiicht^ en fijnmetaele kgluen^

En die'c al had ^ervaert, njervaren nu de goluen^

Hy fchroomde meer yoor %ee die rees nu leegh , nu hoogh.

Als njdor den draed^n-muyl^ die met dan ruier en [poogh.

Hj
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Hy fey : Sal ick^ dun hier mvj?i krachten moeten paden

^

^le eertpjdts njoor de hel "^el roofheb konnen haelen,

€n die den Jlperten Godt beroofde njan fijn bruydt^

En trock^de helfche ^acht oock^tfaemen met haer uyt?

Doch dat ick^ hier blijfftaen y 'ten ü noch fchand^ noch li>onder^,

De 'bereidt ü hier uyt^ defongaet felf hier onder.

Soa (prach^ Alcides eerH , als hy met eerder kon^

Bn troofte fich dat hyfoo 'uerr' ghingh als de fin.

«5Maer neen, het hemelfch licht en iceet niet ijan te ruften^.

En als't njan hier ^erd'^ijnt , n;erlichtet andre liften:

HEn heeft hier Reenen fhuys op onfen hori^z^nt,

Hetfihijnt <-voor ieder een , en gaet de tï^ereldt rondt,

n)aerü een feker njolch^recht onder onfe ijoeteny

qAlsJy ons hier ^erlaety dan gaet fy die eerft groeten:

En met een foeten ftrael, en met een bly ghelaet^

Soofchenckt Jy aen dit njolck^ den r00den daghen-raet^

Sytaeght haer peerden aen,jyli?eet datjy haer "dachten:

VVant 'tis een droene ftteck^te hebben langhe nachten,

qAIs hier den auendt <ualt , en ieder fich ^ertreckt,

n^an'^ordt daer ieghelijch^door haerenfchijn ontt>eckt^

"Boe '-ueel en fon'^^er met in dandye loereldt flaepen^

öft dolen inden nacht als herderloofe fhaepen^

'tEn ^aer ghecomen hadhoioU met fijn licht

^

En in foo menigh fielhet recht gheloofgheftichtl

Dat lapan en T^eru haer nachten fien ^z^erd'^ijnen^

Ignatiy 'tü '~u forgh ,
ghy doet de fon daer fchijneny

Den ijuerfticht die ghy in all' 'T/ hinders plant

^

^ie ftiert hen ouer %ee nae 'tnien-ghevonden landt.

Ghy meught njoor nj dems '^el ooc\^ Plus oiAtïcfchriJHe?^'^.

' Ghy ^ijt al ouer 'z^e ^ daer fiietm' vulote drijnen:

I
En hoe defonne loopt y hoe dat haer li^aghen fpoet^

Ghy hebtfe nae ghegaen^ en achterhaelt te ^ocU
Den



,108 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

Den roep tot de Societeyt.

Terram deferiüffe imiar. j
H^ ^^^^ /^^ ^W/,

C Bleef hy tn a eerat^

GHy die hier defen diamant

Siet of een gouden ringh gheplant.

Die f\?ordt ijan ieder een gheacht.

Om dat ht ü een Heeren draght.

De tafel daer hy binnen fiaet

Is oorfaeck^ dat hy helder Jlaet^

Is oorfieck^ dat fijn rifke licht

Veel foeter (j?eelt m ons ghefick.
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Al ist dat hy nu brandt in 'tgotidty

En datmen hem in "beerden houdt

y

Al blmcht hyfchoony aljlaet hy trots

y

*tls maer een aen'^as van een rots,

Sijn goudt ^as eertijts maer een klompy

En hy lagh doen noch euenplomp

y

Maer nae dat hem een meefters handt

Heeft ofghenomentiyt hetfandty

En met fijn poeyer loat ghemaelt

Den roulpen aerdt heeft afghehaelt-.

Dan k^mt denglans eerft voorden daghy

Die anderffns ^erborghen lagh*

Al l^at ghefchiet aen defenfleeny

Dat ü oock^met den gheeft phemeen.

Daer zjjnder Veel Ipiensf^aerghemoedt

Alleen in d'aerde loordtgheVoedty

Alleen in d'aerde vindt defmaeck^y

Alleen m d'aerde^mdt '-uermaeck^

En blijuen altijdt enen hardt,

Enblpjuenalttjdteuenf^art.

itAls 'tgoudt noch onder d'aerde leety

Wie ü't die njan fijn fchoonheyt "^eet}

n^och foommdaerd ^erlaeten kany.

Men ipordt terftondt een ander man,

Cheluckjgh die Loiolas handt

VVt daerct heeft in ^jnringh gheplanty

En dien hyfoo gheoeffmt heeft

^

Dat hy een luyÜer a.hm hem gheeft.

Siet ghy dan hier een defttgh man,

Soo peyf oock^'^^yat hy lijden kan:
y

Want dien heeft vry den mceBenfihijn

Die bier meefi Ivdt befiieden zijn.

Dd Aloy^



110 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

Aloyfius gaet in de Societeyt.

Aloyfias

fpreeckt.

Noninfenorafecutus. {^^-;t:r
Aet "^erelts ydfchenfchijn^gljenfult my met bedrieghen^

Mijn banden zijn nu los, tck^ "^d gaen hoogher n^lieghen:

Ickjreem een "Volle fireeck^recht op het Jonnen lichti

'tEn ü gheen arents draght die hierJluyt fijnghejicht,

Hoe dickjpils heb ick^ntet met traenen ouergoten

Ghebeden om m'i/^n raH^ en loierde noch ^crfiotenl

Die't al ijerlaeten l^ilt, en treden met den yoedt.

En heeftgheen meerderfirijdt als met ftjn ejghen bloedt*

Mijns
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Mijns 'Uiiders hardtghemoedt en kond' ichjiiet belpegben^

Het 'SJOctsgheiijckjcns rots njoH inde 7:^e gheleghen^

Al krijghtfe memgh/Iaghy nochtansfio blijftfeftaen^

En njande baeren maeckt een k^achteloofèn traen,

^fpjns moedersfoetghe^elt en kond' ick^natélp ontvluchten:

''tGhemoedt "^as haerjoo ijol, s'en kond niet meer alsfuchten^

En ntiy en dan^foo qnam een halfghebrok^n Icoort,

Datjhee my in het hert^ dan kond' ick^qualijck^ Voort.

Het ü een harden krijgh daerfoon en moederflrijden^

VVantfchoon den eenen l^indt^Jy blijuen beyd' m't lijden,

Voorloaer een harden k^ijgh! "Doch lifeet m ditgheval^

Dat^ al zjjn- douders naer, Godt ü de naefi njan al.

Mijn broeder die ditfagh^ diefiondtghcheel njerjlagheny

Als ickjjem mijnen Jlaet enkroo7i hebopghedraghen:

Hy njloogh my om den hals en bleefgheijlochten fiaen,

My docht het "^^ghefeyt^ En loiltfoo haefl niet gaen,

Daerflondt noch een ^-uarit hof een njan mijn naeÜe vrienden

y

Soo ick^mijn afscheedt nam^, loiert hy ons '^apenfiende:

Hy toont mijns njadersfchilt ^ hy toont het edel '-uelt,

Waer dat njier adelaerts njan oudts zjjn inghefielt,

Enfey: Ghy die hier njoert dees arents in v^apen^

Weet datghy oock^njan haer een vromen aerdt m:tt rapen^

"Neemt dan haer vleugels aen dienoyt en %ijn vermoeyt^

En door derfonnen-ftrael alleen zijn opghevoeyt.

Dochfio ick^fagh dat hem een ieghelijck aenhoorde,

Ick^ghingh hemfietkens aen, en greep hem infijn '^oordetiy

Enfiey: Ghy loilt dat ick^ hier toon mijn edeibloet^

En dat is effen oock^ dat my nu vüeghen doet,

Ickjoeb een ander fion^ ick^'^eet al bcfreflraelen,

VVcicr dat een edel hert meer edeldoms k^n haelen.

'^Ij 1 E s V s hooghen naem: Ipie dat dit "^apen draeght^

^ie ü fio groot^ dat hy nae eer^ noch tijtels vraeght.

D d i Staiiif-
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Scaniflaus Koftka noch iongh zijnde, gaet in de Socicteyt.

Vt citó maturefcat. ^ ^^''^'^f '^i/^f
'^

(. Vroegh tn t ghevvas,

Llefdeghingh eens houenieren^

En omtrent den "^ijngaert f^ieren^

IDïen hy met fjn eyghen handt

Had recht in defingheplant,

Hy quam daer om Ivat te pluck^ny

Maer 'ten "^dde noch niet luck^n:

Hyfagh hier, en hyfagh daer^

Maer het '^as te njroegh op Y iaer.

Doch
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Doch bet kindt en "Vpou niet dachten,

En hetfey: 'tZijn koude nachten
y

En mijn druyuen "^jnjoo teery

'tMinHe rijmken doet haerfeer.

Ich^fie hier een torfchk^n hanghen^

Och dat doet my foo ^erlanghen!

En dat ivaetert my deM^mons't.

Doch ick^'^eet eenniew^en njondt^

hk^fatt in een fle^skenjluyteny

Soö blijft al de k^w^ daer bnyten,

Soo en kruypt daerfogh, oft mier^

Sao en fluyft daerfleck^ aft pier.

En ick^faljtjn ranckenfnoeyen,

'Danfitt noch al beter bloeyen.

Krijght het dan een fonnen-fchijny

Soo heb ick^d^n eerfien "^ijn.

^Isghyfoo de Liefd' hoort fprekin^

Peyf het zj/jn maer minne-treken^

Hy toont door dees ionghe '-vrucht

^

VVaer dat hy neemt fijnghenucht,

Hyfiagh Stamflaum bloeyen

^

En njan langher han-t maer groeyen:

En hj peyfidcy blijft hy daer,

'tWordt maer rijp oft eynd vant iaer.

I E s V s huys heeft hy verkgfin,

Op dat hy te eerfiuiv blofen^

Op dat daerfijn teere leught

^jpfiouDp liwrden inde deught.

Daer ü't dat defin komt fpelen^

En hem doet njayi liefde quelen,

n)a€r heeft hy den rijpen Herft,

Schoonhym fijn lon^heyt fierft,

D d 5 ' AF-
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AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE EEVWE
DER

SOCIETEYT
I E S V.
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VV^t^ ocffminghen Mnd^ Societejt eyghen zijn^

ende in[onderhejt ^mdeFredikfttien.

WEE dinghen zijnder, nae het fegghen van-

den H. Ignacius , die groote achtbaerheydt

gheuen aende Religieufè Ordensj ftrenghigh-

heyt van leuen,ende ghedienftigheyt fijns nae-

Hen. In d'eene was fint lan den Dooper feer woncjerbaer^
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die om fijn ftrengh Icuen vande loden, bouen alle andere

Propheren verHeuen wierdr s in d'andere ftack onfen Sa-

ligli- maker Christvs Iesvs uyt, wiens minnelijc-

ke ^hemeynfaemhevt , ende menis^hvuldicrhe wercken van
liefde de icharen des volcks verweckt hebben om hem te

volghen. Elcke Religie heeft eenighe ampten ende oeiFe-

ninghen, waer door fy meer, als door't habijt^ d'eene van

d'andere wordt onderfcheyden . Sommighe nemen nyc

in't finghen van ghefladighe lof-fanghen des Meeren, an-

dere in eenigheyt en ftil-fwijghen , de derde in abftinen-

tie, de vierde inde fiecke te dienen,fommige in het woordc
Godts te prediken , biechte te hooren, d'onwetende te lee-

ren, &c.

Het ampt der Societeyt is , met alle neetftigheyt de fa- ^f»pt

ligheyt van onfen naeften te beforghen , ende alfoo
^'^^^^soa te

Godts te verbreyden.Waer toe onlen H.Patriarch Ignatiiis Pauliii,*

verfcheyden middelen ghegheuen heeft , als zijn,openbae- ^ Gre-

re predikatien, gheeftelijcke Exercitien, Chriftelijckelee-f^g^^H^*

ringhe, Sodaliteyten oft Broederfchappen van Onfeconf.So-

L, Vrouwe , het bedienen der H. Sacramenten , als oock ^^^'^•

de fiecke ende ghevanghene te befoecken^de droeuighete

troofl:en,de menfcheninde pefteende in d'oorloghe te wae-

teren te lande, nacht ende dagh by teftaen, altoos be-

xeedt te zijn nae alle gheweftender wereldt onder glieloo-

uighc en ongheloouighe te reyfen, met alle foorten van

volck te verkeeren,daer meerdere glorie Godts ende vrucht

der fielen te verwachten is. Dit, in t ghemeyn ghefpro-

ken, zijn d'oefFeninghen vande werck-lieden der Socie-

teyt, van de welcke wy wat breeder in*t befoiider in de-

fcn Boeck fullen gaen fpreken.

Den groeten ijuer ende welfprekentheyt van d'cctücFruehfen

Patres int woordt Godts te verkondi^hen , hadde fulck^^r^^^"

een
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van finte eeii toc-loop iii Spaigiieii, dat namentlijck den H. Igiiatius

ignatms, ghenoodtfacckt is gheweefl: het volck buyten de kercke op

de velden te leyden^om plaetfe te vinden voor de toe-IiQor-

ders . Sy hebben binnen Roomen neffens andere goede

ghewoonten eerft inghebraght de fermoonen op de Soa-

daghen ende HeyUgh-daghen , die oft heel vervalleny

ofc voor dien tijdt weynigh in't ghebriiyck waeren. Hen
zijn naeghevolght vele beroemde predikanten : in ItaUeii

T, Pal- P. PahniuSj GagUardus^ Landinus, ende meer andere^ foo

p*^' .. krachtigh in'tbeweghenvande herten der fondaeren^dat--

arduf, ter fommighe tufTchen beyden in vollen fermoon met luy-

der ftemme tot den predikant uytriepen : Ickjpent dte ghs-

fmdight hchbe ^ ick^bMt^e my te beteren, Eene ielfaeme fake

'p. z.ï«- iifer ghebeurt door P. Landinus te Corregio . Daer was
diniu,

f^ilck een tweedraght ende oproer onder d'inwoonders,,

datter daghelijcks vele vermoort wierdenrom den'welcken

neder te kgghen , den Hertoghe van Ferraren ende andere

Heeren langhen tijdt te verglieefs ghearbeydt hadden, tot

dat P.Landinns met grooten ijver op den ftoel der waer-

heydt begonft heeft te donderen , en door Godts inghe-

uen iich verftout een vande bel-hamels met naeme loan-

ncs Corfus te noemen: den wekken niet langherkonnendc

wederftaen aen dai ghewcldighen gheefl: des predikants,

wierp op ftaenden voet fijn rapier van hem, ende viel op

fijne kiiien, roepende, Vrede o borghers^ njrtde : nae welcke

ftemme al die daer teghenwoordigh waeren,riepcn firacks,

Vredcy njredt\ en hebben malckanderen inde kercke de

handt diegheuen, ende met traenende ooghen omhelft.
r.AïAo-^

In Spaignen zijn niet min vermaert gneweefi: P. Araoz,

T. Ma- Madridiiis ende Strada, als oock Barradius in PortugaeL
drtdipti,

;\,|^'ijJ;jJi^s .^js foo vierigh,dai: hy oock de fleenen fcheen te

da, konnen vermorwen.Strada noch maer. twiatigh j aren oiidt,

heeft
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lieelt oadet-tufll'heii met de fermoonen van eeneii Vafteii

alleen, meer dan honderc perfoonen tot verfcheyden Re-
li2:ien trhetrocken : infohelijcks Barradius : (oo dat nu de^•-^^^*-"

cloofters te kleyn wierden om de menighte van die uy t de
^^'^''^>

wereldt vertrocken. Wat Pater Ribadeneira te Lonen ahe- ^- ^'^^-

daen heeft , tet wijle hy door verlbeck van den Cancellier
^^^^^^'

en den Redtoor der Vniuerliteyt in S.Michiels kercke pre-

dickre
,
gaf te kennen een predikant van S. Dominicus

Orden, die vanden ftoel ghingh, ende alle (Ijne toe-hoor-

ders derwaerts leydde, met eeneheerlijcke gheciiyghenif-

fe, datfe daer meer als door fijn fermoon ibudefi beweeghc
worden

.

Dac de ketterij e heel Vranckrijck niet en heeft ver-

meeirert , maiih men aen P. Edmundus Aii^erius toe-^-^^^^

fchrijven. Delen predikant hadde ghemeynlijck twintigh*^^'^^'^^*

dnyfent toe-hoorders, ende heeft over de veertigh duyfenc

menfchentothctCatholijckghcloove bekeert. Eenen an-

deren P. Edmundus iiler in Enj^hclandt ^heweeft , vnct P-Cam^

toe-naem Campianus : die noch een kindt van twaelf yx^?^^^''^>

ren wefende, om fijne bevallijcke uytfprake onder alle

de jonckheydt yxu. Londen verkoren is gheweeft, om een

lof-reden voor de PrincelTe Maria in den aenvangh

feaers rijcks te doen. Hy trock de herten van alle die heni

hoorden, oock vande Coninghinne Elilabeth,die met eene

fijne reden foo ghedreuen wierdt tot fijne jonfte, datfe

hem met de belofte van groote ghiften
,
gheiocht heeft

aen haeren kant te trecken. Selfs fijnen verrader Eliottus,

die hem gheveynfdelijck onder de Catholijcke ghevoeyert

hadde , heeft hy door de kracht van fijne woorden de tra-

nen uyt d ooghen doen fpringhen, ten tijde vande laetfte

predikatie , inde welckc hy ghevanghen wierdt ende ghe-

leydc nae dien hcerlijcken ftrijdr, die hy nae der handt ais

E e een
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een glorieus Maitelaer Chrifti voorliet gelooue heeft iiyr-

glieftaen.

Onder de predikanten die van ^^roote Heeren verfocht.

P. Cmi-z\.]i\ glieweeil ^ was P. Canifins in groote weerde by den
/^^» Keyler Ferdinandiis , ende denBeyer-Varft Albertus. In

Spaignen wierden vande Coninghen groot gheacht^ Pater

loannes Hieronvmus5Gafpar Sanchcz, ende nu on-langlis

rp cp^_ Hieronynius Fiorentia . Van P. Padilla ghctuyghde Plii-

dtlU^ lippus den II. nae dat hy in fijne Coninglilijcke capelle ae- J
predickt hadde , dat het deughdelijck Vv^efen van den man f
alleen hem eene treffelijcke predikatie docht te zijn . In

Vranckrijck, behalvcn P. Augerius ( vanden wclcken wy
nu ghefprokcn hebben , ende die aen de Coninghen

Carolus den I X. ende Henricus den III. feer aen^he-

F,Coton, naem \\\as ) is onder de Hoofiche Predikanten Pater Coton

met noch meer andere feer vermaert gheweeft
;
ghelijck

oock P. Scarga by de Coninghen van Polen Stephanus

ende Sigiimundus,

Het ibude te langh vallen alles voar te houden ^wat dies

rteno;aet ; ghemerckt daer bykans "heen Hof in Chriften-

riick en is^ofonfe predikanten en wordender mede c^ehoorr,

noch gheene plaetfè of iy hebbender groote vruchten ghe-

daen. 'tis fom\\ajlen ghebeurt datfe door een fermoon

dry-duyfent menfchenrot de biechte beweeghr hebben,

T. Rit- ^' Ramirius heeft te Valcntien van dertigh courtifanen,

rwmw, die hem ghelijckelijck hoorden , de^twee-en-twintigh

bekeert. Noch meer heeft P. Madridius t'Alcala i^hedaen:

want op fekeren dagh daer toe gheftelt^ prekende aen eene

c^roote ver»Jaderin^he van lichte vrouwen, heeftlc alle-^a-

der tot eene toe uyt de vuyligheydt van haere ibnden ghe-

p.Bar- trocken. Wat vruchten P.Barzasus een Nederlander, uyt
^<ew. Zeelandt gheboortigh^ t'Ormus in Perfien^ endeteGoa

in
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in Indien met fijne predikatien voort-ghebraglit heeft,

hoeveel diiyicnt fielen ghewonnen, is ongheloofFcUjck.

Hy predickte dagheHjcks verfcheyden reylèn op verfchey-

den plactfèn^ in kercken , op ftraeten^ in fchcpen , aen fol-

daeten, matroofen^ghevanghenej llavenj borghers. Sijnen

ijucr en arbeydt was onuytfprekeUjck^ maer de vruchten

niet niin:beionder als hy 'sviijdaeghs indenVaitcn depailie

C H R I s T I uytleyde, met lekere vertooninghe, ghelijck

wynu tertijdtoock doen met gtoote deuotie des volcks

in ons Düyts-Neder-landt:want alfdan icheen hy alle her-

ten nae fijnen wille te draeyen, ende braght foo ouer-

vloedighen oogft van fielcn inde fchuere des Heeren , niet

'offer eencn werck-man alleen^maer de heele Societeyt vele

'iaercn mede befis^h dieweeil: haddc,

HET TWEEDE CAPITEL.

J^an ^verfcheyden onder'wpjftnghenjnde hoq^he

ende leeghe fcholen.

A E de fcrmoonen volghen de leden, en nae de pre-

dikanten de Iceraers , oiier-een-komende in dit

punóV, datie beyde den menlch inde waerheyt onderrich-

ten; met verfchil nochtans, dat d'eene voor hun wit heb-

ben den wille principaelijck te verwecken, d'andere het

verftandt te verlichten. Defe oeffeninghe ( van de welcke Scholm

den naem ende de daedt altoos de weerdigho Religieufen "^'^^'^'^

vande Predick- heeren Orden ghehadt hebben) heeft mede
voor de fijne met grooten ernlt den H. ïgnatius aenveerr^

buerfulcks ouer al verfcheyden fcholen van Theologie en-

de Philofophie opgherecht, in de welcke de iongheytende

d'aenkomelinghtn in alderhande Godtlijcke ende men-
£ e a fchelijcke
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fchelijcke wetenfchappen fouden anderwefen worden:

•vvaer toe de Paufen aende Societeyt menigheileye pdiii-

legien ghejont hebben . Inder voeghen dat, oock voor

haere beueilinghe, P.Faber, Laynes en Sahneron in open-

baere fcholen de H.Schiifcuere hebben iiyEghcleghr, ende

de Scholaftijcke Theologie ofc de Goddieyt ( foomen die

noemt) met fulcken roem ende ahcvoelen van hunne ahe~

ieertheyc voorgehouden^ dat den Paus in fijnen naem
P.Laynes ende Sahneron ( gircen van beyde nochvier-en-

dertigh iaerenoudt 2i]nde) nae het al-ghenieyn Concihe

van Trenten ghefonden heeft.

ecrfle D'eerile Vniuerfiteyt die onder de regeringhe vande
rmfter- Societeyt gheftelt wierdt, was te Gandien door den Her-

vande ^c>ghe alldocn^nu SaUghen Francifcus Borgia: den welcken

feiHCy nae der handt vele Princcn op verlcheyden plaetfen ghe-

volght zijn. Den Cardinael Henricus t'Ebora, Philip-

^7nan''?^^^ den I V. teghenwoordigh regnerendc te Madrid,

dere, Francifcus Turnonius ende Carolr.s Lorharingus Cardi-

naelcn, defen te Pont a Moufon, den anderen te Tour-

non in Vranckrijck. loannes Coningh van Portugael heeft

de Philofophie te Coimbre ingheftclt. Te Praeg en te

Weenen heeft Ferdinandus, broeder vanden Keyfer Caro-

lus den V. beg;heert dat de Societeyt de Theologie ende an-

dere Scicntien foüde leeren: 'tfelue hebben in Beyeren ghe-

daen de Hertoghen Gulielmus en Albertus. Te Dilingcn

in Swaben-landt heeft Otho den Cardinael en Bifchop

van Ausburgh ons fijne Vniuerfiteyt ouerghefet. Den
Archf-hertogheCarolus heeft ons te Gratz eennieuwe o'p-

gherecht. Te Geulen en te Douay leeren v/y opentlijck de _^| \

Theologie ende Philofophie^ neiïens andere meefters. Te '

'

Louen heeftmai ten tijde van P. Bellarminus en Leffius,

om de menighte der difcipelcn , de fcholen moeten ver-

srrootcn,o
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grootcn. Nu ter tijde heeft de Societeyt haere Vniuerfi-

teyten in alle ghewefteii der wereldt, tot in Indien ende

America toe, daerde Godtheydt ghelecrdt worde. Maer
gheene vermaerdere fcholen^als die van't Roomfch Colle-

gie, eertijdsgliefticlit by den Paus Gregorius den XIII.om
ten eeuwighe daghe een huys van alderhaade wijsheyt en

wetenfchap te wefen.

Het ghetal van gheleerde mannen die uyt defe ende Geleerde

andere Academiën ghefproten zijn , is feer groot^ glielijck '^-''^'y

ghenoeghiaem aen de wereldt door hunne boecken be- soctsteyt

kent is. Te meer, om datter vele zijn die hun leuen in duf-

danige Scholaftijcke oeffeningenbeftedeii. P.Suarez heeft ^•'^^^-

veertiah iaeren de Theologie openbaerlijck voor^hclefen:
''^^'

P. Vafquez dertigh, die foo eruarenwas inde H.Schriftue- r'^"
ie ende Oudt-vaders , datter niet cenen en was, of hy en

hadde hem van't beghinfel totten eynde toe wel doorlefèn.

Diesghelijcks verteltmen van P.Laynes, Maldonatus ende ^-Laj^

meer andere, de welcke met hun kloecke verftanden ^i"ide^"^^j^^^^^

uytftekelijcke ghclecrtheyt de H.Kercke grootelijcks yq):- donatm^

voordert^ende, tot vernedcringe der ketteren ^t'famcn oock

hunner valfche leeringhen , den Apoftolijcken Stoel van

Roomen hoogheUjckverheuen hebben. Sywaeren in de

ghefchillen des gheloofs foo afgheveerdight, ende foo bon-

digh in hunne redenen, dat fe hunne weder-partije al-oni

met groote befchaemtheyt deden fwijghen. en fwichten.

P. Laynes heeft inde Conferentie van PoilTy, inde teghen-

woordigheyt van de Coninghinne ( die moeder was van

Carolns den IX. Coningh van Vranckiijck ) en van 'thecl

Hof, de valfche leere van Petrus Martyr verwonnen. Inf-

ghelijcks heeft tot ftom makens toe ghedaen PofTeuinus P-^ojfe-^

binnen Lions acnden afvallighen Seruetus. Maldonatus
^^'"^^""^

heeft onder-tuffchen wd twintigh Minifiers fcfFens , nae

E e
5

de
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deghctnyglieniiTe van Laiinxns,die een vanden hoop was^

te Sedan den mondt vernaghelc. Niet min en zijn om
'P.C'am-

lii^ii^^-jc viólorieulc difputatien CanifiuS;, Gretferusen Tan-
neriis vermacit ghewecft in Duytflandt : meer oockmif-

icliien in Enghclandt dcnkloccken helt CampianLis,wiens

redenen foole aen de Cakuniften te krachtigh vielen^ lèy-

denfc, Darmen de lefnitcn niet met ar^^umenten^ maer

met tormenten moefte beandwoorden: by ghevolghe van

'twelck fy den felucn nae menighe langh-duerende pijn-?

bancken door de koorde hebben doen fleruen, öm dies

cc ichandehjcker de kele aende waerheyt toe te binden,

hoe fy aen de lelue inden glorieufen camp-vechter min
konden vvederfliaen.

Hier foiide nu dienen by ghevoeght de maniere die de

Societeyt ghebruyckt, ende voor een meerder deel in

De So' fwangh ghebraght heeft^in't leeren vande Godtheyt:want
cieteyt yoot haere tijden was iSMa^ifier fententiarum meer in vo-

s.Tho- g^? ende, fbo veel d'orden vande materien aengaet^, wierdc
mam m meer ghevolght als S. Thomas van Aquinen j maer federc
''^°^^' onfe ProfelTeurs, is te Louen van Beilarminus, ende elders

van andere^ ende foo voorts bykans in alle Catholijckc

Vniuerfiteyten, de loiFelijcke methode vaii delen Enghe-

lijcten Dodleiu', met uytfluytinghe van andere, inghe-

braght.
ieen de Dan dit laeten wy vaeren , om tot de leeghe fcholeii

%foUn, vande letter- konften te comen^die de Soeieteyt altoos ey-

ghentlijck ende ernftelijck behert heeft, als eenen feer be-

quaemen middel om de iongheyt in tucht en deughdeii

op te brenghen , ende alfbo de Repu blij eken ende landen

in't wacrachtigh ghelooue ende Godts-dienll te bewae-
ren. Derhaluen ghelijckfe Profef-huyfen heeft ten diende

- vande ghemeyntenj ende Nouitiaten tot proeuinghe vaa

Jiaere
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haere aenkomelinglicOj alfoo liecftfe oock Colkgien,en die

in veel meerder getal, tot onderrichtinghe vande ionglieyt:
^^^^ ,^^

om de wclcke profijtclijcker te leeren, bereydtfe haere mee- daer toe

fters een iaer langli, gheene Gheeftelijcke noch Scholaftic- ^^'^^'''^

ke oeffeninghe achtcrlaetende, waer mede fy nacmacls de
'^^^-^ ^^^"^

ionghe planfoentjens inde vrcefc Godts ende wetenichap

der vrije konftcn moghtcn opqucecken. Haer voornemen
'is delmnekens vaiide domme ieii^ht inden bandt te hou-

den^ ende'ghelijcker handt met wijsheyt de deught daer in

te planten ; waerom fy oock aen de fcholieren (oodanighe

wetten voorftelt, die foo wel tot voort^iandi inde i^oede

feden, als inde letteren dienen. Ende worde dit amprJioe , ]?

wei leer fwaer ende moeyelijck (op hope ahecn vande tee- wih
re fielkens aen Godr te v/innen ) met fulcken onverdricti- /^^«^^-lil 1 1 1 • : Hcn daev
ghen arbeydt aenveerdt en uytglievoert , clatter menighe

^^ ^^^^

verftandighe mannen, die tot meerdere dieniten bequacmy/^;>e»,.

zijn, lieuer hebben hun Icuen langh inde fclïolcn onder de

fcinders onbekent te fchuylen ^ als in predikatien oft dier-

I

glielijckc acnfienlijcke ocfFeninghcn uyt te fchijnen. Pa-

ter Turfellinus ende Caftrius hebbender twee-en-twintigl>

iaeren in v-rncteii^ P.Tuccins feuenthien,?. Melchior de
' laCcrda dercigh, P.Ioannes Bonifacius veertigh. Sy wier->

den ghcmoedt,ghelijck de meefters noch daghelijcks ver-

fterckc worden , door de menighte der vruchten die hier

il uytfpruyten. In Duytflandt fïetmen voor de handt dat^^^.^^^^^

kinders van ketterfche ouders, allTe maer een weynigh tijts ten der

, in on(è fcholen onderwefen en. zijn, foo diepe wortelen in- ^^J^^^^

deCatholijcke Religie fchieten , datfe noch met vleyen en-'^

konnen omghefet worden, noch met dreyghen ghedvvon-
' ghen, om iet teghende feluetedoen. Somwijlen beroe-

men hen eenighe, datfe t'huys ghecadijdt zijn gheweed^
'i ende dry daghen hebben moeten vaften, om datfe inden

: Vallen^
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Vaften, oft op andere ghefette daghen glieen verbodeii

fpijleen hebben willen befighen. Andere zijiider uytden

liLiyfe verftootcn , eii hebben oock met blijdfchap hini

broodt achter Ibaeten gaen bedelen, om datfc geiifche

boeckeii iii't vier gheworpen hadden. lae kleyne kinde-

ren hebben dickwils de Miniilers mee hunne redenen

ftom ghemaeckt,ende door de leeringhcn/iiefe inde fchole

ghehoort hadden, hunne eyghen ouders, knechten ende

meydens bekeert , heel 'chuyf-ghefin alfoo deelachtigli

makende van'c licht des waeren o-helooEs. 'twelck lienlie-

den inde fchole eerftlijck was verfchenen.

Gsjdt- Met de Cacholijcke Religie van onfe moeder de H. Kerc-
'vruchti- l^e fuyghcufe oock in de deughdeli-jcke wcrckcn : inder

Vinahcn'
vocghcn datmcn niet Tonder verwonderinghe fiet, dat ede-

der fin- Ic cndc wcl-gheboreiie kinders de gaft-hu yfen gaen befoec-
denuen. ken,hun fpecl-geldt om Godtf-wille gheuen,ootmoedighe

wercken bedienen, ende met feer ftrenghe penitenticn hun '^

teere lichaemen kafliijden. Men heefter ghevonden van

cwaelf iaeren, aen de welckededifciplinenende hayren-

kleederen aireede ghemeyn waeren ; een groot deel van-

den nacht braditenfe ouer met bidden: aen d'eene wanghe
gheflaghen zijnde^ gauen d'andere ten beften^ wentelden

hen naeckt in den fneaiw j fmeten hen met ijferefporen

totten bloede toe. Een iller onder andere t'Antwerpen ghe-

vonden geweell, die fijne lendenen meteenc fcherpe koor-

de ghegort hebbende, nae dat de felue in't vleefch diep was
inghewaflen, dry maenden langh defe ouer-groote pijne

verdraghen heeft. Welcken ijuer, hoewel onbefcheyden

in vele, infommighe oock onredelijck ende berifpelijck

was; gaf nochtans te kennen d'onverfaedelijcke begheer-

te, met de wclcke fy. nae de deughdt vlamden, diefe van

liunne meellers in de fchole ghcleert hadden. Wc wekken
opficht
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opficlit vande onderwij fincrhe der ionghheyc , veleConin- Sch»ïeft

glieneiide Piiiicenbeweeghtzijiigheweeft, om in hunne ^''^ '^""^

landen ende fteden Collegien te ftichten ; vaftelijck hen la-
^jerfikere

tende voorftaen ('t welck oock den Prince van Pannen van denStaet

ons Neder-landt aen den Coningh Philippus den 1 1. ghe- y'!^'^^^^

tuyghdejdat dit de befte bol-wereken ende ftercklle callee-
'

Icn warcn^ om hunnen Staec te verfekeren. Dit was het wit^

op 't welck hun oogh-ghemerck naemen , den Keyfèr Fer-

dinandus den I. loannes den III. Conindi van Portuc^ael,

Ferdinandns den 1 1 die om fijn onbeulcckt leuen den hey-

lighen Keyfer vanden Paus ghenoemt wierdc, ende fijnen

ioon erfghenaem van fijne Rij eken ende deughden Fcrdi-

nandus den III. Stcphanus ende Sigifmundus Coninghen

van Polenritem alle de Ceuriorften^alle GheefteHjckeende

wereldtlijcke Princen^ alle Republijcken ende lieden, allVc

niet alleen de f'cholenvoor onfe meefters crefondeert en heb-

ben 5 maer oock tot de fclue hunne kinders en onderfaeten

ghefonden •, wel wetende hoe vele Bifchoppen ende Prela-

ten , hoe vele Paftoors ende Religiënfen , hoe vele Gou-
uerneurs ende Stadt-houders , hoe vele Raedenende MaH-
llraten daer uyt daghelijcks voort quamen: door de welcke ^/'^^V'^

de Catholijcke Religie vervoordert^de ketterijen verdruckt, 'l/Z^^J^-^

ende dies achter-volghens den flaet der Linden bewaert ^/«-^Z^»

wierdt . Soo dat nu min te verwonderen is , 't welck an- ^^7.
derffins den afgunftighen moght vremt duncken , waerom ^er So-

de Vergaderinghe der Cardinalen { die men noemt Wt-leg- cietejt.

ghers van't Concilie van Trcnten ) eendraghtelijck gheflo-
-^J^^^^

een hebben , dat men de Icfuiten^alom daerie woonachtigh cret.Tn-

zijn , voor andere ftellen foude om de ion^hheyt te leeren. ^^"?"°

c.iS.cle

reform.

Ff HET
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HET DERDE CAPITEL.

Vftndc onder^^ijfnghc inde Semmmien: endc ^fin

dm Cpttcchïfmm oft Chriflelijcke hcrmghcU.

P dat de kind:rs 't ghcne fy inde fcholeii glielcerc

__ hebben , door het toc-gheueii vande ouders niet en
Semina-

fouden verfuvmen , ziinder eenig^heScminarien endeCon-

^'f ^me- i^nólen als quecckerijen van ionghe fpruyten ingheftek,

teyt in- Jaer de ionghheydt onder de reger mghe vande d*onfè woo-
^ ^^^ ^' nende foude gheoeffent v/orden. Dufdanighe zijnder bij-

kans in alle Prouincien te vinden , te PvOomen , Ingolftadt,

Wirtfburgh^ Parijs , la Flefch^^Berghen in Henegoiiw^Val-

ladohd^ Seuillen , S.Omer, Antwerpen, &c. alwacrvele

kinderen van Princen, Marquifen, Granen, Baender-heeren,

Raeden ende treifelijcke borghers ghclijckelijck inde vrcefe

Godcs , cnde behoorlijcke wetenfchappen onder-wefen

tot voort worden. Hier leerenfe Godt voor al , daer nae fijne ghebc-
jafjjh in nedijde Moeder, ende andere HeyHghen neerftehjc dienen,

^/f>«f«^^d'onghetoomdc lujften vande malle ieuchdt bedwinghen,
dcHghde- hunnen tijdt inde ftudien met goeden fchick waer-nemen,
2!^^ de Latijnfche taele met leerfaeme fpreucken oefFenen.malc-

re»^. kanderens kranckheden draeghen , de maetigheyt ouer tafel

onderhouden,alleGeefl:cliickeendewerelrlijckeouerigheyt,

in't befonder hunne ouders ende mee{lers,in weerde hebben:

im /\vijghen,nu ipreken, nu ftuderen,nu fpelen^ alles op fij-

nen tijdt met behoorlijcke feeghbaerheydt ende difcretie,

ten eynde fy niet min in goede manieren , als in gheleert-

heyt volmaeckt en moghten worden. De fbrghe die men
voor hunne lichaemen draeght , namentlijck alfTe fieck

zijn^ is foodanigh, datie van gheene. moederlij cke afFedic,

(ghe-
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( ghelijckfe fclae bekennen) meerdere fouden konnen ver-

wachten.

Door defè Seminarienis ghebeurt, dat de Catholijcke^r«c/;-

Religie ten tijde vande Coninghinne Elifabeth iiyt Enghe- ^Tr'^^'^

landt niet en is tot den grondt toe uytglieroeyt gheweeft, J/J^J

ter wijle daer in vele iongelinglien op-ghebraght wierden, ritruy

die allengliskens hun vaderlandt ghinghen helpen , ende

'tghelooue teghen dopftaende ketterijen verweyren. Wat
ghevoelen hier van ^hehadt hebben ds Paufen ende Co- ^^^^^^

nmghen^bhjckt by hunne fondatien. Gregorius den XII '^-Vnen^"

heefter alleen ouer de twintigh in Italien , Duytllandr, Conm-

Vranckrijck, Polen en Hongarijen tot dieneynde opghe-^^^^'^'

recht , die van ons bedient worden
,
ghehjck oock de Co-

ninghen van Spaignen te Valladolid, Scuillen, S.Omer,

voor de ionghheydt van Enghelandt ghedacn hebben. Aen
welcker goedt opficht ende regeringhe hoe veel ghele-

ghen is , tot bate vande heyHghe Kercke, hebben met hun

exempel betoont de twee vernaemfte mannen vande So-

cieteyt, den H.Ignatius, ende den H. Xauerius : wa^er van •^•^« f^te

deneerften het Duyts Seminarie te Roomen eenen tijdtf'^'Jf/^^,

langh fciuebeltiert heeft; den anderen dier-ghelijcke veiex^^f-

in Indien en laponien ingheftelt heeft , ende bouen dien ^'^•

nocli dat van Goa by den Coningh van Portugael voor de-

fèn ghefticht , met eene befondere forghe behert ende ghe-

re^eert.

Vande fcholcn ende Seminarien komen wy tot de Chri- chrifle-

ftelijcke leeringe, een oeiFeninghe van fbo grooten bedenc- ^fke^^^-

ken^dat den H.Ignatius wel wetende wat bericht daer van ^S^L
doen is omtrent het beleydt vande teere ieught^ten eynde^^^» de

de kleye ter wijle die weeck is, een goedt , trouw ende Ca- ^""^^

tholijckgheftalt aenneme, eene befondere belofte daer toe

ingheftelt heeft voor alle de ProfelTen , vande fclue altoos

Ff i te
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te voorderen. Ia de Socieceyt om te voldoen de gliewigh-

tislie beshecrte van Karen Vader, heeft fckere ordonnantie

ghemaeckt^ waer in bevolen wordt, dat alle Ouerften

inden aenvangli van hunne regeringhc eenen tijde langli

hediendt moetcn catechizcrcn. Onfe eerfte Vaders, den H. I^na-
vanae^

tius ende Xauerius , niet teghenftacnde hondercfoudi-

fAcifte ghe bekommeringhen, hebben hen oock in dic ampt met
Tatres, grooten ijLier ende vlijt ghequeten, P.Turrianiis, biecht-

vader vande Coninghinne van Porcugael ^uyt het Hofko-
mende, gingh de kinderkens inde Chriftelijcke Iceringhe

onderwijfen. Dierghelijck dede P. Martinez, biecht-vader

vanden Coningh Sebaftianus, den welckcn foo hy op fe-

keren tijdt de ionghheyt leerde, ende niemandt van die

om de nieuwicheyt uyt fchaemte den Vader onfe ofc

- VVeefl ghegroet derredc oplegghen , heefter een wicht van

fes maenden,met verwonderin^he van alle d'om-ftaenders^

opd'armenvan fijne moeder onverwachts met helle ftem-

me gheroepen , Amc Maria,

-wordt De vruchten van foo nutte ende noodige leere en mogh-
€ock^aen tcn binnen de mueren der fteden alleen niet befloten wor-
de huyf- ^QY)^Az ficlcn dct huyf Heden ( mits die met gelijcken prijs

rhedaen: van Godt ghckocht zijn) verdienden oock ghelijcke for-

ghe ende beneerftinghe : daerom heeft hem den ijuer van

onfe werck-lieden verder gheftreckt tot buyten op de

^ dorpen ende gheberghten toe , om d'aerme ende flechte

menfchen t'onderrichten. De welcke (ghelijck doch aen

de kleyne ende ootmocdighe het rijck der hemelen toe-

komt) met falcken luft defe fp ij fe hunner fielen onder-

tuffchen ontfanghen hebben, datfe niet alleen de Catechi-

Hen met cruys en vaenen, ende met groot gheluydt van

kloeken inhaelden , maer oock met uytdruckeliicke wet-

ten ( 'twelck inde Heden felfs te wenfchen ware ) ftraiFe-

iijck
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lijck verboden, datter niemandt, gheduerende deChrifte-

lijcke leeringhe, oudt ofc iongh, op ftraet en moghc {pe-

len, ofc ficli om eenighe reden vande feluc abienteren.

Voorts om dat defe vrachten by verloop van tijden nktfofjda--

en fouden voor-by^acn, maer eeuwigli blijuen óucrcn/^^" ^^'^^

heeft den H. Ignatiiis goede ghevonden te Roomen ecn^^^t/m

huys te llichtcn voor die inden Catechilmus onderwefen i'crfchey

worden , ende belall darmen in Indien ende elders 'tfelue ^^
^'*'^^'*

doen fbude-, ghelijck dat oock in Brafilien ende anderelan-

den ^hefchiet is. Maer foo het onmoc^hehjck was, om de , ,

weynighte der Patres,alle de wereldt mondeiijck t'onder-^;^^/ci[?r^-

wijfen, hebben datfchriftelijck met boeckendaer toedie-^^»-"

nende ghedaen.Den principaelilen in dit ftuck is gheweefl

P. Canifius , die met autoriteyt vanden Coningh Ferdi-

nandus eenen Catechifmus befchreuen heeft, te Roomen
ende te Lonen by de Vniuerfiteyt gheapprobeerc, die by-

nae in alle taelen der wereldt ouerghefet zijnde, noch he-

den fdae^hs in onfe ende meer andere fcholen o-eleert wort.

P. Cofterus heeft mede eenen in'c Du.yts ghemaeckt. Inf-

ghelijcks heeft den Archf-bifchop van Mechelen Macthias

HoLiius de forghe ghegheuen aende Societeyt van eenen

voor fijne Prouincie in orden te ftellen. P.Augerius heeft

ïn Vranckrijck eenen Catechifmus laeten uytgaen int

Griecks, Latijn en Francois : die foo ghecrocken wierdr,

dateer op acht iaerentijdts binnen Parijs alleen acht-en-

dertigh diiyfent exemplaren af verkocht zijn. ïnMooren-
landt, China, Mexico, Brafilien, Paraquarien , ende ande-

re deelen van America , hebben oock verfcheyden Patres

in verfcheydcn taelen, ghevoeghelijck voor elcke natie^ in

menighvLildighe boeckskens de Chrillelijcke leere vervat,

ende oft nieuw ghemaeckt, oft ouerghefet. Alle 'twelck

op dat te beteren val moghtc hebben, zijnder veclderhan-

Ff }
de
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praFlijc' de pradijckcn, verfint om de ionghheyt door prijftn, eerc,

%« z'er- end e andere aciilockfelen tot den Catechifmus te trecken.

Wat fal ick verliaelen van de Broederfchappen die'r in ve-

le landen inglieftelt zijn om dien te voorderen ? Wat van

de Bifchoppen , Prelaten ende andere Heeren , die hieir

in met ons aenfpannen ? Wat van Coninglien, Princen en

Magiftraeten , die met hunne teghcnwoorJigheyt cnde

miltheyt den feluen vereeren? Wat van leeraers en ver-

maerde fchrij vers, die dit loffelijck v^erck bouenalleonfe

dienften in hun boecken fchijnen te verhelfen? Eenen Laii-

renriiimBeyeiiinck, eertij dts Canoniek van Antwerpen^
Thfatii en kan ick niet voor-bygaen: Inonfe eew^e^ feght hy, ö??-

VitJE hu-
j^^, ^ƒƒ^ Keligieufen , betrheuen hen tot d'onder^ïjCimhe nj-tndc

torn. 1. kinders Jeer neerjtdijck^ met groot profijt , die ojame Societeyt

litt. C. lESVs^eerdtgh oock^om defe reden al/een gheprefin te ^orderi^

datje dit ampt foo nuttelpjch^aen de H. Kercke met eenen rroo-

ien ijuer bedienen. Een ieder njcin henlieden begheefc fich daer

foo toe, ofhet hun eyghen li^aere, Ouerfulck^ fietmen inde pLet-

fen daer de Societeyt "^oont , de ionghheyt ingodtymchtigheydt

ende goede manieren uytjchijnen. Daer en houca hegheuen hen

met alleen om d'i rtjcke , maer oock^om de fchamele fonder'^ijfe?!^

noch en laten hunnen dienft aende dorpen en flechte lieden met

ghebreken : maer nae het exempel njandenApoflel^ Aen alle
MENSCHEN AL GHEwORDEN, HJoeghen hen nae alle ^olc-

ken i foo datter in Antwerpen alleen o?ider~tuJJchen dertigh oft

meer '7:Jjnydie dit godtVruchtigh '^erchjfedienen.

Vrach"
Onder de vruchten die de kinderen felne behaelt heb-

re» van^ ben 5 en moghen de navolghende foo tot verwonderinge,
denCdte- q^s vcrweckfel van andere, niet verfweghen worden. Een
i tj./hiu

j^jj^j^ jj^ Duyts-landtdoor den Catechifmus onderwefen,

heeft de redenen van vier ketterfchc Predikanten foo we-
derleghtjdat het fijnen vader bekeerde. Andere hebben in

Indien
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Indien d'afgoden van hunne ouders befpot, gebroken ende

verbrant. Een Malabarifch kindc inde Chriftelijcke Icerin-

glie wel bericht^als het niet en wilde toelaten, datmen fijn

hooft waffchen fbude ter eere vanden afgodt , wiens fcefl:-

da^h alfdan gheviert wierdt, ende de moeder nochtans

'tfelue met ghewelt ghedaen haddej is op de ftraet gheloo-

pen, roepende dathy Chriftenwas, en dat fijne moeder
met gheweldt 'twater op fijn hoofc ghegoten hadde. In

Paraquarien hebben nu de kinders voor een maniere, hun
teere lichamen ter eere vande pailie ons Meeren met gheefl

felen tot den bloede toe te flaen.Een kindt bleeck van cou-

leur, ghevraeght zijnde van fijnen vader of het fieck was,

andwoordde dat neen, dan dat hy defe verwe uyt medelij-

den ouer de tormenten fijns Saligh-makers ghefet hadde.

In laponien hebbender vele van hunne ouders met trae-

nen verfocht , dat fy hen fouden moglien aendetyranncn

prefenteren, om voorst ghelooue ghedoodt te worden. Een
onder andere, om fijne ftandtvaftigheyt aen fijnen vader te

betoonen,heeft in fijn handt eengloeyend' ijfer genomen,
een ander is in t vier gheloopen om fijne moeder t^omheU
fen , ende alfoo met haer voor Chriftus te fleruen. Wie en

fal niet fegghen, dit en defer ghelijcke exempelen hooren-

de, dat oock in teere finnen d'onderwijfinghe de natuere

kan winnen? endeouerfulcks datter gheen nutter ampt inde

heylighe Kercke te vinden en is, als de Chriftelijcke lec-

ringhe

HET
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HET VIERDE CAPITEL.

Vdïide neerfiigheyt die de Sccieteyt voorwendt om

d'eere 'vande heyltghe Moeder Godts te "verhrey-

den door ^erjckejden Sodaüteyten oft Broeder-

fchappen.

c j.r ir\ E Socictcyt bemerckcnde dat d'eere vaiide H. Moe--

teyten gi^Jf dcr Godts door dc kertcrijeii leer vergaen was,heett
van Onfe ^jj^ middelen glicfocht om de ielue wederom in de herten

z/'^f/«-'van de crhdoouighe tedrucken: daerom hcehfc oiier al

^hcfldt, tot liaeï eere ver^aderinghen inghellelt,door de welckc

den ij Lier en de liefde tot defe aldcrheylighde Magliet foii-

heuefltght^^ vernieuwt worden. Gregoriü? den XlIL heeft de leluc

vande bevefti^^ht , ende met vele Aflaeten ende prinileaicn be-
aujcn

pj-^jfr ^jg qqq\^ mede aen onfen Generael P.Claudiuscoe-
cncie met ^, ,

'
1 t r r \

frimle- ghelaeten die t'alle kanten op te rechten. Maer looie al-

gitn ver- j^^^ onder de ftudenten wacren , heeft Sixtus den V. ghe-

ordonneert , datfe op den feluen voet met de felue Aflaten

ende ionften, voor alle foorten van manf-perfoonen^ geene

uytghenomen, fouden mogheninghelleh worden j om al-

foo alle conditicn van menfchen, edel oft onedel, hoeda-

nigh die pock moghten wefen , aenden dienft en de be-

fcherminghe vande H. Moeder Godts t'onderworpen.

f/ml7 P^^^^^^^^^'^^'i^^iis den II. die met het Pvijck dedeughdt ver-

KejfiYs. faemt hadde, heeftin verfcheyden vergaderinghen fijnen

naem doen infchrijuen , om alloo te krachtighcr fijne tij-

delijcke heeifchappije ( die hy oock (chriftelijck t'haerder

ccre aen Godt opghedraghen hadde ) aende hemelfche

Keyfennnc te beiielen. Hem is ghevolght, ghehjckin'c

Roomfch Rijck, alfoo oock in de liefde tot Maria,
fijnen
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ifijncn foon Ferdinandus den III. den wekken noch in

dit iaer van ons lubilee heeft willen met fijn eyghen handt

fijnen naem fchrijuen in den boeck der vergaederinghe

te Louen , daer by voeghende fijn dcuis Pietate et Conin^

ï V ST I T I A. Sigifmundus den II L Coningh van Polen ^^^^*

heeft verfocht inde Sodaliteyt te Bransbergh inghefchre-

uen te worden; 'twelck oock den Princciijcken Cardiuael ^« ^rin^

Ferdinandus Gouuerneur van onfe Neder-landen in Spai-
'^^"'

gnen ghedaen heeft, en den HertogheEnimanuel met fijne

I
kinderen in Sauoyen.

" Onder den nacm vande vergaederinghen komen mede Sodaiu

de minlle, die ter ceren vande heylighe Enghelen voor de ^yj„%

ionghelinghen opgherecht, ende by nae in alle onfe CoUe- heyUghe

gien ghevonden worden. De vruchten diefe voort brcn- ^^l^^^^-

ghen^zijn ongheloofFelijckvele,ende foodanigh^datfè ghe-

noeghfaem zijn om in Gorten tijdt een beter oogheaen hee- ^^«^^

Ie Repu blijeken te gheuen. Hier door worden de fbnden 'S'^'^^^-

ghebannen,dequade perten uytgheroeyt , ende allerhande ^^J'^^**-

manierlij cke deughden ingheplant. Een wijs ende godt-

vruchtigh man van feuentigh iaeren, feyde dat hyer maer

twee gheleeft en hadde, om dat hy niet langher Onfe
L. Vrouwe inde Sodaliteyt ghedient en hadde. DenHer-
toghe van Populi in fijn uyterfte wefende, verklaerde dat

hy met een vafh betrouwen fijner faelicheyt flierf, teroor-
"^ fake dat hy Sodalis gheweeft hadde : wacrom hy oock aen

fijnen fone inde teghenwoordicheyt vanden Pater ghe-

boodt, dat hy fich eerfldaeghs inde vergaderinghe foude

laeten opfchrijuen, achtende dit de befle rente ende erfdeel

tewcfen,dat hy hem konde achteriaeten. Wat fal ick ks,-
^^f^"'^^'

ghen vande lijf-caftij dinghen, waer 'm de Sodales vele vande

Religieufen bcfchaemen? Men heefter ghevonden die {os Soddes:

weken langh een hayren kleedt droeghenj andere, die

o heele
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lieeleweken ter eereii vande H. Moeder Godts hen van al-

len dranck onthielen; andere die 'snachts opftaende op
hunne blooteknienbaden,!iunnelichacmen met ijlere ke-

tenen tot den bloede toe Gaflijdden^daerenboaen daghe-

hjcks te water en te broode vaftedcn.. In't iaer 15S6. is te

Goede Miuichen in Beyeren eene proc^die van fes hondert Soda-

l^wde l^s ingheftck, ter eeren van't Heylich graf ons Heeren^

M^iUs, onder de welcke waeren de Princen Férdinandus en Maxi-

milianivs, met den Hertoghe Guliehnus ende andere groo-

te Heeren: wacr van eenii^he met bloote voeten eiide branr.

dende flambeeuwen 5hin2[Hen ^ andere henfeluen diici-

phneerden. Daer zijnder gheweefl: die Kunne vijanden

inde plaetie van't leet te wreken, vriendelij ek om den hab
zijn glievallcn. Door hunne goede verraaainghen zijnder

'uermae- j-.^ Napels foo vcle tot de bicchte verweckt , dat de Paltoors

IjTschte
^ ^^ (<^\i^^ niet en konden hoaren , waerom den Archsbi-

fchop bcual^ dat alle Religieufen te hulpe fbuden comen.

Dan wie IA konnen uycfpreken de grootc hefdc diefc

met menighvuldighe wercken van bermhei tigheyt ende

ghedienftigheyt aen hunnen eue» naeften betoonen? iy be-

loeckcn in vele plaetfèn .de huttekens vande aerme men-
fchen, de gaft-huyfen ende ghevanghenilkn, gheuen klee-

derenen ghelt uyt hun eyghen borfe^. om d'ellendighc

dienende menfchen te helpen. Te Napels in't gaithuys vande on-
fiesken, gheneesbaete dicndenfe by orden alle daghen, den fiecken^

tn<Xc hadden eenen winckel opgheilelt van alle lieffelijckr- . d
heyt tot laueniiTen ende verlichtinghe vande. krancke:

'twelck de regeerdes van*t fèlue gailhuys ( nae hun eyghen

fegghen) meer achteden dan ofse dertigh duyfent croonen

tot behoefvande fiecke gegheuen hadden.Bouen dien heb-

ben oock iaerlijckfche renten befet om de fchamele doch-

terSj welcker reynighey t perijckel loopt ^ tot ftaet te brei>-

ghen..

i
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ghen. Iiifghelijcks hebben de Sodales op andere plaetfen ''-'^>'^''/^»

nn tweehonderr, nu twee hondert vijftigh, nu twee hon- ^^fJ/J~
dcrt (èuentigh ghevanghene uyc den kercker op een iaer «f,

'^

tij dts vcrloiL Te Toledo is hunne mildthcyt foo groot

gheweeft, darmen daer dry hondert aerme op konde. on-

derhouden. Eyndelijck en heeft haer de liddc yxaétSó- (^effraaen-

dales niet alleen ghellreckt tot de leuende, macr oock tot j^
^'°^''

de doode, wekker Hchaemen ly unet hun eyghen handen

begrauen hebbenden de fielen met het H. Sacrificie der ^^-'^^^^•^.^'*'

Miiie cnde andcrflins behulpigh gheweeft. Te Corduba^y^V,

daerder vele vande pelte gheltoruen waeren, hebbcnfc

duyfent vijf hondeit Miifen op hunne koften voor de fieieu

doen opoileren.

Doch fuicke en dierghehjcke goede wercken en heeft de "^"^'ordcn

H.Maghet niet onder haor ghelaeten, maer wel rijckclijck "^^"j^'i^^^

aen haere dienaers ^heloont. Te Turin hebben twintisih waert.

ghewapende mannen eenen Sodalis alleen befpronghen,

ende t'alle kanten hem ftekende , niet dan fijn kleedt kon-

nen befchaedighen. Eenen anderen met een rapier ghe-

fteken zijnde, heeft den fteeck recht op't beeldt vande

H. Maria ( dat hy ouer hem.droegh) ontfanghen, ende

voorts onbefchaedight ghebleuen. Duyfent en duyfenc

andere dierghehjcke fouden wy konnen bybrenghen, de

welcke de H. Moeder Godts inde Sodaliteyten dienende,

haere hulpe ende befcherminghe inden noodt gheproeft

hebben ; dan om der cortheyt wille laeten wy die vae-

ren , ende komen tot het ghebruyck vande H. Sacra-

menten e

Ggi HET
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HET VIIFDE CAPITEL.
V^^'^ ghchmjck der heylighcr Smr^mmtm door

de Societejt <rv^eder opgherecht.De hidt-dfighen

njimden Vpi^fien-memt^ ende de; Generdc Com-
mmie.

•

stdppklu A L s de tyrannen hebben begonft op te honden
^^y'"'\ /j^ vande gheloouighe te vervolghen , heeft de vierich-^

^der*^H. Sey^^ vaa't ghebrnyck der H. Sacramenten inde H. Kercke
Sacra- mede begonft te verftauwen^^ foo datfe allenghskens oft ia
mentm, onwetentheyt oft in miiachtinghe vande felue ghevallcn

zijn. 'tScheen dat het ghenpcgh was ^^ïss 'siaers te biech-

ten, en ter tafcle des Heeren te gaen: die dit twee oft dry-^

mael deden^ wierden voor groote HeyUghen ghehouden^^

oft voor hypocriten ghefcholden, die bonen andere wilden

uytfteken. Hier by quam noch het bedrogh des vijand rs

dier vele uytftreeck met eenen valfchen fchijn van eerbie-

dinghe^ om de welcke fy hen ontliielen vande H. Com-
municj bedeckende alfoo hunne onachtfaemheyt met den

mantel van een verkeert refpeót der godtf-dienftigheyt,

wtr/dt Inder voeghai dat de Societeyt hier in groote fwaericheyc

^door^de
g!"^chadt heeft , om het rnym ghebrnyck der VL Sacra-

Secietejt, mcnten in te brenghen ; in fbnderheyt als die niet wey-
nigh vermeerdert en wierdt door het onbehoorlijck beie-

gheoen der ghener, die*t hadden moeten vervoorderen.

metgroo^ Onfè Patres hadden 'tvolck te Valenticn verweckt om
ten of~ dickwils te biechten en te communicerenr hier om zijnfè

ghehouden ^heweeft voor menfchen van een gheveynft

leuen ende leeringhe , iae oock op den preeck-ftoe! voor

alfuleke afgheroegen. Daiifoodefe beroerte daghelijcks

reer.

' Ui

aen-
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aemiam , ende de herten vande ghemeynte tTamen van

ons en vande H. Communie vervremde, heeft den Archf-

bifchop Thomas deVillanoua de Theologanten vande ^^v ^^er-

ftadt by een -gheroepen, ende nae een rijp onderfbeck van- ^'^^

de leerincrhe den voldicnden Sondacrh cv^ee uren lan^h fel-
''^^'^ ^'

ue alle fijn' oiiderfaecen verweckt om de heylighe Sa-

cramenten immers eens ter weke te ghebruycken. Dier-

ghelijcke opvallen heeft de Societeyt op vele plaecfèn uyt-

gheftaen -, maer altoos , Godt lof, met vermeerderinghe met

van vruchten: te wijle doch ouer al by ondervindinghe '^'^^^^^^

ghebleken heeft, dat den toeloop des volcks niet alleen tot

onfe, maer oock tot andere kercken dies te grooter is ghe-
^ weeft, hoeder meer ftrijdts en teghenheyt is voorgheual-

len. Den Cardinael Baronius noemde de kercke van ons en lof

Profes-huys te Roomen Anastasia, dat is, VerrijfenifTe, ^^«^^

om darter 'tverftoriien ghebruyck der heylrgher Sacra-
°^^^^^y^-^'

menten wederom in verrefen was. lek moet hier by ftel-

len het ghevoelen vanden weerdighen P. F. Hieronymus

Romanus,een man door fijne godtvruchtigheyt ende ghe-

leertheyt feer bekent: den wekken fprekendc vande be-

ghinfelen der Societeyt, foo onvermoeyelijck endenutte-

lijck voor de H. Kercke draeuende, feght AèMs\'K.oomenis ghewy-

op eenen ooghen -blichjoeel a^^erandert: ^ani die 'urlenden Godts&^^^^U^*^

fverdeylen hen ouer die defiraeten ende "leghen ymde fiadt^ om "^'^^ ^ '

Am elck^ een ouervloedigher behulpftcm te Ivefen. oAlfdan heeft

haer d'oude denotie njun d'eerHe H. Kercke irit hegden ijmdt

Btechte ende Cornmiime hegonfl te yermeurden^dfdan het n^olcl^

tot; de Kercken ende fermoonen met groote menighte te loofen.

Vele dierghelijcke redenen vervattende tot lof vanden ar-

beydtder Societeyt, met den wekken fy 'tvolck tot bet

ghebruyck vande heylighe Sacramenten verweckt.

Dit is 'tgliemeyn ghevoelen van alle fteden
,
ghelijck

G g 3
' oock
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oock een oudt en treiFelijck borgher van 'sHercoghen-

bofcK ouer thien oft elf iaeren aen iemandt van d'onie met

deie woorden yerklaerde: ^ater^ ick^en k^n mtj72e Mijdfehap

met bedlvinghen , als ich^defe fiddt federt wvpe comfïefjo ver-

andert fie : tn jonghen tïjdt pUgh men feer felden te biechten

en te communiceren ^ lae te gecken rMï de ghene die buyten de

*TdcJch-daghen daf^üden doen : nu fouder ecngoet Catholijcl^

fonde njan waecken^dat hy ten minfieti op alle L.Vroulf)en^daghen

mde Hooph-tpjden het lichaem des Herren met en nuttedcTct wat

in alle plactfe IS de Societeyc woonachtich^daermen 'tfelue niet en
linden, moet bekennen ? In Mooren- landt ende laponien heeft-

men leer dicwüs^om de menighte des volcksjhecle nachten

met biechte te hooren moeten ouerbrenghen: wat wonder
iflet dan dat dcfen arbeydt in fommighe plactfen van Eii-

^ropad'onfe fooouervalt, datter gheene tufte en '\s voor de

werck-Heden,nacdemaeldic oock onder dcHeydenen ghe-

fchiet? Als P. Landinus het ftedeken Syluano mee de nae-

biierighe plaetfen van Ferraren ende Florencen,^ nefFens

vele andere Bifchdommen, ren verfoecke vande Prelaetea

doorliep, ende met fijne predikatien onderwees ; ilTer fulc-

kcn ghcloop gheweeft om te biechten, als ofhetHoogh-
tijdt van PaeHdien gheweeft hadde. Oiierwegh gaende

* wierdc hy van'c volck befet en omringclt , zcw eynde hy
niet door^aen en foiide, voor datfe al crhebiecht waeren.

Eenidic hebben hem inde boffchen ende diebergrhten fbo

iangh va ft gehouden, rot dat hyfèallegader in biechte ghe-

hoort hadde. Van dufdanighe ghelchisdeniften zijn de

hiftoricn onfer Collegien vol: want de Societeyc feer

forghvuldi^h is om den gheloouighen in te ftampen hoe

noodtwendigh het is,cene volcomene biechce te fprekeii

met berouw ende opfet van beteren.

Dit ghebruyck vande heylighe Sacramenten hoe wel

noyc
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noyt onderbroken 5 worJe nocht.ms voor goct hernomen "^^^^otis

iaeilijcks met den Vaften-aLiendr,ends maendjli) ck met de ^^^'^"_

Generale Communie: want naedemael het voornemen ^«t^/f,

vande Socieceycis^ alle misbiuycken nae vermogïien af te

fchalien ;{bois't datfe, liende het voick-dty dagnen voor

den Va'ften Ibnder tiiclicoft toom vande vreefe Godts tot

alle mocdi-williglieyt ende ouerdaet uytgheftort, alle

, iniddelen voorgliewent heeft om teghen ditabuys aen ts

rijden. Die van't Collegie van Gandien hebben der groo-

telijcks in ghearbeydt, ende oock totccn- bloede toe ghe-

i «aftreden. 'sDaeghs voor afch-dagh bouen de boetfuchtfghc

^ vermaninghen diefe langhs de ilraeten deden, ftelden hen

feluen tot een voor-beek ende verwsckiel van penitendc.

Ses ghinghender bloot 'shooics end.e baervoets met cene

Ian;:i;he koorde om den hals, twee met den rtü^^he bloot^

i

heniehien fcherpelijck calujdende, andere meteencriiys

cnde dootf^hooit , elck een ghelijck hem den gheeft Godts

ingaf, ende nae dcu ijiier die hem dreef teghen de mif-

braycken, van dien tijdt..

In andere plaetfen heeftmen andere middelen ghe- ^/^ ygke-

brayckt: waer van wel het profijtelijckfte. gheweeit is ^^^
^.J^^^'^

'cghebedt van veertigh uren, 'twelck op de dry laetits

daghen vanden Vaften-auendt met groote viericheyt- eer-

fteüjck begonft is ghewee ft door de Sodalcs vande Hey-

lighe Moeder Godts, ende nae der handt iaerlijcks ver-

vol^ht.foo met <^root cieraet vande kercken.als mee fchoo-

nemufiecke ende hoffelijckendienft: waer door allenghf-

kens te we^he g;hebradit is, dat defe nu niet meM dadien
van moet-willigheyt,maer van aendacht: ende godrf-dieii-

ftigheyt fchijn-en te wefen. Pan lus den V. vele iaeren te vereer.^'
^

voren fich vernoeohende in dit voorftei vande Societeyt, f'X.

iiteft vollen Anaet verleent aen aile ^ die op een van dele

dry
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dry daghen ghebiecht ende ghecommuniceert zijnde, inde

kercke vande Societeyt hunne ghebeden fouden ipreken:

*twelck fulcken krachcighen fpoor gheweeft is , om de

deuocie te vermeerderen, datmen nu fier, niet alleen d'in-

woonders der fteden, maer oock in fommighe landen

heele dorpen met cruyflen en vaenen proceflie-wijs naer

onfe kercken comen. Inder voeghen dat , behaluen de

biecht-vaders vande Societeyt , oock alle Religieufèn en

Priefters nauwelijcks glienoeghfaem en zijn, om allede

biechten op die daghen te hooren. Dus fuldy inde hifto-

rie vande Societeyt vinden, datter dicwils op die dry da*

ghen in eenighe fteden dertigh, veertigh, vijftigh duyfenc

cnde meer heylighe hoftien uytghereyckt zijn.

Euen wel lbo dit maer iaerlijckfche Aflaeten en waeren,

cndc noodigh fcheen te zijn , datter teghen de fluymerin-

ghc vanden deyfcnden tijdt meerdere verwackeringhc
Generae- foude wefen ^ heeft de Societeyt ghevonden de maende-

°^'
lijcke Communie, diemen de Generaele noemt ^ uyt reden

dat, ghelijck foodanighe Proceflie ghenoemr wordt Gene-
raele te zijn , tot de welcke men van alle kercken komt,
alfoo oock defe Communie, tot de welcke men van alle

kanten komt. Aen defè heeft infghelijcks Pau lus den V.
eenen vollen Aflaet voor lenende ende doode ghejont,

met foodanigh onderfcheyt van andere Aflaeten, datmen
defen niet winnen en kan,dan communicerende ter plaetfe

daerfè ghehouden wordt, *tzy in onfe kercke oft elders.

De vruchten die hier uyt volghcn,zijn ontallijck, ende den

toeloop des volcks onghelooffelijck. Te Roomen hebben
fomwijlen vier, fbmwijlen vijf Cardinaelen op verfchey-

den plaetren,inde felue kercke^op den feluen tijdt^ vele uren

het hooghweerdigh heyligh Sacrament uytghedeylt : man
heeft oock aldaer bevonden datter nu fefthien,nu twintighr,

"nu

mHme.
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nu dertigh duyfcnt menfcheii op ecnen dagli aende tafel

. des Heeren ghefeten hebben. Te Lisboa zijn noch on-

langhs op eenen voor-noen vijf-en-twintigh diiyientghe-

'conlacreerde hoflicn vertiert^ elders min oft meer, nae ad-

uenanc de grootte der lieden, en de menighce der inwoon-

ders: de welcke nu,als eene macndelijcke rente, defen fchat

hunner helen komen ontfanghen.

HET SESTE CAPITEL.

Vfi'^de gheefldijcke Bxcrciüm des H. Ignftt^y mde
hmre meni^h^Hldighe '^rmhtm,

E T boecksken der Exercitien van den H. li^natius

_^ is wel kleyn van beflagh , maer groot van inhoudt^

eiren in woorden^ maer diep van finnen-, (Iccht in be'worp,

maer ghewis in redenen ^ onachtbaer nae den uyteiiijckeii

fchijn, daii fbo kradirioh inwendigh, datmen met reden

{oude moghen twijfelen , offer door alle de boecken ende c,.,

glieleeitheyt vande Societeyt tTamen 100 veel goedcs inde n^« va»

H. Kercke ghefchict is, als door dit alleen. Immers foo •^•(g»^-

veel iffer af, dat fbo wne den verborgen fchat die'r in beflo- TJen"'
t-en is, met eene ftille befigheyt hebben weten t'achterhae- van Lu^

len, den drift vanden gheefl: Godts , ende het merch vande ^''^^"^

Chriflelijcke volmaecktheyt daer in ghevonden hebben, ^.^ 5,

Ludouicus Strada een voortrefFelijck ende wijde-beroemt BcmAr^

man uyt Sinte Bernardus Orden , de vruchtai van dit j^
^^'

gheeftelijck vertreck ghefmaeckt hebbende, heeft daer t;,J^^r-

fulcken bevallen in gjhehadt, dat hy het noemde de be- thoio-

quiteme ker-fchole oft rwmtiaet des deughdtfiemen leuem ^an ^'^^^^^

Godt aen alle menfchen ghegheuen . Bartholomasus Torres Bi[cho^

Bifchop van Canarien vol vanden H. Ghecil , die hy daer ^^«. ^'*-

H h uyc

:erct-

nanen.
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iiyc crhefoghen hadde y plecgli defe woorden te ghebruyc-*

ken: Godt gaue dat "Vpy defen fchatfoo moghten achten y als hy

"^eiteloeerderenü! Den Heer ü mijn ghetuyghe , dat ick^op de

dertigh iaeren die ichjnde flud:cn njerjleten hehbe^ ende njele dit

ick^ nu befigh ben met de Godtheyt uyt te leggheny noyt tot mijnen

corbaer foo njeel gheleert hebbe ^ als ich^den tijdt ^an "^eynighe

daeghen inde Exercitien hebbe ghedaen. Ick^ hebhefe aen njeU

CheeBelijcke en '^ereltlijcke perfeonen aenghepreeckt , en nie-

mandt njan alk en ijjir uyt ghefcheyden [onder opentlijck^ te be-^

lijden datfegheene fchatten daer ajoor en[ouden loillen njerkiefin,

vanLu' j-jfoe loffelijck fprecckc Ludouicus Granatenfis , een lichc

Cranat vandcr Picdick-heeren Orden,van dit boeckskenPFFïf de[e

*Tredickc exercitien y feghc hy, heb ick^fio groote gheeflelijcke '^'jsheyt

hecfy bekomen , dat mijn leusn te cort ü , om al te be[chrijuen 'tghene

Manri- pjy Q^^f ;'^;^^ y^/^^ /;^^ ^^ kennen ghegheuen. Als den Her-

§v!L-^ to^be van Mantua de boecken van ilnte Carolus Borro-
txerci- o -11 ril 1-1
liis. mcELis doorlagli ende pnees, leyde den Heyiighen tot hem:

S.Caro- Ickjjeb etn cleyn boeckskcn in mijnen lejfè??aer, daerickjneer uyt

lus Ber- Ijale dan uyt mijne gan[che bibliotheke . De reden voeghde hy
tonttim»

ftracks daer by . Want ick^ de '^tateren als uyt defonteyneynjeei

fuyuerder ende oueryloedigher daer uyt[chefpe. Maer boueii

alle ghetuyghenilTen is donwederlegghehjcke uytfprake

TaHltu van t Hooft der H. Kercke Paulus den III. die'r aldus af
den 1ir. fey^-ii^ f]ji^' ApoftoHjcke BuUe r D'Exercitien T^ijn Volgodt-

fvruchtigheyt ende heyligheyt ^ heel heylfiem, ende nut totfiich^

iinghe ende gheefielïjcken ^voortgangh: de H^elcki grootghe'^ight

ghehadt hebben tot ^-voordermghe vande ouervloedighe Vruchten

die Jgnatms met fijne Societeyt in de H. Kercke falie kanten

met en laet njoort te brenghen. Dit is het boecksken , waer
door foo menigh fondaer bekeert is , foo vele kloofters

vervult zijn, fommighe Ordens de reformatie oock aen-

ueert hebben^heel Chriftcndom tot innigheyt des gheefts

ende
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ciide bctrachcinghe der volmaecktheydc noch daghelijcks

verweckt worde. Dan ghelijck het amber niet en treckt ^^^^^^'^^^

als glievreuen , ende de Ipecerijen hare kracht niet en ver-am;i^

fpreyden als ghcftampt, en het moftaert-faet fijne werckin-^''^*'^^^

ghe niet en doet als gemalen, alioo blijuenoock de hcymcJ^^^^^'^

lijcke vruchten van dit boecksken der Exercitien
,
ghelijck f^ f rc^-

in haer iaet verborghen, tot datfe met een behoorlijck ghe- ^^^^''

btuyck voor den dagh ghebraght worden . Die het met^^^^^^TT

ernlte gheproeft hebben, lullen't metter daedt goedt doen.
j^/ertan:

Eenen Priefter^diemeer camer-fpeelder was ais Godts die-

naer, om fijne guychelerijen ende aldcrhandeboerten, dieHiftonse

hy met openbare vererghernilTe den volcke voorhiel, de fel- ^°^- P*^-

iie ghebruvckt hebbende, wierdt loo verandert, dat hy mee
'

€ene koorde aen den hals op den precck-ftocl quam, ende

aldaer voor eene groote menighte der omitaenders mee
flilckebeweeghelijckheyt vergiffenilfe badtouer fijn boos

eixie fchandaleus leuen , dat hyle allegader in traenen dede

vloeyen.

Te Mefline was een iongh edelman van alle tucht af-

gheweken, wien noch kcrckers,noch galeyen, noch andere

dierghelijcke caftij dinghen konden tot fijnen plicht doen

keeren : d'Exercitien alleen van S. Ignatius hebben vanden

wolf een dweegh en buyghfaem Ichaep ghemaeckt. Su le-

ken ghewelt heeft ouer 'tghemoedt dit gheeilelijck werck.

Wy hebben ghefien datter vele beiaerde ende diep-ghewor-

telde vijandtfchappen door defen middel uyt de nijdighe

herten gheroeyt gheweelt zijn-, vele toornighe, onkuyfche,

ghierighe menfchen in faechtmoedighe,fuyuere,milde die-

naren Godts verandert
j
jae oock loden en tooueraers van

^^^ ^^^^

hunne hertneckigheydt ende duyuelfchen handel tot ken- duvandc

nilTe van hunne dwahnghen ende fauten ghekomen. .
Socmeyt

Wat de Societeyt bclanght, wy moeten bekennen dat^J^^j^

Hh 1 het^^»,
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her Godtlijck vier , 't welckwy eeniglifins de wei-eldc doar
ghedraghen hebben , eerftUjck in dit boecksken vanden
H. Ignatius ghevonckt heeft ^ ende hier aen noch dagehjcks

den ijner onfteken wordt , niet alleen vande werck-Uedcn
die aireede inden AA^ijngaert des Heeren aerbeyden, maer
oock vande Nouicien die hen daer toe bereydemwelcker

aerdcende rechtfinnigheyc voor al acn defen toec-ileen ghe-

proeft wort.Soo dat het geenffins te verwonderen en is^ dat

den H.Carolüs Borrom^Tus^de H.Terefia, den weerdi^hen

Abt van Lieflies Ludouicus Blafius, endc Moeder Anna de

San Bartholomé, ende meer andere uyt dcfe mijne al mede.
ghetrocken hebben hun gout vande GodtlijckeÜefde, met
de welcke fyden aenvangh ende voortgangh hiuiT gheefte-

lijeken leuais rotten eyndetoe heylighhjckverciert , ende

verdienftelijck berijckt hebben.

wat op. Dks niet teghcnftaende
,
ghelijck den nijdt altoos de

""^f^
fy fchaduwe vande dendit is, lbo heeft dit boecksken ^rooten

cfoctcdcn o ^ o

hebben, opval gheleden , niet alleen vande ketters in. Duytilandt
( 'twelck tot eere moghte flrecken ) maer oock van fommi-
ghe Catholijcke in Portagael: by de wekke^in fonderheydc

te Coimbre , voor ghewis ahehouden wierdt, datfe <2xoo-

te vremtheyt van verfcheyden ende lelfaeme fpoken faghen
Hiftor. alle ^{q {^ej-j iY\ dit boecksken lieten oeffenen. Weick ghe-

^

oc. p-'^
j-^i^^j-jj- ^QQ verre geloopen is^dat den Cardinael Henricus aen

den Redoar vande Vniuerfiteyt belaft heeft, lïier op te let-

ten, en wettelijck onderfoeck te doen. Maer iboder een van

den hoop, die fulcks feyde gefien te hebben,met bevallijck-

* heydt aen den Notaris (die't opfchreef ) verklacrde, dat hy

fyièluen gheduerende d'Exercitien ghefien hadde,ende lee-

ren kennen , om der fonden wille, als een Icclijck ende feer

fchioomelijck monfter ; is de kluchtighe andwoorde voor

ecnelofbaere waerheyt opghenomen, ende de leughenach-

tighe
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tighe maere als eeneii roock gaiifchelijck verdwenen.

Noch meer dinghen zij nder die wy tot lofende verwon-
deringhe van dit boecksken moghten verhalen ^ dan onc-

gheiie my alles, om een woordt oft twee hier by te voeghen

vande Exercitien felue,hoedanigh die zijn, op wat maniere

fy ghedaen moeten worden ^ wie, wanneer, en tot wat eyn-

de hen inde felue behooren te oeffenen . Hun wefen voor't hoedae^

eerft beftaet in een grondigh onderfoeck van fijn eynde , f^^gh Mc

waer toe men van Godt ghefchapen is , ende der middelen ^^^"'

hoe men die gebruyckt oft misbruyckt j waer in gevonden

wordt de kenniffe fijns fèlfs, leydende tot een' oodmoedigh-

heydt ende beklagh fijner fonden. Ten anderen in eencn le-

nenden voorfla^h van^t aldervolmaeckfte beeldt Christi,
'twelck wy in alle deughdelijcke manieren moeten conrre-

feyten, nae dat wy de fonden nu verfaeckt hebben. Ten
derden , in een* onderling;he ende foete verfaeminghe met
Godt , de welcke de ghelij ck-eenigheyt , als moeder vande

liefde,altoos plagh voort te brengen.Ende dit zijn de dry foo

vennaerde weghen des gheeilelij eken leuens, waer van den beflaen in

eerileo^ den fuyuerenden ; den tweeden, denverlichtenden; ^P
'^^^'

den derden, den vereeni^enden wedi ofhenoemt wort. Om
de welcke nuttelijck nae den oprechten gheeft van S.Igna-

tius te wandelen , moet men fyfetuen immers voor eenen 7/^^^»

fekeren tijdt ontblooten van alle uytwendighe bekom- ^

meringhen,ende buyten "tghewoel der menfchen in een ftil

vertreck alleen met Godt handelen , om fij ne ftemme beter

te vatten, ende fijne graden ghetrouwelijcker waer te ne-

men. Maer ghelijck, hoe defe weghen heyligher zijn, ^« sen

hoefèdieste flimmere ftraet-fchenders hebben, diefe ixioz^^y^^f"

hun afgunftigh bedrogh onveyl maken ; foo ilTer bouen al

van noode datfe eenen beftierder oft leydtfman hebben die

hen latm oeffenen, aen den wekken fy al hun voorvallende

ghedachten, bekoringhen
^
gheneghentheden , begheerten,

"Hh 3 iii-

ma.n.

v>
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infpraken, infumma hun heel herte ganfclielijck openea,

Waer door den Paus Gregorius den XIII. beforght zijn-

de 5 als hy verftondt dat den Cardinael Georgius Radziiü-

luis met fijnen broeder StaniflauSjfich tot d'Exercitien wil-

de begheuen, aen P. Achilles Gagliardiis die beuolen heeft,

die in defèn handel wel bedreuen was
;,
dat hyie beyde met

fijn voorfichtigh beftier behoorlijc foiideoeffenen,ghelijck

hy oock ghcdaen heeft, met een onvergelijckelijcke vrucht

van heel Polen , diedaer uyt ghevolght is. Defen leydtf-

mannen ftaethet toepte oordeelen vande bequamigheyt der

pcrfbonen oflè goede herfenen hebben om alles te begrij-

pen : want daer gheene krancke hoofden endc lofle finnen

mede en konnen bedijen. Daer-en-bouen tonderfoecken

met wat meyninge men die gaet beghinnen^ofhet is om be^
Meften raedt te nemen ouer de keufe vanden ftaet des leuens: welc-

m^fj}van ^^ ^^^^ ^^^"^^ vande vernaemfte redenen is , die men moet
godts waer nemeii om d'Exercitien te doen

;
ghemerckter ghee-

ro(pt nen fekerderen middel en is om Godts wille ouer fijnen

roep te kennen. Oft wel,als men nu de verkicfinge van ftaet

ghcdaen heeft, of het is om den feluenChriftelijck,naead-

,
uenant de voimaecktheydt die*r in vereyfcht wordt , teii

eynde toe uyt te voeren ,
ghelijcker vele Prelaten der heyli-

gherKercke ende wereldtlijckePrincen noch daghefijcks

doen. Soo veel ons aen-gaet, die vande Societeyt zijn, heb-
vvorden ben voor ghewoonte alle iaren acht oft thien daghen langh

*^Zide
^^^^^ fcl^c hen teoeifenen, ten eynde den gheeft, waerhy

Socteteyt lewers in moght verflapt oft vervallen zijn , met fboda-
ghedaetu nighen inkeer wederom gheftijft ende opgherecht worde^

't welck, Godt lof, met iülck eene gheluckighc uytcom-
fte bevonden wordt te ghefchieden , dat wy een groot deel

vanden ftandt ende welvaren onfer Relicrie aen defe Exer-

citien vaooiifcn H.Vader moeten toefchrijuen.

HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

Vftnh ghcdienfBgheydt der Socutcyt int hjF^^en

cvPinde etcYrm menfchen^ du met de hfieflighe oft

ftndereJteckten ende ongheuetüen bemnghen zijn,

E Societey t ftierc altoos haere gangliën nae de voet- ^^" ^^^'

ftappen van haren Vader den H.Ignatius^die in'c be- i\^m
ghinfel fijner bekeeringhe te Manrefa meer forghende voorfirght

andere behoeftige menfchen^als voor fy feluen,van deure tor "^^^'^ ^*

deure ghingh bedelen: want als hy nu eenighe penninghf-
^^^"^^'

kens oft eetware vergadert hadde , riep de ^hairrele lieden And. Lu-

by den anderen op de hoecken vande Itraeten, ende deylde^^^
g

al fijn* aermoede wederom uyt.Soo nochtans^dat hv hier in

degheeftelijcke bermhertigheyt meer voor ooghen hadde,

als de lichameHjcke; want ghebruyckte defè gheleghenr-

lieyt,om dit onwetende voick te leeren al dat hunne faligh-

heyt aenghingh. Onder-tuflchai, ghelijck oock d'aermoe-

de onbcfchoft ende qualijck ghemaniert is ^ moeile hy^

veel moedtwilligheydts van fijne voefterlinghen lijden

:

't welck hy al-te-mael ieer gheerne met een* onverwinne-

lijcke patientie verdroegh , om hunne fielen te winnen.

Naehetverdeylen van fijn* aehnoeffen ghingh hy nae het ^»'^''»^

gall-huys om de fiecke te trooften en te dienen : daer zijn- l^''^^^'

de, vermaeckte hy hun bedden , wiefch de vuyligheyt van-

de wonden af, iae, om eene heerlij cfce vidlorie ouerfy

fcluen te behaelen , foogh oock en leekte het etter vande

ftinckende feeren. Niet min en moghten de kinderen doen, ^^^^ '^''^-

als defèn ijuer van hunnen Vader , naevolghen . Daeromf
J^^^-''**

d eerfte Patres te Venetien ghekomen zijnde, om van daer y^»,

VQordei nae 'theyligh landt se fchepen , hebben dies aen-^

gaende
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gacndc niet met allen onder hen ghelaten van alle gheefle-

iijcke cndc licharaelijcke gliedienltiijheydt , die men den
S. Franc, fiecken plagh te bewijfcn. Onder al fcheen uyt den ijuer

^,«r~ van S. Xaiierius, vanden v/elcken hierom den Paus Vrba-

Bnlla niLs ghetuyaht inde BuUe van fijne Canon izarie, dat ny
Caiioni- ^-^Q^ p/^lclze njierigheydt der liefde aen d'aerme fiecke merjfcLen

tnde gaji-hujfenghedient heeft y dat hy felden ojun henfcheydde,

ende rnet fidc^en <uersieruen der (innen de ojuylfte "bereken uyt-

gheyoert y dat hy memghmael 'tftmcl^nde l^xter ghedroncken

heeft y faermede hy de IpalgheIijcke ende ongheneefiaere J^eerext

afghelcAffen hadde. éMaer aljfè nu m doodts noodt '^'aeren , dan

n;erg(tt hy oock^fijn eten en/Iaepen^ende n^an Godt njerfiecl^

zijndey en njerlietfe noch by daghen^ noch by nachten j dat doende

met foo blijden ghelaet ende ghelpiilighen medt, dat men feyde

dat 'tfijne ghenoeghte '^as atn de kranck^ endeferi'^ende menfchen

te dienen. Sy hadden t'lanien een verdragh ghemaeckr^eerfe

hen in verfcheyden gheweften verdeylden, nerghens dan ia

gaft-liLiyfen op te trecken^om den fiecken te dienen. Oaer-
p. Lat^ iulcks P. Laines met Canifius te Loretten ghekomen zijnde,

^^Boba-
^^^^^ ^' Bobadilla felue kranck wefende te Regenfborgh,

Ma, zijn derwaerts ghegaen : ende hebben oock met fiecke leden

den kraneken diedient, niet tedienflaende datfe van vele

treffelijcke perioonen t'hnnnen huyfe ghenoodt wierden.

^.Jaim^ P.Iaius, biecht-vader vanden Herto^he van Ferraren^plagh

hem uyt het hofnac het gaft-huys te vertrecken, fegghende

dat hem veel aen^henacmer waeren de fwaerc reuckcn der

fiecke die hy diende , als de foete reucken der houelinghen

die hy vloodt. Den Cardinael Henricus van Portugael te

r^Myro, Mora in't gaft-huys komende^heeft aldaer P.MyroProuin-

ciael van d'onfe, niet fonder groote verwonderinghe^onder

d'andere fiecke ghevonden , oogh-fchijnelijck en metter

daedt flende waerachtigh te zijn^ dat de Patres hun werck

makea
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maken vande krancke behulpfaem te zijn, oock tot

hun eyghen onghefontheyt toe. Wat en heeft P. Laines

en andere aen de geqnetfte foldaeten niet ghedaen^als Vega

den Vice-roy van Sicilien , Africa een ftadc van Barbarijen

belegerde? niet alleenen heeft hyfe ghefpijft,maeroock

hunne wonden gefuyuert, met faluen vcrfoet^met doecken

bewonden, ende in alles bygheftaen. Wat dienften en helpen de

docnfe noch daghelijcks aen de fclue inden legher niet?^^^^'''"

fy bewaeren hunne fielen , fy befordien hun lichaem, fy

verftercken hun ghemocdt, fy befoecken de fieckc, fy

trooften de ghevanghene, fy helpen de fterucnde, fy begra-

uen de doode. En om alles in't cort te fegghen, en laeteii

gheenemoghelijckeghedienftigheyt achter, oock metpe-

rijckel van hun leuen.

Dit en kanmen niet klacrder fien als inden tijdt van Acdiemn^

pefte,wannecrfe allegader hun lijfwaeghenom deverlac-'^''^^^'-/^'^'

tene fieckc by te ftaen : hoc wel defèn dienft niet alleen te

velde onder het krijghf-volck, maer oock ter zee onderde

matrooièn , ende noch ouervloedi^her inde fteden onder

d'inwoonders gheploghen wordt. Van ons Nedcr-landt

moghen wy fcgghen, datter fchicr niet een huys oft Colle-

gie en is^ of daer zijn verfcheyden Patres uytgheftelt ghe-

weeft in dierghelijcken noodt, om de goede ghemeynte te

helpen. Hoe veel van die hun leuen daer in ghefchoten

hebben,maghmen uytter ghiffen fpeuren in die van Ant- wae^en

werpen alleen , daerder tot vierentwintigh toe binnen ^^" ^^"

corten tijdt tot een* offerande van defeChriftelijcke liefde

gheworden zijn. Elders wel min in ghetal, nochtans vele,

ende met gheene mindere vierigheyt : ghemerckt het ons

allen kennelijck is , hoefe ghelijck om prijs gheloopen en-

de aenghehouden hebben, dat hun defè gheleghentheyt

vanden euen menfch te dienen, voor andere foude ghejont

I i wordeuj

uen.
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worden : *twelck nu bekomen hebbende , ahinahcn foo

bly ende vlijcigh inde doodr, als oyt lief-hebbers der we-

reldt nae feeften ofc braydlotten deden. Daer zijnder on-

der hen foo ijuerigh gheweeft, datfe by ghebreck van dra-

ghers de fieckc felfs op hunne fchouderen ghenomen, ende

onder het dack ghebraghc hebben j andere die met leede-

ren door de venfters ingheklonimen zijn, om by de fiec-

ke tegheraken, die fonier men fchelij eken trooft tuffchen

de doode op hun fteruen laghen. Sommighe oock die

'tvier nu mede ghevat hebbende, met omwonden hoofdt,

( hoe fwaerhet hen viel) eucn wel de verlaetene fielen gin-

ghen tot de falighe ceuwighcyt bereyden, diefe feluckorts

daer nae verwachteden, ende (ghelijck te hopen is) iiu

ghinghen. Soo fterck is de liefde, datfe oock inde doods

de doodt verfmaedt, ende, ghelijck aen*c vier, niet op en

houdt van wercken, foo langh alffe voedtfel van haere

vlammen vindt.

HET ACHTSTE CAPITEL.

Vanden arheydt ende vruchten der Societejt

onder de Hejdenen^

T Ot noch toe ifTcr voor 'tmeefte deel ghefprokeii

_ vande dienften der Societeyt diefe aende H. Kercke

binnen Europa ghedaen heeft : de welcke hoe welfe niet

weynigh oft gheringhe en zijn , krijghen nochtans ee-

nen grooten aenwas vande dry andere deelen der wereldr,.

Den ijuer daerfe al mede verfpreydt is. Sy liet haer voorftaen , niet
vande

^net cencn eer-fuchrighen moedt (als Alexander) raaer
Socteteyt

,
c>

^

.

i i • i rv v i

foeckt een \^^^ ccncn ruym-hemghen ijuer (ghelijck Pauius) dat
m^Hvve ccne wereldt aen haere liefde te en^he was : waerom wil-
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de noch verder pooghen,eiide den ftandartdcs H.Cruys
onder het vendel I e s v by onfc teghen-voetcnaers toe

d^uyterfle paelen van Afïa, Africa ende America toevoe-

ren. Dit voornemen ghelijckfe door Godrs gratie mee
cenen grooten moedt beftaen heeft, alfoo wordt het noch

hedeni-daeghs metghelijcken ijuer uytghevoerr, dcnHee-
re fulck een voorfpoet aen hunne gheeftelijcke wapenen
des Chriften gheloofsgenende^dat noch de Griecken^noch

deRomeynen t'famen met alle hunne vidorien foo vele

landen vcrouert hebben, als wel de Societeyt Rij eken en

Prouincien^op min als een' eeawe, ten deele met het waer-

achtigh ghelooue verlicht, ten deele aen 'tfelue ghehee-

lijck onderworpen heeft. Den H. Xauerius was den eer-
y-^/^^et

ften, die de bane aende glorie vande manhaftighe daden voor,

der naecomelinghcn opende. Defen wierdt ten verfoecke

van loannes den III. Conins^h van Portu^ael , vanden ^^orUopt

Paus nae Ooft-Indien gefonden: wiens Rijcken hy Schier f^^ .^^^°

allegader met eenen onverdrietighen arbeydtende onvcV" indien

,

moeyde vlijtigheyt, nu te water, nu te lande , door me-
nighte van perijckelen ende onghevallen , doorloopen

heeft, laetende ouer al in'tafworpen der afgoden, ende

'toprechten der cruy{len,ontallijcke teeckenen van fijne

vruchten die hy inde bekeeringhe derongheloouigerdede.

Van hier is hy nae laponienghereyft, een Rij ck tot dien ^^^/^^"

dagh van't licht des Chriften gheloofs onbefchenen , al

waer foo hy nu dry Coninghen met eenen onuytfpreke-

lijckenhoop volcks bekeert hadde, is van fijnen ijuernae

China ghedreuen , om oock met verbeurte van fijnen hals

( des noodt waere ) den ingangh van dit maghtigh landt ^^^^^'''^^

te openen , voor defen aen alle vremdelinghen, ende dies
^°'^'

volghende aen't heyligh Euangelie ghefloten. Maerinde
hauen van Sanciano ghekomen zijnde, heefter, ghelijck

I i 2, eenen
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eenen anderen Moyfcs voor de deure van't langh-ghe-

wenfchte landt van Belotcen, die van'c eeuwigh lenen ghe-

vonden,als hy meer vanden ijuer der fielen, als vande

kortfe uytgheteerc^in't beghinfel ( foo hy het nam) van fij-

nen loop, d'alghemeyne fchult van onfe fterfFelijckheyc

aen Godt, den vergelder fijns arbeydrs,met een faligh eyn-
^^^^^ö"'^ de betaelt heeft. *tGheuoelen van Thomas Bozius is, dat

'alle de ketters t'famen van Simon Magus af (die den eer-

ften w^ ) tot Caluinus , oft oock den laetften van defen

tijdt toe (die vry al wat veel duyfenden in ghetal fouden

zijn ) foo vele fielen niet en hebben van't heydendom tot

de kennilfe C H R i s t i ghetrocken , alffer wel Xauerius

alleen tot het waerachtigh ghelooue ghebraght heeft:

want doch den aerdt der ketteren is , niet de fielen der

ongheloouighe tot Godt te bekeeren , maer
(
ghelijck den

vijandt-menfch van't Euangelie) hun onkruydt ouer die ai-

reede bekeert zijn, te faeyen, en die te verleyden.

vjvordt E)e voet-flappen van Xauerius hebben vele andere van^
gevoight de Societeyt ghevolght: wekker vruchten men fpeureii
•vHtinn- magh uyt den oogtlvan een iaer alleen, alfle bouen de

dry-hondert-duyfent fielen aen't heyligh ghelooue ghe-

wonnen hebben.'tEen iaer is wel fotnwijlen wat fchaeril'cr

ghevallen als *tander^ doch gheen foo flechr, of vele duyfènt
dit vele fielen zijnder inde fchuere des Heeren inghevoert. Ende

^rhlnai
onder defe, befonder in Indien en laponien, vele Conin-

%ï}dcn ghen en Princen met vrouwen en kinders: wekker nac-
è^kcfrcK,

i;j-^en om de menighte ick voor by gae. Doch en magh niet

verfwijghen den Coningh vanTamba, die nae fijn doop-
fel noyc te velde en ghingh,ofhy en voerde den foeten

naem Iesvs in goude letteren bouen op fijnen helni,ach>

tende dat hy de meefte fterckte teghen de vijanden hier 'm

foude vinden: noch oock de Conindien van Saxuma aidc

vaa
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van Omura.Waer van den eerden, foo haeft hy met 'they-

ligh water OUergoten was, den afgod t met fijn' eyghen

handen ghebroken,ende den tempel des fclfs in brandt ghe-

fteken heeftrden anderen veertigli dierghelijcke afgodifche

tempels ter aerde gheleght , niet fonder gheuaer van op-^

roer, ende van fijnen Sraet te verliefen. Hy waseenen van

die dry Coninghen , die hunne neuen als gheianten uyt

laponien nae Roomen aenden Pans Gregorius den XIIL
fchickten,om inden naem van hunne Rij eken behooiiijc-

ke ghehoorfaemheyt aende H. Kercke ende den Apollo-

lijcken Stoel te bewijfen, ais bouen in't tweede Boeck bree-

der verhaelt is.

Alle defc, ghelijckfe mcthetmeefte deel van hunne on- Standt^

derfaeten veyliah aheweeft zijn om in C h R i s t v M te "^^fl^l}'

gheloouen, alfoo hebbenfe hen oock feer dapper ghetoont nLuw?
in fijn* eere te verweyren,ende volftandigh om fijnen \\z^-.chn}i-

lighen naem teghen alle tormenten en tyrannen te belij-
^^^^

den. Gheene vieren noch wateren, gheene kruyffen noch
ftaken, gheene lancien noch fweerden, gheene pijn-banc-

ken noch paleyen hebben oock den moedt der kinderen

kennen breken \ ick late ftaen van bedaeghde mans en

vrouwen, der wekker vele duyfenden met kruylTen en

Roofen-hoeykens inde handt, de martelie van hunne me- '

de-Ch riftenen quamen vereeren , ende hen aende beulen

prefenteren, omeene ghelijcke doot uyt ghelijcke reden

t'onderftaen. Waer door al euen eens ghebeurt is , ghe~

lijck in'c beghinfel der H.Kercke(daer*t Martelaeren bloedt

'tfaet der Chriftenen was ) darter oock gheduerende de

grouwfaeme vervolghinghe, die daer eerft in*c iaer 1594^

opgheftaen en noch niet gheflift en is (namentlijck van'c

iaer 1603. tot J6ii.) bouen de twee hondert enneghen-en-

denigh duyfent menfchen door de Societeyt alleen tot hec

Il Ts Chri-
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Chriften ghelpoue ghebraght zijn. Men foude niet meer
konncn wenfchen, oock ten tijde van mfte. Soo dat wy
voor ghewis moghen houden , dat dit onweer aende liey-

lighe Kercke in laponien niet min dienen en fal tot voort-

gangh, als de kalmte foude konnen doen,

Fer- De beghinfelen van China zijn fwaerdcr in arbeydt,en
fcheyden niinder in vruchten gheweeft, te wijle daer groot ver-

7heTm ^^^^^ ^^"^^^ moeyelijckJieyt te fwelghen viel om den in-

'chiHa, gangh in dit Rijck te vinden, ende nae dat dien noch ge-

baent was, den ijuer noodtfakelijck metgrooce befchey-

dentheyt ende voorficht ghematight moefte worden, op
dat den ontijdighen drift het teer faet niet en foude in fij-

ne cerfte fcheuten verfmachten. Euen wel en is defen ac-

kcr foo onvruchtbaer niet gheweeft, ofhy en heeft eenighe

fchoouen ghcgheuen , die ons voor de naevolghende iae-

ren alfoo goeden oo^ft belouen.alffer er^hens in heel Oo-
Trigaul-

{].^j^ j-g verwachten is. Dry Princen van Coninghlijcken

rebus Si-
^''^^^ zijndcr met haere moeder, haere dochter ende neef-

nenfibus. ken ghedoopt. kern vele andere vande arnfienehjckfte

des Rijcks: aen de welcke allegader den wegh ghecoont

heeft dien vermaerden Mandarin Paulus, van wien men
* fegghen magh, dat hy, naeft Godt, den principaelften pi-

lacr is , foo vande Chinoifche Kercke, als vande Socictcyt

aldaer. Nae dat hy om fijn' uytnemende wijfheyt en we^
r.cnfchap voor meefter ghegheuen was aenden ionghen

Coningh,heeft met ecne wondere bevalHjckheyt fijn herte

foo verre ghewonnen , dat hy hem nu niet min ghehoors

en gaf om d'uytlegghinge vande Chriftelijcke wetten des

gheloofs, als de politij cke van fijn Rijck wel te verftaen.

Dus heeft hy oock tcrll;ondt,inden eerften aenvangh fijner

jregeringhe, alle d'afgoden uyt fijn Hof ghebannen: foo

dat het nu dieenflms vremt en moet duncken.datterinde

hooft-
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hoofx-ftadt van Pequin aireede vijf-en-dertigh dLiyfcnt

Chdfteneii ( onder de welcke vijfcigh gheiiiedene des

Coniiighs, twee hondert van Coninghlijcke afcomftc,

vier hoiiderc ibo Mandarincn, als andere ghegradueerdc

mannen zijn
)
ghevonden worden. Eene beklaghelijcke

fake ifTer^ liec groot ghebreck van werck-lieden ; want
daeranders niet en ghebreeckt om de naebuerighe Rijcken

allegader aen't rijck C h R i st i t*onderworpen.

In Afriken, ende befonder in Ethiopien, heeft deSo-/» ^fn-

cieteyc mede grooten buyt vande Heydenen ende de Schi-%«^

fmatijcke voor de H. Kercke behaelt. P. Silueria heefter

den Coningh van Monomotapa , met dry hondert van

fijne honelmgen gedoopt^nae dat hy by nachte een vifioen

van Onfe L.Vrouwe ghelien hadde , infghelijcks dien van

Inambanes mee vrouwe en kinderenden alle d*onderfaeten:

byde welcke noch moeten vervoeght worden fèuen oft

acht andere Coninghen die met het aenveerden des ghc-

loofs, eenen ruymen wegh aenden ijuer der fielen ghc-

bacnt hebben, hi Abaffien ( datmen het rijck van Prelle

lan noemt) iifer nu voorfpoet, nu teghenfpoetgheweeft^

nae aduenant de vafti^^heyt oft wanckelbaerheyt der Key-

feren. Sommighe hebben onder-tuflbhen de dolinghen af- - "

oresaen, endede Roomfche Kercke voorde waere aenp;he-

nomen; maer lieten hun herte korts daer nae wederom ver-

flinghereii door de Schifmatijcke. Nu onlanghs int iaer .
-

162.V hadde den Keyfer Saltham met fijne kinders , broe-

ders ende neucn, 'tlamcn een groot deel van fijn ander -

maeghfchap^ende den adel,met den meerderen hoop vande

GheefteHjcke ende wereldclijcke Ouerigheyt, als oock

dry Keyferhjcke Icghers, ende bykans alle d'inwoondcrs ,

van verfcheyden fijne onderdanighe Rijcken, openbaerc

belijdeniilc ghedaen van'tCathoüjck Roomfch ghcloo-
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ue. Ende fier, als of d'ongheftadigheyt aen dit volck inghe-

boren waere, een* onverwachte wolcke heeft niet langh

dacr nae alle defen fonne-fchijn leeiijck oiiertrocken ende

verduyftert : dies niet te min heeft de Societeyt met een

klcyn handt-vol werck-lieden niet laeten groote bekeerin*

ghen te doen, befonder onder de Heydenen, die dit Rijck

onderworpen zijn, vande welcke fy'er binnen den tijdt

van dry iaeren, by de dry-en-veertigh duyfent koppen ghe-

doopt heeft.

in VFeft:
^^'^^^ Weft-Indicn hebben, Godt lof, d'ouervloedighe

jndint. vruchten der ghewonnen fielen feer rijckclijck den arbcydt

betaelt, die'r aen befteedt is. Mexico voor de comfte der

Spaignaerden was een lant, daermen iaerlijcks aendcn duy-

fllel flagh-offerande dede van vele menfchen : nu is het by»

kans heel onder het fbet iock Christi , ende doet ofFe-

: ^ randen vanbehaeghelijckheyt aenden lenenden Godt. In

Cinaloa en nieuw Bifcaien zijn uyt de klauwen des heU
fchen vijandtSjgheduerende den tijdt van omtrent dertigh

iaeren , wel tachtentigh duyfent fielen ghetrocken : inde

omgheleghene plaetfen hebbender hier neghen-en-feftigh,

elders min oft meer duyfenden, ghelijcker handt het hey-

, ligh doopfèl verfocht. 'tSelue ghebeurt in Peru , in Chili,

,
inde Philippinen, in Brafilien, in Paraqiwien,ende ande-

ïe barbarifche landen, daermen de wilde menfch-eters

gaet naeiaghen, ende met alderhande lieffelijckheyt ende

fraeyigheyt uyt hunne hollen en moort-kuylen locken,oni

die tot het gebruyck van reden ende de kennilTe der Chri-

ftelijcke waerheyt te brenghen. Welcke iaght hoefe edel-

der is om der fielen wille ( die door Godts dierbaer bloedt

ghekocht zijn) hoefe de iaghers oock moedigher maeckc

om gheenen arbeydt te fpaeren, vande fclue t'achterhaelen.

Ettelijcke hondert duyfenden hebbender aireede hunne

onmen-
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onmenfchelijcke wrecdcheyrmetde Chriftdijcke faeclit-

moedigheyc verandert. Meer fouden het doen, waereiidcr

ineer Patres; want het ghetal vande werck-lieden, by mae-

te vande groote menighte der Barbaren , als gheen en is.

inder voeghen datmenfe dagheUjcks liet onder den lail

befwijcken, ende van vermoeytheyt vcrgaen, diestelan-

gher weerdigh te leuen^ hoele noodtfakchjcker zijn om
aenfoomenirfie fielcn heteeinvidi leuen tebeforahen.

Nu dit beloop van onfe oeffcninghen ten cynde zijn-

de, moghen nietnaelatcn 'tghewooneHjck vermaeck van

eenighe finne-beclden ende rijmen, als verdienden loon

van onfe werck-iieden , voor den vermoeyden Lefer daer

aen te hanghen, om naemaels tevlijtigher nae den vier-

den Boeck te ipoeden.

ï%k Werck.
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VVerck4ieden der Societeyt,

Omnibus omnia. 4
Ghelijck

Aen^ iegheiijck^

Ck^ hebb' een h^emer aen dajlraet^

Daerfe ick^^ne daer benen gnet^

Daerjie ickjwie daergaef f^oor by^

Soo Ipel njan d'een^ als dander Jyt

En viemandtfielt hier eenen pas^

Of irl^ kan'tpen in mijngheUs,

Ick^fe duer gaen een hoogb ghemoedty

Met groöte flnymen cf dm hoedt

^

En.
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En met deyi deghen op de
Jj'^

Ef2 d fijn knechten op een ry:

Ick^ fie daer lojfers trots en prat,

Di£ hiergaenpro?Kken langhs de fladt^

En diegheduerigh nae den noen

Den tour nuan a U mode doen:

Ick^ fie hier meyjfens njan het landt

Met groote koruen aen de handt

^

En dan noch boeren otter hoop,

Een ieder hrenght al lc>at te koop:

Noch fie ick^ hier ons buer-mans kindt^

Dat loopt ghcdticrigh teghen loindt^

Enfiet dat fijnen 'meiden draeyt.

Wanneer het minÜe koeltjen "Waeyt:

Ickjie een aermen blinden man
Diefijnen h^B niet fi^innen kan,

dAlIeen fio g-^etfijn leeu^ken rueur^

En leydt hemfoo ijan deur tot deur.

Dit "^ordt in mtm ^helas njerbeelt^

En 'ïfatterfpeelt, en "Jatter queelt,

En 'jatter fit, en ipatterfiaet^

En "Jatter komt , en "jatter gaet.

En fiet:> Godt gheue ^ïvie het "^aer^

^tGlas fzjertoontfie al euen hlaer.

En als ickjner tedegk op kijck^^

Ick^fle den Jpieghel is ghelijck^

Aen een die ieder loei befinty

En iedersfielen heyl bemint-,

Met '^ijfe '^ijs , metjlechteflechty

Met loofie loos, mei rechte rechty

^st bly fverblijdt , met droef bedroeft-,

Met ieder foo hy om behoeft»

Kk* Den
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Den roep vande Societeycis, veel doen en lijden^

o

In vtmmqiie paratus. <
Soo wel hereet *

Tot Hoedt alspuvee^.

En os flitet tujfchen hey^ 'tzy totJlagh-ojferanden^

'tZy met een roif^en ploegb te fnïjden door de Undem
Hy flaet daer op en ^acht, en ü altpjdt hereet

^

e^/j'/ hem geboden Ivordt^ te ftorten bloedt oft fi^ect,

Is't dat hy ^uoor dien dagh heeft inden ploegh gaen f^eeten^

Leydt hem ^vry morghen "^eer^ den arbeydt is njergeten:

Gheen frickelmoct daer zj'jn^gheenf^eep^gheen hardenfiock^

^yi^^^^fi ^^^ d^xeghen hals yrytQilIigh onder 'tiocl{.
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Maer doet ghy hem die eer, en leydt tot de mta,eren\

Dun toont hy dat hy '^u'ih noch li^f noch bloedt meer f^aeren^

laejtet iQtlop ds bijly en ijreeB ruoor gheenen/laghy

Hy hiteckt ooch^nae fjn doodt ^ en "^ow^ loei dat hy laghy

Hy^ows^ Ipel dat fijn bloedt' d'autaeren moght njtrcierenz

Hy liPOU'li? "^el d^it hy t^aer ijerhoulpen in quartiereny

Hy "^POHlP li>el dat het njet al klfie op de rulam,

En dat denfieten reuck^ ^oor Godes aenfchijn quam.

Z/oor'^aer den echten "^enfih njan al dit '-vrome borÜen-^

Die nae Godtf-dieriH alleen y en 's^erelts l^ehaert dorjleni

Daer bobbelt noch in hen Loioloj edel bleet

^

Dat ü dit hen noch lock^, noch bijl ontfien en doet,

^tZy dat ghy hen ghebruyckt m d'ongheboiit>de landen,

€ndat fy ftaen de handt aen een deèïroalo njerflanden-y

S'enJ^aeren daer gheen jlveet^Jy braden in defon^.

Op dat het dorre landt ten Uetjien njruchten ^^on,

^tZy datjy loeer den ploegh en acker moeten laten

,

En dat hen een tyran doet Jleuren achter [iraten

,

n)oet boeyen handt aen handt , en fleken in eenga^'

Dat myt oft fonder dief^ oft moordenarr en fat:

'tZy dat hy hen dan noch doet op eenpijn-banck^ /mijten^

En 'topghehaelde n^leefch met fout en eeck^ doet bijten,

Oft dat den beul een torts hen onder doefis ft^eckty

Soa dat 'tgheiraden njet ^an bouen neder-leeckt:

'tZy datmen hen doet fiaen en braden aen de ftaec^ny

Soo datmen anders met als enckel '-vier fiet blaecken.

Het ü hun laetften yi?enfh, foo fcheyden fy rvan hier.

En branden mm door d'aerdfh^ als door het hemetfh njisr^

Dit ü den kloecken aerdt : en doen^ en tftemen lijden,

In't een zijn onvermoeydt, in't ander fich ^'erblijden, -

Wat datter kgmt oft niet, den moedt die ü gheflelt,

Ojt branden in het njier ^ oft ploeghen op het i^elt,

Kk^ OefFe-
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Oeffeninghen der Societeyt.

Denapo-
«ckcr

CauiTas mille fakitis habet. -[ f/'^' ^
<. Foor quaeds.

Jjnen '^inckel fiaet hier ofen^

Offer lenwadt iet loon hgpe^y

Offer een DoEïoren hrief

Hier quam joecken fijn gberiefl

Want ai "^at dees Heeren fchrijHcny

Moet ich^hiergbeduerigh ijrijtieny

En kk^fiamp heel uren Uncl^

Dickjpds maer om eemn drmck.

k
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^uxlijch^ heefter iemandt quaelen^

of hy kgr/7t mm droghen haelen:

VVic mijn apoteeck^ ^^ki^ckt,

ZJindt terpondt dat hemgheltjckt,

Vl^antghy pet y ickjoebb' met hopen

Kruyden^ fduen en firoPeny

Wortels
^
poeyersj fpecery^

T^intigh doofen op een ry,

Bn dan heb tcl^ mijn conjeruen^

^mlijch^ doenfe dtefe derueWy

Hier haelt een benauiode borü

Goey tifknen 'voor den dorB:

Befuar-fieen,foo Jy hem heeten^

Die doet het fenijn uyi/^eeten^

6n triakel 3 mithridaet^

Somma^ treoH T^oor alle quaet,

Kortfeny teeringhy "ïi^ater-fuchten,

kloeten door haer krachten ^-uluchten-y

lae ick^ drijf defechten af
Schoon ghy hadt een njoet tn'tgraf

Doch al kan ick, 'tlichaem heelen^

Dickpds fou het hert noch qtseeleHy

Datmen gheenen lt>inckel 'vondt

Daermen fielen maeckl ghefondt.

Dan , Godt lof^ daer zijn DoEioreUy

Die eerfl onfen polsgaen fporen^

En nae dat de quaelen zjj^

Schicken Jy hun medecijn.

Heeft Lowla niet ghenefen

Die een ander had^ert^efin ?

Soo dm hebdy pijn oft "üpee-y

Brenght , hier wpen Recipe.

De
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De Societeyt helpt haeren euen naeften fondei: loon van arbeydt.

^iPiU {< Omnes {iticntesveniteadaqtuSjVcnlte, emfte f lek giet
y^' abfquc argento, 6c abfqiic vlla commiuatione. "(^ Voor nkt,

HEt ü een foet gherief^ als midden in de fleden

Komt fpringhen een fonteyn uyt harden fteenghejheden^

En dat een mdden ni/hedt fijn nat ten befien gheefi^

TJoor lemandt die noch pomp^ noch etmer fhuys en heeft*

Siety hoe deesfih're beeck^ komt rondom uytghefpronghen^

En door een diepen <ual Icordt hooier opghedronghen,

Siety hoe den nxeÜen bergh fijn mdden fchoot ontfuyt.

En gheeft al dat hy heeft ^ enperHfijn adsrs uyt.^

En
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En dit niet njoor een ur\ het ijloeyt op alle fimden:

Wie ü't die defen buch^oyt ijdel heeft gheVonden?

Wie quam daer oyt hy daegh^ Ipte quam daer oyt, hy nacht

^

Die nae het '^dter hier int mmjie heeft ghe'txtchtl

Is't dat hy onghe^ual den brandt een huys kgmt roatten,

Waer in dat fijn heloaert de langh-n^ergaerde fchatten^

'tZy dat een dertel kindt , oft roeckeloofe maert^

Heeft met het ^ler ghe^eelt , oft dat niet tt^el be'^aert.

L't dat een herden ^orB defroomen komt te binden

^

Soo dat in heel de fladt gheen loater is te rumden\

Heeft lemandt in deJoh den heelen daghghefaefty

En dat fijn dorBigh hert niet eens en is ghelaefty

Een ieder njindt hier haet^ fy kan een ieder helden,

'tZy om een langhen dorU , oft haefte '<ulam te ftelpen:

S'en is njoor niemandt toe , al quaem daer maer een kjndty

Daer is niet een foo kleyn^ dte hier gheen trooH en f-uindt.

TJergheeft my die dit leeÜ^ lo'en 'billen ons niet roemen,

Doch eerghy lemandt kent , en ^ilt hem niet njerdoemen.

Ick^feggh' de fompagnie^al fchijnt/y <-u foo kleyn,

Sy nAoeydt oock^dagh en nacht aen ieder in'tghemeyn.

Is't dat een dertel oogh met een oneerbaer loncken

Onfek^n heeft nj hert^ en dat ghy dat fiet njoncken;

L't dat^ fiel nu brandt^ en <-uoelt een fnooden IhB^

Het is nj eyghen fchuldt, "^ordt dien hier met ghebluft,

Is't dat IJ dorr' ghemoedt beghint heel te ijerdrooghen^

En datter niet een traen kan ojloeyen uyt nj ooghen:

Komt hier tot dees fonteyn , het 'pater dat hier f^loeydt

Is menigh man beghin dat hy in deughdcn bloeydt»

Dit loordt nj oock^ njoor met en uyt der hertghefchotpck^^y

Waeraen foo menigh menfch fijn Ivehaert heeft gJjedronckins

Is't datghy dich^ils k^mt, en njan dit loater haelty

Hoeghy meer fchulden maeckt, hoe dat ghy meer betaelt.

Li Hec
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Het werckcnde leuen helpt het aenfchouwende.

Defccnfus muat afceiifuin: { ^llfjf^Zft.

AL '^con kh^ hy de kcnken niety

Het ure-lperckshin dat ghy jtet^

Dat heeft een loijfer en een handt

^

T>ieloordt ghedraeyt op menigh txndt*

Het heeft (ïjn Ipielkens altemaely

En 'tklocksk^n dat fpreeckt ooch^pjn taell

Want ds den hamer dat een^ ttick^y

En dat hyjich loeer achter rnckt^

E»
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En foo gheduerigh fit op't lijf,

Terfiondt het klocksk^n roept fecrfipjfy

En uk^ leer n;a,nden UetflenJliXgh

De uren ^vanden heelen dagh.

Maer hongh tch^gheen ghe'^ight daer aen^

Ntet een njdn altemaeïfow^ gaen:

VVanty fiet , als deesgaen op en neer.

Soa gaen de fipielkens Dpegh en "^eer,

Dochy foo ghy '^ilt, houdt njgheficht

Een "^eynigh noch op ditghe'^ight,

Siet, als het een maer nederdaelt,

Dan t^ordt het ander opghehaelt.

En reden dat het houen gonghy

Dat "H^as om dat het ander fifncl^^

Het leeghBe dat hier neer^aerts dijB^

Maecki dat het hooghfie op'^aerts rljB,

'Vraeghtghy hier njan heduydenü^

En 'jatter doch ghe/laghen ü^.

Iek^/èggh\ "Wanneer het lichaemflaefty

Wanneer het'hier beneden draefty

'tZy dat het op de ftoelen fiaety

'tZy dat het nae de kerckersgaety

'tZy dat het feylt ruerr' ^van hetfirmdty

'tZy dat het gaet ten platten landt,

'tZy dat het hier de tongheyt leert^ -

""tZy dat het elders een bekeert,

Hoe dat het ruan Godt 'eerder gaet^

Hoe dat het hem noch naerder ftaet.

Daelt hier het een deel doorghelpight.

Het ander ^ordt oock^opgheltcht.

'tFonteynken dat fich 'tleeghHe dringhty

Dat ü oock^dat het hooghfie flringht^

De
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De gheeftelijcke Ocffeninglien vanden H-Icrnatius

fcKerpen den gheefl in ftilce.

Den fi-

gher

r\ f ' S '^^ f^^ ^^^ waf 'vermoeyt,^
Uperola qiues. -^ Mijnvverckmfidte ffoep.

ICk^ k^7i m'ijn ambacht lipel y icl^'t>C€t^at is "uanfiahe^y

En ljoeme?2 moet dooft hout het tundi^b 'vijcr lagheny

Doch ick^enheb dees konH njxn memandt njremdtsghehadt'^

f3Iijn ^vader "^a^s loei eer den heflennjayidt (ladt,

Miter fiet het is njannood' dat ick:^ l^at ruft hy 'H^ijlcn^

On? foo de bottefaegh te jcherpen en te ijïjlen^

Ickjhael de tanden uyt met dit kleyn ^mnigh flael,

VViint fiet ^ aen cm goey fné daer hanght het altemacL
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ZJeel fiahens maecktfe l?ot, men moetfe dickjinis "^etten^

Ghelijcn^ ds den barbier fijn fchaers moet dick^aelfetten,

Oft ds den timmerman die heeft daer aen een kant

Voor beytels en femoors den fli^f-fteen hy der handt,

lae felfs^ heeft lemandt oyt foo fcherpen njliem gheVonden^

Die noyt eens hot en tnerdt door etter njande Ivonden^

Ghelijck^ een Engels mes . al Ivaer het noch foofijn^

Dat dicl(p;ils fn'pjden "Vpilty moet njeelgheflefen %^n,

*tGhebrfiyck^maeckt alles bot ^ hoefcherp hetlDOS te ^oren^

lït altijdt in de handt^ de fné ü haefi Verloren,

En foo hetgaet rmt dees, fio gaet het met den gheeft^

Als hy op'tfcherpfie is^ dan bot hy aldermeefl.

Wie onder handen heeft een heel deel herde gaflen^

VollQeeren falie kant, yolonbefaosyde quaflen-,

En daer op fit enf^eet, en dat '^an daegh tot daegh^

Wat loonder dat dien k^iightfomtijdts een bottefaegh}

qAI hebj'eenfaeeghen gheeH ^ nochtans met ^eel te 'bereken

Het ftael bot meer en meer , alloiüen't ijeel met mercksny

Die fn'pjden ander lie'n "^el tot een konfligh hout.,

f^aerfethaer eyghenfaegh blijft felue bot en kout:

Bn dat komt hen nuan foo gheduerigh aen te iaghen.

Neen, fcherpt eens tuffchen bey , ter "^ïjlfet maet de fchraghen-^

Ghy moet daer met de ijijl fomtïjdts doch komen aen'y

Den gheefi Ivd altemets den fijp-fteen onderflaen.

Maerfcherpt heSdoch inruH^ "^ant blijfdyin het "boelen

^

Wat datghyjiïjpt aft a^ijlt , dengheeft en fait niet njoelen:

Vertreckt nj njanhet ijolck^ , "ten minften eens in't iaer,

n)anpetmen t^aer't hem lieght , en l^aer dat ü de fchaer\

Onthoudt dan defe les ^anfomtïjdts 'ctperck^ te faken,

Soudtghy daer nae der handt njeel lichter door gherakcn. •

n^ees ruH ü't befle "^erck^^ alleen de ru(ie maeckt

^aer gJyandersijoor bleeftfiaen^ datghy daer door gheraeekt^

L 1 3
Ha
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Hec boecksken vande gheeftelijcke Oeffeninghen is eenen fekc«

ren JeydtT-man om cenen Uaec des leuens te verkiefen.

Hac moiiftrat eunduin* -[
VraegTjt hier raedt.

Eer ghy gaet.

ALs ghy een heer-haen jiet fich in njeelftraten fcheyien^

Dan "^eet ghy met "^at '^egh ij nae deJladtfd leyden.

En daer perijckel ü, daer ü't een ftout heflaen

Een onbekenden "^egh met f^vfel in te gaen,

Die gheenen leydtf-man heeft, behelpt fich met te <vragheni

Die "^ijs iSy die en fd fijn leuen fioo met "daghen:

Dit t^eeghsken heeftgheen eynd\ dit loopt in't eynde h^om^

't^en leydt recht toe recht aen^ en 'tmder mijlen om:

Dees
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Decsjlrdet die üfoo hol^ men "^eetter niet "^at mak^n^

ZJol grachten en morafch , dxer ü met uyt te raken.

Een dooy-laegh hier en daer fchuylt onder lü en h^uydt^

Dit paejken draeyt en brenght nj loeer op't felue uyt:

Dit leydt nj 'm een bofch "-vol tigers en ijol leeuwen,

^en hoort daer anders met dan kermen en dan fchreew^en^

Daer bleeffoo menigh man , enftorte daer fijn bloedt
\

Wie toon' my mt denftreech^ dien ick^ hier houi^en moedf:

"En Thefeuj had ojoor'^aer in Minos hofghebleuen^

Hadd' dAriadne niet hem eenen draedt ghegheuen,

*Z>/e hy in't ingaen njaH aen al de "leghen hondt,

Soo dat hy licht daer nae den feluen uytgangh njondt.

tAls't Ifa'élfhe heyr door de "üpoeftijn ghingh draelen^

En niemant daer en njondt om nae den "^egh te taelen,

"By nacht quam een '-ulam viers, by daegh eenfchoont '^plck^^.

Die ghingh altijdt a/ooraen^ enleyde'sHeerenrcjolch^,

Voorfchepen die by nacht omtrent de klippen "ï^aeren.

En njoeren op ghenaey ^an 'Winden en f^an baeren,

Mits datter maer een licht uyt Pharos toren hongh^

Dat maeckte datter gheen op banck^ ^ft H}p ^^
l^^iJ^^

En ^reeB niet, "^ildy maer Loiolas boecksken lefen.

Het/al op 'shemels baen o/ eenen leydtf-man "Wefen:

'tWijsl nj de heer-baen in, men noemt het 'sHeeren baen^

Om datter ulpen Heer met 'tk^uysü ^uoor ghegaen.

Kruyf'ftraeten dolen doen, en nae den 'Wegh maergijfen-^

Maer houdt dees kxuyfftraet 'vry^ghy kondt daer met in mijlen,

Houdt nj by defe baen^ en gaet de kruyf-ftraet in,

Gaet yry daer't teeck^nftaet , en doolt '^oortaen te min,

S'is quaet\ maer Ipel ghebaent, men moet den'^egh niet maken:

Schoon daer ijeel dorens zjjn,ghy fult daer door gheraken.

Wie ü"t^ die met door'tflpjck,, oft door een quaedeftract^

Veel lieuer dan njerr om^ oft heel njèrloren gaetl

In
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In flilce vande gheeftelijcke oeffeninghe leertmea

ly fel 11en kennen.

Virnl —
• Nu per me ia littore v'\d\y ( In jlille klurheyt

Ciirn placidum venris fbarec mare. \ Stetmen de vvaerheyt.

Aetflmnel ghingh ick^Unghs den
ft
room

OHcrpeyjen mijnen droom

^

Dien ick^ had by tiacht ghehadt,

Dattcl^aen denoenerfat:

En den droom tfos ^ dat het Rijck^

Niemandt'hadd' acnmjghelijck^y

CN^mandt njan foö grooten moedt,

O^mandt njan foo edel bloedt.

Niemdndt
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Niemmdt njmfoo hooghen (iaet^

Niemandt <^an [00 foet ghelaety

Niemmdt njxn foo "bitten grondt^

Niemandt n^im foo roeden mondt

^

Niemandt '-vanfoo/achten handty

Niemandt ^an foo blamken tandty

Niemandt njan foo hlonten hayr^

Niemandt njan ghefcht foo klaer:

Niemandt ^an ons heele fladt

Docht my dat ietfchoonder hadt,

Maer als't droomen "^as ghedaen^

En denjiaep nu heel njergaen

Ichjerjiondt mijn peeren aen^

Ii\ moejl nae den oemr gaen,

Ickjnoefi "^eten njanden Jlroom

VVatter "^cu 'van mijnen droom

^

Hoe mijn hayr in ordenflondt^

Ofhetfvert Ipoj , èruyn oft blondt^

of mijn tanden Ipaeren l^it.

Ditfgh ick^'-uan lidt tot lidt.

Hier en daer hadd' ich^ een buyly

Hier en daer ^afl njry loot ruuyl^

^Kvond' een fchrabbe ttvee oft dry^

Daer noch een lijcl^teecken by^

Dat noyt heelde^ noyt ghena^.

Noyt en loijl tck^y dat icks^oj

Soogheteeckint y foo mtfnaeckt,

IJoor dat ick^ Dpo^ hier gheraeckt.

Wiltghy kennen w^enftaet^

Luyfiert nae gheen droomerspraety

Spieghelt V tn't fil ghemoedt,

Dat toont beter als den njloedt,

Mm In*t
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In'c vertreck vande gheeflelijcke Ociïcninglicn vindt-
men grooce fchattcn.

Sine tefte bcatior. 4
Graeft hier wat^
Chj 'vindt denfchAt.

hfchatten njïnden ipilt^ en mocts' opjiraet metrfiecker^;

éMaer erghens <-uerr^ njan k^nt , in hollen en in hoecken:

Al ruerr' ujt hetghejicht, en in een diepe mijn\

Daer "billetgoudtghefocht^ en daer gh eVonden Kjj^.

Soo njindt den grauer oock^ Ipel eemn fchat n^erfiekerr^

Die daerghedoluen Ughy daer noyt "^oj nae ghekeken.

'tWilt fomtpjdts alfoo 'KJjn^ alsm' ü in noodt en drtuhj,

E'a daermen't ?2imU ^erUwht, daer a/indtmen jijn gbeluckz

Siet
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Siet defen aermen bloedt dic gaet met eenenftr^cken^

Siet^ hoe hem defen pot al dick^ds om doet k^jckeny

Ofniem<mdt dder, omtrent op dien light en loert:,

H)> is f-vol ^-urces en pijn '-van 'tblaejt^n datter roert.*

Komt hem maer lemandt aen, het '^ordt hem algheflolen,

Datghy be'h'^arenM'dt, datfieckt en draeght njerholen:

'tis allenJijnghelück^^ en noyt hy meer en treckt^

Dan als hy defen fchat in jïdf alleen ontdeckt.

VVaer daer een ander by, daer moght krackeel om rifcn\

Den eenen foudt hem mé\ een ander teghen Unfen:

'tGaetJoo in alk recht^ die met een ander delft

^

zAi-umdt hy erghens let^ en heeft niet dan de helft.

Soecktghy hier 'shemels goedt^ en Goddelifcks gauen.

Caet buyten alle ^uolck^ en 'smenfhen ooghengrauen;

In't midden njan 'tghe'^^oel ^en 'f^ereldtfche ramoer,

Bn hadd ichjioytgheluch^^ 7Joyt tck^ daer tpel by ruoer*

Hadd' ick^ te njoren iet , dat quam ickje njerliefen:

Dit dede my 'tf-uertrec}^ en deenigheyt werklefns

1)aer "^icrd ich^ altpjdt rljck^, daer kreegh ick^ altijdt '^aty

Altoos foo ijond lek^ daer noch eenen ?}ieH'^en fchat.

Hier is't dat onfe fel besi haerfortuyn kan maken^

En beH tot alle goedt en rijckdom kan gheraken:

Al datghy elders haelt^daer "^ordy njeelafquijt-^

tAl dat ghy anders Hnndt , en is maer halfprofijt.

Hier graeftmen eenenfchat dte memandt en kan roouen-,

H)ie't eens loei heeft gheproefi, die kan het beBgheloonen:

'Hy njindt hier alle goedt die deenigheyt bemmdty

En die in ftilte t'huys met Godt alleen hem njindt.

Daerom "^at datghy doetftz,y bidden^ oft 't'zy lefe?i^

. Maeckt nj ojerr' uyt 'tgheficht^maeckt doch alleen te'^efen^

Soo hebdy heel denfchat ^ foo hebdy thten njoor een,

Noyt meerder vst gheluck^^ noyc beter, dan alleen,

Mm 2. Gene-
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• Generale Communie.

Virgtl.

Cithara I e s v. arjagramma. Euchariftia.

Si potuit manes arcefTere coniugis Orphciis C Alen raeckter uyt

Threïcia frecus ckhara, fidibusque canons. (^ Door dit ghclnydt.

Agh zjjn alfio het "^ilt een fabel der H^oëten,

^ . ^^^ /ï^^/j k^nmen beH de '^aerheyt dicl^oilslveten^

Men feyt^ ddt Orfhem heeft doen h^men uyt de hel

Den gheeÜ njan fijne njrou"^ door het foet citherf-^eL

Den heljchen hondt a^'iel aen met alle dry fijn muyleny

Tot achter inde helgaf't '^eer-flagh yan het huylen^

Die maeckte daer de beest ^ en hiettfoo langh alleen

y

Tot dat de heek hel terfiondt Tms op de been.

Megara
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^Ie^£ra trochj-uoor uyt , en had het hooft bchanghen

Met een deeljlpert njergift^ met gheel-ghejlreefte flanghen-y

t^aer loat fy dé aft met , op't eynd' njerloor fy 't^eldt^

S'en kgndt niet '^:>ederftaen dit altefoet ghel^eldt,

Soo Offheué maer begonH defnxeren eens te raken^

Sy flonden altemael als boomen^ en alsfiaken,

Ofdaer Megarafiondt^ njoor met Iv^ al de kracht

^

ofQerh&ïiis daer tï?as , ten baette oock^gheen "ïpacht.

De a;rouDp die quam daer uyt^ daer Orphens mè.ghmghftrijcken^,

Enlpas't haer lief oft leet
, Jy mocfien daer op kjjcken,

O^eemt nu het ZJage-vier in plaetfi njande hel,

Ick^ toon ^ alle daegh noch dicrghelijcke fjjei

Wanneer doorfecht beraedt den menfch foo komt teferuen^

Dat hy njoor eenigh tijdt Godts amfch\]n noch moet deruen-y

Hem ^olghtfijn eyghen boet^ en moet "Voldoen voor al^

Ah! 'tmoedt foo fuyucr zj^jn dat altijdt blmcken ftL

Enjchoonjy in het ^uier nu 'borden als njerflonden^

S'en konnen daer met uyt, hun handen zijn ghebmden^

Den grendel die hen fluyt^ die moet njan buytenflaen^,

Soo langh Jy binnen zj'jny foo kan daer niemand.t aen,

Maer "^y in teghen-deel loy konnen dit ontfuyten,

Soo langh ons leuen duert^foojlaen TM; noch albuyteny

En met een foeter j^el als cither oft als luyt^

Cheraken '^ytot hen, en haelendie daer uyt,

Godts eyghen Vleefch en Bloedt ,.die "Weerde Ojferande

öntflaet die van de pijn, ontfluyt die droeue banden:

Dit is het cither-^el , dat heeft den Heer gheftelt.

Dat doet op '-uier en '-ulam , tot ^voor de hel
,
ghe~Welt..

Wel aen dan, Chrifen menfch, raeckt fomtijdts defe fiaeren^

Chy kgndt met eenen flagh nj naefle bloedt be'^aeren:

Dat Orpheu<s noyt en dé, dat kondy metdees luyt,

Caet haelty <^riendmlceer^ en blufchtde ^ulammen uyt.

M m
3

De
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Dc Biechtc.

FertlmguamcdcLim. \ e^^ vvo.^de^,

Laes! moet ick^dan hier noch dtiyfendt doode?:JIeme?^,

_ Eermyde f^reede doodt dit leuen eens doet derucn ?

Is'tMÏet een 'treedt doodt die dichinael fteruen doet^

n)aer kghelijck^ maer eens dit recht haaien moet ?

Soo dickjpils als ick^fie een nict4r^efon oprvjfen,

Sal defe , fegh ich^ dan ^ m\]n Uetjie ur' eens tï>ijpn?

Ah! moght kk^ maer eens fien mtjn leuen ondergaen^

Eer ^ocb dit licht n^erfchi^nt dat ;V4./mT of fie fiaen!

lek
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Ick^ rot, ter'ïiHJl ick^ leef, nj^n f^eyren en njun 'bonden

y

Ick^ haddcy noch al meer Ivierdt duer noch fUetsghe^onden^

V^t een lidt ü gheheel, met een en ü ghefondt,

Daerzjjngheen liwndc?i weer, 'tü almaer eene Ivondt.

Een ooghen Miek^ een ur\ een ur' fihijnt duyfent daghen^

De fon dunckt my teflaen, die alttjdt pleegh te iaghen.

En eenen dagh dtmchi my tc^^efen duyfent laer.

Een 'Si?eeck^ dunckt my foo langhals of't een eew^e 'ïiMer.

U^t een ghefonde ur' komt defe fijn ^erfchaeren,

"Nu heet ic\ njaeren "^el , met erger h^72nen njaeren.

Dit üyolü hy kleyn , den trooH njan mijne pijn.

Dat die, hoe datjy l\7aB, niet meerder enk^n TJjn,

Wat klaegh ickohier al njan ? dif^acr noch om a/erdraeghen-^

En "^aeren daer in't hertgheen 'Normen diemy hnaeghen:

Al liggh' tck^ hier alfco , al ben ich^du^ gheloondt.

Noch droegh ick^t gherne al, "^aer mxer defielghefondt.

ZJan buytengaet het beH, ijeel erger ü't ijan bmnen,

Daer lijd' tck^ een torment dat niemandt k^n njerfinnen^

Dees "bonden heelennoyt, 'ken ^oel nu'tander met^

Die dmeeflepjn my doen, zjjn diemen niet en pet.

Hier ijr.ees tck, bouen al in handen myte gheuen

*Van die my helpen k^n , enfchenck^n beter leuen:

S\iaer loeetdat icÜ^ de doot fal lieuer anderfiaen^

Als dat ick^ iemandt handts hier oyt laet komen aen»

O fot "^aer toe dees njreef} 'tü lichter om ghenefen,

VVeet dat ie tongh" alleen hier Jal den meefier 'Voefen,

Noch nAer en komt daer aen, noch njltem,noch rouT^e handt

y

Hy ü te roeckeloos die hier oft fmjdt, oft brandt,

Siet hoe den hondtgheneeH ij "bonden met te lecken^

S00 fal oock^ uyt njpel de tongh het etter treeken,

Seghtmaer li>aer dat '-v lieght^ het ü ghenoegh gheyreeB^

De tongh' diefal't njdoen^ de tongh' ü't die't gheneefl.

Soda-
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Sodaliteyt van OnCc L.Vrouwe,

Hac iter ad Superos.
|

Hier U de baen

Om op te gaen»

OCKUnghs inden hellen^nacht

Daer ich^flondt^ en hiel de lOAcht^

oAls den ^ijandt "Vpos te been^

Soo my dochtJoet "^as loei een^

eAlJmen ddermeefte paB
Datmen niet en "^ordt n^jerraB:

Want al ^ijn de '-vefien diepy

Wdeft dat macr de Is^acht eensJli^p^
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'tWaer al op een ur' ghehleert

ttAlJfer niemmdtJich en Iveert,

Doch foo gheenen njpjandt quam^
En niet eerjen menfch njernam,

Sloegh ick^ eenmael mijngheftcht

Bonen nae pjetfierren-hcht:

^laerfoo ichjiu op'^aerts k^eck^

O, fèy ick^, o ^at een (Ireeck^

IJJèr tujjchen nj , en my!
Hoe gheraeck^ ick^ eens daer by}

Daermen noytgheen trommels roert

^

Daermengheenen oorlogh '^oert^

Daermen gl^eenen njpjandt fiet^

Diiermen njollen feys gheniet.

Soa tck^dit Mee/'^enfchenjlaen^

Sagh ick^ een melcl^'n->;tte baen^

DoengheVoelde ich^een ^ulxm

Die my inden boefem quam^

Bn die my njan binnenfey:

Hier Unghs ü het goedt gheley^

Daerghy op deesjtlv're baen

Siet degMe Jierren Jiaen:

Die beteeckent ons de Maeghty

Wiens '^ttigheyt hy draeght.

Al de gheen' die hier foo leeft

Dit hy ipitte njoeten heeft,

Z'oor die ü dees beten bereydt^

Als hy uyt dit leuenfcheydt,

lae 'ïvaer't dat den eerften nacht

Tct nj riep de heijche ^^achty

Qui va la ? fa, gheeft het Ivoordt,

Seght: M A R I A i engaet njoordt*

N a Oiidcr-
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Onderwij finghe vande iongheyt.

<y^Aï^4. Doncc formctur Chriflus in vobis. 4^ Jr.Z^
T^^^

'u^
C VFat hy racckt.

Den
beeldt-

fnijder

'Een haelt in't hofchmaer hrunt^een ander meulen-flmders-^.

Maer dat tck^krijgh in huysydatlpordt ijry al'^at anders^

fpreeckc. ^^ ^'^ ^^^ lompigh hout ^ en m eenlvddt ghe^a^

Daer njind' ick^ haeft "Wat in^ dat daer met m en "^as.

Ick^ neem de faegh ^zfoor 'teerH , daer nae mijnjiaek bijlen

y

Enfny^ en kap , en kerfin defe rouloe ftijlen:

En als den grouen l?lock^ghekapt ü met njerfiandt^

Dm nual ick^firacks aen't li^erck, en dat a/an langher handt*

Vl^ant
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tn^drit^ie uyt eengrofhout 'Svil kappen teere leden^

Ghelx>ü die moet daer toe en konü en tijdt hefteden,

Het ü ijm ^uts ghefien, al "^at ghefchiedt met f^oedt.

Al ü"t dat eens Ivcl luckt , nochtans is't felden goedt.

De Imgheyt 'tanden tijdt en magh hier niemandt laken:

Wantftet het heeft ijeel Jhaps een man heel op te makeny

i5Men fnïjdt al menigh-fout , menpasi dick^ils de maety

Eer dat een njolmaeckt beeldt ^el op fijn kgtenfiaet.

€nfoo iekohier nu fit enfny ?net infirumenten,

Soogaet het effen oock^, foo gaet het met fludenten.

En datghy hier <X!oor nj in mijnen D(?inckelfiiet,

Dat ü dat daeghelijcks aock^in de fchool ghefchiedt,

n^e "^pereldt ü een hcfch, eenbofch rijcll)?dde planten

^

Zy'ol n.'anghehiiobbelt hout^ '-vol ft?eeren t'alle kanten,

Men ruindfer taey <uan aerdt^ men <"o'indfer herdt njanfiiê^

Een legheli'jch^die brenght fijns ouders plompheyt me:

En bleuen Jy va't bofch , het bleuen botteflaken.

Noch dienjiigh ^oor de ^et , noch T^oor des (^oninghs fitken,

Noch ^-uoor hun borghery, 7toch njoor het njadcr-landt.

En dat maer door ghebreck "^an een fraey meeflers handt,

Menfiet dit alle daegJj, dat in de tecre finnen

De KonH door foet beleydt den aerdt komt ouer'^yinmn:

Het is ten meeflers (luckjien dConhefinoeyde leught

Te gheuen het fatfioen njan een oprechte deught. -

Dit is Loiolas iverck^, 'tztjn fljn njernufie n,^onden.

Want in een heelfiaem vleefich gheneeslmen haesi de 'bonden.

De loereldt helde nu , en Ivow^ gaen ruallen om,

Men kgndt gheen oorhaer handt flaen aen den ouderdom:

Hy recht dan fcholen op ,hy doet de longhejt Ieeren.

En by de l0etcnfi:hap njocght hy de '^et des Heeren,

Wa?it "^le fioo boecken leeH , dat hy Godt niet en eert,

gAl "^ordt hjfchoon Docïoor, 'noch blijft hy omhekert,

N n 1 Onder-



184 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV,

Ondciwijfinghc vande wilde.

Tlorat,

itb.i,

Carm,
ode 10,

Hi feros cultus hominum recentum
Voce fonnabunc. {

Het fatfoen

?"Fas hier van doe».

Riendt, ts't met een "donder Undty

Daermen fulcke hoornets plant ^

Ditermen niet een blaeyken oJindt

Of'tüf^angernjaneen kindtl

En t^itt duncht nj njmden tack^

Daerdit aerdigh kindt in ftackj

Siet den babbitert daer eens Jiacn^

Siety hy lacht een ieder aen.

VVimt
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Want daer Ipoj em meefiers handt^

Met f-ueruMft en kloeck^ ^erfiandty

Die hem onder handen nam

Als hy '-vanden hoorn eerfi quam^

En Dpat dat het kindt mif-Jiondt^

Nam fy t>egh tot indengrondt.

Nu foo heeft hy a/eel te doen

Met fijn aerdigh nieur^ fatfoen^

Doch en loeet het niemandt danck^

Als den beytel ^ en de banck^^

Als de btjl , en als de fchaef]

Die den row^aert maechten gaef.

En dit doen dees meejiers hter^

D'een Apolio met fijn lier.

En den grooten Atla^s neef

Sonder dees een plompaert bleef:

Want dees Goden lt?ijfe handt

Scherpt den gheesï en het n/erfiandt:

Die gheen A ^uoor B en kan^

Dien is qualtjch^ een hafman.
En foo "^as den Heydendom,

Tlomp, roulo, hert, ^ildt^fom en h^om:

Als de (^omfagnie dit fagh

Dat dees '-vrachtfio roulo daer laghy

Dat Jy qualijck^ menfch gheleeck^

lae heel njande reden 'iveeck^y

Soo heeft fy door epckel ionft

Haer '-vereert met al haer konfiy

Die den aerdt noch groen en rou"^

Door Godts "^et befnijden fow^,

En^Godtlofj'tü'^elghelHckty /h

Alfmen ftilckenjruchtenplmkt.

N n 3 * De
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De Societeyt coont den vvegh des lenens door ghe-

leertheydt en ftichtbaerheyt.

deOJfc^

Quafilumen die ruolnmincacccn^at, facit, ^ Sy licht

Vtnihilomiiiiis ipliluccaCjCitunakeri accenderit. ^ Enjlichu

'^W ^'^ ^^^^^ ^^ ^^ kgrtHe daghen^

Op het ruttyifie njim bet iaer^

oAlffèr rvallen al die ijUghen

Die Nouemher "^ordt gbelp.ter:

^tFFeer dat gJnngh Jyfeluefi Ivajjèny

Schoon het bleefal enen njuyl^

Want de (ïraet dte flondt njolfUjJèn^

Doorjoo menigh leeghen k^jL

Söö
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jp Soo den auendt loos gheyailen^

€n denf^erten nacht quam aen^

Daer l^as lemmdt ^an ons allen

Die moeBom een boodfchap gaen^

'tLotdcLt ^iel op den beyreejïeny

Want den lecker "ii^ojfiojchow^,

'tScheen hy ^reefde njoor de gheefien,

Oft den f^erten bitehow^,

rSj gheluch^ghingh omrftraeten^

Met eenfackel in de handt

^

Ben n/an fijn lief kameraetens

Defen heeft hy aengherandt.

"En dien heeft hem licht ghegheuen^

zAnders "Vi^otf^ hy't niet ïefiaen,

Siet, doen hiel hy op yan heueny

En ü daer mé deurgheoaen.

Doch al had hy't in fijn handen.

En dat hy het met hem nam^

D'ander terts die bleefnoch branden^

En had enen oroote ^iam,o
Dat hy gaf dat bleef hy howvpen^

En nu fien fy bey ghelijck^^

Enf^gaen op dit betrow^erp

VVt de flaffen ^ en het Jlijck.

O daer zijn foo duyfi're Ivephen,

Daermen fchier nae tafien moet.

En jy zi^^nfoonjerr" gheleghen^

En daerfiooter njeel den njoet.

:, VFilt ghy op den "^^egh met d^oalen^

Komt hier, fteec^ nj fackel aen^ -

Hoe ijeel lichts dat ghy komt halen

^

NcKhfoo blïjftfe branden faen.

Hec
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Het ampt der Predikanten.

Vos meutes fiiigitc lingul { %f jfj^l„,

Anneer den beyr i?ft eerflghe'-^wrpen heeft fijn ionghen,

Soo ü'tectZ roHlvfuck^ijleefh in eenen klont ghedrongen^

Men vintnochpootynochklau'i^/.'Jenfet daer hooft/wchfeert^

Soo ligghen ahemael de leen in een '-verkeert.

oAenfetje t^aer ghy "^Ut ^gh'en kondt daer met afmah^n^

€?2de natuer alleen l^eet daer niet door te raken:

Alü't een beyren-draght , 'ten heefi noch gheen fatfoen^

Voor dat den heyrhaerleckl^ de tonglo diC moet het doen,

'tGaet
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'tGdct oock^alfio met ons, 'tgaet ooch^foo met de mcnfchcn:

Wat gheefi dat iematidt heeft ^oft icmandt oochjnoght t>enfcheny

Het is alplomp en hot^ onaerdigh, onyolmaecki^

Tot datter ergens eens een tongh omtrent gheraeckt^

Het It^efen, en 'tfatfoen dat moet allenghskens komen^

Den row^en aerdt en "^ordtnoytfejfefis dfghe?tomen:

Bn dat/ebeen eenen bloch^^ en dat had IttttelgheeH^

T)at kan den leeraerJiaen op eenen meurden leef.

VVder '^ijn ^an dander eeulï> die on'ï\? en roulp manieren

Van menfchen^fegh ick^ t>eU ofi onghetemde dieren}

Als rondom y Ipaerdy ginght, en Oofl^ en VVefl^ en Suydt^

rOe Deptghtghebannen ipa^s, en 'tRecht te yperelr uyt,

Menfagh de Liefde Godts in t^eymgh plaetfenfchïfnen^

Het maeghden eerbaer-root ghingh ojanghelijik.'uerd'tiijnen:

Menfagh njan oudt en tongh Godtfdienfl ijerlactenften^

Al^at de oteders doen, aat neemt de wngheyt aen.

Maer alfmen heeft begonsi te dond'ren op deftoelen^

Te dreyghen doodt en hel, tefegghen fijn ghevoelen,

D'een heftigh endefel, d'een herdt, d'eenfaer, d'eenfeet,

Doen qiiam het ouer al t>eer op een nieu'^en njoet.

Menfagh daer eerftgheen lichte doenghmghen drooghen openy

"tBegonfl al "jatter loas te iJreefen^ en te hopen,

Enfiet ^^an dien tijdt bekendenfy haer hooft

,

Daer hen de'^ulpsheyt had te n^oren afberooft.

Men onderkend.e daer terftondt oock^alde leden

,

Elek^aen fijn ampt en plicht, aen fijn befnoeydefeden:

De 'tperelt die daer lagh yerloerrt en onglefchickt

Stondt doen loeer op haer been, en "^asgleheel yerquick^.

Wel aenghy die daer hebt de tonghen njande beyren^

Het ü nj ampt en plicht den row^^en aerdt te l^eyren,

Maeckt dat dit gheeBigh beeldt den Vader 'Kyghelijck^,

Bn brenght den aerdfcben menfh loeer tot het hemels rijck:

X o o Onder-
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Ondervvijlinghe vande kinders.

J>^uu^z. Sicut aquila prouocans ad voLinduni C Uien leertfc Beji'

piilios (lios. "t VFt hneren neft'.

En njcin ons^Khmr-mansfmnen
Wow^ my k^rts een nefl gaentoone?^:.

'tWas un hoos tn gaulï} ghedrochty

'tHad den njogbcl langh gheficht^

Defen ncfl Ipas al jijn forgheny

Want hy ghmgh datr alle morgheUy,

Hy "^ou Iveten dagh ^-uoor dagh

Wattsr wden nejl al lagh.

Als
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eAls hy fagh die groote becken,

*T>oenghingh hy fich "^at ^ertrechen^

Hy ftgh t a^el njm ijerr' al a,en^

En hoet met den nefifou gaen,

Soo den neft begonfl te njlugghen^

n^atter pluymen op haer rugghm

VVieJfen^ en oock^ op haer borfl^

En het longh nu ^lieghen dorfls

Doen quitm haer de moeder leeren

Het g'jebruyck^ njan defe njeeren^

En fy toonde aen haer kindt

Hoe hetfnijden moefl den Ic^indt:

Hoe het rnoefi [i]n fireeck^gaen houlpen^

En het fonnen-licht aenfchoa'^eny

Hoe den aerent noyt en daelt

Dan als hy fijn eten haelt,

Soo den wnghen dit quamjigghen^

Ohingh ick^hem den fin uytlegghen^

En tck^fey: ''Dat ghy hier fiet

^at ü dat '-V ooc\ghefihtet,

Daer zjjn oock^dte Ofoor -x» ijlieghen

(iAlsghy maer komt uyt ^ loieghen^

Die 'T/ leyden by der han 't

Als ghy njlugh loordt in't njerfiandt.

Die '^dt njolghen , moet de noten

y

Moet de knickers:, moet de koten^

Die moet laeten 'tt^nder-^el.

Om te fulieghen euenfnel,

Siet de Compagnie ^erbeyden

Om de longheyt aen te leyden^

Want dat hiel een oudt njerfiandt

Datter longh Ivas in gheplant.

Ooi De
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De Latijnfche fcholen.

. f Hier heeft de ieuchS'

^ae fauis immiita luucntus. -^ naerfoete vreuch.-

Iet de biek^ns foete dieren,

^j Sietfe daer om homgh /bieren,.

Stetfe f^ermen om het groens

Ieder beeft foo njeel te doen^

0^ fy
-^eten foo te Jïuypen,

En foo in de bloe?n te kruypen^

En het dierhen ü foo ergh^

'tSuyght daer nji betfoetfe mergk
't'Een
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'tEen dat heeft de l^itte rofen
'

Voor fijn befte proy njerkgfen^

'tAnder f^iert omtrent den kant

Daer den tymus üghepUnt:
Staen daer ergens groene linden,

n^aer gaet het fjnfchatten njinden-^

Oft ist datter l?oecl^'^ejt bloeyt^

'tVlieght daer henen onvermoeyt:

Daer en kant fich met njerfaeden^

"'tGaet Jyfeluen ouerlaeden.

En daer nae het joet ghe^uys

Vlieght met al fijn njracht nae huys.

ï)och al dat het hier komt ftelen,

Dat en doet de bloem met quelen^

Schoon de bloem haer honigh fchenckt^

Daerom "^ordtfe niet ghekrenckt.

En dat defe eertïjdts doghen

'Xy Homerus^ daer fy fi)ghen

Hom^h uyt den fietfïen mondt

Dienien by de Griecken njondt^

'tis eemteecken dat in boeck^n

Öock^al honigh ü te foecken:

Maer ^vor al fchoulvt het fenv\n

Daer de bloemen njol njan %ijn.

Door de meefters "^ordt 'tgheloefen

Waer men honigh moet gaen lefeny

VVaer dat een onnoofel kindt

Honigh [onder letfel a^indt.

Gaet dan-, biekens^ gaet dan njlieghen^

Maer en laet nj met bedrieghen:

Want loatfoet ü inden mondt^

Is aent hert heel onghefindt,

Oo 3
De
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De Chriftelijcke leeringhc.

i„.,l Sinit. p.n,«W v»K= ad ,»; { f/^JJCC

vv <i4t ü een moeders hert oock^feluer in de beefien}

Het njoedt eenfiaegeforgh al '^aeren't "^pjfegheeBen:

Sygaen haer om haer yrucht bederuen in dengrondt.

En fpaeren oock^ den koji loei uyt haer eyghen mondt.

Sietghy dees klockzhin "^eU haer nuleugels aiefiaen open.

Op dat niet a;err' Van duer de kiecksk^nsfonden lopen,

Maerfchuylen onder haer als onder 'tbefle dackj

Ben moeder een alleengheeft aenfoo n/eelghemacl^

En
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Engaetter hier oft daer eens een maer in de hoeckin

'tZy om eenen naecktenpter, oft doeden Ipnrm tefeecken^

Dat trecktjy haerfoo eten. 'tEenaulpfie datmen rumdt^

Oocl^ by de dierenfelf ü moeder njoor haer kindt.

^laer als fy botsen haer den kiecken-dieffiet fileren.

Dan ü't dat jy beghint te kloeken en te tieren^

Syjlnyt haer vleugels toe, en Vreeftfijn klauwen niety

Dan is de liefdeflerck^, als f)i ferijckelfet.

En om dees "^ackireforgh ^ en om dees liefdes (Irek^n

Heeft C H R I s T V sfich Ipel eer byftilckjen klock^gheleken.

Als hy den onder-gangh der loden eens <uoorftgh.

En met een loeenend' oogh beklaeghde dien dagh.

Hy fey: Hertneckigh njolc\^ ghy die ick^'^ilde fj?aereny

En onder mijne liefd'fo dick^ils "^oul^p be'^aeren

Ghelij(\ een klock:^hi?T doet: ghy faitfen metter t'jdt -

Het lijck,^an 'tvaderlandt, en dat tot iJVerl?ijt.

De ouders zjjn te trots: komt ghy o teere fpruyten,

Kortit f:huylt hier onder my, laet Vry de reft daer buytem

Hoegroot hier iemant «", ü hygheen kindtghelijck^,

ZJan nti affluyt ickjoem ijoor eew^igh uyt mijn rijck»

Datghy verloren ghtnght, den troofl ojan al mijn lijden.

Dat "^aer eenf^aerder kr^ys-, macr neen.^ njan aüe tijden

Hebb' uk^ hier in Voorjlen ^ en leeraers ijande leughty

En tfaemen oock^ghejielt de meeflers vande deught.

Het is mijn fpmpagnie, aen die %ijt ghy bemlen,

'tSal zjjn haer eyghen ampt de kindersindefcholen'

Te toonen mijne ypet, de Chriflelijckc phcht:

Wie dat de 'longheyt leert , my nicu'^e kerck^nflicht:

n^ees Ju/Jen Tf'tgheloof^ en hop\ en liefd' inprinten:

Wie vruchten plucken "Si^ilt, moet nuroegh fijn boomken inten.

Wat troöft hebtghy <-vant kindt is't dat rveemgh faet

Ü^t icel bej^roeyt en '^ordt, enfoo veHoren gact^

Het
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Beghinfel vande Chriftelijcke leere is't KriiySo

A teneris afllierce cruci. S fl^''f
%^'^

(. Js kruyskens mm^

ICk^ heb eenfraey en aerdtgh dinch^^

Ich^heb een lieue dyBel-yinck^^

Ick^ heb hier njaft aen defen draei

VFel "tfoetBe beeHjen a;mdeftraet.

Mijn broerken feyde : VVaer het mvp,^

Het ^vincksken fou eenputter zjjn:

Maer neen^fooH my iJiei door ghelucl^

Sooghingh tck^t keren op de k^uck^

Ddêr
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^aer deed" ich^ dees t^ee bellen aen^

En leerde hem a^oor eerfi ^naerfiaen-^

Miter 'tViel het njincksken eerfimaelfuer^

Als ich^tghingh keren Unghs de muer:

Dochfoo het haejl fijn les onthield -

En dat het nu heelfelden iJiel^

Soogafiek^ het de njolle lochty

En heb het op defiraetghehroghty

En heb danfoo njan langhsr handt

Het ruincksk^n op het hruysgheplant.

Nu 'ulieght het heel mijn klou'^ken ujt,

En'tkowt tpeer om alsick^maerflujt:

Soo dat het nu heel ü '^ol-leert,

En altijdt loeer toft kruysken keert*

En dit en kofie mygheen moeyty

Om dat 'tijan tonghs "Vpos opghe'voeyt^

Jckjoofde't ruroegh uytfijnen nefly

De ionghe ''ulnckskens leeren befiy

Eji hier me gae kkjoeer nae huys:

VVantfiet^men leert my oochj>p 'tk^uysy

lek. moetgaen in de Chriflen-leer

^Met handen ffamen, ooghen neer^

En hooren 1ü?at den Taterfeyty
Als hetgheloof'^ort uytgheleyt,

€ngheeft hy my maer eenen loïntk^

Soo luyjler uk^ghelijckjen vinckj

En nae het eynde ^z^an denfinck^

Soo doet hy my flaen op de banck^y

Dan ijraeght hy daer ^oor alle man

Ofick, een kruysken maken kan.

De kinder-lesy nae mijnen finy

Isy kruysken, kruysken goedt beghin.

Pp Dé
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De priiicipaelfte leffe vandc Chriftelijckelecre: Eenen
Godr^en dry perfoonen.

Een Teer-

kind c

Sic trinus & v^ius < Drye»ee?f,

Difckur. i Gedf atteen.

ALs UhjerJlmMl ghingh terfchole^y

Dat my neerBigh loos betiolerty

( Want de kinders op defirast

Leeyen anders niet ds quaet)

Doen moefl tck^Vüor'teerfl gaen'^eettrs

Hoe dat al de letters heeter?.

Wat dat ü een A ofi By

Wat dat nfoorgaet^ CoftX>,

D6ch
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Doch als ickse nu kond* tellen^

Doen moeft tckjie tfiemen jpellm^

dEerfte les Ipos T, A^ *P^,

En 'tbleef dic^ils euen nae.

Maer als ic\loas onder'^efen^

En kgnd' fonder meefkr lefetty

En nu niet een ipoordt en Ifos

Of klit fonder f^eüen las-^

Doen begon tck^-f^at te fchrijuen:

Haddy my doen tensfien rvrijuen,

Haddy eens ghejten het Jpel-,

Och, ickjchreefal nae de hel.

Letters puer als haenen-pooten.

Niet eenftontter op haer kloten,

Kribbel-k^abbel anders niet:

Want ietl beefde als een riet.

Maer als hy mijn handt quam houloen^

En die foetjens "^ift te dou-^en^

En die fierde hier en daer,

Doen ^lerd kk^ de k^nft ghet^aer.

Soo hy doudey foo hy keerde^

Soo hy my dees letter leerde,

Diemen met dry beenjens fchrijft^

En nochtans een letter blijft:

Doen ghingh hy my hier in toonen

Eenen Godt , en dry perfoonen,

Z)ader ^ Soon , en heyligh Gheefti

Saltgh ü hy die hem <ureeft.

Caet doorfnuffelt al de boecken,

Gaet daer njry de Doijsheyt feecken.

Die dees m niet en njerHaet,

Seght loat hem gheleertheyt baetf

Pp i Den
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Den Chriflelijcken Leeraer houdt voor ooghen de lee*

lijckhcyt der fonden.

Tenerasmentcsh^ctcrret imago. | BreJh'kk!

E iongheyt njreeft terfiondt^ en 'tijfer aen^rjeleoheriy

J Dat men dejonden hner in tijdts kan maken tcghen:

Wdntnjrees^ die in het hert rvanwnghs afüghedrtickty

En t>ordt met lichtelijck^daer "Weerom uytgheruck^.

Verbeeldt eensnae de konjl de. leelijckheyt der fonden^

Set eens het monjler op Jy [laet met openmonden'y

En jchroomt nu meer het naaet als IPel den bitebow^y

Die iemantypo haer dunckly hy nacht lï^elgrijpenfonlif.

Dat

I
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Datgaet diep in bet hert^ datfnpjtbaer door de leden^

De njreefe d'^inght de teught in plaetfè njun de reden:

Wantfy njermagh het aly k[ijght die hier eenen ijoety

Sy bdert eenfuyu're Jiel^ een oprecht kindtsghemoedt»

VVuntfiet^ loie datter komt^ hoefoet hy '^eet te ^leyen
,

Sy houdt haer achter'ï^aerts, enUetfich met njerleyen^

Maerfchroomt het leelijckjlmck,en ylucht Voortaen het qmet.

Is't Dponder , die blijftfiaen^ dat die verlorengaet}

Wanneer de yledder-rnuys met haer taey-^ellepluymen

Komt m de duy^ernè het bïén-hof beluymen^

Hetfiaeter al in roer, het loopter ouer hoop,

Sy pajfen op de njluchty enfpoeden haeren loop.

Dat njael en tackigh dier enkflnnenjy niet luchten.

Men pet den hcelenf^erm opfiaenden njoetgaen ijluchten,

Sy mereken aen het graul^ en hayre-loofe njeU

Ghe^n njoghel njan 'tgroen Dpout, maer njan def^erte hel

Soo haeB als dan de bie njerneemt de njledder-muyfen^

Terfiondt te koruenuytj:etgaeter al ^erhuyfin,
Daer blijft hetkgnfigh Ihms, daer light den homgh-raet.

Noch bie, noch bies ghelijck^en fietmen langhs defraef,

Snfhoon haer kelders ^ijn njolfoetigheytghebrow^en,

Den arbeyt <uan een iaer, niet een en laet haer houteen,

Niet een en ü fooftout, 't^lucht altemael ^an hier:

Watfchroom en komter met ^an dit fipert auendt-dierl

Ghelooft het ionghe leught, kond' ick^deJonde toonen.

Schoon dat ghy zjj'ghe^ent infoetigheyt te Ipoonen,

In blïjdfchap, in ghenoeght, in hontgh-foete njreught,

Saeght ghy maer eens defond, ghy eerdet haejl de deughto.

Maer neen , dit helfche dier, dit broedfel njan het duyfler,

T>atfchout!t der reden licht, 'tis ^ijandt njanden luyfter,

'tEn "^ilt niet zjjn ghepcn, en noch njeel min bekent:

2'yijtghy ecnftiyuer bie, en komt daer noyt ontrent.

P p 3
Den
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Den Chriftelijcken Leeraer wederhoudt de kinders

vande helle.

Sic cautum pueris. { ^-J-
HEt kindt dat hier njoor 'tijfer Jlaes

Dat ofiel eens laetjimael op de firaet.

Dat fviel eens op een herden key:

yVant foo de moert Ipas een hlappty,

*tHad naw^elijck^ haer handt ghemtfiy

En 'tktndt dat lagh daer eer het '^ifi.

Terftondt foo fchreeude't ouerluydt^

De moeder k^ecl^ tis fvenBer uyt^

En
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En ouergh'mgh haer loei te kiuVy

JEn Il7(7«"ft? kaer daeromfeynden deur:

Den rudder dtefagh euenfiuery

Bn '^ou'^ het korten den haer huer:

VVAnt 'tl^as het lieffle dat hy hadt.

En Ipel het fchoonjie njande fladt.

Doch om tefitHen hetghefchrey

^\ Sygheejfelden den herden k^y.

De moeder riep, fus, fus, fus^fus.

Engafhaer kindt eenfieten kuéy

ïae fchoon het/uycker noch ontjïnghy

'tEnfbeegh noch met om't leck^rdingh»

Neen hola^Jèy de moeder, neen^

De kinders die 'z^n dickjtUeeny

De moeders hebbengroot bejlagh^

Engaen enfiaen den heelen dagh.

De n;aders fitten op*t kantoor

^

€n ü de maert een luyefloor^

Ghe'^ls het kindt dat njiel m't 'zrier,

€n dat "ïoaer l»eer een mew^ghetier:

Soo dan, eer naeckt de bittre kou'^,

Soo dient een fihermfel <uoor defchow^^

Want alst daerfoo n^err affalfiaeny

Dan heefter 't'Xfier gheen njatten aen.

Lief moeder, hoort nu mijn befcheet:

'tis in de helt al anders heet,

En "^le dat daer eens "^ordt ghebrandt,

H)aer <T^oor en ü gheen meefiers handt.

Daerom, hebtghy een moeders hert,

Weyrt njan nj kindt doch defefmert^

Enftiert het nae de Chriflen4eer

Soo brmdt datfich doch nmmermee)^
Den
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DenChriftelijckenLceraer leert de kinders bidden

voor den eten.

Non capit ante cibum. ^
Damken
Voor bamhn»

Ck^Uh dickfnael met mijn ooghen

j[ Neerplijckhier op ghelet^

Hoe licht dat het ü om booghen

'tGheen' njm ionghs df-^ordt ghefet.

Wild' nj hoornen met doen hellen^

Kechtfe njan haer eerfie iaer:

Want gh'en fultfe niet herfiellen

Kjomdy langhen iijdt daer naer^

Al



HET III. BOECK. WERCKENDE SOCIETEYT. 505

Al dat iongh i's^ het hem chvinghen^

Sooghy met te Ungh en "^^acht:

longhe ioiskens kan men '^mnghen

Oockornet d'aldermmfie kracht:

Rechten kan men teere flanten-^

D'oude Ifooghen al te noj^

LoopenJy eensmae de kanten,

'tCamelot dat houdtfijn ploy,

By klejn boomkensfielfmen fiaken.

Schoon het dunckt dewnghhcjtpijns

l^atmen tot een reep "^ilt maken

Dat moet ijroegh ghebooghen ^n,
Hebdeghy dit nojt bevonden

By de ktnders op defiraet^

(tAlsJy keren ionghe honden^

Bermen a,en de taefel gaefi

Lecul&ken fit eerH op fijn kooten,

En dient op njoorfijnen heer.

En dan bidt het met ftjn pooten,

of 'ten kx'tjght gheen brockskens meer,

ü^ch ten fal gheen beenkens kl^aghen,

Want men laeghet njanden Ais,

lae het krijght de huyt ijolflaghen

Om dat 't ongheloillïgh is,

'tKindt moet bidden, eer't magh eten^

En fiaen fonder fijnen hoedt:

Niemandt maoh den Heer 'X^ergheten^

Die hem alle daeghen njoedt,

. Defie les ü't dat loy inten

Op de groene ionghe leught,

Om daer in <-uan tonghs te printen

Danckbaerheyt der kinders deught.

Q cj Suyue-
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Suyuercn handel en wandel.

Tangor, non tingor ab vnda.' | ^*
'en vat

Geenftüt,

ICk^hingh nu onlanghs "^at door groene bofchen treden^.

Tot ruH njm mijn ghemoedt en ongheftelde leden,

Ick^hoorde falie kant een minnelpjck^gheluyt^

De hoornen gaeuenj^raech^ door 'tofogelsfoet gefluyt,

"Noch rvond' tcf^tot ruermaechjn't midden,^an de hoornen

Den f^piuer dienghyfiet n;eel k^erder als deftroomeny

Veel klaerderals een heeck^ foofchoon als eenfontejn^

Van al/e h^ntm tiet, n^n alle kanten rejn.

In't
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hft midelenfat defhaen die metfjn roode pooten,

Cheitjek^ den roeyer doet^ jyfeluen Ipifi te fiooten,

Danf^om hy hier en dasr, dan klom hy op den nefl^

Die met een kleynen tuynjïondt uyt dengrondt ghevejt.

En als hy loederom Ipos op het landtgheklomfnen,

Soo '^i;^\hy alfeo drooghy ofhy noyt hadd'ghefhomme»,

My fioeghfkh met eens uytghelijck^den loater-hondt^

Die nae 'tghefchoten t^ildt den meefier iaeghenfondto

laefchoon een koeltjen bliesJen dé den njijuerfchuymen^

Nies ecnen druppelnats bkefhanghen aenjijn pluymen^

En als hy met den hab tot op den grondt toegongh,

Menfagh nochjlijck^y noch iet dat aen pjn njeeren hongh.

Ick^fèy: ^at is de ieught diefichfea l^èet tejpaeren,

^le njangheen nat en "^eet^fchoonjy door nat moet ^vaeren^

Die midden in denftroom, en midden in de bloedt

Behoudt eenfuyuer herty beloaert een net ghemoedt.

^tls "^ittefioaenen loerckteJÏKfemmen ganfche daeghen^

En als menjich a;ertrecktgheen n^ocht met hem te draeghen.

Men haeltfoo haeB "^at/Bjcks^mén krijghtfio licht een ^leck,:

Wie hiel oytfuyuer handt tn't midden njan hetpeckj

Ons hert dat ü gheltjck^aen uytgheblae/èn lampen^

Die door een njcttenfmoock^^ en door haer innigh dampen^

Hervatten "^eer de '^lam, en raken in den brandt:

Het aldermeefle ^ier komt njan eens anders handt.

Komt Dauidy k^fnt "^eer af^ bindt in dit hittigh loeren,

V oogh loeydt al te breedt, fyfal <zf hert njervoeren.

Elaes ! een ^ryghejtcht, maer eenenflimmen lonck^

Al rijB hy uyt het nat^ het ü een heete ^zfonckc ,

VFelaen danjuyu're ieught y ttfacht^ <-uanJten enraken^

Vl^antdie defchoonfie zijn die kannen *tvuylfle mak^n.

Siei op Offnnen-beek^ het is een loitte^aen:

Vtitghy het mmjie nat, His met nj eer* ghedaen,

Qq t AF-
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Hoe de SocietM door Godts ghehengenilfe^ ende

(TVftderlijcke liefde in teghenj^oedt gheoepnt k
^e<rü^eefi.

<^^dt: ^^^^^^ ND I E N 'T altoos voor Godts befte vrienden

^^•?^/ ^^ ^^ 2;heacht zijn gheweeft , wekker deus^hc aen-

jijne *SP W^ ^^ toet-fteen der opvallen ghekeurt zijnde,

wiendeN, ^^^^^^ dies te ghetrouwer is oevonden in liefdCjIioefe

harder wierden acnghetaft^ en fwaerlijckerbefocht; foo

moghca.
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moghen wy ons wel laeteii voorftaen , dat de Societeyt al

mede van Godrs vrienden is, de welcke (ghclouec moec
liy zijn) gheduerende defe eerfte eeuwe in'c ftuck van

ouerlaftredelijck haer deel ghehadt heeft ; en niet te min
fooghetrouwe is ghebleiicn in haeren ijuer tot alle giic-

wellen der werelt te verfpreyden , datter fommighe aen

twijfelen, wekk van twee meerder mirakel zy, datfec

heeft konnen houden ftaen teghen lbo vele aenftooten;

oft wel, datfe binnen foo korten tij dt van iaeren foo wijdt

en verre verbreydt is. Dan,, defe dinghen gaen tTamen,

ghelijck Seneca inden boom bemerckt: hoe dien meer be- Depro-

waeyt wordt , hoe hy vafter ftaet, dieper fijne wortelen ^^^' c- 4'

fchiet, en wijder fijne tacken talie kanten uytfpreydt.

Die Godt met verloop van tijdt wilt groot maken, die

verdruckthy in't beghin, op datfe ghelijckelijck met fij-

nen Soon I E s v s fouden aengroeycn, die ecrfl: nae de ver-

nederinghe verheuen is gheweeft. Hoe veel te meer d3.no9ck^ds

nioefte dit lot op de Societeyt vallen, die hy fijnen naem *^^"^^^=^''^*

hadde doen voeren, ten eynde datfe van fijne nederigheyt

en verheffinghe, door lijden en glorie, ghelijck-maetigh-

lijckfoudeeruen? Immers foo fchijn'et, datonfen fonda-

teur den H. Ignatius dat wonder vifioen( waer iiyt den

naem vande Societeyt Ie s vghefproten is) verftaen hecft^

als hy den Sone Godts wel hoorde fegghen, dat hy hem te

Roomen foude ghenadigh zijn; maerdaer en tuffchen

Hem gheladen fagh met een ouergroot cruys op fijne

fchonderen^ tot een teeckeli dat wy dit al mede moefteii

draeghen. Hier van quam het, dat hy 'tlijden van lafter

en opfprake , en alderhande quellinghe, met den heerlij c-

ken naem van CHRisTVsliiireyeplagh te vereeren, waer

mede hy wenfchte dat alle de fijne bekleedt moghten

worden, Den nieuwen velt-heere nam fijn oogh-ghe-

C^q
3

merck
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de kloeckr ^'^'^^^ck op den ouden krijglif^handel dien hy gneploghen
/^/o/^.?f- hadde, wel -wetende datmen de voortocht ende forghc-
'^^

/'Tc. Jij ckeaenvallen aen dieen* andere en betrouwt , als aen de
veor aen > iiiinrii
tndefe- vroomfte mannen endekloeckfte loldacten. Noyt en be--

rtjckeien: klaeghdc hcm *tMacedonifch heyrdat het van fijnen Co-
ningh Alexander ouer al gheleydt wierdc inde meefte fla-

Iudic.7. glien ende perijckelen; noch de dry honderc uytghelefène

mannen van Gcdeon , om datfe onder foo vele duyfenden

alleen weerdigh ghevonden wierden om teghen de gan-

jD/f T^T/^- fche magiic der Madianiten te ftaen. In teghen-deelibo

fchteXa- beklaeghde fich Xajerius , en was beladen ^ als vooreen
mrtw:

f^^^j^^j-j ya^-j onghetrouwigheytaen fijnen CapiteynlESVS,

foo wanneer hy fich eencn tijdt langh fonder lijden be-

vondr^ achtende dat hy niet eii verdiende , vanden feluen

in fwaere gheleghenthcden ghebruyckc te worden.

Hier van en heeft haer de Societeyt, mijns dunckens, in

defexerlie eeuweniet feer tebeklaghen. Haeren opperften

Icydtf-man, wiens naemfy voert, heeft gheroont dat hyfe

voor de fijne hiel , als weerdigh om vervolghinghe voor

Uierdoor^^^ te lijden. Doch, de{è vervolghinghe wat ilTe anders

groeyt de ghewecft, als het edèlfeet waer uyt foo fchoone ende ouer-
j«c/f/^/f,,y;}Q£^igj^£ vruchten ghefproten zijn? Slaet uwe ooghen

rondom opdeSocieteyt, foo wijdt alffe door de wereldc

verfpreydt is.5 ghy fult de prophetije van den H. Ignatius

waerachtigh vinden, diz fiilcks voorfeyt heeft: want ghe-

^wiffelijck d'ondervindinghe wij ft het uyt, datfe noyt voor

defen, oftoocknoch heden-fdaeghs, ergens meer toeghc-

nomen heeft^ dan daer het lijden ouervloedigher was.

Aat vvy ^^c danckbaerheyt moeten wy*t bekennen, dat ons d op-

Gode fprake tot noch toe ghedient heeft tot lof, ende 'tverlles toe
danck^

winfte. Die ons meeft meynden te.befchaedighen , heb-

ben ons gheholpen ^ ende 'twerck datfe meynden om te

ftooten^
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ftooten, hebbenfe vcrvoorderc , iae met al hun fchockeii

eenen vaderen ftandt ghegheuen. Wie en fal ficli ouer de

Goddijckc voorfichtigheyc hier niec verwonderen?gheenea

beteren middel en kondefe ghebmycken , 'tzy om de So-

cieteyc altoos te bewaeren^ endeophaere hoede te houden,

'tzyom de felue te vervoorderen ende te vermenighvuldi-

ghen. Door quaede tonghen is fy kenbaerdcr ghewor-
den 5 door kerckers ende vier-fchaeren is haer onnoofelheyc

in't openbaer ghekomen ; iae door 'tveriaeghen ende ban-

nen felue iffc ten deele op andere plaetfen verbreydt , tcti

deele tot haer oude wooninghe nae der haadt noch eens

foo vriendelijcken ecrlijck(de Godtlijcke voorfichtigh-

heyt alles keerende tot ons profijt) wedergheroepea.

Dit is de weldaet,die de Societeyt I E s v met fulck eene met

vreught ende blijdfchap in dit hondertjfte iaer belijdt^dit is ^^^»i^^^

d'oorfake van haer triomphe en lubilee: dit is*tghene Ty J^^J"/
acn de werelt wilt doen blijcken, datfe d*opvallen ende

d'aenftooten ( daer haer de ketters ende andere onbedachte

menfchcn fchande af fpreken ) als fonderlinghe jonften

van Godts handen neemt , ende als eenen fekeren pandt

van fijne vaderlijcke liefde acht, iae dat den waerachti-

ghen oorfprongh van haeren wonderlijcken voorrgangh

ende vcrmeerderinghc is; op dat alle naekomelinghen, foo

iangh alffe den naem 1 e s v fuUen voeren , hunne hope
meer 'm teghenfpocdt als in vooxfpoedt leeren ftcUen.

HET
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HET TWEEDE CAPITEL.

Hoe den dtiymldoor het hïïeren njm den H^ Ignct-

tim de Societeyt foeht in hfter hooft heel te wer-

dmcken^ eerfemch be^'e^ight nJ<^M.

Tróuhc- £~^\ ^^ ^^^^ nieuwe vergaederinglie ( voor de weicke dc?i

lm te- \J boofen vijandc foo fchroomde) in haere eerftebe-

S^<=^ h' ghinfeleii ganfch te vernielen , heeft liy haeren infteldcr

den H. Ignatium door Lifter en blaeme ouer al ghefoclit

in hact en mifachtinghe te brenghen : ten eynde hy nu

eerloos zijnde, van niemandt ghevolght en foude wor-

den. Soo langh als hy fich te Manrefa oft elders in fijne

eenigheyt ftil hiel, foo wierdt hy van een ieghelijck voor

goedtende heyligh gheacht ; maer nauwelijcks haddehy

begonft van't bekeeren der (ielen te handelen , en fijnen

cuen naeftentot de deught te voorderen, of het wailèr al

in roere^ op dat een ieghelijck van hem eenen afkeer foude

krijghen. 'tSchecn dat hem de lafteringhen volghden al

waer hy henen trocL

tsAlca- Te Alcala is hy op korten tijdt drymaels beticht voor
ia, en te 'ketter, ende ondervraeght als tooueraer, ende eens wel

veertigh daghen in den kercker ghehouden. Van daer rey-

fende nae Salamanca , vondt wederom de ghevangheniflê

voor hem bereydt, en wordt andermael als ketter in de 1

boeyen gheworpenc Maer foo wel hier , als te voren te

Alcala, wordt hy met alle eere ontflaghen , ende voor on-

noofel verklaertj hoe wel niet fonder merckelijcknaedeel

ende verachteringhe van fijn goedt voornemen^ alfoo hem
wettelijck verboden wierdt binnen den tijdt van vier

iaercn

manca^
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iacrcn niemandt in'c glieeftclijck t'onderwijien ; 'cwelck

ceiie vande redenen was die hem uyc Spaignen dede nae

Parijs vercreckcn. Maer hy en hadde qualijck hier oock fij- f^
^'^'^h

nen ijuer te wercke ^heftelc om de menfchen rot de godc-

vruchtii^hevt te brens^hen , of en leedt wederom dier<^he-

Hjcken opval van alle kanten, temeer om datter dry ftu-

denten van goeden hayfe door fijne vermaeninghe de

wereldt wilden verlaeten. Waer van by den gheefteHjcken

rechter Matthasus Ori befchuldight zijnde, ende als een

verleyder der ionghheyt ghefcholden, foo hy vrywilligh-

iijckende ongheroepen lyfeluen vertoonde, is d'opfpra-

ke feer lichtelijckals eenen roock verdwenen.

Dit waeren tot noch toe al woorden; maer in't Collegie
i^^^Jl

van S. Barbara,daerhy ftudeerde, wilde men hem open- deipck^

baerlijck caftijden meteenefchandelijcke gee(lelinghe,die 'vvdien

men d oproerighe ftadenten plagh aen te doen. Wie en ^^^^J^^"'

fiet hier niet klaerlijck den nijdighen vondt van't helfch

icrpent? Want hadde dit gheluckt, al fijn credit endc

achtbaerhey t by de ftudenten, hadde voor niet gheweeft.

Maer Godt heeft het verkeert. In plaetfevan caftijdinghc

vallen hem de meefters te voete, en bidden verghiiFenilfe,

met foodanighe vermeerderinghe fijns goeden roems en

naems , dat 'tghene verdocht was om alle de ionghheyt

afkeerigh van hem te maken , *tfelue grootehjcks ghedient

heeft om die aen te locken , ende vafterhem aen te hechten;

als't bleeck in Petrus Faber, Xauerius, en d'andere die nae-

maels de grondt-fteenen van dit boawfel der Societeyt

gheweeft zijn.

Doch, defe kalmte en moght nietlangh dueren, befon-

der als den boofen vijandt nu merckte dat Ignatius fijn

volck ghingh teghen hem* weruen , en allenghskens uyc

Pariis te velde iiae d en ftrijdt leyden. Dacr volghde ter-
' R r

^
ftondc
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hvcch- flondt een nieuw onweer teghen het boecksken van fijne

i?,./!L, dicefteliicke Excrciticn : waeï mede 'tlèliie dies te waer-
leoecR^t^n o 1111
derEx' icliijnelijcker by q onbedreuene beticht wierdt van ket-
€rcmen. tcrijc, hoe alle nieuwe boecken meer duchtens cnde ach-

tcrdenckens gauen om de bedoriiene tijden. Hier fcheen

hetdatmenhem den appel van fijn' ooghe raeckte : waer-

om, fchoon hy in ander verkort van eere fyfeluen meer

inet ftil-fwijghen ende ghedult^als metgherucht van pley-

terije, verweyrde, is hier in niet te vreden gheweeft met het

goedt ghevoclen darter den rechter af hadde^ dan heeft by
denfeluen aenghedronghen om vonnilTCyWaerby wette-

lijck d'oprechtigheyt van fijne leeringheaen alle de wereldt

moghte bUjcken. Men ibude fegghen, dat hy van doen af

voorfagh, hoe noodtwendigh hem nac der handt defe

ghetuyghenilVe te Roomen foudewefen.

n Vene- Diefghelijcks heeft hy niet langh daer nac re Venetieii

ghedaen : want foo de leughenachtighe maere hem voor

cenen ketter fcholdt , die in Spaigncn uyt de ghevanghe-

nilTe ghebroken in fijn beeldt verbrant;,en nii onlanghs uyc

Vranckrijckals eenen verleyer der ionghheyt ghcbannen

was j is hy vrijmocdighlijck tot den Apoftolijcken Nun*
tius aenghetreden , en heeft cmftelijck op hem verfocht,

dat hy heni vande fake foude doen berichten, cnde d'uyc-

fprake nae de waerheyt daer van doen , niet om fijn* ey-

ghene eere, maer om die vandemede-ghefellen , die metter

ïijdt fijn leuen fouden willen volghen.

te Kê&^ Dit euenwel niet teghen ftaende, dat hy te Venctien foo
mffj. eerlijck van alles ontflaghen was , zijnder andere ghe-

wecft 5 die de felue lafteringhe te Roomen noch eens ver-

nieuwt hebben, fonder twijfel om den ketftcn flagh te

gheuen, waer acn d'uytroeyinglie oft beveftinghe van dit

ghcfelichap foude hanghen. Het gheweldc van dit grouw-
faeiH

ne»
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faem ternpeell heeft acn onfe voorouders fterckelijckia-

ghebeelt, dat het doen die tijden \vaercn,van de welcke

den Heere I e s v s, hem onder weghe openbaerende aen

on fen H. Vader, belooft hadde, dat hy hem te Koomen ghe^

nuedigh ende behulpftem foude -^efen, Den oorfprongh van
J^^^^^^^

defen ftorm was eenen iekeren valfchen predikant , wiens deckien

wokien-aerdt foo wei niet en hadde konnen fchuylen on- -^«^^^^

der het Rehgieus ichaepcn-kleedt dat hy droegh, of hy en

wierdtvan d'onfe als Lutheraen ontdeckt.Dit vrongh defeii

bedrieger bouen maten feer, en dede uy t fpij t ende wraeck-

ghiericheyt niet als verdencken , waer mede hy Ignatium

met de fijne moghte laken. Dus ftroydc hy uyt, dat Igna-

tius ende fijne mede-ghefellen vol van alle boosheyt foo in

Spaignen, als Vranckrijck , iae oock oillanghs te Venetien

verwelèn , ende de handen der Rechteren ontloopen , te

Roomen ghekomen waeren, om onderden deck-mantel

van godtvruchtichcyt de ionghheyt te bederuen. Dele

ende dierghelijcke dinghen met vollen mondt;, door fy fel-

uen en die van fijn habijt, oueral verbreydende, heeftin

korten tij dt den H.Ignacium met d'eerfte Patres foo ver-

fmaedelijck ghemaeckt,datter vele eenen fchroom van hen-

lieden kres[hen, als van ondeuo-hdi'^heen vluchtidiemen- ïV*

fchen: welcker ghemeynfchap ohefchouwt diende, iuyit
""

ghelijck den boofen vijandt konde wenfchen. Iae den roep

wierdt niet alleen onder het volck in de ftadt , . maer oock

in andere fteden ende landen door brieuen ende poll-tij-

dinghen der weder- partij e verbreydt, dat Ignatius ende

fijne mede-ghefellen waeren van openbaere boosheden

ende ketterij e plichtigh bevonden , ende ten laetften te

Roomen eens voor al foudenbetaelen. Maer fiet de won^
dere voorfichtigheyt Godts , ende de forghe voor d'eere

van fijnen He^^lighen.

Rr z Ter
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Ter goeder ure, alfmen d'aytfprake vande fententic

foude gaen doen, waeren te Roomen teglienwoordigh

{ foiider d'een vaii d'ander te weten, elck in't befonder om
iïjn' eyghene faken daer ghekomen zijnde) fchierallede

rechters die voor defen elders ouer fijne vonniflen hadden

ghefeten. Wt Spaignen loannes Figueroa, Matthasns Ori

uyt Vranckrijck, van Venetien Gafpar Doólius. Defe dan

zijnallegaeder by Godts ghehengheniffe voor de Heeren

ghekomen, ende hebben de lenghenen vanden lafteraer

onertuyaht, met <^rooten lof vande deupht ende 2[odtvrnch-

ticheyt des Heylighen. Dus heeft den Stadt-houder van

PvOomen door ghebodt van den Paus openbaere fententic

tot ontlaftinghe voor fijne onnoofelheyt uytghefproken.

Wel anders zijn die Lifteraers ghevaerenreenen vande val-

fche ghetuyghen wierdt in ballinghfchap ghedreuen: den

anderen foo hy oock op kettenje bevonden was, ontliep

wel in tijdts de doodt, maer niet de fchande,van dathy in

fijn contrcfeytfel verbrandt wierdt : den derden is tot eeu-

wighe CThevan^cniiTe verwefen ^heweeft ; den vierden

flierf korts daer nae van eene deerelij cke fieckte,met openr-

lijck beklagh ouer de valfcheyt teghen Ignatium bewe-
dienae- fen. Ten laetfl:cn,den roer-vinck van al,dien heymelijcken
wAjls

ketter, ende valfchen predikant heeft fich ontmomt, en

lick^af-
(

'cwelck wel voor de meefIe flrafFe gherekent magh wor-
vaifo den ) fijne kappe uytghefchudt^ ende foo de reyle nae de

Broeders van Geneue ( daer doch de vergaederinghe van

ditafvallighghefpuys is)'aenghenomen. .

Indien wy nu willen iniien, wat de Societeyt hier mede
ghewonnen heeft, fuUen moeten belijden^dat haer dit tem-

pcefl: te wcnfchen was. Doen hcefcfc eerll: haere beveflin-

ghe van den Paus dcrren eyfchen , als nu meefter zijnde

ouer al het opilel vanden boofen vijandt : de weleke fy

ten
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ten laetfteii verkreghen heeft , oock door het toedoen van

den Cardinael Guidiccionius^diefe tevoren een iaer iangh

belet ende verachtert hadde , als breeder in't eerfte boeck

ghefeytis.

HET DERDE CAPITEL.

Hoe3 m ujt <raruftt r^dm^ de Societeyt foo mmighen

omrUjl nM hftcre be<njejimghe ghedvftghen heeft.

L s nu de Societeyt van den Apoftolijcken Stoel be-

vefbdit was, ende onder 'tshetal van de Rclicrieufc

Ordens gheftelt, in plaetfe van rulte (diefe eenighfins ver*

hopen moghte)is dies te harder aenghetafl: gheweeftJioefe

nu ftercker ghewapent, ende opentliicker te velde ghe-

braght wierdt , om den ftrijdt aen alle boosheden ende

ketterijen te leueren. Eens voor al wil ick hier in't korte

de redenen bybrcnghen van foo menighvuldighe aen-Part.i.

ftooten , treckende die principaeliick uyt onfen hiftorie- f1^^'^°^*

ichnjuer Orlandinus. num. 54,

d'Eerfte ende vernaemfte hebben wy nu ghemelr ^'£er/?tf

in't voorgaende Capitel, te weten den bitteren haet ende ^^^^"

nijdt van den duyuel der hellen : den wekken fi)ne maght I^J^yut

ghebruyckcnde ouer het rijck der boosheyt^, doet Ci]n der So~

uyterfte befte^ om al watter goedt ende heyligh onder de ^'^^?''

menfchen oprijd, in fijn' eerfte bcghinfelen (dit fijne ghe- ^^„ 5^,

woonte zijnde) teverdrucken. Ouerfulcks hy akijdts, niet tnny

alleen boofe menfchen, maeroock by ^wijlen goede Ca-
tholijcke, uyt mjfverftandtoft ongherechte voor-oordee-

Jen, tcghen de Rcligieufe Ordens opgheruydt heeft.
^J

tvvu-

.

Wt den ielnen wortel fpruyt den haet van de ketters, i^^lt der

ende den piek, van de boofc menfchen, teghen de Socie- lettere en

Rr 5 tcYcJJ'^^^''f'>



JlS EERSTE EEVNVE DER SOCtETEYT lESV.

teyt: want klaerlijck ficnde, datfe recht tegliea Uinnen

handel iiigheftelt is , om Godrs eeie en vreeie te verbrey-

dcn^ {oo Ichijnt het, datfc (menfchehjck fprekende ) niet

min en konnen doen, als haer op alle manieren foecken te

verdruckcn , ende te veivolghen. 'tWelcfe dief-haluen niet

meer te verwonderen en is^ dan dat hitte en koude teghen

een (hij den. 'tghenefoo langh dueren lal, als 'teen en 'taa-

der fullen in wefen zijn.

je derd". Vanden boofen is d'afkecrigheyt al mede , door blaemc

ftl'ohen'
vande quaede tonghen, tot de goede voortghekropen, allTc

hen uyt ongunft lieten wijfmaken, dat defe Orden tot

verderffenitlè van het Chriftendom , en tot verminderin-

ghe van d'andcre Religiën was: iae,fQnder voorder inficht^

meynende datlc het met hun oordeel wel voor hadden,

hebben m.eteen oproerigh toeftemmeii ondo: den ande-

ren gheiloten, datfe ghehouden waeren den voort-gangh

van defe familie oft heel te beletten , oft immers nae ver-

moghen te ftutten. Onder defe waeren oock al Bifchop-

pen, Dodoren, Religieufen, ende andere Gheeftelijcke

perfoonen. 'tWelck dies te min te verwonderen is,hoe men
in die forghelijcke tijden, met meerder reden, achterdenc-

ken van alle nieuwicheyt haddc.

Mifi'chienwaereiider noch andere redenen, die elck een

in*r bcfondcr, met fchijn van ghewight, verweckten om
ouer.al ons 'thooftte bieden. Want foo vele menfchen,

foo vele finnen, ende niet mindere verfcheydenheyt en ifler

in eens ieders ghefindtheyt ende vonniffe van binnen , als

in't wefen ende ghelaet van buyten : iae dat meer is, noyt

en faghmen ghebeuren , dat eene fake van alle menfcheii

voor goedt ghehouden wierdt.

Wat eenighe Religieulèn belanght , die ons hier en dact

wat vremt beieghent hebben , daer en fullen hen gheene

wijfe
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wijfe lieden acn ftooten : want behaliien dat dequaede

tochten oft paffien met de wereldtfche kleederen niet ter- **

ftont afgheleght en worden^fbo is't datfe op hun oude ma-
niere van leucn ghewentjd'onfe nieuwe (die heel vcrfchey-

den was) quaemen te milachten en te laken, te meer om
dat de Societeyt fchier alle iborten van godts-dienlligheyt

ende goede wercken omhelfende , ende met Godts <7ratie

de felue lofFelijck uytvoerende, fcheen met haere ocrfcnin-

ghen d'onachtfeemheyt van d'andere Gheeftelijckheydt te

llrafFen: wekker fommighe doen ter tijdt de felue niet feer

ter herten en trocken. Hieruyt, menichelijck nae onfe

ktancklieyt (prekende, moefte wat ialoefije rijfen: wantter

weynigh dat ruym herte vanden Apoftel in hun lijf dra-

ghen . om te mo^hen fèaahen : Wat liaht daer aenl Als in Phil.i.

(kUc mmieren , V 7,y oft door occafte , oft do^r de ^aet^heydt ^* ^ ^*

Christvs ^erkondtght "^ordt-, daer m njerblijde ick^ my oock^

ende ick^falder oock^nocb blijde om zjjn. lae felfs hy was een

vande lieffte difcipelen CHRisTi,die daer feyde: Wy heb- L"c.s^-

ben eenen ghepen in w^en nctem duyuelen f^yfïï^orPende , ende
^'"^^^

^y hebbent hem ''verboden^ '^ant hy en '^ohht met ms met.

Een ieghelijck blijft al tegheerne by het fijn, ende acht min
dat een ander doet. . iae komt by wijlen lbo verre , dac hy
eens anders wel-vaeren houdt voor fijn naedeel , eens an-

ders winfte voor fijn verlies, ende laet fich onbedachtelijck

voorftaen, dat eens anders verheffinghe fijne vernederin-

ghe is; principalijck als men vreeft, dat het op intereft '

van fijn eyghen profijt, ghemack , eere oft autoriteyt aen-

komt.

Wt defe dan endedierghelijcke oorfaken zijnd opvallen

ghefproten , die de Societeyt nu eene ronde eeuwe ghedra-

shenheeft 5 ende noch daghelijcks draghen moet j fonder

liope datfe van de felue oyt omflaghen fal v/ordcn : min
nocli
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noch meer als het fchipkeii Pctrj, deH Kercke^in defe we-
«fcki relt noyt m rufte en fal wefen^den-booien vijandt altijdt fijn

befte doende, om defe familie te verdracken : door wek-
ker hiilpe hy fiet dat de heylighe Kercke(nae het belijden

vande Paufèn^iac der ketteren lelue) onderfet ende verheiien

wort. te meer noch, mits hy bemerckt datfe foo groot ghe~

acht wort om d'iiytnemende deughdt ende gheieertheydt

van foo mcnighe weerdighe mannen j foo foeckt hy de kU
iie in meerderen haet te brenghen,om alfbo alle hare aen-

ilaghen te beletten, diefe heeftom Godts eere te verbrey-

den. Of hy dit doorCatholijcke, oft door ketters, door

Gheeftelijcke oft wereldtlijcke doet, dat komt hem ghe^

lij ck, als hy maer tot fijn voornemen en magh gheraken.

*cIsonghelooffelijck, watvalfcheydt hiertoe niet verfiert

en is, ende met wat lafteringhen behanghen. Laet ons

maer eens iii\ kort eenighe landen doorloopen.

HET VIERDE CAPITEL.

Vfi>nde ftmfloötm der Societejt in Itdien.

Klejm ^^ HEEN E foortcn van menfchenzijndergheweeft, tot
troHbeicn ^Jj de huyfghcnotcn en kinderen toe , of fy en hebben

licteyt te
t^ghen de Societeyt in Italien aenghefpannen.Hier iemandt

"Ajomer. vande groote, niet wetende hoe fich te wrelcen ouer hec

belet van fijne onkuysheydt, heeft om fpijtende leet te

doen, alle valfclieydt ouer ons uytgheftort. Daer eeneu

oor-blaefèr, om den Paus ende fommighe vande Cardina-

len te behaghen , heeft hem veel quaedt vermoeyens van

ons inghegheuen. De fchool-meefters oft uyt afgunftigh-

heyt, oft uyt vreefè, dat onfen voortgangh hunnen onder-

gangh foude worden, hebben de kinders opgheroeyt,datfe

boueii
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touen andere onghcrdiicktheyt de venfiers oock uytwor-

pen, endede deuren van onfe leer-plaetfen met ghewck
Ibuden oploopen. Doch, die en is al maer een kleyn beiagh

gheweefttenopficht vande inheymfche oorloghc , die de

kinders nae d'aflijuigheydt vanden H. Vader Ignatius te-

ghen haer eygheiie moeder de Societeyt verweckt hebben.

Twee vand'onfe uyceenen onbefcheyden ijuer, als nu by^^^^*^^-

'Ondervindinghe kennelijck was^dat den Paus de Societeyt ^ ^^^'^

niet wel en befinde^iae eene vremde ghedachte broeyde van Miu €k^

haer metd'OrdaiderTheatinen(welcker inilelder hy was) ^<'»f**^>

in een tefmeden, hebben P. lacobum Laines den Vicaris

•Generael leelijck by hem vermaeckt. Defen Paus^ alfbo

de Conftitutien vande Societeyt noch niet beveftight ai

waeren, hadde voor hem ghenomen twee punólen daer iu

€e veranderen. *cEerfte was de gheduerigheydt vanden
Generacl^het ander 'tachterlaeten vanden Koor-fangh: ghe-

lijck hy ons defen opleyde, op de wijfe van d'andere Or-
^dens die hem heylighlijck ghebruycken,airoo wilde hy dat

de regeringhe van dien oock niet langhcr als dryiaerigli

^n foude wcfcn. *tEen heeft hy mits de ghehoorfaemheyt
der Societeyt te weghe ghebraght, die op fommighe plaet-

fen den dienfl Godts begonit te finghcn : endc 'tandcr

Coudeal mede ghevolght hebben , dan wierdt door het af-

fteruen des Paus in tijdts verhoedt j waer mede oock den
Koor t'eenemael achterghebicucn is. By defen Paus dan
hebben defe twee alles in roere ghcftelt, ende de Societeyt

- in perijckel ghebraght van eene grondighe vernielinghe.

Maer ten laetftcn is dit onweer oock orneftilt, ende alles

ten beften ^hekeert , nae dat den Cardinael van Alexan-
drijen ( die naemaels Paus was , Pius den vijfden ghe-

naemt ) alle de faken door 'tbeuel van Paulus wel onder-

(bchc hadde 5 endede GodtUjcke goedtheyt foo metghe-
S s beden.
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beden , als lij f-caftij dinghen van donfe verfoendt was .

Gheduerende die verfchil binnen 'shuyfè , wierden te

f(r^^ö«^^ Monte Politiano feer ghelackelijckde fondamenten glie-
Tö ma^

leydt van een Collegie , hoe wel 'tfelne korts daer nae

met grootc beroerte verftoort wierdt. Verfcheyden ion-

ghe dochters ende weduwen vertrocken haer om de liefde

Godts uyt de wereldt, een deel nae cloofters, een deel nae

den ftaet van reynigheydt. Daer by noch vele ghchou-

de vrouw- perfoonen , voor defen vry wat te wulps , be-

fneden haeren handel met de trouwe ende behoorelijckc

fceghbaerheydt van haeren ee-ftandt» Dit en konden niet

fwelghen fommighe oft vrijers, die vande hope der ver-»

fochte houwelijcken^ oft rofiiianen, die van de ghewoonte
hunner on^eoorlofde welluftidieden vervielenrdieshalueii

betichteden fy ons met de vuyligheydt die wy belet had-

den, ende waer mede fy felue oefmet waeren. Sy ftroyden-

uyt datter eenen lefuit een' eerlij cke vrouwe hadde wil-

len onteeren ^ fonder te fegghen , wie , waer oft wanneer.

Dus, foo-men dit niet engheloofde , hebbeiife met groote

belofte een lichte dante uytghemaeckt, de wekke icmandc

van de Patres tot val foude brenghen : maer dit oock door

de gratie Godts te vergheefs zijnde ^ hebben vele arghere

lancken voortgheftelt met eenen uytghefchudden boef^

diefe met ons habijt becleedt fchalckelijck deden uyt ons

Collegie, als of het iemandt vande Patres hadde ghevv^eeft,

recht nae een openbaer bordeel gaen. 'tWekk foo ghedaen

zijnde, heeft voor eenen tijdt , tot dat de fuycken van dcfc

rabauwerije ontdeckt zijn gheweeft,den naem vande So-
«l4^f fff» cieteyt grootelij cks verachter t. Den Reftoor des huys

r/zjj'j^^ Gambarus felue wierdt oock al valfchelijck befchuldighc

ucht door ialoefie,uyt reden dat hy dickwils eene fekere eerlijcke
vverdt, vj:ouw-perfoonefprakegaf. Daer wierden vele leughens

teghea
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tcglien hem verfiert^ ia oock minne- brieueii op fijnen naem
iiytghegheuen : m.aer fooder bouen al dit noch een ghe-

mcht ghingh , dateer eenighe op fijn lijf uyc waren , heeft

fich ('t ghene onfe vij anden' maer en ibchten) vertrocken,

ketende eene waerfchijnelijcke hope, dac de refle vande

Patres inde moeyeUjckheden verdriet ibuden nemen , ende

van fèlfs de ftadt rtiymen. Ten fèluen eynde wierden hcnd^ad'

de ghewoonlijcke aelmoeiTen onttrocken, het gheleent huys ^^#«

daerfe in woonden opgheièyt^ alle teeckenen van ongefint- ^^„^
^
'

heyt ende vervremtheyt beweièn.Euen-wel bleuenfe ftaen,

cnde worftelden onverwinnelijck met d'uyterfte aermoe-

de ^ tot dat het aen P. Laines goedt docht de felue uyt hun- ^^^ C^^-

nen kommer ende hongher te verloffen , ende het Collegie ^^^^^ 7
met goeden oorlofvanden Magiftraet te niet te doen. d^eru.

Dit fcheen een groot verlies te wefen voor d'eere van
onfè onnoofèlheydt : doch konnen hier van niet klaeghen,

terwijle niet alleen Robertus Bellarminus een ouertrefFe-

lijck man , die al defe fchande ghenoeghfaem heeft vergol-

den,in't midden van defe vervolghingeaen de Societeyt ghe-

v/onnen is gheweeft; maer oock dry iaeren nae 'tvertreck

van d'onfe, alle de valfcheydt uytghekomen is : want eeneii

borgher, die nae menighvuldighe ellenden ende fieckten,

•noch lenen noch fteruen en konde , heeft ten laetften op
fijn doodt-bedde inde tcghenwoordigheyc van trefFelijcke

mannen daer toe gheroepcn, opentlij ck bekent^dathy dien

rampfaJighen menfch was , die in t habijt van eenen lefuit

ten huyfe vande lichte vrouwe ghegaen was , om de Patres

door defe fchande den noodt op te Icgghen vande ftadt te

verlaeten.

Omtrent dien rijdt was te Venetien oock al wat fwa- Te rv-

righeydt. 'tGhingh daer al wel, gheduerende het leuen van «^^'^^«

den Patriarch Driedo , die dendienft der Societeyt in alle

Ss z ghe-
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gheleglienchcyt ghebriiyckte . Maer fijnen naefaet loanncs

door dm Taruifius viel ons heel teghen : niet en quam daer vande
T^fn- leiüicen , dat hem aenftondt. lae men feyde dat hy by de

r^r«j.
'"i^yl^gl"^^ Euangelien ghefworen haddc , dat de Societeyc

fuf. niet langh te Venetien en (oude blijuen.Om dit te weghe te

brenghen begonftender fommighe inden Magiftraet (door't

oprocken^fbomen meynt, van Taruifius) op te worpen, dat

de lefuiten onverdraghelijck aen deRepublijcke waeren^

als fchadelij cke ^nck. oproerighe geeften, die hen noyt ghe-

ruften hielen ^ maerouer al met des landts faken bemoey-
den , draghcnde daer-en-tuiTchen de partije van de Spai»

gnaerts,diefè fochten te vervoordcren-,oock door mifbruyck

vande biechte der vrouwen, diefè uythaeldèn , om alles te

weten wat daer inden huys- handel van een ieghelijck^ende

aengaende den Staet derRepublijcke omgingli. Doch^ibo-

der fommighe vande Heeren buyten onfe wete ofr toedoen^,

hen kloeckelijck van ftonden aen hier teghai- fielden , '\s

den aenflagh mifluckt. Waerom fiende datter gheene hope

n\ was vande lefuiten uyt te fetten, hebben voorgehouden^

dat men immers hunne maght in't hooren van alderhan-

de biechten behoorde te befnijden, ende dies aengaendc,^,

teghen alle misbiuycken aen't goedt-duncken vanden Pa-

triarch t onderworpen : te wijle het niet en betaemde^

datfe te macrhti^h fouden worden , maer dienfti^her was
voor de orhemeynte, indienfe kleynjens in oodtmoedigheyr

ende onderdanigheydt bleuen ieuen . Dit was wederom^

eenen nieuwen ranck ende vondt van Taruifius , wiens ec-

nigh voornemen was ^ by dcfe onderworpinghe de Patres

t ouerheerfchen 5 ende hunne ghewoonlijcke dienfi:en te

verhinderai.Maer hier teghen is ooc al eenen vande trefFe-

lijckfte Heeren ( die men nochtans meynde dat vande par-

tije was; opgheilaen , ende heeft daer foo fterck teghen aen-

gliekant^
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^liekaiit, dat men ten laetften goedt vondt, indien de Patres

erghens vermaent moeften wefen, dat men 'tfeliie aen den

Heere Hieronymus Priulus , voor alfdoen Prince van defe

Kepublijcke, ibude beuelen. Defen roept dan den Prouin-

ciael PalmiuSjCn houdt hem voor wattcr inden Raedt ghc-

1)a(reerc was : *twelck hy verilaende, heeft oogh-fchijne-

ijck den grondt ontdeckt, en betoont, hoe datter gheenen

anderen oorfprongh van al dit beftel en was, als d' ongun-

fte ende d'afkeerigheydt vanden Patriarch. Waer mede L^t

verfchil gheflill , ende de Socieceyt meer als te voren van

tlck een befocht ende ghe-eert wierdt.

Godt gaue datter in volgende tijden eenen anderen Priu-

lus gheweeft hadde ! Onfe vijanden en fouden ons fbo

dickwils ende foo fchamperlijck niet verwijten het ver-

trecken uyt Venetien , dat naemacls ^hefchicdt is. Want
wat winnen fy doch,als fy nae alle laiteringhen noch moe-
een bekennen^dat de Societeyt daer niet uyt gheiaeght en is^

maer van fèlfs door gegaen , om den opperften Stadthouder

Chri sti op der aerden(gehjckfe fchuldigh was)oock met

verlies van eene heele. Prouincie^ghehoorfaem te zijn?Datfè

tot noch toe niet en is wederom ingheroepen; en moet haer

gheenüins tot fchande flrecken
,
ghemerckt den Cardinael

Pcrronius hier van fprekende met den Paus^ feyde^ dat 'tfel-

«e niet gheweygert^ maer, om den ghcmeynen vrede niet re

verachteren , tot betere gheleghentheydt uytgheftelt was:

voeghaide daer by , dat fijnen Coningh , die ons te Con-
ftantinopelen hadde konhen ftellen , foo vele moeyte niet

hebben en foude, om ons te Venetien weder in te brengen.

'tWelck al hoe wel noch niet ^hefchiedt en is,foo verhopen

wy nochtans, dat metter tijdt 'tfelue ghekick aen de Socie-

teyt te Venetien ghebeurcn fal, datfe in dierghelijcken on-

gheval in Vranckri rek ghenoten heeft.

Ss 5 HET
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HET VIIFDE CAPITEL.

"ymd^ 0e^!footm der Societejt in S^mgnen.

NOYT en heeft klaerder gheblekeii , dat, ghelijck de

palm-boomen, hoe menfe meer diuckt, te hoogher
opfchieten j alfoo oock de Societeyt , hoe menfe met meer-

der ghewight van ouerlaft in Spaignen ouervalleii heeft

,

hoefe te meer oock verheuen is gheweeft. Al was dat het

vader-landt van Ignatius, foo heeft hyer nochtans de proef-

fchole van fijne verduldigheydt ghevonden , inde welcke

hy betoont heeft, wat hy met de fijne om C h R i s x v s

wille bereydt was te lijden: immers aen de banden ende

ghevangheniffen die hy hier uytgheftaen heeft
, plecgh

Faber fijnen voorfpoedt in Spaignen toe te fchrijuen . Het
waere onmoghelijck alles in't befonder te veihaelen , twee

oft dry alleen van de vernaemfte opvallen fuUen voor

ipeur dienen om uyt die d^andere t'achterhaelen.

^T^T l^o^^"^ wy onfe eerfte wooninghc tp Salamanca ftelden,^

^£./™f ifler een treffclijck predikant vande weerdighe Orden der

by Mel^ Predick-heeren metnaemeMelchior Canus,Do6loor in de

^J't^^J^"^-^ Godtheydt ,
gheweeft , die fich liet voorllaen dat Anti-

'%>vsckr, chriftus tijden naeby waeren , ende fijne voorloopers ai-

reede ghekomen: die hy opentlij ck ende fonder bewimpe-
linghe van reden onfe Patres noemde te wcfcn , om dat

,

foohy meynde^indefè alle de teeckenen van Antichriftus

lib.con- acnhangh hen lieten vinden. Den onbedachcen man en
traim- peyfde niet eens 'tghene den heylighen Thomas fchrijft,

te^^Re-" ^^^ ^"^^^^ eertij drs de Religieufen van S. Dominicus ende

ilioiones S. Francifciis Orden . al mede voor dienaers vanden Ante-
cap. 24. |;erft hadde ghehouden. Dit fe^ghen van C^anus foo op
^'^' ^ "^

den
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den preeck-ftoel, ais in openbacre lejGfen
(
ghelijck het een

man van groot aenfien was)heefi; 'tvolck heel ontfteltral de

wereh wierdt van ons vervremt: den Magiftraet fcluc ver-

boodt ons alle onderwij finghe des volcks, tot de Chrifte-

lijcke leeringhe toerinder voeghen datter maer een fchande-

lijck ballinghfchap te verwachten en was,waer van die van

d'Vniuerfiteyt nu al hadden begonft de hoofden tYaemen

te (leken. Wat fbudc doch defe kleyne vergaderinghe in

fulck een gheuaer doen ? Daer was P.Michael Turrianus,

een van onfe Priefters,aen Canus niet onbekende: defèn uyt

oude vriendtichap gaet hein aen, ende bidt dat hy doch de

teere fpruyte van onfe nieuwe Religie , die genoeghfaem te

winde van alle quaede tonghen ftondc,met fijne autoriteyt

niet en wilde verdrucken , maer eer voorltaen ende verhef-

fen. Dan fijn ghetnoedt was nu ghefèt : wat hy hem voor-

hiel, oft van de beveftinghe der Societeyt, oft van het ghe-

voelen des Paus ( die twee van d'onfe alfdan verfch nae't

Concilie van Trenten in fijnen naem ghefondcn hadde)

Canus bleef by 'tfijn: iaevoor alle andwoorde beklaeghde

hyoock'tongheluckvanTurrianus, die hy fijnen vriendt

noemde, dat hy fich foo onbedachtelij ck by dit ghefelfchap

vervoeoht hadde>

Middeler tijdt heeft de voorfichtigheyt Godts uyt defe '^'^ordt

felue Ofd:n vanden H. Dominicus , iae uyt het felue Con- JJ^^^^
uent, eene voorfprake ende ghetrouwen befchermer voor t/^« /oi'.

ons verweckt. Defen was Dod:or loannes Penna , uyt-ne- ^^^^ ^^^^

mende in godtvruchtighe)^t ende gheleertheydt : den welc- ^^^^^

ken nae een diep onderfoeck van alle onfe manieren , heeft h^cr ne-

foo mondelingh als fchriftelijck de feheldingen van Canus ^^''^^^-^

wederleght.De welcke niet alleen aen d'andere goede Reli-
'^

gieufen fijne mede-broeders feer mishaeghden , maer nae-

inentlijck aen den Seer Eerw. P.Francifcus Ronaa:üs, doen

ler
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tertijdt Gcncracl van d'Orden; den wclcken50p de gehoor-

faemheyt, aen alle de fijne ftrafFelijck beuolen lieefc, dateer

niemandt qualijck vande Socieceyc en foude fpreken , de

wclcke als eene bende van onderftandc door de goedercic-

renthevdc Godts aen de H. Kercke gfhedieuen was. Mid-
al »_ C?

deler-tijdt hadde den Paus Paulus den 11 1. aen tweeBi-

fchoppen in Spaignen de befcherminghe vande Societeyc

opgheleght, daer-en-boven hadde ïgnatius copievanhct

Roomfch vonnilTe i^efonden. Maer *m ai onnoodi^h ghe-

weeft: mitsde waerheydc foo doort toedoen van Doólor

Penna ^ als de deughdc ende Handtvaftigheydt van d'onfe

( die om aiie deiè fvv^arigheydt nieten liet<^ de ghemeyntc

nae vermoghen by te ftaen) ghenoeghfaem ghebieken heeiS;,

^ndc rfamen 'tvolck gheleert, de Societrytiuyt hare vruch-

ten te achten .niet uvt het ahefegh der inenfchen. Ghedue-
rende defe vervol^hinahe, viel te verwonderen, dat Me-
vrouwe Maria Pimentel Grauinne van Monte^real ( die

haer in een klooftcr onder den reghèl vanden H. Domini-
cüs vertrockcn hadde) van Godts wcghe verweckt wierdt,

om d'onfe van hunnen noodtdruft tevoorfien; Godtal-

maghcigh ditfoo fchickende, dat wy vande felue Orden m
Gnic eere ende aermoedcfouden gheholpcn worden,van de

wclcke eenen man ons hadde bevochten: op dat dcfctwcc

Helio-icufe familien voortaen te vafter met den bandt der

Jiefde aen>malckanderen foudcn verbonden blij nen.

c^rjJer Meerder IS crheweeft het onweder te Toledo , teahen het
sempeefi Collcgie van Alcala gherefen. Daer waeren eenighe on-

'^^ychf-
gheleerde Prieifters^ die nefFens andere misbruyeken , twee-

hfchop mael 'sdaeghs aen hun volck 'talderheyiighfte Lichaem
Sihcdw.Qy^fQ^ Heeren uyt-reyckten . Den Archibifchop loannes

'Silic*Eus , om datter tuffchen dcfer en ons habijt weymgh
yerfchil was , hadde naedencken dat het van ons bedrijf

was.
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was: 'twclck hy fich dies te lichtelijckerliet voordaen, hoe
hy daghelijcks mceropgheruydt wicrdt van fommige onfe

Vijanden , die hem d'ooren vol bliefen , dac de lefuiten op
gheene Biichoppenen paften, maer alleen onder 'tghebicdc

A'an den Paus wilden liaen. Düs heeft hy ten laetften ftraf-

felijck op pene vanden ban verboden, datter voortaen nie-

mandt van fijn' onderlaeten de H.Sacramenten by de Pa-

tres van de Societeyt en foude ontfanghen; van ^helijcken,

dacter niemandt van de Paftoors de ielue foude laeten pre-

dicken , noch de H. Sacramenten in de Prochie-kercken

uytreycken. P.Villanoua, die Pvccleur van't Collegie t'Al-

cala was, Ipoedt in haefte fijne reyfe nae Madrid toe, by
den Nuntius : den welcken, om alles met voorfichtigiheyc

te ftillcn
,
^act feliie aen des Conintrhs Raedt de brieucn

van de beveftinghc ende priuiiegien der Societeyt tooneii;

feyndt ViUanouam mee fijne brieucn van recomn^nda-
tie nae den Archsbifchop SiUcxus ; en met andere aeli Me-
vrouwe Eleonora Mafcarenia, die veel by den Archsbi-

fchop vermocht. Maer SiUcxus en gafop alles gheen' an-

dere andwoorde, dan hy plagh te gheucn in laken daer hy
gheenen luft en hadde van nae te luyfteren , dat hy haeft

t'Alcala foude komen , ende alfdan fien wat hem te doen
ftondt. Middeler tijdt beual hy aen eenen Canoniek van
Alcala, dat hy alle de huyfen , die roiidom het Collegie

ftonden,voor wat prijs het oock waere, eerft-daeghs foude

opkoopen, om aldaer een vrouwen Cloofter tegheii onfc

erue foo hoogh op te trecken, dat wy
(
ghelijck hy hem

beroemde) noch fon nochmane en foudcn fien, Menfeyt,
'dat den H. Ignatius , als hy te Roomen dit al verftondt,

feer Hy ghelaet ghetoont heeft , hopende dat uyt fulcke

beghinfelen groote vruchten fouden voortkomen: 'twelck

oock foo ghebeurt is. Vooral heeft dea Archf-bifchop

T t doo£
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door uytdruckelijck ghebodt vanden Paiis , fijne plackae-

ren tetrhen de Socieceyt moeten herroepen.. Ende nae fijne

doodt (fiet eens de Godtlijcke voorfichtigheyt ) hebben

\vy alle die huyfen van eenen perfoon. ghemackchj ck en-

de redelijcker prijs inghekocht, die wy van vele befitcers

fbnder grootc moeyte ende opfp rake noyc en fouden heb-

ben konnen bekomen, als oHe Silicxus voor ons hadde

doen koopen.

j^g^lj Dit alles tot noch toe was al fonder oproer des volcks-^

een der- macr tc Saragolla hebben wy v/cl eencn anderen acnftooc

^^
''t-'^'^' gheieden. Den Vicaris, de Clcrgijc, de üeligiciifen , de

^"^rJI y ghemeynte, waercn ghelijcker handt teghen ons aenghe-

rpannen, Noy^. meerder oft fchandigher tempeeft, noyc

blijdereynde. Alfmenin onfeCapelle d'eerfte Mille ibu-

de doen , tot de welcke den Vice-roy met al den edeldoni

^ ghenoodt was , ontbiedt den Vicaris 'saiiendts te voren

heel laet , datmen de feeile foude iiytftcllen, om dat d'Au-

guftijnen klacghden dat wy hen te naeq^Liamen. Men heeft

gheandwoordt, dat de fakeoock met goeden oorlof van

dc^n Archsbifchop nu foo verre ghekomen was, dacfe niet

en konde uytgheftelt worden , en datmen *sanderdacghs

aen den Vicaris breeder foude voldoen. 'sAndcrdaeghs

eermen den dienft foude beghinnen ^ komt daer eenm on-

bekenden
,
ghefonden van d'Auguftijncn, ende verbiedt

op pene van excommunicatie datmen iii die Capelle ghee-

nen dienit en foude doen. Onfe Patres teghen allen on-

gheval , beroepen tot den Paus , ende fluyten by toeftcm-

inen van andere wijfe mannen, datmen foude voort-

gaen. Soo wierdt dan de MilTe, van de Predick-hee-

ren hier toe ghenoodt, feer heerlij ck ghefongKen, het

fermoon van eenen vermaerden predikant van S. Hie-

ronymus Orden ghedaen : alles met groote feeftc ende

blijd-
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'blijdfchap , foo van het volck 5 als naementlijck van den

Vicc-royende iieel den adel. Maer liet hier-en-tulTchea

liandit'er voor de deure van't Colle^ie de bulle van ex-

communicatie teghen alle die in defe Capelle fouden ko-

men dicnil hooien. Bchaluen den Vicaris, waerendcr

noch twee Paftoors teghen ons opgheftaen, die al t'faemcn

met d'Auguftijnen fpannende , daer op uytwaeren datfe

de Societeyc uyt Saragofia fouden vcrdrijuen. Sy hcbben'c

in korren rijdt ioo verre ghebraght , datmen met alle ghe-

woonclijckc ceremoniën openbaerlijck alle de Patres heeft -yj^en

inden ban vandeH.Kercke f^heftclt: fommiijhe treiFclijcke b-^^ ghe^

mannen , Aic ons voorfpraken, hccftmen de kercken oock '

"^^
,

verboden, als met ons ghelijckelijck in den ban wefcnde:

iae heel de fladt door heeftmen den Goddijcken dicnfl:

doen ophonden/oo langh als de lelüiten in de ftadt fouden

blijucn. Wat was dit anders , dan eenen oproer onder

'rvoick maken, om ons met gewelt uyt te iagen? Bouen de

mondelijcke laileringhe, zijn op alle hoeckcn van de ftrae-

ten ende kerck-deurenfchimpachtige beelden gheplacktjin

de weicke grooce mcnighte van duyuelen gefchildert wae-
ren, die delcfuitennaedchelletrocken. Hier mede noch
niet te vredcn, hechten een van defè aen eene fpielTe, ende

komen met het ghefpuys van't volck nae ons Collegic ge-

loopen , met meyninghe van de poorten open te breken:

'twelck fy oock louden ghedaen hebben, en hadden fom-
niighe edelmans ende dienaers van den Vice-roy 'tfelue

.

niet belet, ende 'tghepuffel verdreuen« Maer om het volck

noch al meer te verbitteren, gaenfe dry daghen langh rond'

om het CoUegie met cene vremde proceflie. Het cruys

Sjhin^h voor met droef ahefangh: denC H R i s t v s was
ai-ghekeert ende met fweit bekleedt, daer vJoghen van alle

kanten fteenen op ons kuys ^ nu riepen de ftcmmen ouer-

T t z l^^yic^
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luydr, Bermhertigheyt , bermhertigheyt j nu alderhande foor-

ten van vervloeckindie ende veubannindie : ten fcheen

inaer ccnen enckelcn hoop diille ende rafende menfchca
te wcfen , foo- iiytfinnigli door de paffie , dat noch den
Nnntiiis vanden Paus^ noch de Princeffe ïoanna Gouuer-
nante van Spaignen den oploop en konden ftiitten. SiendiJ

dan dePaties dat den oproer meeren meer aennam, gaeii

eyi van v^n lelfs met de fleiitels van't Collegie by den Magiftraer^

[elfs de en fcgghen opendijck, daciè Heuer hadden den ïonas te

^'^
1.« zijn, en uyt de jftadt te vertrecken,als de felue om hunnent

wille foo ontftclc te fien. 'tWas v/cl teghen den danck van

den Ma^iftraet:euen-wel aheenea anderen middel fiende,
1 1 •

vonden den raedc goederende liccen ons gaen. Nauwelijck

waeren wY ter ftede uyti ende fiec terflondc alle dinahen

verandert. Den Archf-bifchop nu beter onderricht, her-

roept al het verbot darter ghcdaen was, verklaert de Socie^

teyt onnoofel te wefen, ende den ban van gheender weer-
maer de. Van ftonden aen wordter van ftadts weahe eeneii

""^^nondt
i"^^^-ghefonden^om de Paues wederom te roepen: den hee-

met fro- len Magiftraet gaet hen te ghemoete ; doetiè oock teghen

(:effi^ hunnen danck op muylen fitten^ die daer toci bereed t wae-

J^^^^^^^_
ren 5 ende leydtfe alfoo triomphantelijck door de princi-

hult, paelfte ftraeten tot in het Collegie; fegghendc dat de

fchande , diefe gheledcn hadden , met defe eere verbetert

ende vergolden moefte worden. Dit is d'uytkomfte ghe-

weefl: van dat fchroomelijck tempeeft te SaragolTa, van

'twelck P.Francifcns de Borgia ( verwittight zijnde, datter

veb fteenen op het huys gheworpen waeren ) feyde met
eenen blijden mondt, datmenfe doch wel vergaederen

foude 3 om metter tijde een nieuw Collegie daer van te

bouwen . Maer 'tghene wel aldermeefl: .hier in te ver-

wonderen is^ raeckc d.c Monicken die dk oproerigh fpcl

ghcrockt
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gherockt hadden : want loofe ontllichcbaer waercn van

Icuen, hebben feliie moeten eten datfe voor ons ghe-

koockt hadden.ende ^edwonsihen s^heweeft hun Clooiler

cnde de ftadt acn andere vande fclue Orden, die beter van
handel endc manieren waeren, te ruymen.

Defe dry tempeeften maghmen nemen als een flael van
alle d'andere, die in Spaignen opgheftaen zijn: wantfe be-

grijpen alle itaeten ende foorten van nKnfchen, die ons

oyt in dit Rijckmoeyelijck zijn gheweeft, Bilchoppen,.

Dodoren, Pailoors, werelddijcke ende Religienfè Ghee-
ftclijckheytr, ten laetften oock het ghcmcyn volck. Den
hoogh-ghcleerden Dodloor Martinus Nauarms , foo hy
door Salamanca paiTeerdc, ende alle oiiTc Patres op iijns

knien groetcede ( Welck fijne diepe oormoedigheyt was)
vermaendefeer forghvuldighlijck, datmen doch de Colle-

^ien van Salamanea ende Parijs wel foiide voorfien, ende

gaede flaen •, om datter in defe vermaerdc Vniuerfiteyten

noyt opvallen aen^ ons volck en ioudcn ontbreken : ^he^

iijck de daedt inde volgende iaeren tot heden toe ghe-

aoeghfaem betoont heeft».

HET SESTE CAPITEL.

Vande aenfiooten die de Söckteyt in Vranckr^ck ghe-

leden heeft , eerfy daer ujt ^eriaeght ^vvierdt»

Ie daer weten hoc iammerlijck de ketterije heel
^J^^7ö^7-

Vranckrijck door de Catholijcke Religie verwoelt/pro«g.^

heelt, f] Hen welhaeft Aa\ oorfprongh vinden van al den '^'^'^ "^^^^

ouerlaft die de Societeyt hier heeft moeten draghen. 'tZijn!/;^» de

de Caluiniften gheweeil, die ons opentlijck ende bedeck- Soaeteyc

telijck van alle kanten hebben bevochten, oproeyende nu ^^^^'"''^''^

Tt \ een
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een deel van d'Vniuerfiteyt, nu een deel vanden Coningh^

Jij eken Racdr, leueixnde den tijde van (èftigh iaeren ccncn

gliedaerigen ftrijdc, tot datfe ons ten laetiten uyt het R^ijck

verdreuen hebben. *tWelck hoe weliè meynden dat ons

Totichandeibudeilrecken,is nochtans tot een onlleifFe-

lijcke eerè ende glorie ghekeerc.

*tls nu iuyft hondert iaeren, dat Ignatius de fijne nae

Parijs ohefonden heeft. Dit was een rouw beo;hin der

CoUegien. Thien iaeren dacr nae heett den Coningh Hen-
ricus den II. oorlof ghegeucn, om voor goedt een Colicgie

op te rechten: maer foo dies aengaende niet met allen fc-

kers enkonde verricht worden , ionder het oucrftemmen

van't Parlament, hebben onfe vijanden allen ern ft voor-

shewendt om 'tlelue te beletteno Dus is't diebeurt dat ds

iake van't Paiiament tot den Biichop, van defen tot de

Doóloren vande Sorbona^ van Caiphas tot Pilatus ( by de

wclcke fy fekerlijck wiftcn datter gheen eynde en foiide

afcomen ) vcrfonden wierdt. lae^ dat ergher is, nae datfe

het ^hedragh van't verlofeen rondt iaerghefleypt hadden,

zijnder gheweeft eenighe, niet altemael, vande Doótoren,

die in plaetfe van eene gunftighe uytlprakc , hebben mee
V€So' een fchandelijck ende fchandalcus Ichrift aende wereldc
.uetep ouerdronahen , dat de Socicteyt ( die nu foo o;heluckidi-

-vervve- üjck doot alle Rijcken verfpreydt, ende vande Paufèn be-

[envan vcftidit ende gheprefen was) lordieliick in't ffuck des

^"JJ^^gheloofi, onvreedfaem inde H. Kercke, fchaedelijck aen

tnt lAer andere Religieufen, ende ontftichtbaer onder de ghemeyn-

^i$h te bevonden wierdt. 'cEn is niet om iegghen, wat beroer-

te hier uyt ghefproten is. Men verwachtede anders niet,

. als dat de Societeyt te lande uyt ghegheeiTelt ende ghe-

bannen foude worden. Maer ghelijck wel eertijdts deii

H. Coningh Ludouicus d'Ordens van finte Dominicus

cndc
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ende Francifcus heeft voorgheftcien ; foo heeft Henricus

den IL met den Cardinael van Loreynen de Spcieteyt bc-

fchermtjloodat aÜenghskens defen roep vermindert, daer

nae oock afs eenen roock verdwenen is. De ghene die hier

oorfake van hadden gheweeft, hcbben't hen ghefchaemr^

datfe hen vande quaede tonghen foo hadden beren ver-

leyden. De Doóloren der Godtheyt fclue hebben nae ver-

loop van veertigh iaeren een' uytfprake ghedaen , dat de-

Societeytuyt Vranckrijck niet en mocfte ghefondcn Vv^or-

den : foo vcrr* wafl: vandaer^datfe by hun vorigh ghevoc-

len foud.cn bhjuen. Soo iffcr dan de Societey t noch gheble-

iien^maer in da^chjckfche occafien van veel lijdens.Zijnde hou^nie^

dcfc beroerte wat ghellilt, heefcmen anderv/erf begon ft ^^T^
by 'tParlament aen te houden ^ ten eyndc fy moghr in loKrfm-'

Kx]ck ontfan^hen worden. Den Conindi heeftertotvier.?^-'^'^^/
r r- \ •

•

1 I r worden^
reyien toe lijne brieuen toegejont^ en euen-wci heertmen

sltijdt uytftel f^hevonden. Voor het laetfte is de fake in t'vvelc\

handen van den Bifchop^dieons plat teghen was, ouerghe-
!!.^!^^J/

Jeuerr. Defen hebbende de priuilegien der Societeyt ouer- n^/;f^f«

lien^ heeft acn de Paftoren der ftadt, die hy verfaemt had-

_,

de.eheoooLiht te betoonen, dat hen die t'ecnemael naedee-

ligh waeren; ends ouerfulcks vonniite by ichrift gheghe-
' B'ai, datmcn de Socicreyt in't Rijck niet en behoorde t'ont-

fanghcn. Hier van den Conin^h Francifcus verwitti^hc

zijnde^heeft voorde vijfde reyfe aen't Parlament met noch
ftercker ghebodt belaft , dat men de Socicreyt in't Rijck

ontfanghen foude: dan, fijnen goede wille wierdt door fij-

ne verrafchte doodt belet. Dus heeft Carolus fijnen broe-

der de fike in den aenvangh fijns Rijcks ernfteKjck opghe-

nomen-danal te verghcefs: want wierdt tot de vergaede-

dcringhe ^ die te Poifiy op't ftuck vande Religie ghehou-

den moede worden , uy tghellelt. Hier is de Socicreyt ten

cynde
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vvor t

gyj-^j^ Jqp^. ^^ Cardinaelen van Loreyiieu, Tournoii, Ar-

gebraght niigiiac, Guile, BourDoiij endeveie andere Hoeren des
tePotjfy. Rijcks tcghen alle kracht van haere vijanden ( de welcke

Thuan. voor dcn mcellen deel met de ketterij e befmet waercn)
lib. 57. met eere in liet Rijck ontfanghen gheweeft.

Zijnde nu voor in'^icfetene bekent ^ hebben hen die

van'tCoUegie van ParijSjdoor roem van gheleertheyt, die

P.Maldonatus grootelijcks vermeerderde, fbo vernaemc

ghemaeckt, datter eencn grooten toeloop van difcipeleu

Nkiivvc ^^^ o^^^^ kholen was. Hier hadden wy wederom 'cfpel op
fvvac- den waghen; debact-fbeckelijckheyt van d'andere mee-

^''^^^Vrr ft^^s, nietkonnende defen af-breuck ghedooghen.Den Re-

muerji- cleiir vandc Vniuerfiteyc verbiedt ons te leerenj in teghen-
^cj/t^ deelden Coninghlijcken Raedt ghebiedt dat wy fouden

voortgaen. Wat ial hy hier doen ? hy verfint eenen ande-

ren vondt: roept d'Vniuerfiteytby den anderen^ worptop
of de Socicteytvoor een lidtder fcluer foiide moghen aen-

veert worden. Onderde handt, ghelijck hy Medicijn was,

ftockt op die van fijne profefiie ( wekker meeften deel met
nieuwe ^hefintheden in't ftuck des crheloofs befmet wae-
ren ) datiè weygherigh fouden vallen, dus is het glat af-

gheflaghen. Hunne meyninghe w\as door defen middel

onfe leflen te fchorten: dan foo die niet te min haeren die-

woonelijcken voortgangh en hadden, zijnder naemaels

noch al verfclieyden beroerten opgheftaen. Aen thieii

kanten zijn wy van weghe foo vele foortcnvan verfchey-
^öorver- ^^g^ ghemeynten^doot thien Aduocaeten beipronghen ghe-

proceffen,^^^'^''
ouder de wclckc Pafquier fijne bitterheyt wel foo

veel tooms gaf, dat liv onien heyli^hen Vader Isnatius
Thuan. dcrrede by Luthero verghelijcken, iae oock al euen fchae-
^^' ^^* delijck aende heylighe Kercke achten. Doch en hebben

met alle hunne krachten niet uytgherccht^ de Societeyt
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fer interim dooi: ordonnantie vanden Raedc in befit blij»

uende.

Middeler tijdt foo de ketterije daghelijcks meer aennam^ item

heeft de Societeyc oock al meer begonft te lijden.Al 'tquact ^-'^^^

darter in't Rijck ghebeurde^wierdt ons vande Hugenotten „<,^^;;"

aengheteghen : fy verioeghen ons uyt Tournon ^ en van

ghelijckcn met alle d'Éidere Glieefl:elij(i:kheyt iiyt Apa-
mien ; fy fcliolden onfe leeringhen , en trocken groote op-»

fprake teghen ons , uyc het gheval vande raoorcdaedighe

doodt van Henricus den III. ende d*oorloghen van Hen-»

ticus den IV. fijnen naevolgher. Dit waernemende die •

vande Vniuerfireyt te Parijs, hebben in t iaer M, D. xci Vo

d'oudekoeye, die nu dertigh iaeren l^egrauen lagh^ we-
derom uyt de gracht ghehaelt, ende liet proces teghen onfè

ielTen hernomen. Voor haer pleytedè met onghewaflen

mondt den Caluinift Amaldiis , \jóoï ons den Aduocaec

Duretus een fcherpfinnigh ende daer by heufch ende ma-
*

liieriijck man. Met de partije fpanden aen ie Paftoors,

fterckelijck aendringhende , ten eyndehetuytreycken der

H. Sacramenten aen ons foude verboden worden ,• maer
en hebben anders niet opghedaen , als dat men hunne re-

denen by het oudt proces foude voeghen ,0111 naemaels

daer van t'famen ende feffens te handelen.Dit heeft uyc der

maeten onfe vijanden ghefpeten^ die nu voor ghewis hie-

len datfè ons binnen korte daghen den voedt fouden lich-

ten: maer niemandt meer alsden PrefidentThuanus; dea

welcken fiendc dat hy van d'andere Heeren ouerftemc

wierdt, heeft euen wel fijnen bitteren aerdt ende onghe-

foute toncrhe niet konnai bedwindien» of moeflc daer

noch eene kladde van fijn* onguniligheyt aenhanghen,

feadiende, datdesConindis leuen foo landi in ^hevaer

bleef, als dit proces niet en wierdtghe\yefen»

Vv HET
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HET SEVENSTE CAPITEL.

De Societejt <rv<^ordt ujt Vrmtckrijck ghehmiim,

mdc ^wederom in^oeroe^m.

T E R wijle defe dinghen metTulcken ernft ghedreaeii

wierden, ghebeurde daer eene fake , de welcke aen

onfe vijanden oorfake ghegeaen heeft am hen ouer ons te

veibhj den : wekker waerheyc opdat aen een ieghelijck

* kenbaerder zy , fullai die trecken ayt de Franfche fchrij-

uers 3 Scipion du Pleix , Pierre Matthieu , André Fauin^.

laeques Aiig. deThou ende andere,, die onsoock partije

ende teghen zijn.

chafld ln*t iaer m.d.xcv. heeft eenen ionghen onverlaet, met

V^^^ naeme lan Chaftel , voor h-em s;henomen den nieuwen
den Co- •' -

T>k i 1 11 i»

mn^h, Coningh te vermoorden. Den wekken ais hy voor d eer-

lle reylè fijnen ingangh binnen Parijs dcde,foois defen

rabaut onder andere houehnghen mede ingheflopeii tot

inde Coninghlijcke camer, ende heeft aldaer fijn mes ghe-

trocken met meyninghe vanden Coningh te lierten. Dan
foo defen, by goeden gheval^ d'eerbiedinghe van fommi-

^he Princen die hem quaemen gheliick bieden, met ghe-

iijcke bekeftheyt van diepere onthaeHnghe feer minnelij ck

ontfingh; is den (teeck op het kaeckf-been aenghekomen,

ende en heeft buyten 'tverUes van eenen tandt voorder
^'^

, glieen merckehjckkedtghedaen. Dit kcUjck ftackis ter-

^de'^Socte- ftondc den kfuicen (gheUjckfe doek ouer al foet inden

teyt fon- mondt van hunne vijanden zijn ) fonder eenigh ghelaet

^^^^^, van recht ( als Thuanus felue ^hetuyght ) aengheceghen.

tlght, *cEenigh fondament en> reden daer de leughen op fteunde,

Hift. was ^ dat den inooidenaer ouer fes maenden onbegrepen
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byons de Philofophieghehoordc Iiadde, fchoon Iiy fedcrt

inde Rechten ftudeerde : want foo veel fijne belijdeniffe

belanght, daer en is niet eenen van alle de. Chronijck-

fchrijuers ( oock die onfe partije en Hugenotten zijn ghe-

weeft) den welcken meldt dat den mifdaedighen oplijne

fwaerfte pijn-banck, des ondetvraeght zijnde, int alder-

minfteons foude befchuldight hebben, dat wyer by forme

van raedt oft vermaeninghe plichtigh in waeren. Dies niet cuenwel

teghenftaende , heeft euen-wel 'tParlament in t felue von- '^f'O'f^^^fi

niffe, waer mede Qhaftel ter doodt verwefen wierdt, def^^'^"'

Societeyt begrepen , ende de felue als verderffter vande

iongheyt, oprayftec der ghemeynte, vijande vanden Co-
ningh en van'tRijck, ghebannen. Dry daeghen wierden

ha^rgheftekomr Parijs, vijfthienom het heel Rijck te ruy-

mcn, ende dat op pene van lefe Maiefteyt. Alle haere goe-

deren wierden acngheteeckent , om die in andere goede

wercken te beftedenjen bonen al daer by noch op lijf-ftraf-

fe verboden, dateer niemandt fijne kinderen buyten 'slandcs

tot onfe fcholen en moght feynden.Dit vonnidb is by ande- Petr.

re Parlamenten vernieuwt ende vcrkondighcj maer dat van ^^^"^"

Toloufê heeft ons door fijn heel beftreck houden ilaen , en nco iv"

doen blijuen . Daer en tuffchen wierdt het huys vanl-i-

Chaftel afgheworpen , en op den grondt eene pyramide, ^"
^°^

met opfchrift der fcntentie, meer tot fchande vande Socic- jihande

teyt, als vanden mifdadighen, gheftelt. eene f
y^

Hier hebt ghy nu den rechten text van dat fchroomelijck ^^^^
^^^

onweer,'twelck een' alghemeyne fchip-brake aen ons door ^
heel Vranckrijck fcheen te dreyghen : doch, is in korten ^^^^
tijdtouerghegaen, ende met blijdièhap verdwenen. Tqï- wordt

ftondt begonfl het Rijck ons afvvefen te gheuoelen. Vele •z''««^'^«-

waerender die nae onfe wederkomfte verlanghden, andere ^erkomp
diefe met der daedc verfochten,fommighe oock die opent- ghehan-

Vv2 lijck^^^^>
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lijck feyden, datfe niet alleen nut, maer oock noodigh in*t

Rijck was. Soo dan Ignatius Arinandiis is nae Mets glie-

reyftjom den Coningh te vinden-,cnde den tijdt der Goede
weke waerneiiicnde , heeft hem wijt-loopigh^ doch oodt-

moedelijck,d*onnoofe!heyt der Societeyt voorghehouden.

Den Coningh feer vriendelijck alles aenhoorendc , heeft

beuolen dat hy fich met P. Petrus Cotton te Parijs foude

laecen vinden, om aldaer van defe fake breederte handelen.

Van dien tijdt afwierdt onfe wederkomfte voor feker ghe-

houden. Waer toe den Coningh te Rouanen zijnde , het

placaet heeft laeten uytgaen:'twelck onfe vijanden feer qua-

lijck ghenomen hebben ,, ende in alle manieren ghefochc
vdnden om te ftootcn.. Dus is, den Coningh hier ouer verftoort,

rXr^ felue met de Coninghinneende menighte *van fijne houe-

tnden. liughcn in de raedt-camer van't Parlament op Kerf-auendt
'iE^^edt, ghetreden. Al waer foa den Prefident op een nieuw^ fij-

nen ouden lul begonft teghen ons op te heffen,ende aenden

Coningh onfc fchaedelijckheyt aen^^t Rijck ende fijnen

Staet met fuicke propooften in te ftampen, dat de Conin-
" ghinne met den edeldom daer ouer vry wat beroert wier-

den, ende achterdencken kregheuj heeft den Coningh
voor al fijn' ooghen ten hemel opflaende, meteen bly ghe-

lact , het woordt met fulck eene verwDnderinghe der om-
ftaenders tot lofvande Societeyt , voor ons opghenomen^

dat wy noch kloecker, noch gunftigher Aduocaet en had-
^^"\ den moghen wenfchen. Sijne reden is terftondt verbreydt,

Dul%ix. ^^^^ ii"^ ^11^ taelen uytghegaen:wekker kort begrijp uyt de

Thua- Hiftorie-fchrijuers van dien tijdt ghetrocken^, is als volght^

^^' Ten eerften bedanckte fijne Maiefteyt den Raedt ouer de

mnghs fbrghevan fijn ende des landts welvaerai: ten anderen

redenen, vcrklaerde hy,dat hy den rijdt van acht a neghen iaeren op
alles dat den Prefident voor-hielj, rijpelijck ghclet hadde..

Bouea
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Boucii dien dat hy niet mindere expericntie en hadde als

iemandt vauden Raedr, en immers ioo veel verftants, dac

hy wel wifte wat hem te doen llondt j dief-haluen dat hy
onveranderlijekby hem ghefloten hadde de Societeyt uyc

haer ballinghfchap wederom in't Rijck in te roepen.

Hier nae begonfthy te weder-legghen al wat teghen de

Societeyt opgheworpen was: Sy en zijn niet hooueerdigh yr

gheweeft, feyde hy, inde vergacderinghe van Poilly, noch 5>

eer-gierigh
(
ghelijckmen hen aentijght) maer vroom ende »

moedigh teghen hunne wederpartij e. Wat naedencken5>

van eer-facht konnenie gheuen , die d'eere felue met eene y>

befondere belofte uytfluyten? Dat hen de Gheeftelijckheyt 3>

teghenvalt, en is niet vremder, dan ofde gheleerthey t aide }>

d'onwetcnfchap teghen den anderen ftreden. My is kenne- y^

Iijckby ondervindinghe , dat{è altoos parti-je hebben aen>>

twee fborten van menfchen , waer van d eerfte de ketters,

»

d*andere de Gheeftelijcke van quaedt leuen zijn 5 maer:>^

hierom heb ickfe temeer in weerde. Dathen de Sorbo-^>

na verftooten heeft, is ghefchiedt by ghebreck van kennif- y^

ferde welckcnuzijnde,is dies te meer verleghen met hnn-^>

ne afwefïgheyt, hoefe Ichijnehjcker fiet, dat haere fcKolen >>

vergaen^ ende niet teghenftaende alle placaeten van Rae- y>

den , de iongheyt euen wel buyten het Rijck nae hunne 5>

onderwi]finge loopt. Kiefenfe de befte verftanden,daerom yy

acht ickfe te meer: ""tfelue doe ick al mede in den leaher en yy

den Raedt,daer ick de vroomftefoldaeten en de bequaem- yy

fte mannen toe uytfbecke.Datfe in Vranckrijckzijn inghe- y>

komen foo fy *t beft konden , hebbenfe ghemeyn met alle ^5

andere Ordens , iae met my felue, die'r ben inghekomen 53-

'tbefte lbo ick konde. Ditmoetmcn immers vaahenbe-5>
lijden , datfe al hun opftel met langhmoedigheyt en >>

ftichtbaerheyt des leuens tot een goedt eynde brenghen, jj-

Vv 3 Voor-
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5> Voerders deforghe diefe draeghen voor d'onveraiiderlijck-

„ heyc van hunne ordonnanticn , is een feker cescken datfe

,>fullen aerden ende blijuen ftaen. Van de fcliaedelijcke

5) leeringlie diemen hen- naegheeft , en ghelooue ick doch

5> niet met allen. Hebbende alle hunne CoUegien , iae oock

3jUytghefondene fcherpelijck ondervraeght, en vinde'rnieC

,> eenen , die ghctuyghen kan , datfe leeren dat gheoorlofc

ijfoude zijn de Coninghen te dooden. Bartier, ouer fijn

sy moortdaedigh ftuck raedt flaende, en heeft ( foo-men wilc

3> fegghen) aen hen niet ghebiecht, iae, dat meer is , heeft be-

3> leden , dat hy uyt den mondt van eenen lefuit ghehoorc

ajhadde^dat menibndcrdoodt-fondefulcks niet en moght
yy lèlue in fijne ghedachten laeten komen . Ende of fchoon

V Chaftel iemandt van henlieden befchuldight hadde , des

.35 neen (oock inde tormenten;) oft wel datter iemand*t van

yy hen my delen fteeck ghegeuen hadde (dien ick vergheten

>,hebbc , noch oyc en wil ghedencken, dan om den al-mo-

5> ghenden Godt te dancken ouer de forghe die hy voor

3 3 mijn leuen ende wel-vaeren draeght;)foude dan om eenen

yy ludas alle d'Apoftelen , en om een man alleen de heel ghe-

33 meynte moeten lijden? 'tis waer/y zijn op eene befondere

33 maniere door hunne vierde belofte aen den Paus verbon-

yy den-, maer dit ftreckt alleen tot de bekeeringhe der onghe-

33 loouigher:buyten de welckenict en twijfele of fy en fiillen

33 alfoo ghetrouwe zijn inden eedt aai my, als in hunne be-

33 lofte aenden Paus ^hedaen. Dan, waerom is't dat mijnen

33 Raedt hier voor-by gaet, en fchalckelijck verfwijghc

33 'tgheue hen mede-gaet, in't ftuck van Bellarminus, wiens

33 fchriftcn te P.oomen foo wel niet en bevallen, om dat hy

33 mindere maght aenden Paus, als wel andere Auteurs, ouer

33 de wercltlijcke heerfchappijcn gheeft? Datfe de Ligue ghe-

P3 volght hebben, is hen niet meer, iae (om hunne rechtfin-

nigheyt)
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nigheyc ) min te verwijten als aen ci'andere^ die by onghe- :,,

kick van tijden meynden dat fy'twcl voor iiadden. In 3^

toekomende tijden (al ick(e met foo vele ionllcn verbinden, r>

datfe oock glietrouwer aen my fuUen we(èn, alfle oyt aen- »
de Ligue ghcweeft zijn. Wordenfè vanden Coningli van ^y

Spaignen ghebrayckt, niet min en falder van my glicfcliie- 3,

den; oft meyntmen miiTchien dat Vranckrijck van argher ,y

conditie al Spaignen is?Die aen alle andere landen nut zijn, ,y

aclite ick mede noodigh aen mijnen Staet. Ende daerom>>
wil ick, datfe nu voarcaen niet by ghedooghe (ghelijck >>

voor delen) maer wettelijck by Coninghlijck placaet in't yy

Rijck ontfanghen worden. Defe eere heeft Godt voor my yy

bewaert. Zijnlè in mijn ghebiedt gheborcn , waerom fal yy

ick naedencken van mijn* onderiaeten hebben ? Indien ?>

men forght datfe mijne raedt-flaeghen aende vijanden ^5

ontdecken fullen ^ voor defe vreefc fal ick my verlekeren yy

door voorfichticheyt , ende hen niet meer betrouwen, als j>

ick en wil datfe weten. Ick hebbe faken van meerder ghe- y>

wightghehandclt, ende ghelackighlijck uytghevoertjende :y

daerom bcgheere ick datmen defe in mijne handen ftelle, „
ende niemandt voorder bcforght en zy , als om my hier in ,,

te ghelieuen, ende mijnen Coninghlijcken wille dies aen- y>

gaende te volbrenghepi. :,,

Als den Coningh met eenc krijghf-vrome welfprekent-

heyt in defer voeghen alle deredenen van Harlxus byghe-

braght, wederleydt , ende met groote verwonderingh: der

omftaenders ouer fijne vafte memorie^ van d'eerfte tot de

lastfte beantwoordt haddcj heeft den Raedt jfijnen fm de» f^aedt

^henoe^hfaem verftaen , ende dies nochtans niet teslien-
^^^'^

ftaende den futfel-boeck ghefocht metuytftcl vandry dac- vUcht^

ghen : binnen de welcke hy alle vlijtighcyt ende middel

heeft VQorghewent om de wel-daedt, diehy ons dede, te

verliui-
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Thuan. verhinderen. Waer van foo hy onderricht was, heeft den

Petr^'' gheheelen Racdt by hem gherocpen , ende met verbol-

Macth.in ghentheyt belaft, datfe hen van ftonden aennae de plaet-

Hem.iv.
ie van'tParlamentfouden begheuen , ende van daer niet

'^'
fcheyden, voor ende al eer fijnen wille volbraght was:

dacr en bouen fchrifcelijck gheboden, datfc daer gheenc

blaeuwe fteercenofc ongunftighe befpreken en foiiden aen-

dm moet hanghen, die fijne gratie eenighfins konden vermij^deren.

fvvtchtc, Di^js hebbenfe aen den Coningh wel moeten ghehoorfae-

^Soaeieyt-
^^'^^^^' E^^dc op defc maniere is door Henricus den I V.

aenveer- d'aenveerdinghe derSocieteyc met ouerftaen desParlaments
^^*'> te weghe ghebraght , de welcke niemandt van fijne voor-

faeten en hadde konnen verrichten. Meer hebben wy met

een kort ballinghfchap opghedacn, ais wy op den tijdt van

feftigh iaeren hadden konnen verkiijghen.

Dit foogheluckighUjck gheeyndt zijnde den tweeden

lanuarij des iaers M.DC.iv.heeftmen alle dinghen totonfe

dt pyra- wcdcrcomtte ghereedt ghemaeckt. De pyramide wiert

Vvordt
^^"^ aerden gheworpen^niet by nachte^ ghelijck fommighe,

afghe- (qnanfuys uyt vreefe van oproer) goedt vonden; maer m
worpen, yollcn daghe,mits P. Cotton den Coningh met bevalligh-

heyt aenghedienthadde,dathy eenen Coningh des lichts,

Verbrey. endc niet der duyfterniflen en was. Dns hem nietghenoe-

jl?^3-
ghende met d*oude CoUcgien weder te gheuen, heeftcr

cieteyt nicLiweby ghefticht, naementlijck te La Flefche^ in welcke
nae hacr {)^xAt foo hy fijn' opvoedïnghe oncfanghen liadde, heefter

Aj^f
~ ons een* Academie ende Collegie gheftelt; in wiens kercke

hy oock belaft heeft, datmen fijn h^^rte , als eensn eeuwi-

ghen pandt ende oorfprongh der liefde, foude begraiien.

Vocght hier nu by, belieuet v, het ingheraken in Bear-

ne, de woon-ftedc te Conftantinopelen , de menighte der

Collcgien, die hy aen ons, oft tot de bekeeringhe vande

ketters
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ketters exide Turckcn , ofc tot het welvaeren fijner landen

fooouervloedighlijck belorght heeft , datternu vijf Pro-

uincien in Vranckrijck (daerder te voren maer dry en wae-

ren
)
ghetelt worden ; ende fiet dan , of her niet en is de

pijne weerdt gheweeft, dat wy met wat drncks foodani'^

ghc verheffinghe^en met wat Uj dens van een kort baüingh-

fchap fulck eene vaftigheydt ende vermenighvuldinghe

{ouden koopen.

HET ACHTSTE CAPITEL.

Hoe de Societejt in Di^ytjlandtghdijck-mf^etigh met

de Cfttholijcke Religie ^er<rvolghty endedrymael

ujt Trmjih^nien ^eweght <rv<nJordt.

DE Societeyt is eens uyt Vranckrijck,macrnyt Dnytf^

landt menighmael verdreuen gheweefl. Indien de

{èóbe van Caluinus alleen daer foo maghtigh was , wat
wonder is't,dat ons hierdegodtloofè ketterijen van d'Aiii- '^e ket^

nen.vandeSacramentarilTen, vanWiclef, vanHiis.van Lu- ^':^'^"^

ther ende Caluin t'faemen teghen ons opftaendc, foo vele nighen

vervolginghen aengedaen hebben? Het foude te langh val- ouerun

ien dekleyne aenftoóten, diewy herwaerts en derwaerts
"l^^etey^/^n

fbnder ghetal gheleden hebben , te verhaelen . heele Co- Duytf-

ninghrijcken, heele Prouincien ende landen, hebben wy ^*^^^^'

fèfFens verloren, en dat meer als eens. Eerftzijn wyuyt
Tranfiluanien veriaeaht5daer nae uyt Bohemen , Honga-
rijen, Merren-landt,Silefien , ende voorts heel DuytflaNdc

door fchier in gheduerighe onrufte ghewecft. Soo den
krijgh ftondt, fco ftondt de Religie , ende dies volghende
de Societeyt. WatTer vidorie voor de Catholijcken, foo

naemfe aenjwafler ncder-laeghe,foo moeftele ruymen. De
X X fckic
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felue vijanden, die de heyliglie Kercke vervolghden, tafte-

den voor al de Societeyt aen met blaem ende opfprakenj

met fchimp.fchriften ende oproeiighe predikatien, met al

wat fy tot onfe fchaede ende nae-deel konden verdencken.

Wie foude in t befonder den gheduerighenftrijdt nu van

hondert iaeren konnen verhaekn l Onlanghs alleen deii

inval van den Conins^h vanSwcden kan ons dienoecrh-^

faem leeren, hoe't in Duytflandt foo dickwils met alle dia

oorloghen ghegaen is. Hoe vele CoUegie zijnder doeii:

noch eens verwoeft ? hoe menighe van d'onfe befchimpc

en begrimt
,
ghedoodt en vermoort

, ghequollen en v€&-

iaeght , iae bykans de heele weueldt door verftroyt ghe-

weeft ? Wy fullen defe ghefchiedeniife voor de naekome-
linghen laeteii, ende hoogher van Tranfiluanien beghin-

nen»

J} komt Stephanus Bathori tot de kroone van Polen verkofèn

y ^^^«- wefende , heeft het Prinfdom van Tranfiluanien aen Chri-
' ftophorus fijnen broeder ghelaeten. Deièn, volghens den

fin ende v^ille van Stephanus , heeft de Societeyt in fijne

landen ontboden , ende te Colofwar een CoUegie ende

Academie opgherecht ; iae fbmmighe van d onfê te Fayr-

war , daer hy fijn hof hiel , ( ten eynde den ionghen Prince

Sigifmundus fijnen fone van hen onderweftn foude wor-
den

)
gheroepen : 'twelck hy oock korts daer nae op fijn

dood-bedde aen fijnen edeldom hooghelijck beuolen heeft.

lijdt van Daer^-en-tuffchen deCaluiniften met d'Arianen, door haet

Sniften,
^^^^^e nijdtghedrcuen, fpannen t'famen , om defe ghelucki-

ghe beghinfèlen nae de doodt van Stephanus te beletten.

Hebben dan den edeldom teghen de Societeyt opghe-

maeckt , op datfè de lefiiiten als verleyders der iongheydt,

oprechters der vervallene afgoderije , verbreyders des Pauf-

doms ende der Spaenfcher inquifitie^ uyt het landt foudea

hm-
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bannen. Dus,om dit hun opftel^verhaeften fy den RijckjC-

dagh ^ uyt vrceiè dat de komlte vanden Cardinael Andreas

Bachori iet mogbte veranderen. Wy laetender ons oock al

mede vinden : worden ghehoordt , eens in den Raedt , en

anderwerf inde kercke, daer het Ridderfchap vergaedert

was. Doch^e vergheefs ; want 's ander-daeghs quammer
ecne requefte aen den ionghen Prince, waer mede ons bal-

linghfchap veribcht wierdt : op de welcke foo hy and-

woordde, dat'het teghen allereden was fijne meefters, dia

tot noch toe lofFelijck en onberifpehjck in fijne prouincien

gheleeft hadden^teghen der Cathohjcken verlbeck,ende den

vrijdom vande confcientie, te lande uyt te feynden 5 heeft

den Gouuerneur , die t'famen het bewint van d*oorloghc

ende der financiën hadde,door fijn volck, daer toe uyt ghe-

maeckt, den minderen edeldom foo verre ghebraght en op-

gheruydtjdatfe deCatholijckeRidders,iae den Prince fèlue

door verfcheyden drcyghementen ghedwonghen hebben

de requeften t'onderteeckenen.

Dus heeftons den Cancellicr op KcrC-auendt te houe ghe- wordt

roepen, en nae verhael van't ghenc daerghepaffeert en ghe- ^^''"T

floten was,voorgehouden, dat wy van lèlfs aen t tempeeft
*'*^^ *

fouden wij eken, ende met onfen uytgangh aen den Prince

fijnen ftaet (die anderflins wanckelbaer ftondt) vcrfekeren.

Waer van foo den Prince mede de wete dede , wierdt op
den Kerfdagh de fententie, foofe vanden haet en nijdt der

ketteren gheraemt was, uytghefproken. Op S.Steuens dagh op fmte

dan maken hen d'onfe bereydt om uyt Tranfiluanien te
J'^^^»*

trecken: maer foo de kouwe onghcnadigh fel en bitter,daer

by oock P. Lelefius des Princen meefter fwaerhjck kranck

was, biddenfe omeen weynighuytftel. *twelck hen af-

gheflaeghen wordt
,
ghelijck oock alle andere beden , be-

haluens een openbaer kondfchapvan ghetuyghen^ datfe

Xx 2. om
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om gheen andere reden, als om der Reli;:>ie willc,door op-

met dreef roer van t Ridderfchap wierden verfonden . Men feyt dat
^ejtvan

^^^^ ionglicn Prince ons vei treek foo naeghingh , dat liy

cl en der ficli den lieelen dagh nier en heeft konnen van traenen

Caéo^ onthouden-, euen-wel moeite hy nefFens ons, aen t onweer
^'i'^''' wijeken. m

'tWelck foo hem docht dat nu wat ouer was , heeft on^

en vve^ nae vier iaeren wederom ingheroepen . 't Ghene hier in
derom m fonder acnmerckinghe niet en dient voorby ghegaen,is,dac

ien^^' den Gouuerneur roer-vinck van alles niet alleen het min-

Aiinuï fte van ons goedt , daer hy*t op ghemunt hadde , niet ver-
Sociec.

l^reahen en heeft : maer dadeliick oock van fijnen llaet af-

ghelet is, ende met groot aenklagh vaa ontrouwe aen den

Coningh Sigifmundus , teghen fijne belofte , in onfe uyt~

worpinghe bewefen , eene raffche doodt , noch al eer wy
Argenn vertrocken,gheftoruen. Eenen anderen beUhamel heeft het

Apolog. naemaels met den fweerde, andere met andere onghelucki-
^^'

'
^' ghe dooden, datfe teghen ons aengheftelt hadden , moeten

befueren.

Nae dat wy nu wederom in*t iaer 1 591. in Tranfiluanien

ghetreden, ende, by verlofvanden ghemeynen Rijckldagk

naemaels beveftight zijnde, in goeden doen waeren , is het

tweede onweer, alfoo fchroomelijc als het eerfte,teghen de

Catholijcke Religie , ende teghen ons opgherefen. Sigif-

mundus hadde Tranfiluanien aen den Keyfer ouerghelae-

• ten r teorhen defen waeren d'inwonders onder het beleydt

van eenen Ariaenfchen veldt-heer Moyfes , die met Turck-

fche ende Tarcarifche maght in't landt ghevallen was , op-

Ibid; gheilaen. P. loannes Argenta ghetuyght,dat tuffchen hem
aide de borghers van Colofwar by verdragh onderfproken

was , dat fylieden de ftadt aen hem , ende hy t'andere fijde

\ Collcgie aen hen te plunderen , ende de lefuitai nae be-

liefte:
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lieftc te veriaeghcn ofc te dooden, foude glueuen. Soo ghe- ^"^^' ^^

feyt,foo ghedaen.Deiladt wort gheleuert,het CoUegieghe-
^J^^^'

"

plundert , de kercke tot de fondamenten toe afgheworpen, vvUcr-

defcholen verwoell.de Patrei veriaesjht: Emmanuel Ni^er °f
'^^'^^

1.
'

1 ^ ^ • drenen,
eenen van die vermoort^ eenen anderen met naem Georgius

Bartholick oucr doodt ghewondt. Dit alles met fulek eene

wreetheyt aengaende, dat de Turcken felue verflaglien ende

verbaelt ftonden.

Doch (iet , hoe het met den tyran en fijne dienaers af-

ghcloopen is • op min als een maendt nae dit treur-fpel , is

defen Moyfes inden flagh ghebleuen , dien Schouteth en

rechter , die het accoort met hem aenghegaen hadde , aen

de galghe ghehanghen j de Societeyt wederom met eere^« ^"^'^-

ende blijdfchap der borgherije inghehaelt , de Prochie- T^^
ƒ'

kercke aen ons ende deCatholijcken gheiont, d'Ariaenfche fen-,.

Minifters alle-gader tot een .toe verflouen.Doch defe rulle

en heeft niet langher gheduert , als'taen Stephanus Bockay

belieft heeft. Soo defen tweeden tyran in*t landt ghevallen

was , hebben de ketters voor de derde reyfe hun hoofdt te-

ghcn deCatholijcke Religie ende de' Societeyt opghefte-

ken , en de fake foo verre ghebraght , datter nu op den

landt-dagh ons ballinghfchap ghefloten was. Maer als

Pater Argenta op den feluen de Societeyt foo kloeckelijck

V erweyrde, datter niemandt vande partije derrede teghen

aenkanten , is 'tgheraemt vonnilTe ghefcheurt , ende wy
voor dien tijdt beveftight gheweeff . Bockay, aen wie dit

grootelijck feurde , heeft voor alfdan fijnen toorn bedwon-
ghen ; maer niet langh daer nae gheweldigher uytghe-

vrocht , als hy nu mas:hti2[her crheworden , fonder eeni2;h

ouerflaen vanden Raedtop fijn eyghen credit de Societeyt ^^^^^^

^

voor 'tlaetfle 'theel landt uytghedreuen heeft. Waer van hy reyfe

fchier den fclucn loon met fijnen voorfaet Moyfes binnen ^^^/»»*

X 3
ever-
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tvcrloop van den feliien tijdt ontfongh , als hy binnen

^maendts vandc fijne door langlifaem verghifc , foomen
vennoeyt , om hals ghebraght is= Daer was hope dac met

fijne doodt dit onweer fonde ouer gaen , dan S^ifmundas

Rakocius, die hem in'tPdnfdom volghde , heeft nier te-

ghenftaende de voorfprake van den Archfhertoghe Mat--

thias 5 ende d'onweder-legghelijcke verweyringhe van

P. Argenta , door oproerighe gheeften foo veel te weghe
ghebraght, dat ons goedt , daer hy fijnen tandt nu op ghe-

wet hadde, befchreuen , ende wvHeden voor altoos fouden

blijuen
,
ghelijckwy waeren, verfondcn. Teghen dit ghe-

welt, oft ichoon de weynighe Catholijckc Princen en Hee-

fen luttel vermoghten,hebbenfe nochtans openbaer proteft

van hunne onwilligheydt ghedaen, ende verklaert, datfe in

onfe banninghe gheen conient en droeghen. Rakocius, 'tzy

om de fake te verfoeten, *tzy (dat waerichijnelijcker is)door

<}odts befondere ghehcngheniffe, heeft deie ghetuyghcnifle
Argcnta ^en de waerheydt ghcgheuen , dat de Tatres 'ZfandeSocieteyt

Apoloe ^^^^ i^^^^ ^^^^ "^eerdighe mannen 'Aderen ,
de "^elcki noch om

mifdaedt, fioch om eenighe hunnefclmldt^maer alleen by nje^foecl^

en aendrmghen f^m dienjan d'andere Religie , uyt hun goedt,

ende het landt ghefet, ende elders njerdreuen "gierden . Op defe

inaniere is het in Tranfiluanien afgheloopenj niet veel beter

'inde Rijcken, vande weicke wy in't volgheode Capitel

iuUen fpreken.

HET
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HET NEGHENSTE CAPITEL.

Hoe de Societeyt mt Bemen^ Hongarijen^ Menen-
hndt^SileJicn.^ende upKiga^ in Lithm^<^e ^ct-

' dvemnis.-

D*EERSTE troubeleii van Hongarijen teghcn de Catho-

lijcke Religie zijn uyt het oproerigh verbondt van

Bockay ontftaen . Daer de Bifchoppen en Prieilers ver-

moorr, d'autaeren ghelchenr, de kercken en cloofters in af-

fclien gheleght, alle godtlijcke en menichelijcke rechten

met de voeten ghetreden wierdenjhoe konde daer de Socie-

tey t ftandt hoiidai ? Euen-wel foo ifle noch te Zagabrien

door de Croaten , en te Lints door d'Ooftenrijckfche Vor-

flensen toedoen vanden Keyfèr Matthias blijuen ftaen.Niet

foo in Bemen, Merren- landt, Silefien, daer de rafernije der

ketters ghelijck een Griecks vier aennemende , d'onfe d'een

voor, d'ander nae deden verfchuyiien. Alfmen fchreef het l^I. Bel-

achthienfte iaer van defe loopende eeuwe, hebbén d'Euan-.^^^1'^^^^^°

I-r I -Tk 1-17 1

Auitr.

geluche Standen te Praeg eene vergaedennghe ghehou- Ub.z,

den, de welcke gheduerende zijn fy ghewapender handt

op't flot ghekomen , ende hebben nae een onghepaeyigh

ghetier den Prefident Slabata met noch andere Godts ende

Azs Keyfers ghetrouwe dienaers van bouen neder in zzwzn

diepen afgrondt ter venfteren uyt gheworpen. Naefiilck^^ '^'^-

een feyt , wie waerender naerder om aen te ftaai, als de Ie- ^j^"^^^^

(iiiten? doch men heeft ghenaedigher met hen ghehandek. uyt Be-

'tWas den rebellen ghenoeghdat wy uyt hun ooghen fou- '»^»^^^-=

den zijn , en lylieden daer-en-tuffchen meeftcr van ons
^"^

goedt moghten blijuen* Dus befetten fy ftracks het Colle-

gie met ioldaten ^ ende fchri j uen het beworp van onfe ban-

ninghe;..
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niiigfie : wiens inhoudc was , dat de lefiiiteii , oorfprongh

zijnde van alle quaele, fonder uytflel heel Bemen fonden

ruymen : op pene van als vijanden des Rijcks gheftrafc te

worden , foo wie van henlieden daer in foiide keeren ^ ofc

van die wederom in te willighen , inden Raedt foude der-

ren handelen. Soo hebben wy dan Bemen verlaten ; maer
voor eenweynigh tijdts alleen. De viólorie van Praeg,

en de goedertierentheydt vanden Keyfer Ferdmandus en

heeftcr ons niet alleen weder inghebraght, maer oock met
de bedieninghe vande Vninerfiteyt , ende vermeerderinghe

van verfcheyden CoUegien vereert.

vmghe- Niet langh daer nae is 'tfelue vier in Honoreren met
Ujcksn^ gheliicken brandt teohen ons onileken , ende d'affchen tot

gerenene ^^^ Mcrren-Lindt toe ouerghevloghen. Wy lieten ons voor-
Mcrrcn- üacn dat wy immers te Brun , biryten de paelen van Be-

Bdfus
iT^en, gheruitelijckmoghten neeiilaen j maer de brandt-

l j.
brieuen hebben ons hier al mede achterhaelt, nyt reden dat

d'Euangelifche ftanden voor alfdan goedt vonden , dat

Merren-landt dies aengaende onder Bemen begrepen was.
ende of het fbo niet en waere, hebben in allen crheval een

nieuw ban-fchrift in'tiaer neghenthien op den feften Mey
laten nytgaen : Welck ons twee daghen daer nae op He-
mel-vaert-anendt wierdt aens^hedient. De Patres met hun
noen-maelbefigh, worden tot een toe allegaeder van tafel

üy de ComminTarilTen ontboden ; voor de wclcke nu ftaen-

de, wordt het placaet aen eenen uytroeper ghegheuen , die

den inhoudt des felts met luyde kele in't m.idden van't moet-

willighghepufFel uytkraeyende, begonft te roepen, dat wy
van ftondcn aen de fleutcls vande kercke en van't huys

fouden ouergheuen, ende op ftaenden voet de ftadt, ende

binnen dry da.^jien op lijf ftrafFe 'theel landt uytgaen. Dit

aldus verkond ight,een vandeCommiilariiTen eene voordere

ver-
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verklaringhc vanden wille der Heeren doende , laet weten,

dat wy van alfdoen af van alle recht van goedinghe ver-

vallen waeren. Waer op foo in teghendeel P. Reólor hem
kloeckelijck befcheydde, dat, naedemael de Societeyt van

alle de Standen t'famen in't Rijck aenveert was, den Euan-

gelifchen alleen , als bouen hun maght zijnde, niet toe en

llondt de fckie^namentlijck fonder Tchuldt^daer uyt te ban-

nen ; hebben eenpacrlijck gheandwoordt, datfe niet ccncn

voet van daer en wilden verfecten , voor datfe ons hadden

fien Liyttrecken. Dus hebben de Patres fonder voordcr ^>^^^''^''>

noodtdriift van eetwaer , hunne mantels moeten nemen,

ende met groote droeflieydt der Catholijcken,de ftadt ruy-

men. Nauwehjck warenfe buyten de poorten, allTereenen

grooten brandt van binnen onfl:ack:hier beghint terftondc

het grauw te roepen, dat delefuiten de ftichters daer af

waren; dieshaluen worden van eenighe ruyterije en voet-

volck vervolght,en als ondadighe brandt-ftichters te ftadt-

waerts wederom in^hetrocken.Dochonfchuldii^h bevon-

den, hebbender dien auendt,ende den volghenden Hemel-
vaert-dagh onverhindert (hoewel in bewaerniiTe ) moghen
blijuen , en de H. Sacramenten voor het laetfle den Catho-

lij eken uytieyeken. 's Anderen daeghs wordcnfe voor de

Heeren ontboden , ende buyten meyninghe beleefdelijck

onthaelt : *twas voor en nae al , Heeren lefui?:en , dat men
hoorde ; men verklaerde opentlijck datfe ghecme fchuldt in

den brandt en hadden , men gaf hen oorlof vanden huyf-

raedt oft door getrouwe vrienden te verkoopsn , oft wegh
te fchenckenjoft oock mede te voercn,iaeoock v^Mghens toe

de reyfe. Maer als wy eene ghetuygheniffe van onfc on-

fchuldt verfochten, en kreghen gaeen' andere a ndwoorde,
dan dat ons de bewefene beleeftheydt, en eerlijcke uyt-

feyndinghe ghenoeghfaem moefte wefen , tot foodaenighe

Yy ghetuy-
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ghetuygheniiTe. Hier op zijn wy daii in {lilte nae Ween
vercrocken.

uyt OU Op dc felue maniere, en fcliier op den felnen dagh , zijn
mntsy wy uyt dat fchoon Collegie van Olmuts ghefer, 'twelck

met vier-en-tachentigli perfbonen bemandt, nu twee-

Kjthed en-feftigli iaeren gheltaen hadde. Van ghelijcken is in Si^
Sdeficn^ lefien g!iebeuit,daer wy oueralin't felue iaer uyt gheen*

andere reden als enckelen haetder Catholijcke Religie op
verbeurte vanden hals ghebannen zijn.

uyt RigA In Lithauwe hebben die van Riga al mede aengheftaen:
tn Li' de vervolginghe is vande ketterkhe Predicanten teghcn
/ 4Hvve,

^^^^ t*faemen ende den Magiitraet (die voor ons ftondt)

verweckt gheweeft, ende met de ghewoonlijcke waerheyc

van hunnen woorden-dienft, tot valfche ghetuyghen toe

ghebraght, diefe hadden opghemaeckt om ons van mif^

daedt te betichten. 'tGheboefte der ftadt was aireede foo

op de Paters ghebeten , datter niemandt oock by daghe

. meer fonder perijckel van fijn leuen en derrede ouer ftraten

gaen. Hier wierden hen de vüyften , dacr de ftocken ende

roers voorghehouden, metdewelcke men hen dreyghde

te dooden. *tLeuen alleen ende d'autoriteyt vanden Co-
iiingh Scephanus hiel ons flaen : want foo faen defe der

wereldt, met groot naedeel vande Catholijcke Religie,

ouerleden is,Vergaderen de ketters eenen opflal van hunne

ahefinde: waer in voor alle raedt-fla^inCThe ^heflotea

wordt dat, indien de lefuiten van felfs en vrywilligh niet

en wilden uyt Riga vertreckcn , men die met ghewelt

daer uyt foude verdrijuen. De mare hier van was quaüjck

onder 'tvolck ghekomen , of het ghefpuys der ftraeten met
bijlen en kap-meGTen ghewapent, doet eenen inval in onfè

kercke^fchendt de beelden,breeckt d'autaeren, rooft het al.

Sy lieten hen voorftaen^datfe met het Collegie vande lefui-

ten
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teiidcheeleCatliolijcke Religie verdruckc hadden. Ghe-

ducrende den nacht , wierden wy met jftcrcke wacht in

onfe wooninghe befét , tot dat wy 'sanderen daeghs mee

veel verwijts cndc fchinipens de Itadt uyc moeden : waer

ouer de ketters en d'ongunftighe- mee 'tgheluydt vande

kloeken , en andere teeckenen van blijdichap fulck' eenc

triomphe maeckten, als of daer eene groote victorie had-

de behaelt gheweeft. Twee iaeren duerde dit ballingh-

fchap, de Miniftets hun befte altoos doende om 'tfelue te d^rfe

verlenghen; dan den Coningh Sigifmimdiis ifler tnffchen ^-^eder^

beyden ^hekomen, ende heeft de Societeyt met meerder' lÜl^i^I'

eere in haer oude piaetle gheltelt.

HET THIENSTE CAPITEL.

Vftnh Ujlmn^^m te^^en de Societeyt^'jcdmrendc

haer eerfle eeii<rü^e.

A G H den adel fijnen roem draeghcn op de tijtels

en heerlijcke naemen by fijne voorouders ghe-

wonnen, waerom foude'cons ongheoorloft zijn^eene lijfte

van alle de lafteringhen te maken , die teghen de Societeyt

gheduerende haere eerfteeeuweopgheworpen zijnde, aen

defeluemaer tot meerderen lof ende glorie ghedient en

hebben? Onfe naekomelinghen enfullen't hen niet fchae-

mcn datmen oiis met menii^hte van leu^henen beticht

heeft, allTe daer by fien, dat de Societeyt ghelijck een' on-

beweghelijcke fteenroife, int midden vande tempeeften

die haerfochten te ouerweldighen, altoos is blijuen ftaen.

Voorwaer 'tware lichter alle de zee-baeren ende goluen te ^''/'^'^*'

tellen, als de leughenen diemen teghen ons verfint heeft, ringhln

Watter van den beghinne afde lefuiten maer eenighfinsaen teghen ds

Yy 2.
^a^ocmeju
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cn ghingli, dat wicrdt fchandelijck gheblaemt . Onrcii

H. Vaderende inftelder voor al, den naem vande Socicteyc

1 E s V , ons habijt, onfe reghels , onfe maniere van hande-

len , leeren
,
predicken. Niet en iffer, daer niet wat op te

fmallen en is gheweeft. Don naem, was te trots endc hoo-

veerdigh; 'thabijt, was te ghemackehjck, ende fonder

ilrenghi^heyr^ de maniere van handelen, politijckj vallch

ende bedrieghehjckj deleeringhc,hi^lf ketterich^ de Icholen^,

de bederiFeniiTe der iongheyt ^ de fèrmoonen , oproer w.in

de ghemeynte j iae eene fchoone aermoede, daer de huyfen

foo groot, de kercken {bo.kofteH}ck ^^d^autaeren foo rijcke-

lijck verciert zijn ^ wonderlijcke foorte van beloften, die

heden binden, ende morghen ontdaen worden, In't korr^

alles vol bedrog;Ii ende gheveynftheytonder den deck-man-

tel van wetenfchap ende denght. Ende of het miflchien

niet al waerachtigh en is,datmen den lefuiten opleght,im-'

mers 'tis al te klaer , datfe ghierigh , ghem.ackclijck, trots

ende hooveerdigh zijn.

van ver- 'Dcfc ende hondert dierglielijckelafteringhen hoe dick-

vvUer- wils zijnfe beandwoordt van P.Richeome,Argenta, Gret-

k^ht, fèrus, Contzen, Garaffus, Forerus , Schondonchus , Cofte-

rus, Scribani ende menighe andere ? hoe dickwils van

Francifcus Montanns, Montholon, Steuartius , voorvech-

ters der waerheyt? iae hoe dickwils van Coninghen ende

Princen felue, van Bifchoppen, Cardinaelen endePaufen^,

die onfe onnoofelheyt hebben verweyrt? Indiender noch-

tans femandt fich verwonderde,datterfommighe verftan-

dighe mannen fomwijlen iet van defe beufelen ghelooft

hebben^ die moet het voor veel wonderlijcker achten, dat

de ghene die alles foo neerftighlijck van buyten en van bin^

nen door-fnuffelt hebben, ten tijde van hondert iaeren

gheduereade ^ niet en hebben kennen vinden oft bybren-

shen^
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<7lien, waer viyt foude bliickeii dat de Sociceeyt iulck eene

Ichaedelijcke lecle was, al'le riepen. Dat hy eens aenfie

hoe de Socictcyt nu hondert iaeren lan^h tufTchen haec

en liefde, tulTchen giinfte en ongiinitc, van verfcheyden

ghefindieden^ghelijck in een weegh-fchael.hanghende, van

d eene tot den hemel toe gheprefen , van d'andere veracht

en tot in den afgrondt der hellen verdruckt wordende,

niet alleen in haer giieheel is blijuen ftaen , macr oock foo

wonderen voort-^angh t'alle kanten ^hedaen heeft. En is't

nietghrlijck'er van onfèn Saligh-maker, al op eenen tijdr,

fommighefeyden: Sjfia bonus eji , 'tlseengoedt menfch\ an-Ioan.7.

dere : Kon^ fed feducit turbas^ Neen, Vü eenen njcrUyder ende

bedriegher} Hoe wiltmen't metdemcnfchen maecken.-Niet

en i lier foo heyligh of 'ten wordt ghelaftert. 'tEn is van
heden, noch van ghifteren niet, datmen verkeerdelijck

aende godtvruchtigheyt ende godtfdienftigheyt den naem
van dwaejfè {iiperftitie,aen de Chriftelijcke ootmoedigheyc:

dien van kleynhertigheyt , aen de voorficlitigheyt dien van

arghliifighcyt,aende befcheydenthey t dien van gheueynft-^^^l^^"

heyr.^he^euen heeft.Hoe dickwils heeftmen intbecrhinfcL/i;,„^)!;

van de H. Kercke, de Chriilene Relioie voor eene niewipe^^^'^^i"^^^

ioofe ende fchdedelijclze fuprftttie ghefeholdcn ?-\\at fchan-^'^^jj^^^^^^

de is't dan , du ons de ketters de felue naemen gheuen?«f«/

Hoe dick^ds {\z\]ï\ dé woorden van den gheleerden Ter-J^^^'-^^

tLillianus) hebbenjy een ChriHen menfch alleen om dat hy Chri- ron^ m
"-

fien "Vi^as, gheacht als flichttgh njan alle boosheyt ? als ojtjandt Neron.

2Ó;
"z^an de Goden, ^an de Keyfèrs , a;an de roninahen. ^van de^' \
goedefeden, tae njan deganfche natuere'i En is't niet al ghe-ioa.c. x..

lijckmen van delefuiten heeft gheroepen? dat fy vijanden

Godts waeren, moorders vandeConinghen ende Princen,.

bederlFeniiïe ende verwoeftinghe vande Vniuerfiteyten,,,

©uertreders van alle goddijckeende wereldijcke wetten?

Yy 3 ^ . Heb=-
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Hebben niet eertij ts de Heydenen , om hunnen Iiaec te

verfchoonen (nae het fchrijuen vanden feluen Auteur) den

Ibid. Chrillcnen opghelcght datje oorfike ^xn die quaedt ende

cap.40. origheval "^aeren} Hadde den Tiber aen d'eerie fijde met ouerloop

fchaedegkedaeny aen d'andere de rmiere Ndusfijne ^ruchtbaere

l\?aeteren infrhehoHden : iva-s daer ergens aerd-bemnghe y hongher^

fefte^ kommery terflondt riepmen. De ChriHenen nae de leeu^en^

om <-uerfcheurt te "borden. Heeft het daer niet oock alfoo in

defè eerfte eeuwe met de Societeyt ghcgaen ? Was Duytf-

landt door oorloghe verwoeftjwasVranckrijck inde wape-
nen^hadde Portugael fijnen Coningh verloren,was Tran-

iiluanien vanden Keyièr ende van het ghelooue afghe-

weken^ waeren de Cathohjcken in Enghelandt vervolghtj

was Schotlandt oft Polen in roer, ons Nederlandt in trou-

beienj heeftmen niet gheroepen , lefuiten uyr, als oft wy
d'eenighe oorfake van alle defe ellenden gheweeft hadden.

Monthc- *tls,ghelijckeenen fekeren Schrijuer feydt: 'tZijnde lefui-

lon Plai-
|.^j-,_^ ^^^ jg doofe van Pandora (daer de Poëten af verficren)

jjl°f^nc4. hebben open ghedaen, ende de fieckte, oorloghe, pefte,

dieren-tijdt, alle quaedt inde werelt inghelaeten, oock dry

hondert iaeren eerfe te vinden waeren. Ende dit meynen-

fe, dat onnoodigh is van te doen blijeken , 'tis ghenoegh

datmen't fbo feydt. Ghelijck eertijdts den naem van

Ch riften shenoe^hfaem was om alle ftrafFen verdient

te hebben, alfoo nu den naem van ïefuit is ghenoegh om
voor oorfike van alle quaedt ende ftraf-weerdigh ghehou-

den te worden. De Heydenen ghebruyckten den naem
van Ch riften als eene vervloeckinghe; vaaghelijcken onfe

ketters den naem vande lefuiten. lae foo verre '\s> deièn luft

van ons te fchelden ghekomen, dat
,
ghelijckmen eercijts

de Chriftenen voor tooueraers hiel, alfoo oock nu van de

lefuiten ghefeydt heeft^ datfe vande coouerije eene vrije

» konftc
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konfte maeckten^ cnde de felucaen hunne Noiiitien leer-

den.Kan de boosheyt wel lioogher klimmen?

Maer wat valt hier, nac d exempelen van onfen Sali^h- i^s achter

maker, foo feer te vervv^onderen ? St p tremfamilms Beelzjj- g^"^^"

tu!^ njccctuerwat^ quanto magü domeHicos nm ? HMen fy den fdue,

IJader des huyPghiftn Beclzebub gheh-et-n ^ hoe ^-ueel te meer ^^^^^h.

fijne huyf-ghenoten^ Den Sone Godts, die opperfte wijsheyt, ^° ^^' ^

en heeft de valfche befchuldinghe niet moghen ontgaen.

Hy hadde aen den Keyfer den cijnf-penningh doen betae-

len, ende feliie oock betaclc ; nochtans wordt hy befchul-

dight als ofhy fulcks hadde belet ende verboden. Hy ont-

liep ende veritack fich alfmen hem Coningh wilde ma-
ken ; en wordt enen wel ouerftreden dat hy nae het

Rijckegheftaen hadde. Hy was ghekomen om den peys

tufTchen Godt ende de menfchen te middelen ; en dies niet

teghenftaende , feytmen dat hy oproer verweckte. Hy
hadde ontallijcke mirakelen ghedaen , ende veleduyuelen

uytgheiaeght; en voor fijnen loon wordt hy voor eenen

quaet-doenderen tooveraer ghefcholden, die met den duy-

uel om.ghingh , ende felue vanden boofen vijaadt be-

feten was. Hy leerde met woorden ende wercken alle

maetigheyt ende ghefchickcheyt ; ende en wordt des niet

te min voor eenen dronckaert ende fuyper ghehouden.

Hy dede denght aen een ieghelijck; en met alle fijne wel-

daedt, wordt hytuflchen twee moordenaers ghecruyd:.

Hy quam den menfchen het eeuwigh lenen gheuen ^ ende

dit al onvermindertjfterft eene fèer pijnelijcke en fchande-

lijcke doodt. Wat wonder is't dan dat de Societeyt foa

bitterlij ck ghehaet
3
gheblaemt, beloghen en vervolghc

wordt? 5^//^/;^//^^/rv, feydeChriftus aen fijne difcipelen, Matth.

alfmen y vermaledijdt en ^ervolght, ende alle cjuaedc teghen ^'- ^'
^

'

hedenfeght , liegbende on m]nen lailk. Verbiedt ij^ en n̂jer-

heuQ]}t
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heu(fht Vy "^ani u'^en loon üfèer groot inde hemekfr. loant alJo&

hebbenfe de ^rofheten rveryolght die njoor nj ^eloeeü zjjn,

en alle Alfoo liebbeiiÉ vcrvol^ht , ende met de feiue fclieldin-

^'.^ ?Hcn beticht , in hunnen tiidt , de Fondateurs van alle
teuYs van c^ '

1 1

OrdcKs. d'Ordens 5 den H, Benedidlus, Norbertus, Dominicus,

Francifcus, gheUjck iiyt den H. Thomas van Aquinen

ende Bonauentura breeder by onfen Gretferiis te lefen is.

Doch om den monde aen {bmmii^he on^hefinde te

floppen , die op het onbehoorlijck ghekraey oock van

eenighe Gheeftelijckheydt hunne tonghe vry wat t*onbe-

fcheydehjck teghen de waerheyt roeren^verfegghende datfe

Dr) hc~ weten ende niet en weten , om ons met den naem van

ffall^en §)^^^^^^h^y^ 3
ghemack ende hooveerdigheyt by de ghe-

teaben de mcyntc tc lacckcnj fal de penne wat ruymer hier in laeten

Societejt fpelen , om defe lafteringhen in't befonder te wederleg-

"vvedeZ gl"^^^^- 'tGaet om moftaert , en alle de wercldt wilt hec

leght, doch foo hebben , dat de lefuiten begheedijck ende riick

iteerfte,
zijn^ende euenwel(wie het lief oft leedt zy)foo bekennenfe

datfe allegader foo wel vijanden als vrienden, dat op hun lenen
ghierigh

j^j^^ ^^^ ^^j^. ^^ fegghen. Hoe kan dit t'famen llaen , daer de

^ ' begheerlijckheyt^ nae 'tfegghen vanden H. Apojftel , de portel
i.Tim.6. ru^Yi alle qmedt Ü1 Waer blijft dan d'onderhoudinghe van-

de belofte van aermoede? Oft kanmen , fonder fonde, met
vcrlaetinghe van fijn eyghen goedr, aei^den eenen kant

aermoede aen Godt belouen , ende aenden anderen met
eenen onblufchclijckcn dorfl ( foomen ons naegheeft) nae

rijckdommen en gropte fchatten trachten? Voorwaer, die

dit met eenen onpartijdighen fin wilt oordeeien , fal be-

vinden datmen groot onghelijck doet aen foo vele Herto-

ghen, Princen en Grauen , die nu beiaert zijnde ( ick laete

llaen van ontallijcke dierghclijcke ionghelinghen ) de So-

cieteyt verkoren, ende in de felue tot den laetilen toe vol-

herdc



IIET IV. BOËCK. LIIDENDB SOCtETËYf. i^6ï

Iicïdc hebben. Zijn defe dan alle mede fbo flecht oft ver-

blindt glieweeft^dvitfe hunne groote middelen , diefe met

goede conïcieniie moghcen bhjuen belittcn , om de liefde

Godcs veilaetcnde, den deck-mantc! van ons habijt heb-

ben willen tot ghierighcyt mif-bruycken , om eens anders

goedt met befwaerniile van hunne (ieien en peri)ckci van

d'eeuwi^hc verdoemenilTe tebegheeren? Doch om naer-

der aen den grondt van delen achter-klap te komen, waer

by blijckt doch dd'c onfe begheerlijckheyt ? waer invers*

toontfe haer? Is't inde onvergolde ghedienrtighcyt van

Miilen, predikatien, lellen, biechten, begraefFenilTen, iaer-

ghct jdcn? voor de welcke d'andere Ordens, oock die pro-

fcflie vande vclmaeckcfte aermoede maken, haer laeteii

betaelen,ende de Societeyt door verbot vaphaere Confti-

tutien niet eenemijte en magh ontfanghi^n. Zijnwy foa

fccgheerlijck, waerom laeten w^y defè profijten vaeren, die

vry wat veel 'siaers inbrenghen, ende groot onderftandt

aen fommighe cloollers doen ? ïs't inde befondere belofte

die de ProfeiTen alleo-aeder doen, van nu noch immer-
meer te ghedooghen, dat d'aermoede van de Societeyt ruy-

-merfoude worden? Waer toe dees belofte, is't dat wy da-

ghelijcks rijcker en rij cker willen zijn ? hanghen wy miC-

khien Gode eenen vlaiïchen bacrdt aen, om ons feluen n\l

en ten eeuwigen daghe al ftrcclende te bedrieghen ? 'tis,

feght ghy, iK groot inkomen dat de Col legien hebben,

inden coftelijcken bouw van kerckenen huylen, in't vep-

fcheyden cieraer van goudc en filuer-vv'erck, en allerhande

ftoffe der feluer. lek foude met een woordt hier op mogen
andwoorden, dat ten hooghften hier uytghefpeurt magh
worden de mildtheydt vande goede herten, die ons fulcks

gunnen en gheuen,maer niet onfe begheerlijckheyt. Ghc-

Ijjck oock al mede uyt de tefl:amenten,die onder-tufTchen

Zz aea
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aen ons gliemaeckc worden , niet voorders gliefloren eit

kan worden, dan dat wy vrienden hebben, die onfen noot
vrywillighlijck voorkomen.

Uoe en Dan ick lal defe fake wat nauwer bediedenjOm aen een

'^'^f, , ieder te voldoen, 'tis wacr dat . fclioon deProfef^liuyfen
middelen t . . , ,,'

, iri
de CoUe- gneen inkomen noch van landen , noch van liuyien, noch
^im der yan renten, noch van eenighe fondatien ( hoedaenigh die

Vcbbln^
^^^"^ zijn) moghen hebben

5
de CoUegien nochtans de

{èlue metter daet ghenieten. Maer dit en ftrijdt met de

Religieufe aermoede niet, ghelijck de Theologanten we-
ten , voor foo veel daer gheenen eyghendom van befonder

ghebruyck en zy; waer van de Societeyt alfoo vry is , nie-

mandt te naeghefproken, als eenighe Religie inde wereltr

noch en kan eenigh naedcncken van ghierigheyt gheuen^

voor foo veel de middelen binnen de paelcn bhjuen van
de redclijckenoodtdruft,en gheen'ouercolligheforghe be-

Tonden en wort om de felue te vermeerderen. Ofwy hier

in fan te hebben, dat ftcUe ick ten vonnifTe van alle die ons

kennen,ende weten datter niet een CoUegie in onfè Neder-

duycfche Prouincie en is, ofhet fteeckt in groocekhulden^

hoch eenigh hiiysofc wooninghe dat fijne i-w^rlbonen fon-

der voordere belaftincrhe kan onderhouden. Die verftandc

hebben van huyf-houden,cn weten wat daer tot den koftj

kleedinghe, lijnwaet, vier, licht, huyfmedt, boecken^

kercke, reyf-gheldt, gallen, medicijnen ,^paraticn, &:c.

voor foo vele perfoonen noodigh is, fullen niet konneii

gheloouen, dat wy met foo weynigh, als wy onbelafl: heb-

ben,konnen toekomen. Dan d*aelmociTen, Godt lof, ende

de voorfichtigheyt die den al-gemeynen Vader der aermeti

voor de fijne draeght, vervullen herwaerts en derwaerrs

onfe behocftighcyt, ende maken dat aen foo vele trelFelijc-

ke ende wel-2:hcboren mannen, het fober en ghewoonlijck... onder-
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onderhoudt van de Societeyt niet en ontbreke. Voerder

foo magh ick mee de waerheyt fegghen , datter meer als

een clooiler in Neder- landt is^ 'twelck alleen meerder in-

komen heeft voor een ghetal min als van veertigh perfoo-

nen, als alle de CoUegien ende hiiyfen van onfc Prouincic

t'famen tot onderhoudt van bouen de acht hondert kop-

pen. Waer toe dan foo gheroepen teghen onfe rijckdom-

men ende begheerlijckheydt, daer wy ouer al in noodt

zijn, noch bouen den foberen koft en noodigh onderhoudt

iet en verfoecken? Voor 'tlaetlle, ick gae my hier in uyt, op

het fef^crhen vande nyt^^hefondene felfs , onder de welcke

foo al Ibmmighe Profeflen en Rcdleurs mede zijn, die

langh in ofhcien gheweeft hebben , ende cleshaluen den

tij delij eken ftaet der huyfen en CoUegien wel kennen

j

nochtans niemandt tot noch toe ( hoe af-keerigh daer oock

eenighe van ons zijn ) en is onder henghevonden , die de

lefuiten van foodaenigherijckdommen ende begheerlijck-

heyt , als hen de werelde naegheeft , heeft konnen ouer-

tuyghen.

Wat den bouw van kercken en huyf:n belanght, die ^^^^^^

Van Princen en Republijcken , oft oock aelmoeilèn der/,^;.^^^

gheloouigher koftclijck opghetimmert en verciert wor- hereken

den-, wie kan dien laecken londer onghelijck te doen aen ^!!
^^^'^^

Godt en aen de goede herten , die hunne middelen t'fij-

ner eere daer toe belleden? Daer zijnder foo vele, die hun
goedr, oft in ontucht door dronckenfchap en hoererije ver-

teeren, oft inde ijdelheyt der wereldt door pracht van ftaet

€nkleedinghe verquiften, oft oock aen ketters en ongodt-

lijcke crfghenaemen maken ; ende al doenfe quaelijck , en

lijden Ichier van niemandt opfprakcjwaerom en fullen dan
de godtvruchtighe het hunne niet moghen voordecloo-
fters en godtf-huyfen , voor de kercken en cieraet der fel-

Zz A uei
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tier ghebiuycken ? Te meer , is'c dat fy het aen hcnfelaeii

ipaeren, om aen Godt te gheuen^eiide den hemel daer mc-
xle te verdienen. VVy hebben hier en daer \yel een fchooii

Jiiiys of t kercke^ macr niet te vergheHj eken by andere oock
van biddende Ordens die elders ghebouwt zijn.. Die hec

liiarberen cloofter vandc Minder- broeders teSeuillen in

^paignen, cndc hunne kcrcke van Genua in Itahen ghc-

ficn hebben, fullen fegghen dat ons ProFeC-huys en marbe-

xc kercke van Antwerpen al maer viryligheyt daer by en is.

Maerof'c icnoon waere, dat wy hier in den meeften hoop
te boucn ghinghea, wat fchnttcnoft rijckdommen ko"

men ons doch van dcfe bouwicLs? wat crhenietoft ghe-

pruyck hebben wy doch van al die cieract? komt daer wel
eencn dract fijde van aen onfe kleederen , oft eenen beee

ctens van op onfe Cafcls ? is't niet ai ten dienlle van Godr,

aen wie niet te koftclijck en is; en der ghemcynte, die'e

^herief vande kercken^Sodaliceyten, fenolen, fpreeck-huy-

ien j en wy in teghen-deel niet anders als de moeyte endc

de forghe en hebben ?

^ff Het ander datmen ons met volle monden opworpt, is

ffvveeJe, het ahcmackchjck leuen dat wy leyden. Maer waer is die

tdatfe Joch in aheleghen ? Miflchicn inden ledicr die wy vol-

%iucl^is.^'^^i\^ daer den feluen hongher en kommer, koude en hit-

te, reghen en onweer, die de foldaeten lijden, van ons. al

mede verdraghen wordt . Daer wy foo menighweruen,

oft onder den blaeuwen hemel moeten llaepen , oit inde

tralchecn tuflchen duyfent perijckelen, met de doot voor

d ooghen, vernachten? daerwy ophandenen voeten by
defiecke(wat behaclijckheyt oft befmetheyt daer oock

onder zy) door*tmidden van ftanck, ghewormte ende an-

dere vuylicheyt, inde barackcn kruypen, om de fïelen tos

d eeuwighcyt te berejden ? MiiTclüen inde ichepen op

de
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'de zee, ende de Coninglilijcke vlote ? daerwy onder liec

grauw vande matroofen, de felue onghevallen van fchip-

brake en vijandc mee hen nytftaen ; daerfe loo menigh-

mael toe walghens toe nu het flinckende waeter, nu den

onfmakeUjckcn kofi: moeten bcfighen j daeife de koorda-

gien voor hun bedde , ende hier eenen ij {eren ancker, daer

een metaelen ghefchut voor hunnen hoott-pokuve ghe-

bruycken. Miilchien onder de Heydenen ende Barbaren

inde Nieuwe wereldc ende de Indien^ daer voor 'tmeefte

deel ghebreck is van alles, behatuen van arbeydc ende el-

lenden ? daer bouen de fielen die wy inde wilderni (Ten uif-

fehen de wreede dieren ende mealch-erers i^aen foecken,

anders niet als venijnighc fchichten, mat-koluen, ende

brandende ftaken voor ons te vinden en is; daer wy buyren

het foetgheielfchap vanonie alderlieffte broeders,endeJiec

ghemeyniaem leuen, meer fchijncn met beeften als met

menfchen te verkeeren . Indien v dit i^hemack en weelde

dunckt te wefen , foo ftae ick't v toe , dat de lefuiten ghe-

mackclijck en weeldrigh zijn. Sco neen : fèght my dan,

bidde ick v, waer in dat hun ghemackelijck leuenbcftaet?

Is'c inden verduldighcn aerbcydt vande kinder-fcholen,

Chriilelijckeleeringhen, biecht-ftoelen , predikatien, ftu-

dien, met den wekken iy hen voor den tijdt uytirrerghe-

lenjCnde fchier allegacder hun leuen foo verkorten, darter

in gheene Religie min ouderlinghen , als in d'onlè ghe-

vonden en worden ? Is'c ind<:n dienft vande fiecke , voor

de welcke wy dagh en nacht bereedt zijn ? in't befoecken

van kerckers en gaft-hnyfcn , daer anders niet als fwaere

lochten vuyligheytte haelen en \^ ? in't byftaen vande hae-

fti:-:!he iieckte. daer foo meniahiongh ende vroom man,
die langher verdiende te leuen, fijne ijcle tot een' ófFerandé

van liefde voor fijnen euen-naeften aen Godt opghedrae-

Z z 5 .
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gheii heeft? Noeint ghy dat ghemack te zijn, foo zijn wy
ghemackclijckj dit is ons leaen. OFc meyntghy miilchien,

om dat onlen uytwendiglien fcliijn ende habijt gheene

bcfondcre llrenghigheyt uyt en gheuen, t'onfen huyfe

gheene penitontien ofc lij f- kallij dinghen en ghefchieden?

Ickverklaere v,meer als ghymeyntjen aliïer mifrchicii

elders ghedaen worden. Alioo wel konnender hayre klee-

dcren, ende ijlere ketenen, onder een Prieftcrlijck kleedt,

< hoedaeniLih het onfe nae d'inftellin^he der Paufen is) als

onder groue faeken verborghen worden-. De kap ( loomen

fpreuckf-ghewijfe feyt) en maeckt den Monick niet, noch

het uytwendigh kleet en gheeft deheyligheyc niet. Chri-
STVs en loannes fijnen Voorlooper, ghingendiesaengaen-

de eenen verfcheyden wegh in-, loannes en at oft eii

dro;ick, ende droegh om fijn lijfeen harde kerneis huyt;

Christvs at en dronck, en was ghewoonlijckerwijfc

dieklecdt: wie falder nochtans fei!o;hen, dat het leuen van

loannes volmaeckter, als het leuen Christi was ? Doch
ghenomen het anders waere, en wy droeghen een grouer

iiabijt, wy en aten maer vifch oft kruyden, ghelijckeeni-

ghc andere Ordcns feer heylighlijck ( clck eene nae haere

maniere van doen ) onderhouden , fouden wy daer mede
de laileriehe tondien ontg-aen ? Niet meer als loannes ofc

Christvs die ontgaen en hebben : want vanden eerfteii

Matth. feyden de loden , fiende fijn ftrengh leuen : Hy heeft den
^^•^^^^ duyuel himieii'. maer vanden tVv^eedcn, die Godt feluewas,

fiende dat-hy uytwendighlijck een ghemeyn leuen volgh-

de, derreden wel fegghen , Siet dm brafjèry ende den l^ijn^

D'S der- ficjper , der IPi^bltcmen ende der fondae'en njriendt.

de.datfe Q^^^ derden il:ronck«l-(leen, dien fy hen feluen verbeel-

dtlTln ^^"^ ^^^ t'onbedachter aende Societeyt te ftooten, is haere

etr-fuch- gemeynde eer-ghierigheyt, trotsheyt ca hooveerdije^ door
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dewelcke men al omfeght, datfe d'andere t'haeren op-

ficht mif-acht, cndebouen alle wilt uyclleken. Erger vondc

en kondeden duyuel niet verfieren , om ons liaetelijck aen

het volck te maken , ende den bande der liefde, met de

welcke alle Ordens onder malckanderen behoorden ver-

eenisjhtte zijn, ganfchelijck tefcheuren. Want wat ifTer

doch onverdraeghelijcker^ als een trots ghemoedt meteer-

fucht ende laet-dunckenheyt opgheblaeièn? Maer hoe ver-

re dit van ons zy, blij cktuyt d'afvvendinghe van alle eere,

die
(
gheene Religie te naeghejfproken) nerghens met meer-

der toeficht, als t'onfèn huyfe, wordt uytghelloten, ende

uyt d ootmoedige dicnftcn, inde Avelcke wy ons buyten en

binnen oeffenen. Waer wordter doch befondere belofte

ghedaen , als by ons, van gheene ftaeten oft Gheeftehjcke

weerdigheden t'aenveerden ? waer wordter nauwer ghelet

op de ghene die oock nae de minrte digniteyc inde Socie-

teyt ftaen ? den minften winck oft ghewach daer van ont-

deckt , is ^henoei^hfaem om ten eeuwii^hen dai^he daer

van te vervallen. Waer hebben d'Ouerfte min voordee-

len ende nytllckelijckheden, als by ons ? Waer is deregc-

ringhe foeter en vricndeUjcker? Waer meerdere vereeniiige

van liefde tiiflchcn het hooft ende de lidtmaeten ? Waer
ootmoedigher dienften? Wilt ghy voorder onfe oeffenin-

ghen aenfienindeRepublijcke ? wat hooveerdigheyt iffer

doch oft inde kinder-fcholen en Chriftelijcke leeringhe^

daermen met een heel deel befnotte wichters, altoos befigh

is; oft in't befoeck van kerckers en gaft-hnyfen, daer de

verworpelinghen vande ghemeynte maer te vinden en

zijn, gheleghen ? Hier toe fietmen nochtans daghelijcks

dat hen oock de kloeckfte verftanden , ende hoo^h-^he-

borene Princen, nae datfe de pracht vande wereldt met de

voeten ghetreden hebben ^ vernederen.. Wie wordt daer

doch
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doch van ons veifmaedt? Zijn't d'aerme menfclien? wad*»*

om befoccken wy die dan foo vlijtigh in hunne fieckten,

ende iccrcn die ioo necrftigh , fonder hope van meniche-

Jijcken loon , in onfe fcholen cnde Catechiimuilcn ? waer-

om loopen wy uytop de dorpen en vleeken^om de landct

liiydcn t'onderwijien? Zijn c d'andere Ordens^ofc de der-

rie, ofc de Prelaecen , ofc de Gheeftelijcke ofc de wereldc-

lijcke Oaei-heydc ? wie van alleen foeckcn wy niette voor-

komen met eere? van wie fpreken^wy anders als iolïe-

lijck,, foo in'c heymelijck als in'c openbaer? wiens amp-
ten, bedieninghen, oefFeninghcn hebben wy laeckfghe^

wijle by d'onfe verghcleken ende veracht f En of fchoon

liier oft daer iemandt vande Societeyc ( inde welcke ahoo

wel menfchen als in alle andere vergaderinghen zijn) fich

dies aengaende erghens in vergrepen hadde ; wie van d'O-

uerfl^ heeft het goedt ghevonden? wie niet mifprefen, en-

de nae kondtfchap gliefocht te verbeteren ? Voorwaer
niet en iiler, 'twelck aen d'onfe hertelijcker bcuolen wordt,

als van een ieder, wie hy oock zy, Gheeltelijck oft wereldt-

lijck, wel te fprekcn^ waerom ghy oock niet lichtelijck eii

iult hooren, datter ( niet teghenitaende foo vele fteken en

ichimp-redenai,die daer als nu en als dan teghen de Socie^

teyt vanden preecklloel vallen) iet verfmaedelijcks re^

^hen andere Ordens oft Gheefteüjckheyt van d'onfe voor

den volcke ghefeyt fal worden. Hctghecuyghen der con-

fcientie, ende d'al-doorficnde ooghe van Godts voorfich-

Jtigheyt, die op fijnen tijdt alles voor den dagh fal brcn-

o^hen, dient ons tot verweyringhe^ iaed'uytkomfte van

alle defe blaeme betoont ghenoeghfacm d'onfchult, als

niet alIeenHjck wylicden met danck- fsgghinghe , maef

oock onfe vijanden met hertfrouwe moeten bekennen,dat

irjc Societeyt, hoefy meer benijdr, ende met opfprake ver-

druckt
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druckt wordt, oock hoogher voor Godc cii de wereldc in

aclitbaerheydc verheuen wordt.

D..S om defe materie en capitel te fluyten , enfaldcr

voorders niet by voeghen , als die trefFelijcke woorden van

Henricus den IV. Coningh van Vranckrijck: den wekken,

nae dat hy onfen hcelen handel ende leuen fcherpehjck

onderfocht hadde : éMijne Patres, fèyde hy, maeckt n; niiUr

\^nhxer. Nicmandt ijm alle die de Societeyts faken bekent zjjn,

falder quaelijch^ af[preken oft njermoeyen. Soo dan en v reeft

niet, ö kleyne vergaederinghe , noch en befwijckt niet,

6 minfte Societeyt , die nu hondert iaeren faliekanten mee

blaem ende lafter bevochten , 'thoofdt euen-wel bouen

houdt, ende onverwonnen dies te dieper uwe wortelen'

fchiet, hoe ghy met meerderen ftorm en ^heweldt vande

onghefoute monden bewaeyt wordt . Hebt altoos uwen
Capiteyn voor ooghén, die daer feght : Si me ferfècuti funt, loan. 15

e^» 'voi ferfquentur : Ist dat fy my --vervolaht hebben
, foj

^^'

fullen fy nj oockjx^ewdghen. Waerom foude ghy het beter

hebben, als hy't ghehadt heeft? Denckt dat den gheleerden

Origenes dit voor v ghefchreuen heeft : ^Ijiï amkituts ex- Homil.

peiit Iesv, multorumfbi fiat mimicitias toleranda^s: licet ^Iti-
j
^

"

mi rr.eriti fis in Ecclefa , txrr^en hoc ipfi quia ad Iesv M perti-

nes, impugntberls, Soo "^ie de ^riendtfhap Iesv ^erfoeckt,

die marh flch njry laeten '-uoorfiaen , dat hy a/eler menfhen

'u;jandtfchappen fal hebben te draeghen : d zijt ghy oockjde mtn-

Jle njan rverdienfen inde heylt^he Kercke , foo fit ghy, alleenlijck^

em dit ghy I E s v s aengaet, be^ronghen en ^ervolghfjorden.

Aaa HET

m
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HET ELFSTE CAPITEL.

V^^de <rver<nuolgmghen der Societcyt inde Nieti^v<ve

cacueveldty ende njoor d inde Ooïï-lndien,

o ET de Socicteyt foo veel lijden van ketters ende

_ Catholij eken,wat wonder is't datfê by Heydenfche

ende Barbare menfchen vry wat fwaerder flrijdt heeft moe-
ten Liytftaen? Den naem Iesv in de nieuwe ende onbeken-

de wereldt te voeren , en konde niet gliefchieden fonder

voor dien veel te verdraeghen. Hoe fy dieper in die woefte

landen inghebroken is , hoe fy meer ende meer te lijden

ghevonden heeft j ende tot noch toe , hoe daer meer te lij-

den is gheweeft, hoe daer meer ende meer van onfe Patres

nae ghevlamt hebben. GhelijckOoft-lndien 'teerfteghe-

weeft is, daer onfe Patres in ghearbeyt hebben , alfbo is't

oock 'teafte met ons bloedt begoten . Hoe dickwils had-
I^crfeyv de den H. JCaüerius dat ^hewenfcht? maer defc dorie was

k^rd^r
^^^^ ^^ Godtlijcke voorfichticheyt voor P. Antonius Cri-

Socteteyt minalis bewaerdt, dat hyden eerilen Martelaer van de So-
P.Anto- cieteyt fbude wefen. Onfen H. Vader Ignatius hadde hem

1T,A-^'' i'ïae Ooft-Indien diefonden: alwaer den HL Xaiieriushem

Maff. 'm fijne plaetfe ftelde, om den laft te hebben foo van
Hirt.lnd.

(i'oiife ^ als van de Chriftenen van de Peerl-vifcherije , ende

Thom. het ghelooue in die landen te vervoorderen. Dit heeft hy
Bözius den tijdt van vier iaeren , doorreylènde alle maenden wel

Jl*^*
7' twee hondert Italiacnfche mij len in. grootc aermoede ende

^^^^ ^7'
ghebj-e^-j^ ^ f^ef vierighlijck ghedaen : maer foo de Portu-

giefen int iacr m. i>. x l i x. van de Barbaren ouervallen

wierden , ende Antonius , als eenen goeden herder , lieuer

hadde by fijne kudde te blijuen, dan. nae de fchepen te

vluch-
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vinchten j hebben hem de Barbaren met lancieii doorloo-

pen, fijn hoofde afghehouden , endc dat met groot ghetier
^^^fj^^^'

ende bhjdfchap inden tempel van hunnen afgodt opghe- BarbA-

hanghen ; hier mede ghenoegh te kennen gheuende , dat ^f^,^^'*

d'oorfake van fijne doodt maer den haet en was van ons '

glielooue. Hoe faligh magh men defen man nae een fbo

gheluckigh eyndc noemen, dien den H. Xauerius, noch in

fijn leuen plecgh voor heyhgh te houden?

Dit eerfte Martelaers bloedt heefter ontalUjcke andere iii

alle gheweften der werelt verweckt ende onfteken. In defe hem voi^

Ooft-Indifche landen zijnder hem noch wel twintigh al^^"» ^»-

kloeckeende onwinbaere mannen ghevolght, die'c gheloo- ^^^^„^

ue , dat fy met grooten arbcydt daer planteden , met hun tt^h,

eyghen bloedt oock hebben befproeydt. Onder defe neemt
'^^f^/^l

uyt bouen d*andere Pater Rudolphus Aquauiua, niet ^l-Joiphü^

leen om fijnen edeldom ( wefende fone vanden Hertoghe ^e[^a^

vanAdria) maefveel meer om fijnen uytnemenden ijuer
^*'''^*

ende deughdt : de welcke ghelijck fy hem eer ft de wereldt
J^^^-

hadde doen verlaeten, ende in de Religie ghebraght, alfbo
i^^^.^

heeftfe hem noch voorder tot d'uyterfte paelen der werelt Ggnoij.

ghedreuen , om de faligheydc vande godtloofe Indianen te ^'p'^'?"

wercken. Van Indien is hy nae het maghtigh rijck van den Hiftcr.

Grooten Mogor ghefonden gheweeft , daer hy dry iaeren CathoK

langh ghcarbeydt heeft . Van waer nae Goa weder ghe-

keert wefênde, foo hy met eenighe Patres was gaen befich-

tighen , waermen cruyfTen planten , ende kercken fbude

moghcn oprechten ; is in de handen vande Barbaren glic-

vallen, die van cenen tooueraer opgheroeyt waeren. Dek
hebben hem feer wreedelijck omghebraght , met fijne me-
de-ghefellen Pater Alphonfus Paciecus , P. Petrus Bernus,

P.AntoniusFrancifcus, endc Francifcus Aragna ; waer van
den laetften , foo hy nae alle wreethcydt noch leefde, is van

Aaa 2, hen-
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henlieden nae hunnen afgodc ghefleurt, ende rondom fijn

beeldt ghefleypc , om hem tot d'eerbiedinghe vanden fel-

uen te dwinghen. Dan foo den kloecken dienaer Godcs die

volllandehjck weygherde, is hy met vele pijlen ghelijck

eenen anderen H. Sebaftianus in fijn lichaem doorfchoten.

lek foude hier noch konnen byvoeghen de glorieufe doodt

van Pater Alphonfus a Caftro, Nunnius Ribera , Aloyfius

Mendez,Pauliisde Valle, Francifcus Lopez, Petrus Mafca-

renia, Georgius Fernandez, Gomefius Dameraltius,Vincen-

tius Aluarus, ende andere ouertrefFelijcke mannen, waer

van Ooft-Indien ten eeuwighen daghe de ghedenckenifle

ial houden : maer de kortheydt van dit fchrift en laet niet

toe, alles in*t breede te verhaelen . Daerom volghende de

voet-ftappen vanden H.Xauerius,fullen van Indien nu eens

in laponien gaen treden. ^

HET TVVAELFSTE CAPITEL.

Vftndc cver<^oIghmghm ende martelkn

der Soeietejt in If^ponien.

E landen van laponien zijn ghelijck eyghen acn de

Societeyt , om dat den H. Francifcus Xauerius eerft

het ghelooue daer in ghebraght heeft. Hier is voorwaer

den gheeft ende den ijuer van d*eerfte H Kercke te fien:

hier is*t bloedt der Martelaeren/tfaet der Chriftenen. Wie
foude konnen vertellen alle de barbare wetten, pijninghen^

baIlinghfchappen;,vcrvolghinghen die'r teghen de Chrifte-

nen ende onfe Societeyt opgheftaen zijn ? Arima, Meaco,

Firnndo^ Nangafachij ende meer andere ftedcn,in de welc-

ke wy eertijdrs fchoone huyfèn ende CoUegien hadden ; en

Zijn nu maer als holen ende fchuyl-plaet(en : inde welcke

als
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als men de Patres nu kan achterliaelen , wordenfe nae kcrc-

kers, nae pijn-bancken^nae cruyfTcn^nae brandt-Itaken/aae

vier ende vlamme ghcfleurc.

D'eerftc die dit landt met hun bloedt befproeyt hebben, ^^^P

zijn onfe falighe Martelaers Paulus Michi , loannes Goto, /^^^^^^^^

lacobus Gliifai gheweeft ; iy wierden ghecruyft in't iaör lapc-

1597. in de vervolghinghe vanden Keyler Taicofama . '^^^'^^

Welckcr cruyffen al is'tdatfe feerfchoon blmcken, nochtans

de vlammen der ghener die door't vier ghevolght zij n,en

gheuen gheenen minderen luyfter. Carolus Spinola,van dat ^^J^^'
edel bloedt, ftaet noch bykans voor onfe ooghen en brandt, sptfjola

Hy ghingh de martelie aen in't iaer 1611. allTer hondert ^^ Z'"^-

ende achtthien Chriftenen (onder de welcke veerthien van^J£^^
onfe Societeyt u^aeren) Martelaers voor *tghelooue ftieruen, worden

Te Nangafachi vijf-en-vijfiigh fefFens opeenen dagh, nc^'j^<^^^»X'

ghen van d onfe , te weten , Carolus Spinola , Seballianns^^^^^^^/^

Chimura, Petrus Zampo,Michael Xumpu, GonfaluusFu-^^ 7\[an^

fai, Antonius Kiuni, Thomas Acafoxi, Ludouicus Cauara,.-^*^^^'^^''^^

loannes Ciucoga ; en wierden al-te-faemen met een langh-

faem vier verbrandt : uytghenomen loannes alleen, den

welcken,om datter gheene ftaken meer en waeren, met het

fweerdt omghebraght is . Men feydt datter , behaluen de

Barbaren , meer als dertigh duylent Chriitenen teghen-

woordigh zijn gheweeft. Op dat de pijne te fwaerder ende

lan^hduerigrher foude wefen/oo ftondenfe wel fes cubitus

verre vande vlamme ; en, in gheval den moedt hen haddc

komen t'ontCTJieuen.waerenfe fchier los, en als niet ghc-bon-

den, om ftracks tekonnen ontloopen. dan, zijn al-te-macl

feer ftandtvaftelijck blijucn ftaen ; SpinoLiwcl twee, Chi-

mura wel dry uren in't vier leuende, ende d'omftaenders

aenfprekendc met fuick eene verwonderinghe van de lapo-

noifcn 3^ dat men vele daeghen langh bynae anders niet

Aaa ? dan
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dan van dcfe onverwinnelijcke Martclaers en hoorde.

7. Ct- Nkt min en is te Firando de mviitrlie van P. Camillus
miiiHs Conftantius doorluchtigh gheweeft : den welckcn d*En-

nmTe' ^^^^^'^^ ^^-4^ Hollandtfclie iciiippers , die hy op den oeuer

Ftrando, teglif'nwoordigh fagi4 , iiyc het midden vamc vier in onfe

Neder-duytfche tacle aengliefproken heeft , ende met cene

vierighe predikatie tot het waerachtigh Cathohjck gheloo-

kenu ue vemiaent. Niet langh daer nae is oock al door het vier

^^"-/^^'-^'ghcvolght P. Petrus NaiTarrus, diefef-en-dertigh iaeren 'm

J^y^^ laponien ghearbeydt hadie; ende met hem twee ghebroe-

ders Dionyfius ende Petrus Sandayus , raaer Augullinus

Onda is met den fweerde ghedoodt. Alle defe Patres zijn

in 'tfelue iaer i6it, in lapoaien voor 'tghelooue ghc-

ftoruen.

De naevolghende iaeren en zijn niet min vermaert ghe-

weeft door donfprekel ij cke ftandtvaftigheydt van P. loan-

nes Baptifta Machado, Hicronymus AngeluSjCarokis ende

Michael CaraualUuSjAntonius Pantiis^FranciicLis Paciecus,

Balthafar de Torrcs, loannes Baptifta Zola,metnoch fèuen

die gheene Priefters , maeroock al van onfe Societeyt wae-

ren (want andere^die ons niet aen en gacn,waere*t te langh

hier te verhaelen) en wierden al-te-faemen met een langh-

faem vier ghebraeden.

tJieHvve Tot noch toc fchecii het , dat de laponoifèn maer van
foorten^ crnyffen , fweerden ende vieren en wiften te fpreken : maer

'menterL. ^^^^ ^^^ handt hebben fy
wel andere tormenten verfiert. Het

bj de la- langhfacm vier docht hen al te korte en foete pijne te wefen,
fcnoijcn, aenghefien de Chrii-tenen daer fbo nae vlamden.Hen v/ree-

delijck te dooden was het minfte : fy fochten hen door on-

menfchclijcke pijnen 'tj^helooue te doen afgaen. Waer toe

heete fy fiedendc bad-ftouen ghebriiyckten^ de welcke in die lan-
bad:- J^^ tuffchen eenisjhe vier-berg^hen te vinden zijn: hier laten
fiouc.L., ö D

fy
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(y den patiënt allenghskens infincken , en trecken hem on-

der-tulTchen wederom uyt, tot datliy ( fijn vleefch afghe-

eten , de fenuwen ghekrompen ende ghebrokcn wefende)

door een langhduerighe doodt van lidc tot lidt heel vet-

fchouwt ende verbrandt worde. Op een' andere maniere ^^^^\'^j.

fict men daer oock de wreedtheydt al euen fel in t koude

water fpelen. By wijlen hanghenfê de Marcelaers op met

de voeten om hoogh, ende 'thooft om leegh, tot den mondt
oft neufe toe in't water , foo dat hen onmoghelijck is/onder

groote moeyte en ghe weidt van natuere, den alem teher-

naelen. By wijlen ghieten fy dat foo gheduerigh aen met
volle eemers , d'een op d'ander , teghen hunnen mondt en

aenficht, datfe by 'tfelue ghebreck van te konnen afemen,

d'aderen van binnen doen berften , om niet feffens te ver-

fticken. Andere doorboorenfe handen ende voeten, en nae n^^tvü^

menigherleye pijnen , laetenfe die onder den blaeuwen he- nen^

mei fonder eten en drincken li^dien. Welck torment foo

onlanghs eenen van d'onfe vijf daghen ende nachten door^

llaen hadde j feyde noch met een ruym en ijuerigh herte,

dat hy niet foo ieer en ghevoelde , dan dat hy heel lapon ien

totCHRisTVM noch niet bekeert en hadde. Wat fil ick

feaahen vanden nieuwen vondt diefe onlan^hs verdacht

hebben? Sygrauen eenen ondiepen kuyl in d'aerde , A\zmoordt-

bouen engher als onder , iuyft op de dickte van het midden ^- *

des menfchelijcken lichaems pail ; hier in vergaederenfe

eene groote menighte van alderhande vuyl, fchaedelijck,

venijnigh ghedierte : ende hanojhen denChriften'thoofdt

nederwaerts, raekens de beeften, tot de helft van lijn hjftoe

daer in; dan ftoppenfe den put van bouen foo langh met bert

heel dicht toe , tot dat hem door d'onghcnadelijcke quel-

im^he deier dieren , ende door't bloedt dateer inde kele

fchiedt , oft de ftandtvaftigheydt oft het Icuen be^heue

.

tls
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'tis eenen ichroom dcfe tormenten alleenlijck t'ouerdenc-

ken ; nochtans hoe vele,- foo wereldtlijcke , als Religieufe

perfoonen, ende namentlijck van onfe Societeyt hebben de-

(è klocckelijck uytgheftacn 1 Int iaer 1633. zijndcr meer

als twintigh van d'onfe in defen put verfmacht j behaluen

noch de ghene, die nacmaels ghevolght zijn-, die ick al ver-

fwijghe j om maer een woordt oft twee van P. Marcellus
CjloricH- Francifcus Mailrillius te fegrahen. Hy was den heyli^jhen

•'
°^ Xauerius feer toeohcdaen , die hem oock te Napels in't

i\ Ma- iaer dertigh , als hy by onghcluck ter doodt toe ghequetft
pilüm. -^r^s, bcfocht, ende mirakcleuiclijck ghenefen , ende uyc

kracht vande belofte die hy hem alfdan dede doen, nae la-

ponicn , om den krans der Martelaeren met een heerhjcke

doodt, in fijne plaetfè te be-eruen,ghefonden heeft. Sijne

reyfe is vol mirakelen gheweeft : alles door't beleydt ende

ionfte vanden H. Xauerius . Nauwclijck hadde hy fijnen

voet inde eylandcn van laponicn ghellelt , of wierdt ter

doodt ghefocht, en by de ghehengheniffe Godts (die defen

kloeckcn kamp-vechter tot gheen ander eynde door foo

langhe zee-vaert uytEuropen fcheen tot d'uyterfte paelen

der wcrcldt gherocpcn te hebben , als om in dit pc rek voor

fijnen hcylighen naem te ftrijden ) door eenighe dompen,
die uyt de bid-plactfc (daer hy fchuylde ) oprefen

,
ghevon-

den, en llracks tot dcfe tormenten verwefcn. Vier daghen

hadde hy inden kuyl ghchanghen , ende noch klaeghclc hy

dat men hem foo haeil daer uyt trock. Eyndclijck wierdt

hy veroordeelt om onthoofdt te worden : maer fict, het

(weerdt vanden kherp-rcchter^als ot hy op eenen aenbcekit

ghedaghen hadde ^ niet meer als een lïreep inden hals lae-

tende, fprin2:ht te ruaahe. Den flaojh dan voor de twee-

de reyfe hernomen zijnde ^ vlieght het hem nyr de iianden.

Doen gaf P.Marcclkis mocdt acn lijnen beul , die Iiecl ver-

baeft
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taclT: ftondc , ende fèyde dat fijn nrc nu ghekomen wa.^,

dus heeft: liy hein met den derden flagh op den 17. Odobcr
in't iaer 1637. den hals afghehouwen.

Dit voor foo veel als lapoaicn aengaet. China gae ick:

al willens voor by : anderffins de doodt vanden H. Xaue-

lius moghte hier wel voor een martelie dierekent worden.

Nae dat wy den grendel van dit (lor maer eens afghebctcn

en hebben, iffer voor onfe Patres meer occafie gheweelloni

veel te lijden, als wel van bloedt te verghieten ; dickwils

zijnder vervolginghen gherefen , doch Telden ter doodt toe.

Nu is het daer al in vrede en rufte , ende groote hope van

heel 'tRijck te bekeeren, om dat den Coningh tot de Socic-

teyt ende 'tChriften-gheloouc feer gheneyght is,

HET DERTHIENSTE CAPITEL.

V^^ ^de die in Atooren-Undt , Arahien^ VVeï^-

Indien^ Brafdien^ Vloridit^ Mexico en Farae[iii^-

rien omghehrpcght zijn,
-^^^

DE groene lauwer-kranfTen en palm-tacken van vi6lo-

rie en groeyen niet alleen in't vriwhtbaer Ooil:- In-

dien en laponien, men vindter oock al mede in het dorre

Arabien , ende de heete landen vande Morianen, Keert

maer eens uwe ooghen derwaerts , ghy fult daer fien doo-
den dat edel paer mannen P. Gonfaluus Silueria,ende Abra-
hamus Gcor^ius. Silueria uyt den beften edeldom van Por- '7'.G'^«-

tugael, ecrft nae Indien (waer hyfeer profijtehjckghcar--'J^^^^^^.^^

beydt heeft) en dan nae Monomotapa ghefonden, hadde-z/zor^f

nu den Coningh met (ijne moeder, ende dry hondert houe- ^" «-^''^

linghen tot het ghelooue bekeert. 'tWelck als de Maho- «^'^"ji,

J

mecanen niet en konden verdraeghen , hebben met valfch- worgluy

B b b heydt
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lieydcende lailennghe den ionglicn Princc weder omglie-

lèt 5 eiidc den dienacr Godts ter doodt doen brenghen . De
wclcke ioo hy alle uren met verlanghen vervvachtede ,,

ghinghin een wit kleedt^ dat hy tot tcecken van blijdfchap

aen^hetrocken haddc ,
glieduerende den nacht ouer en weer

wandelen , tot dat hy ten laetften vanden flaep ouervallen

wierdt. Doen zijn de Barbaren eerjfl: aenghekomen,.en heb-

ben hem wreedeiijck meteene koorde verworght.Sijn doodt

lichaem , op dat het niet en {oude ghe-eert worden^ wierdc

inden vloedt gheworpen.

p.Ahra- P. GeorgiLis een Maronic van afcomfte , reyfde van Goa
humM

j^^^ Arabien ^ gheli j ck een Armeniaenfch coopman uytghe--

tnz^ra- maecktrmaer wierdt in't aenkomen door d onvoorfichtigh-

bien ont- heyt van eenen Moriaenfchen knecht, die hy by hem hadde,
balB,

^,^Q j. Chriften bekendt.Soo hy dan noch met beloften^noch

met dreyghementen tot de boofe feóle van Mahomet te

brenghen en was, is ter doodt verwefen.Men fcght^dat dei>

fcherp-rechter twee fweerden op fij ncn hals ghebroken ,,

ende ten laetften met het derde fijn hoofdt afghehouweii

heeft. Wat hier af is ofrniet ^ men heeft immers veertigh

daeghen langh op fijn graf vele lichten ghefien ,. ende den

P ^ Ouerften der plaetiè ^ met alle de ghene die oorfake van

Corrca fijne doodt hadden gheweeit^ zijn binnen de veertigh dae-

tn loan- gj^e^ gheftoiuen.

InBr^^i- Brafilien heefter ter zee ende te lande^die fy onder 'tghe-

lien door. t^ldcï Mattelaercn voor den dagh brenghen magh. Te
fchoteni L^nJe Petrum Correa, loannem Sofa^ ende andere die van

üHsAz^e-^^ wilde menfchcn met pijlen doorfchoten zijn: ter zee

hedM Ignatium Azebeditm met veertigh mede-ghefellen , die

^"jlf' hy toekomende Prouinciael in dry fchepen verdeylt nae

ohefelim Brafilien mcdc leydc , om de CoUegien te vermeerderen.

;» ^f^^f- Omtrent het eylaadt van Palmazijnfe in handai van la-

f'"''^' cobus
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cobus Soria cenen Caluinifchen zee-roover ohevallen , die

linn fcliip veroueit hebbende, feerwrecdclijck riep; Ver^

moordt d<i ^apen^ njermoordt de Tapen ^ "ipant fy gaen om het

yaljchghelooue in Brajïlien te verbreyden. Soo dan iCTnatiiis de
fijne vermaende, om kloeckelijck voou Christvm te

lleruen, is van eenen Caluinift (nae dat hy eeril in fijii

hooft, nae der handt oock heel hjn hchaem door fwacr-

lijck ghequetfl: was) met het beekit van Onfe Lieue Vrou-
we in fijn rechte handt('twelck hem de ketters met gheene

kracht en konden ontweidighen) ouer boordt gheworpcn.
''

Benedicftus Caftrius wierdt met dry looden doorichoten,

ende voordts noch doorfteken. Aen Emmanuel Aluarez

hebbenfe, nae vele wonden, en groufaeme ilaeghen, fijne

beenen ^hebroken : aen Blafius Ribera met het sheueft

van hunne rapieren de herlTenen inghefmeten. Didacus

Andrada wierdt noch al wreedelijcker ghedoodt,om dat-

fe hem vonden biechte hooren, D'andere hebbenfe twee
oft dry t'fiamen ghcbonden , en nae vele poignaert-fteken

in zee gheworpen. Dit ghebeurde al in't iaer m. D. l x x.

•den XV. lulij.

Al euen eens is het ander fchip ghevaeren , waer m dat««.c^

veerthienvan d'onfe waren, houdende den feluen ftreeck ^'^^^^^

van Brafilien, onder het beleydt van P. Petrus Diaz. Defe ]^^^^

'^'

zijn een rondt iaer daer nae ( loo langh hebbenfe herwaerts Schoc. in

enderwaercs op zee ghedoolt ) in't felue zee-roouers fchip ^"^^^°'^'

ghevallen
j waer op nu in plaetfe van Soria , loannes Cap- ^an. i i.'

devillius, euen bitteren vijandt van de Catholijcke religie,

Capiteyn was. Den eerften van alle wierdt Franciicus

Caftrius vermoordt, om dat fy hem faghen biechte hoo-
ren

, daer nae Petrus Diaz met Gafpar Goez; ten laetften

de elf andere, al te faemen oucr boordt gheworpen.

\Vt de zeekomen wy aende landen vande njcke Wefti-

B b b 1 Indien.
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Indien. Veel bloets heeft onfe Societeyt in Florida vergo -

verfchey. Hn, vccl ïn MexicOjCndc nu onlaiighs heel verfch in Pa-
deinfto- raquarien. In Florida nac dat Petrus Martincz iii't acn-

komen , eerCk omghebraght is ^ zijnder 'tiaer daer nae op

eeneiidash noch acht van d'onfe wrcedehick o-hcdoodn

loan. Baptifta Segura, Ludouicus Quiros, Gabriel Go-
meZjloan.Baptiita Mendez , Gabriel de Solis, Sanchius

de Savalle, Petrus Linarez, Chriftophorus Pvoriindus, alle-

sninMe. gaeder Spaignaerden. Soo vele oock in Mexico ,. ende ai
^'^^' op eenen dagh , Hernandus de Thouar , Hcrnandus de

Santaren, Bernardinus de Cifneros ^ lacobus de Orofco,

loannes de Valle^Hieronymiis de Moranta,. loanncs Fuen-

te^ Ludouicus de Alaues, al-te-mael Priefteis. Neffens de

welcke wy Gonfaluura de Tapia, die den eerften vande

Societeyt ia Mexico het Euaugelie ghepreeckt heeft , noch,

Antonium Lopez^ eiidemeer andere, niet en moghen ver-

gheten, die alle met de martelie ghekroont zijn..

Mochpti Paraquarien hebben Rochus Gonzalez ende Alphon^
Gonz^a^ {\\s Rodiigucz Mi't lact M. DC XXVII. ende nu onlanghs

!?/'/bT«
Chriftophorus de Mendoza met hun bloedt befproeydc:

fns Ro. defen is met menighte van pijlen doorfchoten ;. maer foo
dnguez. hy noch lenende ghevonden wierdt, hebben fy hem eerft

^quanen' d'opperfte 'lippen met de tanden, daer nae oock d'onderfte

met de heele krime, ooren, ncufè , en tonglie afghefneden,

ende voorts den buyck ophalende de dermea en. anders

binnenfle partijen daer uyt gheruckt.

Defè tot noch toe , zijn al door ahewelt ende wreedt-

heyt gheftoruen j maer onverghelijckelijck meer van ghe-

tal zijnfe,die in d'eene ende d^andere wereldt , onder de

Hevdenen ende ketters , in bolTchen en 2;heber^hten foo>

danighe ellenden, die voor martelien wel moghen ojherc-

kent w'orde.1^ onderllaen hebben. Hoe vele duyienden

vaa
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van d'onfe hebbenderj ghcduerende defe eerfte eeiiwc van-

de Societeyt , hun lenen daer in ghefclioten , die daerom •

niet te min c'achten en zijn , om datfe d'eere vande marte-

lie die fy fochcenaiiet en hebben mo^hen bekomen? Voor-

waer Andreas Ouiedus, ende loan. Niinnius Barrettus

Patriarchen van Mooren-landt, loannes Bcira, Andreas

Fernandius.ende andere fullen ten eeuwic^hen daeghe ver-

maert blijuen j om datfe niet min, als wel eertijdts de

kloeckfte Bifchoppen ende vroomfte mannen in't begin-

fel vande H. Kercke^ voor 'rghelooue ende 'twelvaeren der

Chriftenen ghedaen ende gheleden hebben.

HET VEERTHIENSTE CAPITEL.

V^n eenighe Ffttres die njnjreeddijck in Em^op^,

pincipftdijck inBngeUndtj omghebrftght^n.

"tXT r A E R E de ketters te nae ghefproken , datmen den
VV prijs vande bloedt-ghierighe wreedtheyt acn de

Heydenen , Turcken en Barbaren wilde gheuen , fondef

eens aen te fïen, wat fchouw-lpel dat (y. in Europen , en

fonderüngh 'm Engelandt^ opgherecht hebben. Onghe-
luckigh Rijck,doar de verwaende onküysheyt van eenen

Coningh , ende godtloofe wreedtheyt van eene Conin-

ghinne, hoe veel heerlij ck ende treffelijck bloede hebd)^

vergoten? Den eerften camp-vechter iji dit perck is P. Ed- 75. cam--

mundus Campianus gheweeft j iuyft in't iaer vande be-^^««*

veftingeder Societeyt gheboren, als wanneer den Coningh^jJ^^^^^^

Henricus den VI ï I. van de Roomfche kercke afweeck; /.eer ^^r

als of hem Godt uytdruckelijck ghefchickt hadde 0111
Socutcyt

d'eerftevan d'onfe de godtloosheyt in defe landen te \yQ']a„dtf^
ftriiden> Sijnen uytnemenden ijuer ende gheleerdtlieyt en

B b b % hebben
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hebben hem niet langli int verborgheii ghelaeten. 'cWas

al den wenfch van de Coninghinne Eüfabeth fiikk een

man tot haere fijde te trecken: tot defen eynde is hem het

Aixhf-bifchdom vanCantelbergh gheprefenteert : maerte

vergheefs. Soo dan op de pijn-banck gheworpen , noch

ouer doodt, van de ketters beroepen om te difputeren^

heeftfe kloeckehjck, tot hunne groote fchandc , ende be-

kceringhe van vele omftaendcrs, verwonnen. Nae der

handt ioo hy noch met beloften , noch met pijnai ende

dreyghementen om te fetten en was ^ is ter galghe veroor-

deelt: fijnen bnyck noch lenende opgheiheden, 'therte

daer uyt gheruckt, ende'tlichaem ghevierendeelt.

Omtrent den fcluentijdt ghingh den flrijdt heelherdt

aen te^hen P. Perfonius , en duerde al vele iaercn : bin-

nen de welcke fcheen dat alle de diiynelen nyt waeren om
hem te vanghen; ( met fulck eene bitterheyt wierdt hy

vande ketters t'alle kanten fonder ruftc ter doodt ghefocht.)

doch al te vergheefs, foo Godt defen fijnen dienaer tot be-

veftinghe vande Engelandtfche Miflie wilde fpaeren, om
aen vele andere den moedt te gheuen, die Campianum tot

de glorie fouden volghen. Soodanigh zijn ghewceft
hem vol- Thomas Cottamusjacobus Bofgrauius, Alexander Brian-

indere/ ^^^^i Hcmicus Walpolus , loannes Cornelius, Robertus

Sothuellus, Odoardus Olcornns , Henricus ende Thomas
Garnettus, Rogerius Filociis, Francifcus Pagiiis ^ ende 'n\

Schotlandt loannes Ogilbxus, in Iren-landt Dominicus

Collinns. Cottamus , foo men hem al hanghende foude

openfnijden, nae de maniere des landts, wierdt meteen

fcherp hayren kleedt op fijn lijf, tot groote verwonderin-

ghe ende ilichtinghe des volcks bevonden, Walpolus ( die

door't aenichonwen van Campianus doodt, tot de Socie-

teyt van Godt als in fijne plactiè gheroepen is) nae dat hy

eer II
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eerjfl te Vliffinghcii, daernae telorck, endeten laetften in

den toren van Londen, { in elck meer als een iaer) ^he-

vanghen hadde gheweeft, is eyndGlijck,nae dat hy depijn«

banck veerthienniael uyt der maeten wreedelijck uycghe-

flaeii hadde, ter doodt verwefen.. Sothuellus, hebbende
dry iaeren in een doncker gat onder d'aerde ghefeten, is

van ghelijcken thienmael ghepijnight gheweeft. Sv zijn

beyde veroordeelt , om datfe Pricfters ende lefuiten wae-
ren, endc d'inwoonders tot het Roomfch ghelooue trach-

teden te brenghen. Wat fal ick fegghen van Henricus

Garnettus^die de vijanden fèlue den vermaerden ende groe-

ten lefuit noemden? Meer als twintigh duyfent menfchen
waerender in fijne doodt tcghenwoordigh , daer fijn' on-

noofelheyt al mede door een wonder teecken verklacrt

wierdt: v^^m een druppel bloedts op een ftroo-adere ^he-

vallen zijnde, heeft het aenficht vanden Martelaer voU
komentlijck uytghedruckt. Hy -was een man, inden

welcken Godt ende de natuere alle uytfteeckelijcke crauen

van deughdtj beleeftheyt
,
gheleertheyt ende aenfienlijck-

heyt vergadert hadden. Soohy te voorfchijn op de plaetfe

&sgherechtsquam, wierdt hy met eerbiedinghe van alle

domftaenders ghegroet, en te wijle hy d'openbaere ver-

klaeringhe van fijn' onnoofelheyt dede, mer groote aen-

dachtigheyt ghehoort. Maer als hy nu vande leeder af-

gheftooten was, ende den fcherp-rechterj nae des land ts^

ghewoonte, fijn lichaem noch al lenende opfnijden wilde,,

ishy door een al-ghemeyn gheroep van't volck daer van
belet ghe\v"eeft.Niemande fchier en wader onder den hoop
(nochtans waerender al ettelijcke duyfenden^voor'tmeefte

deel ketters ) oft s'en ghetuyghden met luyde ftemme,

datter fijns ghelijck op der aerde niet en leefde. Sijne

memorie is naemacls onder 'tvolck door de kloecke

doodc
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doodt van fijnen neue Thomas noch eens ververfchc

om den wekken te fien fteruen ( foo groot was den

roem ende gheheugheiiiffe van fijnen oom ) behaluen

een' ontallijcke menighte vande ghemeynte, meer als dry

hondert vande treffelij ckfte edehnans ghekomen zijn.

0( den kloecken Schotfman OgilbiEus aen iemanden

vande voornoemde, door fijnen heerhjcken ftrijdt iet

fchuldigh ghebleuen is, gheeft donghelooiFeUjcke vro~

migheyt te kennen, met de welcke hy niet alleen met een

ftandtvartigh, maer oock meteen blijd ghemoedt de pij-

nen ende de doodt heeft uyt^heftaen. Wat datfe hem be-

loofden oft dreyghden, noyt en hebbenfe uyt fijnen

mondt oock een woordt alleen konnen krijghen, waer
medehy tot naedeel vande Catholijcken de plaetfen fou-

de noemen daer hy gheherberght gheweeft, oft dienil ghe-

daen hadde. Dus doenfe hem metgheweldt van ghediie-

righe fpellen , naclden ende priem-lteken acht daghen en

neghcn volle nachten fonder oogh-luyckinghc waecken:

maer a! te verghecfs.Sy ondervraeghen hem met vele lifti-

ghe woorden : dan defe wederleght hy met fulcken ver-

nuft en bevallijckheyt, dat hyfe allegader tot eenen fpot

fielt. Inder voeghen dat den ketterfchen Bifchop, die hem
wel de meefte moeyelijckheyt aendede, heel verftelt

ilondr, en wenfchte om een groote fomme ghelts, dat hy
den lefuit onverhindert met vrede ghelaeten hadde. Nae
het vcrdraeghen van langhduerighe tormenten wierdt hy
cyndclijck ter doot verwefen : tot de welcke hy met meer-

der vcrnoeghen henen ghingh, als iemandt tot eenighe

feeile oft bruydloft doen foude. Onder de galghenu ftaen-

de , als hem den ketterfchen Minifter vraeghde , of hy
gheencn fchroom vande doodt en hadde , gaf voor and-

woorde: 7« feo goeden fteck^ des obeloof} niet meer als ghy

ynndc
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njixnde njoUe fchotden^ ds ghy Vcimndt hongherïgh deii tafel

fultgaenfitten.

Dit zijn de klaere lichten van ons Europa. By de welc-
ke, als fchoone fterren , Vranckrijck fal voeghen ccncn

Martinus Guctierez, lacobus Salefius, Guliehnus Sal-

tamochius: Sicilien, eenen Petrus Venuftus,- Portugael

cenen Emmanuel Fernandez; Polen, eenen Martinus La-
terna^Tranffiluanienj eenen Emmanuel Niger,ende Geor-
gius Bartholic; Duytllandt, eenen Godeïridus Thelen,

ende andere vande ketters oft goddoofe menfchen uyc

hactvande deughtoft van 'tghelooue wreedelijck omo-he-

braght. Ons Neder-landt fal metter tijdt oock al haere

fterren vertoonen, als den dagh vande verfche daedt, met
'tverloop van iaeren ten auendt komende, fal toelaeten

dat wy de hemelen ende haere lichten met een vry ende
onbefwijckelijck gbefichr, fonder oogh-luyckinghe, aen-

fchouwen. *

Onder-tulTchen fullenden goedtionftighen Lefer, tot

verfèt, eenweynigh nae'ghewoonte met dichten en fin-

ne^beelden onderhouden.

CcQ De
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De Compagnie hondert iaer bevochten.

lam fe formofius ipfo eft. { ^JZ^^^!^

Die rapenen '^ïltjlen feer konfiigh uytghedreuetiy

Met (ilmr en met goudt opfiaelengrondt njerheuen-y

En moet niet nae den krijghy meter nae deftedengaen^

Daer MarsgheJlotenfityMer trommels fttlleftaen^

Hierfuldy moghenpen ücht-ofghetoydeionckersy

Met Spaenfche lemmers aen, ruer'^aendefiraeten-proncJ^rs^

Deesftellen al hun eer in [tluer en mgout:

Waer niet gkvochten '%ordt, daer toonenjy henfiout.
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Sy httnghen inhunfaelfchoQn harnas en belmetten

^

Rapers ^um Noordfchejlael diejyje pronckefi fetteny

n^ndajjenghebruyneert^ carU^?ien "^elghemaecht^

Soo dat het in defin meer als de fomie bUecht.

Maer laet de trommels/Iaëny enJaet trompetten blaejèn^

T>at Mars eens in de nacht rondom dcfiadt kom raejcn^

Al datfchoon fronckcghe^eer lï'ordt inde ka-sghedaen$

Mijn loncker tpelghedeckt ^acht hoe hetfat njergaen.

Dit is het t^ijghf-ghebrtyck^ ^jan defe '^apen-draegers^

Soldasten by den heerdt^ ghepluymde haefen-iaeghers:

Die dan ^er'^mders %jjn als hun rapierken 'tbeH

Hanght nae den nienloenfnufmet filuer op 'tghevej^.

Dit is met dat ickfoeckj loant Mars fit hierghevangben^

Hetfichijnt dat fijnghe^^eer totfpijt is opghehanghen.

Dat roodt en roefitghfiaelfie tck^ojeel lieuer aen^

Dat dickj^ils in het bloedtghefichddert heeftgheBaen,

Dat dick^ael heeftghetaH den njpjandt onder d'ooghen

y

Dat dickmael opfijn borfi heeftfijnen punt doen booghen.

Een 'vendel heel ^jerfcheurt toontfichoon^ iaefichoonder dan^

Als't maer eenfluck^ oft f^ee nae firijdt behouden kan.

'Soo njeel daer ficheuren zjjn^fio 'veel fipraeckz^ijck^ tonghen^

VVaer mé de kloeckheyt '^ordtgheprefien en ghefionghen.

Het is n^eel meerder lofen eer njoor denfioldaety

Dat hy ghelpondt met een doorfichoten harnasgaet.

Ignatiy tveeJïghemoedty nj njendelfiaet njerheuen^

Dat ouer hondert iaer den naem eerft '^ierdt ghegheuen

Van I E s V s legher-tocht,fio hy nj heeft njoorfieydt:

Hetfiaet noch t'alle kant doorlpondt en uytghefpreydt.

Te fichoonder toonet nUy hoe tfierckir is doorfichoten^

'tKrljght luyfier njan het bloedt^ hoc meer het loordt begoten^

VVel aen gheluckigh Heyr^ pet tf^enfiandaert oen:

Hy toont lm datdmfirijdt fgat herdt heeft aenghegaen,

C c g 2. De
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De Societeyc wordt te vergheefs vande benijders

bevochten.

:!yolem nulla lagitca tent. | ^^^^^ bentjdt^dmkkUeght.

liders ooghen noytghedooghen

_ Dat defon int "gaeterphijnty

Hj Ipdt daeghen njol nran njUeghen^

Hetfchoon ^eer ü't dat hem pijnt

^

S'ijn quaey lufien noyt en ruften^

Ongheftaedigh ure-loercl^y

Sijn gheddchten gaen by nachteit

En by daeghen men Jierckj»

Kuji
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Rufi hy, gaet hy, fit hyjaet hy,
Ouer al ist dat hy loert,

Siet hem lonch^n.fiet hem ruoncken.

Vanden n])jdt heel -^egh ghevoert.
Kond' hy maecken engheraecken

"Daer toe datfijn hertefaaeckt,

HyfoH meughenfich njerheughen:

Want hem noyt iet heterfmaech^
Als hetfuchten en het duchten

Vanfijn huer-man die hy haet:
lae het bpjt hem^ en het f^'ijt hem.

Al dat fijnen njijandt baet.

Sulckegafkn fiietmen rvaften

Nae Loiolas onghevals

Maer het keffen kan niet treffen^.

Hunnen bout die li^iJpelt al,

LaetBgheledenghtngh ick^treden

Enick^Vondteen loonderrot:

De ghefe/Ien droeghen bellen^

Altemael ypart euenfit:
En die tt^oui^en, en die foulpen,

Schieten teghen 'tfonnen-licht
^

Dochyandlvaefen, die maer raefen^

^am noyt een ghe-^ijfenfchicht'

Watfy deden n^'an beneden

'tVVas al maer eenfot bifïaen^

^tVielen blutfen door haer mutfm^
Daer mé il^as het fj?elghedaen.

Al die (j)otten ghlijck, dees finten
Met Loiolas fonnen-fchijn^

Wat ü^t -Ronder dat
fiy onder

Dierghelljcke gulden zijnJ

Ccc 5 Dö
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De Societeyt te vergheefs ghelafteit.

,,.» . f' CL' r K*en hen foo niet
Sibi confcia redi. \ chd^Aih^iut.

Oe dicl00ils dat de oogh der menfchen '^ordt bedroghen.

En door den njalfchenfcb'tjn on'^etelïjch^beloghen.

Is kennelijck^ den ghen' die gUfen heeft behandty

Ghe/Iepen te féMiUen^ oft in Samyen-Undt.

Bedriec'helijcl^ l^aer, phym-frijckers njcin ons ooghen.

Die anders aljfe zijn a/erfcheyden dinghen tooghen:

Stet ghy maer eenen hofdoor 'tk^ntigh criftdl'pjn^

V dmickt dat daer njoor of l^H il^intigh houen zijn:

En
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En ü't dat hier dan oocl^ het beeldt (~uan Mars verheaeu

Met Valias uyt de borfl gheftaedi^h 'üutergheuens

Ghy fultfe Vallen kant njerdobbelt'-umdenfiaen,

En meynen dat ojoor tl\?ee loei dertigh menjchengaen.

Daer fchijnen ouer al ^eel boomen te <uergaeren^

Veel bloemen 'm een ferch^ die anders luttel "^aeren:

Wilt ghy de loaerheyt fien^ laet ^zfaeren ditghelas:

Van f^mtigh blijfter een, die daer te njoren loas.

Noch zjjnder^ die een maeghdt mfchoonheyt uytghelefèn

Verbeelden ofhetfcheen een grou^faem dier te Ivefen,

Krom,Jlom en uytghebult, metfchroomelijck^ghelaet

:

Ghy hortte? njan njeryaert, als't maer njoor njenjlaet,

T>it dtmckt my luyft den aerdt njan achter-klappers tonahen^

Die altpjdt tot bedrogh en leughensftacn ghevronghen:

Soo langhjy njoor '-v fiaen, njertoonen hen jeerfchoony

Een "^erck^ü hondert "^eerdt^fooflellenJyt ten toon:

Maer keert hen eens den rughyenjiet dan hun bedrijuen,

Sy fullen ouer ala^^oor een fielt befchrijuen:

Enfchoon de bereidt dit oft dat ^-uan '-u. njertelt,

Ghy blijft al dieghy T^jt : de iv.terheyt houdt het '^elt,^

Al is het tvater klaer, 'theeft oock^al duyfi're treken:

D-at ganfch üengheheel, fchijnt ouermidts te brekent.

Een rechten rijchel-fiock^tn't '^ater ^afighefet,

Salduncken (lom en krofn^ ü't datghy daer op let»

Al '^ordt ons Compagnie oock^ dirkniael ouergoten

Van defen lafler-flroom, 'ten heeft haer noyt njerdirotenr

Sy houdt haer euen recht, alfchijntfy krom teflaen^.

Met onberoertghemocdt hoortfy de fnappers aen.

De deughdf^eet ophaertljdt de^aerheyt t'openbaren^

<tAl ^ordtfy met ^eel blaems njerdruckt -"voor ^eyni^ iaeren:

Alfchijnt defan een ^ijl berooft oja-a alle licht,

Sy blijft al CMn hely en komt '^.:sr m'tghefcht.

.^ Den
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Den Nijdc lafterende de Societcyt, befchaedight fyfelucn.

Inania duro C Bie lijdt

Vulnera dat fcrro, figitque in acuraine dentes. c I>te Ujdt.

Omm kond'fich niet meer how^en.

Momus moeft eengdk^n Ipow^eny

Momm riep: Hetgaet ^voorgoedt,

Hy "^lerdt ^^joor den nem gheflooteriy

Hy 'uerbrmde beyd' fijn pooten
^

Daerfit doen den/lechten bloedt.

En ter "^ijl de tenders ^heckten^

Sat hy daerfijn Jchrab' en leekten,

^xerfiit huyben op de krt^ck^

Huy:
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Huybenfey: Van defe dinghen

Sd ick^ noyt een liekpi Jinghen,

Wat de kh^ doch inden dmckj
'^th met my luyjl afghelopen

Als eenjlanghj die komtghekj^openy

En den ridder lipilt aen boort,

Maer die gheefi haer fieeck^ opfiek^n^

Daer hetfhert bloedt uyt kgmt leken

^

Tot datjy daer in njerjhioort.

Doch ickjnagh my hier mé (lelleUy

Dat ick^noch heb mé-ghe/èlleny

'tSchijnt dat dat depijngheneeji:

''tZjijn de Broeders ^fiofe heeten
y

^tUeeft al njan mijnfop ghe-eeten^

'tHeeft al aen den mangheloeeft.

'tLaet nu alfijn ooren hangheny

Bn de blaffers gaen hunganghen:

'tZijn maer keffers njanden heert^

Al hun tanden zjjn ^erjletm

Op fio herdefiaele beten^

En den klem hanght aen denfieert,

o! de Compagnie heeft mannen:

Als die teghen kettersjparineny

En eens Vjaemen mallen uyty

'tMoet al door haer reden D^ijckeny

'tMoet al ^oor haer "Wi'jsheyt firijckeny

Ieder laetter ijanfijn htiyt,

Kloeck, fgnati, 'fz^n nu tijden^

Datghy door nj ijokkjnoet frijden

Voor het Taufdom^ enfijn leer.

Wilt op gheen benijders pafen:

Want de honden die njeel haffen

Die en bijten nimmermeer.

Ddd De
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DeSocieteyt verblijdt haer in teghenfpoedr.

Ignatius,Xauenus.4;?4:^r4;K. Gauifi funtvexari. C "De flaeghen

Multo fit plaufus ab idu. (. Bdueghen.

Vlndtmen noch '^elfulcke menfchsn

Die om pijn en lijden "^enfcheuy

n)ie met eenen hinden moedt

Gaen njerflorten al hun bloedtl

Wie de beulen derren trotjin^

Zijn gheboren uyt de r'otjen^

Oft ghegoten <-Uiin metael^

öft ghefmeedt nj^n mckelfliicL

AlfKen
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Alfmen hm recht uyt de koten.

En met peck^fiet ouergoten,

Oft bindt op eenfcherpe banch^

Vier-en-f^intigh uren lanck^s

Oft rvoor hoeljen-vier gutflelkny
Dat hen ^-vuyfien hoogh doet jioellm^

En de buylen open fnijt^

T>ie hetfout noch dieper bijt;

Oft metfvaerghe^ightgaet pletten,

Oft in eenen hxlfbmdtfitten,
Oft ^el alfmen njoor de fladt
Hengaet legghen op een radt:

Die dan hier hen ?iiet ontfeilen,

lae blijd' al de faeghen tellen,

E^n dan roepen: Sa noch meer.

Niet rr/(if2 al en doet my fier:
Dat zjijn hdikn njan dasr bonen,

Als de dry, die inden ouen,

In het midden <uant verdriet,

Songhen Godt een danckbaer liedt.

Wat doen beulen en tyrannen

aAnders, als defnaeren jannen
Van het claue-cymbel fheh

'Draeyt denftech^^ dan klincl(et -^lei

'tSoet gheluydt kgmt a^andejlaeohen:

Meerghyflaet, meerfaït behaeghen,

Elcken fteck^gheeft fijnen toon,

Elcken fagh heeft fjnm loon,

oAl de beule?i ende p\]nen

^fak^n dat ^Vy fraeren fchvjnen:

En hoe ghy dan herder flaet.

Hoc ms (pel ooock^foeter gaet.

Ddd i

*

De
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De Societeyt verlanght nae teghenfpoedt.

DEnfoetaert die hier ü ghejlelty

En met den n^lie^er loop in 'tvelt^,

I>ieleert hoe dat dente^henfpoet

Een deftigh manmeer iltmmen doet',

Hy loopt daer buyten op het Imdty

En hottdt den ojliegher tnpjn handig

Hy draeyt, en k^ertjlch teghen l^mdt^

En loji ds. hy em h^ltjen asmdt^
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En Uet kern fchieten "Wel foo hooffL

Dut bouen hem myt njoghel nuloooh:

^anjiet hyfijnen njlieger gaen^

Veel hoogher als de torens ftaen

:

En als den "^wt Ipat waeckt de beefi^

Soo dat hy '-uoorfijn touk^en <-ureeB^

Dangaet hetfpeeltjen eerfl ijoorgoety

Wantfoo ü't dut hy rïifen moet:

Maergaet den '^'indt eens ligghen neer^.

Dan fietmen qualvjck^njliegher meevy

Hyfïvijmelt, en hyfuyfebolt,

En ~^ordt allenghskens afgherolt:

€n als hy dan foo qm^el-Beerty

Danflaet den Leekir heel njeryeert:

Want daelt hy ergens in een flroom^

Oft blijft hy hanghen op een boom^

Oft dat hy ergens teghenfrnpjty

Soo is hy fijnen nuliegher quijt,

€n alsghy, Lefir^ dit befiet^

En klaeght niet meer <-uanruyerdriett:

Want Ipilt ghy fiae den hemel toe^,

En ^ordtgheenfiraffe Domden mos^

Wy rijfen^ en Ipy finckcn hter^

Ghelijckjlen'-ulieghemjan papiero

Wat dat doorftill^eer nederdaelt

^

Dat '^ordt door roW^ tH;er opghehaelt.

Ghy die de Compagme befchimpt^

Ghygheeft haer "^mdt daerfy me klimt

:

En hoejy meer lijdtfonderfchult

^

^oeghyfe hoogher laeghenfit.
De deiight, en njliegher ^an dit kindt

Diefeylen beft ^ulack^tegkn ^^indt.

.
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De Societeyt wordt volmaeckt door teghenfpoet.

Den
drucker

fpreeckc.

Fingitque premendo.
| ,,,/^„,^.

Ijn pers die is a^erm^rt door d de jïjnfie plaeten

Die ons oft Albert Duer, oft Wiencks heeft gheUetCJfy

Oft die noch heden 'sdaeghs een konBigh meeftcr fijüdt:

Wmtfclden tjfer konfi ghefloruen met den tijdt,

T>och^ ïch^ moet eerfl de ver^' in al de plaeteu njr'ijuen^

En die ghelïjcker handt door al het fn'ijdfel drl^uen^

T>,in neem ickjtat papier, dat Ti? rdt foofiijfgheperfi^

Soo dat het 'ponder is dat 'tmet m t^ee en berfi,

Dan^
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D^n^ 'tkomterfchoonderuyt: '^xnt als't daer heeftghele^hen^

Soo heeft het met de?i druck^een aerdigh beeldt gh^kl^evhen,

lae hoe dat ick^ de fers daer jï'ijiier op doeg erp,

Hoe dat oock^op 'tpapier de beelden fchoonderflaen.

En fchoon ickjtltïjdt dmck^^ noch krïjgh tck^foo ~jeel bneuen^

VP^ant leghel'ijchjny bidt dat uk hem fou g^nerieuen,

Soo Iport het goedt begheert. fiolport hetgoedt njertiert^

lApjnper^ heeft memgh^boer\^ en nju-ylen muer njerciert,

Daer hanght Laurens enbraedt^ en kif noch op de kolen

^

Sijn bly en ^roonigheUet toont ^ datier is '-z/erholen

Een grooter vlam nit hert, die hier niet op en paf ^

lae keertfch om end' om, en noodt den beul te gaft.

Hier flaet SebaBiaen met pijlen dicht befhotcn^

En fiet, uyt elcken fcheut komt eenfontey.n ghesproten

^

En foo daer opfn borfi'gheplant ^vordt menighfhichty

Soo komt den pijl te Ixct n.>an Venns dertel "^icht.

En hier knielt Steuen 00ck, enfet den hemel open,

Daer daelt een Enghel neer, en komt fijnfeenen kopen:

CN^yt heefter iw^eelier de fijn' foo dier njerk^cht^

üAls defe die njan hem zjjn ^-voor Go.i'ts throon ghebrocht.

En al^at datghyfiet dat k^mt alleen njan drinken^

Het '^as eerslfecht papier^ nu T^tjnt defchoonfieflucken.

En had mijn pers^ en inckt^ en ha,dmijn ha?idtghedaen^

ZJan al datghy niifet^fou 'tminHe hier niet fiaen,

Soo leeft den Heer met ons, hy heeftfijn druckerijen,

VVaer tnmen fmert, enpljn, en teghenfpraeck^ moet lijen-:

Hy heeft de Compagnie daer dick^ils mé ghedruckt^

En 'mannen afghemaeckt: noyt heeft deprs mifluckt,

Dces fers die heef de kgnsï njxn Heylighen te maken:

Den hcm.el hoort ^j toe, kondtghy in druck^gherak^n.

Vl^iedat omtoofd is^en lijdt hierfindcrfchtdt,

Die lifordt hier eerft ghedruckt, en nae der hjtndt ^ziergnlt.

De
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De Societeyc wordt door teghenfpoedt ghefuyuerc

Den
bondr-

vveicker

fprecckt.

« . 1 . C Met Cmüten en (laen
Ericexhocpurior» \ s.VÏfchoonderfiaen,

IEder die "^eHnlt pekieren^

SUet de cellen njm de dieren^

Die alleen om haeren ^acht

Worden om den hdsghebraojjt,

VV(tnt de qumten diefe kelen

Sietmen met haer bloedtfoofpcUn^

Datter di^kpils een roo-hant

blijft nochm de 'ïpol gheplanf»

7Ap
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Zijn dat niet "^el rour^e gaflcn

Die foo nae defielen tafieUy

Die't 07JS hrmghml'00 hejlijckt^

Dat het qualtjck^ l\;ol ghelijckt ^

Daerom ifz dat loy met fml]ten

Hier de?2 heelen dagh njerjTijteni

O men flaet foo menigh flagh

Op een heelen ronden dagh.

Dan beghint het ^vel te ruyuen^

En de buerte door tejluytieny

En dat eertijdtj leelijcl^ftont^

VFordt daer nae het befle bont.

En dan t'orde?i't fulcke 'tellen

Die men kan in tabbaerts flellen^

Tot gherief njan bejie^'vaer

Op het koudtjie <uan het iaer^

Doch 'mijn k^72si ü al injlocken^

Daer Van kgmenliC'itte ^locke-rK- .

c^fagh ick^ met gheenfiock^njlaen^

oAlmijn konH dieisghedaen,

Lefer "^iltghy noch l^at leere?z

Hier ijan o7ife bonte-kl^eren?

Doet fu iemandt eenigh leedt^

'tis tot cierfel njan nj "kleedt.

Ghy mooght dit Loiola a^raeghen.

Die loos met de iongh ghejiaeghen^

Het ü nu al hondert iaer

Dat Ir^JIaeghen tifierdtghe^aer.

Laet rv Jlaen , en Let nfflooten^

D'af-gunH kangheen' eer' ontblooten,

Ghy loordtfuyuer ^ niet ghe'^ondt^

SchoonJy maeck^en't noch foo bont,

E e c Vcrheffiii-
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Verheffinghe der Societeyt door teghenfpoedc.

v ^ ' r ^-L J- C Hoe hootrherhAeren^

Chietghy een pijl om hoogh^mïjn Vrientyten ü gheen'^onder^

JDe hi^ichtydaer hy mé rulteght^die gheeftghy hem yan onder-y

En Ipaerder met een pees dte lemandt hoogher dreef,

Ghy fitecht dat memgh man hier noch beneden bleef.

Wanneer den haet en nijdt nj aUermeeÜ \iomt treffen^

'tSchijnt hy nj treekt om leegh , doch hy komt nj njerheffen:

Het M ghelijck^de zjc^ hoe dat f^ hooghergaet,

Hoe dat door du ghebaer denfcbipver hooghcrjlaet.

Codt
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Codt loos eens heelghejïoort, terfiondtfoo troch^ hy opert

Des hemelsgroote Jluys y hy deed't donder loopen.

n)a,er "^^ een groufaem ^vier, dat 'uatte 'theele landty

De zee die "^^ te l^leyn a^oor een foo grooten brmdt»

Het '^ater rees cm hoogh, de z^ee begonÜ te "^ajjèny

Daer noyt nat hadghe'^^eeB ^ daerptghwengroote pUJJèn:

De herders en hun njee die drenen met den flroomy

^tSen hongh hier op een haegh^ en 'tander op een boom*

^Menfagh ghecn huyfen meer , het laggh'er al ghedoluen^

Dderjlondt defi trotjen bot^r^ njerouert -'uan de foluen^

^Aen Jagh noch hier en daer de hooghe torens flaen^

f^laer 'tljn'-tigh nat dat li->i€s tot bouen op den haen,

Allenghskens ghingh/tfoo hoogh^ het liep nu op de berghe?^^

Die eertïidts met haer kruyn de "^olcke;?, defden terghen.

Daer ü eenfaeck alleen die't "^ater r.net en let,

Maerlpordt met hooghe njloedt noch hoogher opghejèt*

Een honderc- taerigh fchip dat gheck^ met al de baeren^

Hoe 'flater dieper ü ^ hoe't fekerderfitl njaeren:

H^tgheen dat al de reH metfchaey doet ondergaen^

n)at fireckt hier tot frofijt, en doet hit hoogher ftaen,

*th d'Arcke niet alleen die fchadeloos kan drijuens

Daer ü een anderJehip , dat oock^ kan bouen blijuen.

Dat Ixeft nu hondert iaerghe^lot op baer en njloedty

En dte't ^erdrincken ivüty die is't diet klimmen doet.

Loiola, *tü njfchip , dat jÏ€tm€n altijdt Ixighen^

Schoon datter menigh ijlaegh komt ouer Hhooft ghe^dogheny

Wat datfy doen oft met^ghyfteyghert daer al mee,

VVte dat njfchip benjecht , draeght loater inde T^ee,

Chy ri^aert n^oor "^indt en ty, laet njry het "^ater limjfeny

^aer bleef noyt fchip op't fandt als in ondiepe plaffen:

Laet IvaJJen defen njloedt , oock^ bouen dhooghfie klip^

Qhy zjjt njoor allen tijdt merfekert nuan ^fchi^..

E e c z De
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De vervolghinghe verciert de Societeyt.

Multovulnerepulchnor. { 'l^^^^l^^''"
E liefde ghinoh eens doordejiraet

Daer menigh fijden-'Vomck^l fiaet.

En fmeet terftondt een "hacker oogh

Op'tgoedt dat daer lagh op den toogh.

Daer lagh een fiuck^ r^cin Ipit ftt'vjn^

Terftondtfoofeyd hy : Dat is mijn:

VVarit datter quaem een Jlechte Jloor^

Syghmgb met 'thecle fiuck^'Si^cl door.

'tIj
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*tls fchand' dat ieder een foo gaet^

En met en kent fijn eyghenflaet:

Want pety de alderfchoonfie flof^

Die memandt droegh als die njan't Hof^

Die eerBmael droegh den edel-man
^

Die draeght nu Hansken alle-man.

En dat njoor lojfroulo lodi alleen^

Datünti aen demaert ghemeen.

Het k^aeckt al "Jatter is aen't lijfy

Daer gaet me-iojfer fteegb en flijf^

En kgmt foo trots daer aen ghefiapt,

Schoon dat den man maerfchoenen lapt,

'tSatijn ü al te elen draght^

DatpaH maer op een hoogh ghejlacht:

Ick^ ken alleen het edel bloedt^

Icks^eet '^le dat het hebben moet.

Doch,eer ickt iemandtfchenckenfaly

Sal Jnekens maken ouer al:

Want fiety als hier den dagh op/peelt^

Schoon dat 'tfatijn een luttel queelt^

Schoon hier en daer een ivonde ftaet ;

Nochtans het fchoon roodt incarnaet

J)at dan door al de gaetk^ns klfkiy

En de ghequetfte ftof 'uerrijckty

Dat is dat haer den luyfler gheeft^

Soo dat die nu <ueel foeter leeft,

üAls den tyran ^ ligghen doet,

En op de pijn-banck^ treckt nj bloedt

y

En kapt T/ lijf^anftuck^ tot fïuck,.

Houdt dat dan ijoor een grootgheluck:

Want "^le a; lichaem hier pickeert^

VFeet dat hy ufpefel ijereert.

Eec 5^
De
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De vcrdienften der vetvolghinghe.

Daiic pretium plagcc, { %^pet.
En acht Ipel gr&o.t hét goudt^men acht de filv're flateny

Waer ^ccrn ghcdreuen ^p njed koftelijcke njnteUy

lae da£r ü gheen metael ghelïjckjten dep t^ee^

Dk aen Europa fihenckt de M^xicaenjche ree:

Nochta?is het ü meer "i^eerdt Ic^anneer het Ipordt ghejlaeghen^

En dat het nu heghmt des (^onmghs beddt te draeghen^

En op den and'ren kant fijn "^aepen is gheflelt^

Van "^ordt de r^ckile^JlofnQckrljck^r door bet ghelt.

.
'

: -
.

'

Chy
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Ghy fiet de ducatons , en d'oude Sfaenfche matten

qAIs fy maer door denjiagh het kïuys eens konnen ijntten^

Dan zijnfe ghe^eerdeert ^ men fietfe hoogher gaen^

En al den niew^en prijs komt hen alleen '-uan't Jlaen»

Jae al de goude munt , die alle landen frijfeny

Moet door een herdenjiagh in "beerden of^aerts rlj/èn.

En als het isgemunt^ dan 'ïï^ijB hetgoudt-ghelctght

of't niet en üghefchroyt^ enfoo een aes te licht,

Siet eens de Rijders aen^ enfet eens de H^ucaeteny

Die om den herden Jlagh den hamer niet en haeten.

De Kroon, den Albertin, als zjjnfe fchoon in d'ooghy

En dé den munter niet, senghinghen noytfio hoogh,

Den hamer moet het doen, daer ü den prijs tefiecken^

Dan krijghen fy hun plaets in ojalüacy-hoecken.

Al heft hy dan heel hoogh , alflaet hy "Pat hy maghy

*tEn kangheen hinder doen, den prijs komt njanden fla^,

"En als Godt hier den menfch ghelijck^alsgoudf^ilt proeueny

Al "halter menighflagh, 'ten moet hem met bedroeuen-,

'tis maer een munters handt. Ach! n/rienden^T^dy "^Ijsy

Enjchroomt met yoor denjiaghyhy brenght met hem denfrijs^

Wat ü doch een tyran als eenen row^en haemer ?

D^chtans om munt tejiaen, en ijfer met hequaemer^

Als hy npi met '-u bloedt en met nj leuenjpeelt,

Weet dat hy in <^ flaet des Heeren eyghen beeldt.

*tEn ü met njerr' ghefocht^ het komt ons njandeJlaeghen,

Dat "^y door fulck,een munt den naem Tfan Iesvs draeghen:

De pijlen, en de galgh, de pijn-banck^ , en hetfleert.

En al 'U^atfchaed' loilt doen, dat maeckt ons ^tmeejle "^eerdu

Komt njry dan in dees munt, 'ten magh ij niet njerdrieteny

We "beerde njanden flagh fult ghy daer nae ghemeten:

Den hemel ü te ko&p , den prijs is daer ghefielty

Of defe mercki en isghc&n ander ganghbaer ghddt.

De
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De boeyen en banden ftrecken de Socieceyc tot cere.

Dant vincla decorem, 4"

'tYS "tghebruych^ njan alle landen

Jl^
Daermen "betten onderhou'^t^

Dat men boeyen maeckt en handen^

Datmen diepe kankers bou'^ty

TJoor een die eertvjdts fijn ijader

Heeft moordaedigh omghebroght,

Oft die "^di een <^alfch 'verrader.

En fijn eyghen Badt verkocht.

Cheen handen

Vanfichanden-

Hh
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'ils em fchmd ofoor al de <^rmdcn^

leder ijfer door beroert

y

Alfmen kgmt den diefeens binden^

Enfoo nae den kerck^r Voert

i

Alfmen kgmt den diefeens boeyen^

En treck^ met de ketens rooort:

Nojit en/al't doodt konnen bloeyen^

Kaeckt hy op defeene-poort.

Taet ijry d^Aduocaten Jchrijuen

Dat hy los en n;ry maghgaen^

Dit en ü niet uyt te ^vrpjueny

Want de '-uleck^fal eeur^igbJlaen,

Maerals lemandf^ordtghevanghen

Om de deught enfonderfcbtddty

Al de ketens die daer hanghen

Zijn t/oor hemghelijk^^erguldt:

En alfit hy diep in't duyBer,

Dat hy fon, noch maen enfiet^

Vande banden komt den Inyfier^

En de blijd/chap vant verdriet.

Siety als defe reepkins fluyten^

En haer bloemkens honden yaB,

S^lijck, kjjck^er een daer buyten

Soo langh als het plantjen "WaB:

Hier van heeft hetfchoonder "^efen^

En daer by eenjoetghelaet,

Dan ist dat het loordt ghefrefen,

Alst foo njoor een <-venfier ftaet.

En de Qompagnie kan tuyghen^

Dat haer aldermeefle eer

Sonder banden lagh in duyghen,

i)aerom 'Spenfchts'er n§ch al meer*

Pff Kofte^
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Koftelijcke doodt der Martelaeren,

N on poterat fato nobiliore mori. j ^^^ ,^^/^^^ /,^^^^^^

DEnVbemx naejoo rnenigh iaer

Wordt 00cl^ de bleecke doodt ghet^aer^

£n njoelt hoe datdenfneÜen tijdt

Stjn '-ulieghen, enfijn teught. benijdt^

En daerom kiefi ditgheeHigh dier

Voor doodt'bed een Ipel-neckend'^ier,

Hy njlieght in een '^ellufitgh iPOHty

En raept daer n^m bet befte hut^,

Hei
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Het beBe ddtttr ïelvers grccyv^

Het foetfte datter le'^^ers bloeytj

Hy ktefi ^'oor beter f.of en as^

Als "borden dat hy noyt m 1V.?/

,

'En blijaen enen oudt en kout,

hft leuen, daer den gheeH njerfloat.

Hier mé foo '-ulieghthy nae den neji^

Engaet daer fitten ^oor het leB,

EnJIaet ftjn njleugels teghen een^

Ghelijck.het ij/ir met den ftcen^

Tot datter eenen rvonck^ infchiety

Die hrenght hém 'm een foet ^verdriet.

Wantfchoon hyfrnaeckt de bittre doodt

y

Sy baert hem ^eer in haeren fchoot,

JDe doodt en heeft hier maer beuel

Op't oudt en heelgherimpelt ^el^

En als dit nu eens ü een lijch^y

Dan is het eynde njan haer rijcl^

Want fiety als defen njoghel ferfty

Dan ü't dat hy het leuen erft.

Doch offer HPhenix />, oft niet,

Hoort Ipat het pnne-beelt bediet:

Men njinter njeel aen hem ghel'ijckj>

Die loeer verrljfen uyt hun lijck^

Dte,fchocn door eenen mutfaerdt-tas

Het lichaem brandt totflofen as^

Gaen haelen blijdfchap uyt deftraf

Em een niew^ leuen uyt hetgraf

zAlftoockt den beul daer hout op hout.^

Het nfierenfuyuert maer het gout.

T>iesü den bra?idt hen -^elle-kom

Die foo rvernieu^t den ouderdom*

Ef f i AF^
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VANDE GLORIE MET DE WELCKE SY
NAE VEEL LIIDENS GHEKROONT IS GHEVVEEST.

HET EERSTE CAPITEL.
Ymmnghe der Socutcyt ^ t^t de doorlmhtighe hcy^

ligheyt wpinhMYcn Vftder^gfmtim, ende h^cn

underm dovv jtdkm

A E dat nu hec deughdèlijck léueii vande So^

cieteyt ^ haeien onvermoeyelijcken arbeydt^

kloeckmoedighe verduldighcydc , ende onwin-

baere volftandigheydt in doen ende in lijden
^

uoor ooghen is ghefteltj wat in®etter anders volghen , dan

dat
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dut wy iiVt kortj ghelijck met eeneii vmgher, de vereerin-

ghe raken, die de Godtlijcke voorfichtigheyt, oock in defe

wereldt , aende Socicteyc heeft willen toeworpen? Door Oor-

wel te leuen ende veel te lijden heeft de heyliahe ]Ltïc- f?''''^^&^

ke van alle tijden 'thooft ouer-eynde ghedraeghenj foo.;;.^^,^/

zijn vermaerdt gheworden alle de Religiën, die o^ixw^zdoencnds

heylighe Kercke wacren j foo heeft van haer beghinfel^^^^^^^'"

ghegrocyt, ende groeyt noch heden 'sdaeghs, defe minfte

Societeyt. Gheeftelijcke palm-boomen ende laurieren en

willen op gheen* andere gronden milder wallen, dan die

dickwils met fweet, traenen ende bloedt bereghent zijn*

D'eerfte glorie vande Societeyt is haeren inftelder Igna-

tius: met den wekken Godt ende fijne Heylighen in die

fterifelijck leuen lbo ghemeynfaem zijn gheweeft, dat het

ghene wyvan Moyfes lefen,van Ignatins oock moghen feg-

ghen; DenHeere ffr^ck^ tot Ignatius aenpcht am aenjïcht ,ghe- Exod.'^^.

lijck^een menfch pleegh acn jij?ien yriendt te (j)rek^n. Als hy ignatUu

met die gheluckighe wonde in fijns vaders huys lagh , ioo^^^^^J^'

heeft hem den H. Petrus befocht, ende ghefondtheydt ^//^T.-

mede ghebraght. Soo hy korts daer nae inwendigh be- Ugh^i,

nauwdt was, forghvuldigh ouer fijne volherdinghe inden

Godtlijcken dienft, is de H. Maghct tot hem ghekomen,

ende heeft hem victorie in allen ftrijdc belooft, tot pandt

ende verfekeringehaer liefkindeken hem ouerleiierende,dat:-

fy op den arm droegh.Sedert wekken tijdt hy den vijandt,

die hy meeft vreefde , dat is de finnelijckheydt vande be-

doruene natuere, foo ghetemt heeft, dat fy haer niet zoxis en

heeft derren roeren. Als hy nu inden Godtlijcken dienft

verfterckt , befigh was met de Gonftitutien vande Socie-

teyt te fchrijuen, is 6Hf^ \i^^i^ komen ftaen, als voor-lefen-

de dat hy fchrijoen foude.

Gheene mindere bekefeheydt en heeft onlèn Saligh-

Fff Y^ maker
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metchri- mokcï acii Ignatius willen bewijfen, als iijne Moeder:
jfm nae

^^^^^ I^^eft (yfeluen clickmael onder {ieiielijcke ghedaen-

jchcjdt, ten^ foo wel in't facrificie der MilTe, als elders , aen hem
vertoont, ende fijnen Icydtfinan in't reyfen nae Padua

ende Venetien g<heweeil. Maer foo Ignatius in't befoec-

ken vande beweghelijcke plaetfèn des Heylighen-landts

fijnedeuotie wat telanghmaeckte, endc daerom van fij-

nen troLiwant onbeleeFdelijck ontliaelt wierdt; heeft Iiy

'hem shetrooft, ende aheduerigh voren- o;aende. tot in fijn

herberghe verghefèlfchapr. By Roomen , foo den Hemel-

fchen Vader aen Ignatius ende fijne mede-ghefellen een

goedt woordt verleent hadde, heeft den Soon fijne Godt-

hjcke trouwe ghegheuen, dat hy hen te Roomen foiide

bermhertigh zijn.

met de Wie fonde meynen dat defe arents ooghen noch hoo-

^'/i^7~ sher fouden konnen vlicahen ? Euen-wel zijnfe voorder
VHiai'ih- o 111 T 1 1 /^ 1 1 • • 1

heyr. gheraeckt tot de H. Dryvuldigheydt, ende de Godthjcke

natueretoe, immers foo verre, oit oock verder,alshet door-

Saens aen den menfch m dit ellendi^h Icuen aheoorloft is,o co
CXoüx Want Ignatius feliie, een man van foo diepeootmoedigh-
S.ignat. heydt, by ghelchrifte beleden heeft, dat hy 'tGodtlijck
'^"^" ^°" wefen meer als eens ghe{ien hadde. Dan, foo defe vricn-

delijcke befoeckinghenfchenen ouer handt te gaen , ende

ghehjck Godrtotlgnatiam omleegh quam op der aerde,

alfoo Ignatius op d'anderefijde oock om hoogh tot Godt

inden hemel klom, en acht daghen langh aldaer met op-

dietoshen ehecitin fiin ey^hen huvs met hem verkeerde:

foo devlde Ignatius een deel van dit faueur al mede aen an-

dere fijne vrienden, die hy dickmae! by verfchijninghe foo
Vertoont ^y^J Icuendc als doodt heeft komen bcioecken.

nlr'^r;-^ N.ic fijnc doodt heeft hy fich onder andere aende Sae-

den nae Üghc Magdaicna de Pazzis, van d'Orden der Carmelken
fijficdoodt ver-
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vertoont. Want alfoo (y eens inden gheeft opghetoghen in vica

was ('Cvvelck haer dickwils ouer-quam ) heeftfe dcConin- ^^^'^^
De'rit.

gkinne der Enghelen , met den Saeliglien Angelus Marte- Lud.de

laer van haer Orden, ende den H. lanatins (ien nedcrdac- Pi^-efea-

len. De H. Maghet ende AniJelus fwegjiien : lijnacius als
^^^*

cenen hemelfcnen predikant hiel in't breede aen Magdalc-
na voor de hooghe noodtfakelijckheydt van eenegrondt-

hertighe ootmoedigheyt. Infghelijcks in fijn leuen , alioo f^^''^»

Leonardiis Keffehus te Geulen bevanghen was meteen- on- ^'^'^

blulTchelijcke begheerte van Ignatium te fien, daer hy foo

veel afghehoort hadde^is hy oock te Roomen blijuende niet

in den droom oft fchemelj maer beyde den anderen fien-

de ende wakende,- by hem ghekomen, ende heeft hem met
een' hemelfche vreucrhdt vervult. Nae ecne lbo ijhemeyn- '^'^^'^^^

faeme verkeerinj^hc met Godt ende fijne Hcyliahen , wat ^"^^j",^^^'

wonder is't, dat hy dickwils met ttraelenden aenficht vele ende

voeten vander aerde verheuen, ghefieii is gheweeft? Soo ^^'^'^h"-

fagh hem te Barcelona Ifabella Rofella, te Roomen Alex-

ander Petronjus , menighweruen OHuerius Manarasus,

Ludouicus Gonfaluiüs, en fclucden H. Philippus Ncrins.

Men foude vry moghen twijfelen , watter van bcyde

meer te verwonderen ftaet, of de groote liefde van Igna-

tius die hy tot de Godtlijcke Maieiïeyt , ende 'tgheduerigh

aendrindien vande vermeerderin^he fijner dorie drociih:

oft wel dé Godtlijcke ibrghvuldigheyt die daer altoos oiier

'tienen ende d^eere van Ignatins waeckte.

Ignatius toonde ghenoeghfaem fijne liefde, alshyuyt- Liefde

vanter herten fèyde, dat hy in de keur', oft van te rteriien met
rekerheyr,oft telenen op fekere hope van Godts glorie noch tft'codt,

te vervoorderen metonfekerheyt fijner filigheyt; de faeli-

ghe doodt voor 'tellendigh leuen foude laeten vaeren. 'tis

groote liefde,^ aen Godt fijn leucn te fchencken ; liiaer hpc^

YCcl ^
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veel meerdere, fijn eeuwighe faeligheydt voor fijn' eere te

vanCodtpzndc te ftellcii ? Wederom Godt van fijnen kant, hoe
^''^ ^4"**' g''^^^^ouwelijck heeft hy toeghefien voor Ignatius,eii

^jiZm' n]i\ ccic} Wy fullen voorby gaen hondcrt ghefchiedeniffen

voor/jne m fijn leuen ghebeurt , ende alleenUjck een oft twee van
eere.

yerfcher daede raecken. Ouer weynigbe iaeren , een edel-

man door blinden haet ghedreuen^ feyde dattet al ghe-

dichte verfieringhen waeren 'tghene vande heyligheyc

Andr. Ignatij ghefchrcLien wasj hy loegh met fijne mirakelen;

\iiil n"
fpr^ckfchandelijckvan hem, ende al dat hem aenghingh.

Hier op vertoonde fich Ignatius op eenen nacht aen deièn

{potter , met eenen onuytfprekelijcken glans, ende groot

ghefelfchap van' hemelfche ghceften. Ter wijle defe hem
eene diep' eerbiedinghe bewefen,foo keerde hy fich tot fij-

nen lalleraer, en bleef hem wel een vierendeel urs m^t

een liefFelijck ghelaet ende lacchende ooghen fterrigh-

lijcks ftaen aeniien: waer mede den lafteraer als met ftrae-

len van liefde doorfchoten, ten laetften opfprongh ende

met vele traenen om ghenaedighe ftraiFe riep: O heyli^heny

6 godilijcken Ignatt^ die noch fterjfelijc\zjjjnde fleeght oo(\aen

tc^e ghef^orene vijanden te njergheuen
, fpaert my doch nu on-

fierjfelijc\ ouer mijne ^ermetelijckteyt. O eeuloighen Godty Ipat

rafemije heeft my njeryoert ^ om mijne <-ut4yle ende UBerighe

tonghe teghen denghtnen te loj/en, die ul»e hemelfche gheeflen foo

njereerend Dat my doch njoor eene foete firaffè ^an mijn mtf-

dctet ghegunt lifordeyte moghen den lof njerbreyder njm defen

Heylighen ^ordenj'Vpien tcl^ niet en h^dde moeten ojerfmaeden.

Utm Ergher was op hem ( die'c immers niet en betaemde)

lupra. eenen fckeren Religieus ghefindt. Defen met gheen' ouer-

vlocdigheyc van woordt-biaemcn vernoeght, neemt de

penneindc handt ^ en bcghint ( foo hy meynde) by ghe-

fchrift te ftcllen al het quaedt dat hy teghen Ignatium kon-

de
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de verdencken . Macr foo hem anderwerf en derdemacl

gliebeurde ghelijck aen Balaam,dat hy in plaetfe van fchel-

dinglien niet anders als deught van iiem en konde fchrij-

uen jende dieshaluen nac hecfcheuren van dry foodanighe

lof-ichriften, een vierde laeck-fchrift mee opghefetce hert-

neckigheydc ghingli beghinnen ; foo heeft hem Godt by

de lafterighe handt ghegrepen^ende eenen dapperen flagli

daer mede in fijn aenficht ghegheuen . Waer door heel

ontdek zijnde, veranderde terftondt fijnen haet in liefde

tot den Heylighcn, ende begonft van ftonden aen te ver-

breyden wat hem ghebeurt was , met foodaenighen lof

van Ignatius ( die hy van als doen af, en voortaen, niet

anders als fijnenHeylighen en noemde) dathy niet achter

en liet van al dat eenighfins tot fijn' eere moght ftrecken.

Betoonendc alfoo met der daedt aen alle de wereldt , dat

hetquaedt is hem te vervloecken, dien Godt ghcfeghent

heeft.

Indien dan de Goddij cke voorfichtigheyt op defe ma- Z?»^^'*^

niereden lofvan Ignatius uyt de monden van fijne vijan-'^'^f^77-

den uytgheperft , ende de felue in vrienden verandert heeft j/e« byde

wat fullen wy nu van fijne kinderen ende dienaeren ver-£^^*^^

wachten? Francifcus Xauerius, die de vrienden Godts tot ^^„..

inden grondt des herten kende , en plagh Ignatium noch

leuende niet anders als heyligh te noemen j uyt eerbie-

dinghe fchreef hy aen hem , ende las fijne brieuen al knie-

lende: iae hebbende een handt- teeckeninghe van fijnen

naem elders afghefneden^droegh die gheduerigh ouer hem,

in fijn wonder-daedigh crucifix.

lacobus Eguiavele iaeren ghewefen biecht-vader van

Ignatius , badt om hem ten minden eenen dagh t'ouer-

leuen, om dat hy van fijne deughden 'tghene hy wid,vry-

mondelijck ( *twelck anders aen hem fcherpelijck verbo-

Ggg den
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den was ) foude moghen fp reken. Maer ftcrcker zijn ghe-

weeft de ghebeden van Ignatius ; die verkreghen hebben

dat Eguia dry daghen voor hem gheftoruen is. Petrus Fa-

ber den eerft-gheboren fbon van Ignatius,om fyfeluen endc

fijnen onderfaeten rot alle foorten van deughdeneene fpore

te gheuen, plagh dit alleen te lègghen , Soo doet Ignatifis.

lacobus Laines , foo dickwils als hy verftondt datter er-

ghens eenigh ghcluck aen de Socicteyt ouerkomen was,

plagh op den ftaenden voet te befluyten. Dat heeft dm IgnOi-

tius <-uerlQoruen. ^i2X\c\{c\\%'^ox.<p.'x nieuw-ghewijden Pric-

fter, heeft fijn' eerfte Miffe in*t huys van Loiola willen doen,

kiiffende hondcrtmael die aerde, de welcke Ignatius noch

weerlijck zijnde betreden hadde.

eoc\^ hr Dit zijn wel ghetuygheniffen van fijne kinderen binnen

JJJ^^^.
*shuyfe, die hem beft kenden , dan die vande uythcymfche

p-^cke vrienden en zijn niet mindere. Die den eerften biecht-vader

f€rfoo- van Ignatius nae fijne bekeeringhe was
,
plagh te fegghen:

Summa ^^^h dien man leuen ^ *tfal eenenfiereken ptlaer '-vande hejltghe

Procef- Kercke zjj^, eenen naekgmelingh njan PauluSy een a;at <uan ijer^

fus Ca-
l^efinghe , tot bekeeringhe ^an heel de loereldt i ende is inder

jiovuz.
^ae^j^gyjj Jie jeyfe Prophete gheweeft.

Den Cardinael Francifcus Maria de Monte , ende nac

hem loannes Ciampoli Pau felij eken Secretarius, uyt dea

mondt en door 'tbevel vanden Paus Gregorius den X V^
hebben ghetuygheniHe in volle Confiftoric der Cardinaleii

Anno ghegheuen , dat de felue Godtlijcke a^oorfichtigheydt , dte hier

ruoortijdts de heyltghe AthanapUm , BaftHum , Nazjanzenum,

Cyrillum, Hieronymumy AuguHinum yBernardum, Francifcum^

Dominicum^ende andere [eer ijele gheVonden heeft^om die teghen

^tghe'Voeldt der ketterijen te fiellen, oockjn defe laetHe tijden den-

gheeB ^an Ignatiuj njerloeck^ heeft , omfyfeluen ende fijn Orden

tjotde bekeermge der ketteren ende Heydenengheheelijck^te begeum.

1611.
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Den Pans Marccllus den II. fprekendc vande Societeyr, ^FJ^»

heeft inde teghenwoordigheydc van vele beleden, noytghe-
^^^-^^^l

lefen te hebben ( al hadde hy veel ghelefen ) ddt me de tijden lib.i 5.

ruan d'ApoHelen umanden gheiont "üpo^^dat aen Jgmmi^ 'Vi'a^ghe^

gheuen^ te ^eten , dat hy binnen fijn leuen fienJoude foo grooten

denlpas njxnt "Siperck^y daer hy als inftrument toe ghedient had^

de. Den feluen Paus plagh te fegghen, dat hy meer fteunde

op't goedt-duncken van Ignatius alleen , dan op alle de re-

denen die men daer teghen moght aenwenden.

Alfoo loannes den III. Coningh van Portugael aeu

Ludouicns Gonfalus, die nae Roomen ghingh, belaft had-

de j dat hy nauw-pointigh op alle de trecken van Ignatius

aenficht foude letten ; fbo heeft hy van daer gheandwoord
t^

dat hy door gheene vierigheydt van ghebedt , oft gheefte-
'

lijcke lefle, foo tot de Godtlijcke liefde , als door*t aenfieii

van Ignatius tronie verweckt en wiert.Inder voegen dat het

niet vremt en is , datter vele treffelijcke perfbonen nae fijn ^'J^

beeldt (hoe wel te vergheefs
)
gheftaai hebben, naedemael

^"^f^^
fijn' oodmocdigheyt, die fulcks niet en wilde ghedooghen, verfichh

onderwijle van Godt door mirakel is goedt ghevonden ^"^^^ ^»

gheweeft : want foo den Cardinael Pacieco Ignatium ^V/'L
kranck te bedde ligghende was komen befoecken , en te- den

ghen ouer hem eenen konftighen fchilder ha4de gheftelt, ^^''^-

om als dieftelijcken in t verholen fijn aenficlu6-te befpien,

ende met eene gauwigheydt nae te contrefeyten ^ wierden
de verwe en de gheftalte van fijn wckn gheduerigh foo ver-

andert,dat den fchilder beleedt,dat hy die met gheene kon- Loifefe^
fte en konde vatten oft achterhaelen. ksgetuy^

Wie fal in*t kort oock alJoopende konnen raken *tghene «^^^«'7^

vele groote perfonagien van Ignatius ghefeyt hebben? loan- /latiL
nes den III. Coningh van Portugael , hebbende de tijdin- van Ce^

ghe ghekre^hen vande doodt vanden Paus lulius den III. ^'"f^J"^

Ggg 2. nCCtt dmalett.
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heeft Godt ouer eene fake ghedaiickt_,dat immers nu de Car-

diiialen niet forghvuldigh en behoefden te zijn ^ ouer het

kiefen van eenen nieuwen, daer Ignatius by der handt was.

Den Cardinael Gafpar Quiroga Archsbilchop vanToledo
plagh te vermaenen , dat foo wie een onberoerUjck ende

onverandeilijck man wilde fien, fijn oogh-ghemerck op
Ignatius moefte nemen , aen wien eyghen was dat hy noch
in voorfpoedt verijdelt, noch in ceghenfpoedt verflaghen en

wierdt . Den Cardinael Pal^ottus fèyde dat hy van Godt
ghegheuen was , om de flaepende goede manieren heel

Chriftendom door te verwecken. Den Cardinael Ludoui-

fius fluyt fijne lof-reden, die hy ter eeren van Ignatius ghe-

dicht heeft , met defèn wenfch : Icks^enfch en tckj?idde alle

goede lieden , datfe den H.lgnatïum^dls eenenghemeynenfchat der

"bereidt, met eene teen demtie in hun herte iQiUen fluyten , endt

tot Tferjekeringhe njm hunne faügheydt den feluen ^i/oor eenen

patroon f^erkiefen , ende hen onder fijne befiherminghe fielien.

endean- loannesVega, wel eertijdts Gouuerneur van Sicilien, maer
deregroo Jocn Ambaffadcur vanden Keyfer Carolus den V. te Roo--

nafien
^^^^^ j hebbende de heyligheydt ende vrome daeden Ignatij

I. par.' nauw befien
,
plagh hem den tijtel te gheuen van frw^r/

,

Hiftor. I^oecken ^eldt-heere^ "^lens njendelen inden hemel (ionden by dw

l»i6.
^^^^ Bominicpfs ende Francifcm, Ludouicus de Granada aei>-

fagh hem ais eenen fïiyueren fpieghel van wijsheydt en

aÜerhande deughden,voor d ooghen der wereldt van Godt
gheftelt.

Vele Prelaten by een vergaedert inde Prouinciate Syno-

de van Tarragona in't iaer i6ii. hebben al-te-faemen ghc-

ftemt , dat Ignatius de laetffe a/rucht ende gheeB n^anfiligheyt

ü , die de heylighe Kercke m defe bedruckte tijden tot haere be-

Jchermmghe ghebaert heeft ; eenen Godtlijcken Hercules , om alle

monters der hellen te muyl-banden 5 eenen Atlas^ om de heylighe

Kerck§
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Kercke met fijne f^ee fchouderen njan gheleertheyt ende godt-

ijruchtigheyt fonderfettendden loonderbcieren Enghelojan Apo-

calypfijs en meer dierglielijcke.

Mee de ftemmen komen oock ouer-een de pennen van '^'^^

de befte fchrijuers deièr tijden. Den eenen ghetuyght dac-*^
^*^'"

hy ghefchapen is tot eenen Capiteyn om Luthers heyr-

krachten te verflaenjden anderen noemt hem Eenen Godt-
lijeken menfch, die door den drift vanden H. Gheeft alle

fijne dinghen volbraght heeft; den derden, Een voorbeeldt

van heyligheydt; den vierden, Den oprechter van't verval-

len gebruyck derheyHgher Sacramenten; den vijfden, Den
voor-vechter vande H.Kcrcke en vande Paufèlijcke maghtj

den feften , wat anders. Hier toe hebben al mede aen2;he-

{pannen de goede ionften van Godts befte vrienden , die

met groot verlanghen nae fijne Canonizatie ghehaeckt

hebben eerfe ghefchiedde, ende nae der handt de felue mee
groote bhjdfchap geviert.Den hemel felue en is niet in ghe-

breek ghebleuen van aen d^aerde in goedt exempel voor te

gaen : want verfcheyden ghetuyght hebben , datmen ter

plaetfe , daer het doodt lichaem van Ignatius lagh , den

fangh der Enghelen ghehoort , ende lichten als fterren uy

t

den hemel fien daelen heeft.

Op defe wijfc heeft Ignatius heel Chriftendom ter eenet

fijdc vereert, ende is ter andere wederom van 'tfelue^ prin-

cipaelijck te Roomen, vereert gheweeft. Doch hy en is'tenders

alleen niet, die met den glans van fijne glorie defe ftadt^'^^-'""

beftraelt heeft; daer hebben noch al vele lichten vande So-^^^,^.^

cieteyt, al hoe wel mindere, ghefchenen . Om vand&door ita-

ionghfte te beghinnen, deneerften die ons ontmoet, is
^'^"»

Staniflans Koftka , in't Rijck van Polen van edelen ftam- ^f^^^f-

me in't iaer 1550. gheboren. Hy en heeft het inde Socie-^-^/^A,^

£eyt niet langh ghemae.ckt:. want foohy tuffchen de Noui-

Ggg 3
tica
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tien oft procuelinghai te Roomen quaelijckeen iaerghe-

leefc hadde, is op Onfer Lieue-Vrouwen Hemel-vacrt-

aucndt in c iaer 1568. inden Heere ghemft. Hy hadde mif=

fchien langher moghen leuen, hadde fijne liefde tot Godt
ende fijne foete Moeder ( want foo plagh hyfe doch te

noemen ) wat minder gheweeft : want men meynt,dathy

van liefde ghettoruen is : iae liefde die foo groot was, dac

het dickwils van noode is gheweeft
,
ghediierende noch

{ïJ4ie ghefondthey1 5 met koudt waeter fijne borft te ver-

koelen , op dat fijn herte inden brandt niet en foude ver-

fmachten. Wt de liefde groeyde fijne fterckte . Soo hy
noch kindt te Ween ftuderende fieck lagh ^ heeft hem den

duyuel drymael onder de ghedaente van eenen fwercen

hondt befpronghen; maer drymael heeft hy hem, oock
fonder de minfte vervaertheyt , met het teecken des crnys

veriaeght. Nae fulck een ghevecht , bleef hy met eenen

hongher, die hem nae'tbroodt des leuens iocgh, 'twelck

als hem van fijnen huyf-meefter (die eenen ketter was)
gheweyghert wierdt , foo heeft Godt dan d*Engelen ghe-

ibnden, die hem, met 'tbyftaen vande H. Barbara, het

broodt. der Enghelen hebben nytghereyckt . Hy wierdt

menighweruen vande Moeder Godts met haer lief kinde-

ken befocht, maer noyt met meerder vernoeghen, dan
alffe hem een weynigh voor de doodt d'eeuwighe faligh-

heyt beloofde.

j^hyCiM
^'^^ Staniflaus volght Aloyfius Gonzaga, al medenyt

«7ö»;^rf^4, een doorluchtigh gheflacht der Marquifen van Caftil-

lion. Soo defen noch een fprakeloos kindeken was , d'eer-

fte woorden die hy begonft te babbelen , waeren fchicr

de (bete naemen van Ies vs ende Maria. Van dien tijde

af heeft hy Mariam bemindt,ghelijck fijne moeder; tot

haere eere alleSaterdaeghenj oock in fijne teerfte iaeren,

ghevaft.
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ghevaft, in't opgaen vaiide trappen op elck een'Enghelfchc-

groetenifTe ghelefen ; iae nioedcs ghenoegh ghehadt, al eii

was hy maeracht iaereii oudt, om aen Iiaer , ciide door

haer aen Godt, mee belofte fijne maeghdelijckefuyuer-

heyt op te draeghen . Hy heeft Iesvm glievolglit, als va-

der en Capiteyn, fluytendeeyndelijck onder fijn vendel

inde Societeyc te lenen endete fteruen. Dan, foodenMar-

quis fijnen vader, volghende de wetten der wereidt, dit

voor-nemen van fijnen oudtften foon in alle manieren

focht te beletten; heeft den volftandighen ionghelingh,

met langh fmcecken en bidden, daer by in't heymelijck

daghelijckfche lij f-kaftijdinghen tot den bloede toe ghe-

bruyckende , nae veel worftelens 'therte van fijnen vadei:

ghewonnen; ende is alfoo met fijnen goeden wille ende fe-

ghen inde Societeyt, uyt de wereldt ( daerhy noyc vaft aen

en was )
ghekomen. Hy heeft fijn heel leuen fonder vlecke

van doodt-fonde ouerghebraght , gheduerendede Religie

fchier fonder daeghelijckfche . Dus en heeft het Gode niet

langh ghelieft foodaenighen Enghel onder de menfchen

telaeten: hy fticrf te Roomcn in't iaer 155?!. het 15. van

fijn leuen.

^ By defe ma^h loannes Berdimans , aen d'andere twee /"'«««w

feer ghelijck , byghevoeght worden. Hy was te Dieft in
J^^^'

Brabandt gheboren, maer ftierf te Roomen in't iaer 1611.

fijns ouderdoms ii.nae dat hy derwaerts uyt Neder-landt

verfonden was, daerhy inde Societeyt te Mechelen was

ghegaen. Sijn* onnoofele feeghbaerheydt uycwendigh^

fijnen ijuerende innighen gheeft,fijne hemelfche reynigh-

heyt, niet alleen van herte, maer oock foodaenighe van li^

ehaem, dat hy niet eens vande finnelijckheyt inde bloeme

der ieught beroert en wierdt, fijne nauw-keurighe onder-

houdinghe van, alle de reghelen der Societeyt ( van de

welcke-



42-4 EERSTE ËEVWE DER SOCIETEYT lESV.

wcicke hy nimmermeer, oock de minde, ouercreden en

heeft) maeckce hem foo aenfienelijck , dat hyoockvande
wijfte ende gheeöelijckfte mannen , noch leuende, voor
heyiigh ghehouden wierdt.

Dit zijn al ionghe bloemen gheweeft (willen wy de

laeren aenfien ) wel-rieckende in haeren eerften geur: laec

ons nu aenfien de ghefpeende, iae de rijpe vruchten.

f^ijf Ge- Nae Ignatius hebben vijfGeneraelen de heele Societeyc
tieraelen ghercgeerc, ïacobus Laines een CaftiUaen, Francifcus Bor-

TnJmi' %^^y voor defcn Hertoghc van Gandien,Euerardus Mercu-
Jgnatij: riauus Neder-lander uyt het Hercoghdom van Lutzem-

burgh, Claudius Aquauiua Neapolitaen, ende die teghen-

woordigh noch leeft Matius Vitellefcus Romeyn. \^c(cs^

als noch lenende, deught moeten wy voorby gaen : vande

doode maghmen metter waerheyt fchrijuenCtwelck al me-
de op den leuenden paft ) datfe altoos oock voor den min-

ften fchijn van eere, als vaneenc pefte ghcvloden hebben.
lacoyus iacobus Laines , die fijn verftandt ende gheleerdtheyt in't
Lames,

Concilie van Trenten tot hooghfte voldoeninghe van alle

de Princcn en Prelaeten der H. Kercke ahetoont hadde,

liep groot perijckel van Cardinael te worden : foo hadde

het den Paulus den IV, nu ghefloten-, ende was de fake foo

verre ghekomen , dat hy Laines uyt het Profef-huys tot iw

hetPaufelijck paleys hadde doen verhuyfèn, om aen fijne

Hcyligheydt in alle faken met raedt ende daet behulpigh

te zijn. Maer nu aldaer ghekomen zijnde, heeft foo langh

j^hefmeeckt , ende foo krachtiah diebeden , dat hem den

Paus 'sanderen-daeghs uyt mede-lijden nae huvs liet kee-

ren. Hy heeft by wijlen VdW fyfeluen oock khriftelijck

ghetuyght, dat hem in dit leuen gheen fwaerder kruys, als

ftaet van Ghceftelijcke weerdigheyt, en foude konnen op-

gheleght worden. Dit voornemen is hem wel te paffe ghe-

komen,
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komen , om op eenen anderen cijdt de Paufelijcke weer-

dii^lieyc, daer hy mede ghedreygnt wierdt , t'oncvlicden?

.Franciicns Bor^ia^ aen den wekkende walghe van eere p^^fjci-

liadde Iporen ghe.^heuen, om fijne toe-vin chc tot dcSo-fi^^Bor"

cieteyt te nemen, die ioo \\^eynigh wercks haddc ghe-'^''*'

maeckt van Heitoghe te wefen, al was hy oock uyt Co-
ninghs bloedt van.Arragon ghefproten ; heett dickwils

heel naer gheweeft^door het gheduerigh praemen vanden

Keyfer Carel den V. om eenen Cardinaels.hoct t'hnys te

krijghen. Maer lijng traenen ghemenghek met die van-

den H. Ignatius alldan noch lenende , hebben voor hem
ghelijck een riiiiere ghemaeckt, om dat perijckel t'ontvae-

ren. Hebbende dickmael te vergheefs fijn befte ghedaen,

om het Generaelfchap oock af te legghen (daer 'm de voet-

flappen volghende van fijne twee voorfaeten Ignatius en-

deLaines ) is te Koomen in't iaer 1571. gheftoruen : heel

uytghemerghelt , meer door gheduerighen aerbeydt ende

lichaemelijcke ftrenghii]^hedenj dan door ouderdom ghe-

broken. Ende ichoon hy nu de leftigh iaercn paffeerdc,

foo ichijnt het noch euen-wel , dat fijne doodt door den

lacrften dienft, die hy aen den Paulelijcken Stoel bewees,

verrafcht is geweeft; «ter wijle hy doch de fieckte ghehaelt

heeft uyt fijne laetfte reyfe, die hemtotdcConinghenvan
Spaignen, Vranckrijck ende Portugael (om die teghen den

Turckop te wecken) by lafte van PiusdenV. in't ghe-

fellchap vanden Cardinael van Alexandrijen, opglie-

le^ht was.

Wy moetender hondert andere voorby feylen, om ouer Robertids

de paclen van een kort begrijp niet te loopen: maer eenen ^^Z^'^^-

Robertus Bellarminus houdt ons noodelijck ftaende. y{y^^^'^**

waste Monte-Pulciano in Italiengheboren; haddeCardi-

uaelen voor neuen^ ende voor oom den Paus Marcel-

Hhh lus
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lus den II. Soo dat het voor hem eencii wijfen raedt is ghe-

"weeft , de Societey t te kiefen , om daer te fchuylen, ende

met meerdere fekerkeyt fyfeluen voor d'aenjftaende ghee-

ftehjckeftaeteiijende hoogh-weerdighed^n te bevrijden.

Maer foo haeft als hy door den glans van fijn* ouertref-

felijcke fchriften heel de wereldt door heeit begonft te

fchijnen •, is van alle kanten ouervallen gheweeft van die

perijckelen die hy meeft vreefde. Hy is^t eens ontloopen

onderden Paus Sixtus den V. twcemael onder Innocentius

den IX. d'eerfte reyfe door bidden eade fchreyen voor de

voeten van Innocentius ; de tweede , door des felfs doodt.

Onder Clemens den VIII. en heeft hy't niet konnen ont«

worftelen-, hy moefte onder 'tbeuel vanden Pau felij eken

Stoel buyghen, ende den Cardinacis hoet aenveerden. Sijne

droefheytende befchaemthey t was dies te meerdér,om dat

^^j„ ;^r Clemens ouer-luydt ghetuyghde, dat hy niemandt inde

H. Kercke ghevonden en hadde , die aen Bellarminus iti

wijsheydt te verghelijcken was. Zijnde nu Cardinael en-

de Archf-bifchop van Capua, is alle fijne fchuylende

deught en volmaecktheyt in't openbaer ghekomen. Sijn

inkomen was voor de bchoeftighe^ fijn' audoriteyt voor

de verdruckte. Hy en liet niet toe, datmen de mueren van

fijn paleys met purpere tapijten foude behanghen , foo

langh allTer te Roomen aerme ghevonden wierden , die

kleederen van doen hadden. Alle de renten van fijn

Archi^bifchdom wierden in't cieraet vande kercken , ende

onderhoudt van fchaemele menfchen befteedt ; te nauwer

noodt quam in fijn keucken datter van doen was. Door
defe ende andere deughden is hy vermaert gheworden tot

d'uyterfte paelen der wereldt, ende lief-ghctal aen alle

foorten van menfchen gheweefl. Hy was in hooghen aen-

fienbydePaufen Gregoriusden XIII. Sixtus den V. In-

nocca-
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nocentins den ÏX. Clcmens den VIII. Gregorius den XV.
by de Keyfers Riidolphus , Matthias , Ferdinandus den II.

ende andere Princen van 'cverheuen huys van Ooften-

rijck: by deConinghen van Spaignen^ Vranckrijck, Polen:

by de Hercoghen van Loreynen , Beyeren, Fiorenzen,

Panne: by de heylighe Boruoma:iis'ende Philippus Nerius.

Henricns den IV. Coningh van Vranckrijck heeft aenghe-

dronglien^ dat Bellarminus inde plaetfe van Clemens

den vin. tot Paus 2;ekofen foude worden. Oock vijanden ^^^i'^^«

vande H.Kercke en hebben fijnen lof niet konnen fwijgen. ^^^^

Den Coningh van Engelandt en heeft niet alleenlij ck

gedueri^h fijne boecken ghelefen^maer oock openbaerlijck

ghetLiyghenilTe ghegeuen , dat dedeught van Bellarminus

foo hooghe ftondc^datter noch haet, noch nijt aen en kon-

de. Eenenlode, die als Prince onder de fijne was, ghe-^KW^"».

vraeght zijnde wat Bellarminus te Roomen dede, heeft

gheandwoordt (ghelijckmen verhaelt) Waer't dat door-

gaensdeCatholijcke, en naementUjckde Princen, leefden

als Bellarminus j daer en foude haeft in de wereldt niet ec-

nenlodete vinden zijn. Die van alle menfchen foo ghe-

prefèn wierdt, viel alleen inde verfmaedinghe van fyfel-

uen.Het sjhedueri^h ouerdencken vande verbordien' oor-

deelen Godts^en d'onfckerheyt van onfe faligheyt, dede

hem altijdt wandelen als inghekrompen van vreefe-, ende

is hem oorfike gheweeft, van dickmael te bidden ende

t'eynden eens te verweruen vanden Paus, dat hy in fijn'

oudedaeghen fich moght nae het Nouitiaet vande Socie-

teyt te Roomen vertrecken,om tuficheii de kinderen Godts

noch eens, ghelijck een kindt, aende borften van fijne lie-

ne moeder te gaenligghen. Alwaerde rekeninghe van fijn

heel leuen ouerloopen ende effen gheftelt hebbende ( hy
hadde licht werck) is binnen korten tij dt gheluckighlijck

Hhh 1 iadcii
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inden Heerc gheruft, oude wefende 79. iaeren : bynae van

heel de rtadt van Roomen is fijne begrauenilTc, maer meer

van Godtfelue, door den luyfler van meniglivuldiglie mi-

rakelen, vereerc.

Het waere langh werck vele andere alleenlijck te noe-

men, die te Roomen ende heel Itahen door in crheleertheyj:

eudc Rehgieufe manieren doorkichtigh gheweeft zijn.

Hoedaenighe waeren Petrus Faber, Alphonlus Sahneron,

Marcinus Olauius, Hieronymus Natalis^ Antonius Podè-

uinus^ AndreasFrufiuSy CorneUus Vifchauxus, Silaefter

Landinus, Michael Mecaualle^ ïulius MancineUus, Scdia-

rius Caputuis,Simon Bucerius, Fabius de Fabiis , en hon-

dcrt dierghehjckc. Eenen alleen lal aen Bellarminus ghe-

üernar- felfchap houdcn,en dit Capitel (li)yren^Bcrnarainus Rea-
4linM linus^ te Carpi in Italien c>heboren^ een man van iècr ver-

'' maerde heyligheyt. Hy heeft de Societeyt eer ft inde ftadc

Lecco ingheleydt ; ende 'tfchijnt Godts wille gheweeft te

zijn, dat hy van daer niet vertrccken en foude, noch om
leuen noch om fteruen.Dickwils hebben hem fijn' Oacrfte

van daer gheroepen, ende voor hem was eenen Vvdnck ghc-

noegh j maer altijdt is Godt met mirakeleufe middelen

tuffchcn beyde ghcfchoten, Hv heefter dan ghelceft heele

veertigh iaeren,tot hulpe van ontallijcke fieleu;, van een ic-

ghelijck gheduerigh aenghefien, niet als een menfch^maer

als eenen Enghel . Hy iller ouerledcn oudt wefende Só.

iaeren. Maer en heeft oock door de doodt fijne kinderea

niet konnen vergheten; want door d'autoriteyt vanden

Bifchop ende Magiftraten ghekoren wefende tot eeuwi-

ghen Patroon vande ftadt, en houdt niet op van uyt den

hemel met mirakelen te bewijlcn, dat fijne kinderen diep

in fijne memorie ftaen ^ ende acn ecne ghetrouwe befcher-

minghe gheraeckt zijn.

HET
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HET TWEEDE CAPITEL.

Den naem ^oande Socteteyt ^^ordt door d' Apofiolifche

daeden van Francifcm Xauerius ende andere fij-

ne 'mede-helders inden Oofien "veryneerdert.

Lfoo liaert als Ignatius te Roomen , door het inftel-

Icn vande Societeyt 5 een nieuw vier van liefde on-

iteken hadde^zijn fijne kinderen ghelijck ghenfters nae

alle de o-hcweflen der wereldt CThcvlodien:dochniemandc

met fukkeenen hellen fchijn , oftheeten brandt, als dac

ftraelende licht Francifcus Xauerius. Wie fat d-cfen h^o-Frand-

ftolifchen man als in'^t verkorten konnen fchilderen,
\^[c'^,^^'

wiens fiele fchier allede Goddijcke trecken te vinden zijn?

devierighcyt der Apoftelen, de fterckteder Martelaeren,

de fuyuerhcyt derMaeghdcn, de wetenfchap der Prophe-

ten, de wijshevt der Leeraers , de ftren^hii^hevt der Ere-

mitenimet een woordt, alle deughden van alle Heyli-

ghen. Nicolaus Zambeccariis Secretaris vande Vergade-

ringhedcr Cardinalen aen wie toeftaet op deCanoniza-

tien te letten, heeft inde teghenwoordigheydt vanden ^<^ö>'^ ^^-

Paus Gregoriiis den XV. in volle Gonfiflorie fijn Icuenj^^l^-^^"^

met korte woorden begrepen^ die wy felue noch moeten /r^r het

verkorten. Hy is van edelen ftamme gheboren in't Rijck^-^'^^^^.

van Nauarren, in't cafteel Xauier, fijne moeder ^ocko-^^H^^^'

mende, daer hy den naem af ghevoert heeft. Te Parijs ftu- Zambec-

derende liep groot pcrijckel dat hem fijnen vader foude'

t'hnys roepen ; 'ten waere fijne furter Maria Magdalena,
Abdilfe van't clooftcr van d'aerme Claeren te Gandien,

vermaert door haere heyligheyt, aen haeren vader ghe-

fchreuen hadde , dat hy doch Francifcum uyt de lludien

Hhh 3
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niet trecken en foiide , die nu al ghcceeckent ftondt op den

boeck vande Godtlijcke voorfichtigheyc als Apoftcl van

Indien. Sy liadde voorwaer in dien boeck ghelefèn, als fy

dat fclireef. Want liy is eenen vande pilaeren glieworden,

daer de Societeyt op ghebouwtis -, ende is nae Indien ghe-

reyft , foo Apoftolifch in fijn prediken ende leuen, dat liy

cerll oorfake gliegheuen heeft aen loannes den HL Co^
nin2:h van Portu^ael ende alle de Portus^iefen, van tot he-

den 'sdaeglis aen die vande Societeyt den naem van Apo-
Helen nae te worpen. In fijne reyfe te fchepe, des onnoo-

digh zijnde, bedelde nochtans fijn broodt; fliep op eenen

kabel onder den blaeiiwen hemel ^ leerde de ghefonde;

diende den fiecken , oock met fijne handen hun lijnwaet

walTchende; trock d'eene en d'andere met een foet ghe-

weldt tot het ghebruyck vande H. Sacramenten. Men
hadde in langhen tijdt te fchepe , iae oock te lande, fulcks

niet ghefien.

Te Goa crhelandt, heeft het terftondt al in croeden roe-

re geftek; hy gingh met eene belle achter de ftraecen, rafpte

alle de kinderen ende het grauw op, (leyptefe te kercke nae

de Chriftelijcke leeringhe; druckte ouer al de vreefe ende

hefde Godts inde menfchen, die buyten den naem van
Chriilenen, met de Rbligie niet met allen gemeyns en had-

den. Soo grooten ijuer en konde binnen de paelen van

eene ftadt niet langh ghefloten blij uen. Hebbende dan te

Goa een Collegie vande Societeyt opgherecht , is het hey-

ligh Euangelie wijdt ende breedc door alle de Rij eken en-

de fteden van Indien gaen verkondighen, foeckende de fie-

len in alle plaetfen daer dekoopmans om fpecerijen ende

peerlen liepen ; iae oock in eylanden ende onbeganghen

hoecken , die niemandt en plagh te bcfeylen , om datter

maer onghemack en aermoede te haelen en was. Hy is tot

binnen
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binnen laponien ( daer voor fijn' aenkomfte den naem
Chri STi ganfch onbekent was ) kloeckelijck inghedron-

ghen , fpotcende oock met de perijckelcn, die hem fijne

vrienden , weghens de tempeeiten , zee-roouers ende on-

bermhertighe menfchen voorfchoten. Nae't Apoftelfchap

van laponien ( als of hy noch nerghens gheweeft , oft niet

tot vervoorderinghe vanden Godthjcken dienft ghedaeii

en hadde
)
gaet hy op een nieuw beginnen. Hy keert fijne

ghepeyfen nae China , hy fèyker henen , hy wilter in^ al

weet hy datter niemandt in en magh fbnder den hals te " •

waeghen. Hy was nu aireede te Sanciano, een naeft-ghe- ..

leghen eylandt, ghekomen^als hem onverhoedts eene doo- doodty

delijcke fieckte, veriaeten van alle vrienden, inleen aerm
hutteken, ghebreck hebbende van alle dinghen, behaluen

van Goddijcke trooften , te neder leght: door kracht van

dewelcke, omme-fiende naedekuften van China, is ghe-

luckighlijck, behouden reyfe, in die fchoone hauen van

d'eeuwighe faligheyt inghefeylt, nae dat hy 55. iaeren ghe-

leefr, ende daer van de thien door alle de gheweften vaii

Indien onvermoeyclijck ghearbeyt hadde.

Niemandt en moet verwondert zijn , datmén hem fbo »^^^^

vrijelijck den tijtel van Apoftel gheeft : de Portugiefen
"^fjf/^^

ende Indianen hebben hem, leuende ende doodt zijnde, ^/t^or^^f»

alfoo ghenoemt. Onder dien naem wordt fijn graf noch
heden befocht vande Chriftenen ende vande Heydenen,

dk hulpe van doen hebben; fijne Apoftolifche gauen ende omj^jne

deughden hebben't verdient. De Uefde tot Godt ouerhep den^h^

fijn herte^ foo dat hy dickmael oock lichaemelijck vander
^^'

aerden opghenomen, met een blinckende aenficht , ende

brandende ooghen nae den hemel fiende , moeft bidden,

datGodt de kracht en de foetigheyt van fijnen gheeft doch

wilde maetighen^ want hy dien niet en konde ghedrae«

ghen.
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ghen. Sijne liefde tot de menfchen was bynae fonder cyn-

de; het bekeeren vanConinghen enConinghrijcken, van
fteden en landcn,docht hem leer weynigh te zijlij eeiicwe-

ende wz- reldt was voordatruvm hertete kleyn. Sijne lecringheii
raize en.

^j^j-j^^^ ^^^^ aldeihandc foorten van ^hedueris^he mirake-

len, oock vcrweckinghe van doode , tot oiier de twintigh

In adis in ghetalle, ondcifet : foo dat Zambeccarus dert fègghen.
Canon. J)at fijne "bereken jmt minder m zjjn ghe'^eeB als die njmdo

Zambec-<^^^^^^ ^fofiekn. Hy fprack vele vremde taelcn van verfchey-

caroin den landen , die hy noyt ghe leert en hadde, als of hy daer

^J^^^^' liadde aheboren crheweelt 'tis meer als eens i^hcbeurt,dat

hy prekende tot menichen van veeidcrhande landen, van

een ieghelijck foo vcrllacn wierdt , als of het hun eyghene

tacle gheweeft hadde. Hy droegh ghelijck den fleutcl van-

de herten der menfchen, om die nac fijne beliefte t'onfiuy-

ten, aide daer in te lefen al datter ghefchreiien ftondt. Het

was aen hem feer ghemeyn, toekomende oft verre-ghele-

ghene faken te fien^als teghenwoordighe. GhetuyghenifTe

magh «jheuen eene (^heichiedeniile diekofen uyt diiyfènt.
la G-V ' At ^' ^
y jyj Hy hadde te Malaca de Portuiiiefen verweckt, om te-
teghen de J ia -Tt i r i

• • j

'Vijanden giicn ccn vlotc vandc Accnen, Heydcniche vijanden van
derChrt-^^^-^ CliriftcUjckcn naem , te gaen ilacn. De kanffewas

vvTenr onghelijck: want de Heydenen waeren veleduyfenden^in

teglien-deel alle de maghc der Portiigiefèn bellondt in •

twee hondcrt en dertigh mannen in acht fchepen vcrdeylti

ctide noch, door een onghekick, den Admirael iiytloopen-

-de (al hoe wel fonder verlies van foldaeten) en dat in't ghe-

fichte van heel de ftadt, eiheracckte te gronde. De mon-
-den en konden nietlangher gheflotcn btijuenrmen begonft

teghen Xauerium uyt te vallen. 'tWafler mede ghegheckc,

twas met het bloedt der Chrillenen ghefpcclt, 'twas foo

vele klocck-hcrtighc mannen n*ae de vlccfch-banck ghe-

fondcq.
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fonden. Xauerius hadde wercks ghenoegh, om de ghe-

moeden te llillcn, belonende dat het verlies van een fchip

dobbel in foude komen, eer dien dagh ten auendt quam;
ghelijck'cghefchiedde. Want twee ïchepen wel bemant,

wefende vande Molucken afglicfteken , zijn voor der fon-

nen onderganghinde hauen van Malaca ingheloopen ; eii

hebben haer, door de vierighe vermaeninghe van Xaue- .

rius, by d^anderevervoeght^om ghelijcke eere tegaen be-

haelcn. Nae vertoef van vele daeghen, foo daer noch ghee-

netijdingheên qiiam^iae de Heydenen binnen Malaca nu
bego-iiten uyt te ilroyen dat de Chriftenen al verflaeghen

waeren; wierden de herten noch eens foo {eer vernep.en,en-

de de ton^hen noch eens foo fterckte^hen Xauermm she- ^

roerr. Soo dan, den heylighen man klimt op den preeck-

floel, endein plaetfe van prediken begint den flagh tuUchen

<ie twee vloten foo natuei lijcï^ te be{chrijuen,als ofhy hem
voor fijn' ooghen ghefien hadde, die nochtans op de ri-

uiere Parles dry-hondert mijlen van daer gheichiedde. Op'c

eynde vermaenthy de ghemeyntc met een bly ghelaedr,

datfc de handen nae den hemel met danck-fegghinghc

oiier'de verleende vidorie (buden uytfleken , voeghende

wel bcfcheydelijck den dagh daer by , wanneer men de

Portiigicfche fchepen met ghefondcheydt endebuyt bin-

nen Malaca wederom fonde fien keeien. 'tWelck oock
alfoo ghebeurtis: wantdevióborieiife vlote ten gheftem-

dcn daeghe en plaetfe ghelandc is, met vollen monde ver-

liaelende alle d'omftanden vanden flagh, daer vier duyfenc

Heydenen ghebleiien,ende alle hunne fchepen, met verlies

alleen van vier onfe mannen, ghenomen oft ghefoncken

waeren.

Niet alleen en heeft Xauerius te water ouer de vijanden ende tt

Godts den meeftcrghemaeckt, maer oock te lande. Want ^^"^^*

li i föo
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Franc, foo de Bagadeii ( een barbarifch gliebroedfel van Indien J

ofT ^^^ ghewapent ende fterck in ghecal met groote dagh-rey-

de Monteren aenquamen , om de Chriftenen van Trauancor ende
in Relat. Comorino 5 die al van Xauerius ghedoopt waeren^t^oiier-
^^* rompelenj foo is den kloecken helde, fijne kinderen in rufte

laecende;, alleen teghen de vijanden te velde glietrocken^

ende heeftfe met twee <?rammoedi;jlieoodien endeeene

ftraffende tonglie doen IHUe ftacn. De Capiteynen Toch-

ten het legher aen te diijuen , maer de foldaten en wilden

niet voorts: den fchrick was te groot door de dreigemen-
ten (ghclijckfe feyden ) van een aenfienlijck man in't fwert

ghekleedt, die tTamen met Xauerius aentreedde, ende dede

alleenlijck door fijn gheficht aen alle die verwaende Bar-

baren de wapenen uyt de handen , ende de herten inde

fchoenen fincken. Sy hebbcn*t welvoren , die meynen dac
met A»»/-het dcnH. Ignatius is ghewecft, alfdan noch leue^de , die

%^athu, fij^^ alderüeffle kindt van foo verre is komen helpen. AF
iae van hoc wcl dacr ghcen twijfel aen en is,ofonfen Saligh-maker
C H R I- f^J^^ gj^ J5 oock inde weyr gheweell oucr de befchermin-

\dite^ ghe fijns dienaers: die hem op eenen anderen tijdt dry

daeghen en dry nachten^op eene luycke^tufTchen de baerca

van een hollende zee onbefchaediijht heeft doen vlotten.'-

ende wiens beeldt fomtijdts in het cafteel Xauier gheficii

is gheweeft fweetende waeter en bloedt , als Xauerius

ergens in Indien met perijckel omringhelt was; als of dien

grooten meefter^ op eene menfchelijcke maniere^benauwt
hadde gheweeft, uyt vreefe van foo goeden knecht te ver-

liefen, die hem alleen door het doopfel ouer de thicn hon-

dert duyfent fielen ghewonnen hadde. Dus foudc men
aen den H. Xauerius te plompen onghelijck doen , indiei>

men hem den doorluchtighen tijtel van Apoftd van d'In-

dicanieten gaue»

Doch
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Doch hy en was 't niet alleen. Ontaliijcke meer andere

2ijnder door heel Ooflen ghefpreydt gheweeft^die ouer ai

hunne fielcjlichaemjfweec endc bloedt by gheftelt hebben.

Hier cenen CamerSj ecnen Gomez, eenen Hentiquez,

cenen Fernandez, eenen Villela,- daer eenen Carnero, eenen

Almeyda , eenen Riccio , cenen Cataneo, eenen Maftrillo,

niet noch fes hondert dierghelijckc : maer eenen fteeckc

daer fijn hooft uyt bouen alle d'andere , te weten Gafpar Gafp^r

Barzxu5^die blinckende peerle vande Nederlandtfche croo- -^f^^^-*^

nc,want hy in Zeelandt gheboren was/cis ghenoeghte met z^ant

aendachtigheydt te bemercken , hoe de Godtlijcke voor-^^«^'

fichcighcydt inden roep cnde lenen van defen haeren
%'"^J^*'

vriendt ghefpeek heeft. Gafpar trcckt nae Portugael voor

knape die fijnen meefter vol^hde, om daer fijne fortune

'te maken : die hy ichier al ghereedt vondc. Want eenen

krachtighen gheell, als eenen voorfpoedighen windt,

ioegh hem nae Coimbra inde hauen vande Societcyt. AI
waer hy eenighen tijdt ghelijck op ancker gheleghen heeft;

tot dat hy wijsheydt, vierigheydt, liefde, volftandigheydt,

cnde andere ReUgicufè deughden gheladen hebbende, heeft

by lafte van fijnen Ouerften noch eens feylghemaecktjende

ïs te zeewaerts ingheloopen, nemende de ftreke van In-?>'^<^i^

dien, daer dierghelijcke goederen ten hooghftcn gh^wilt ^^^^ƒ'^'''

waeren. Xauerins heeft hem omhelft , als een man uyt

den hemel ghevallenj hy heeft terftondt ghemcrckt fijnen

onbluflchelijcken ijuer in't bekeeren vande verblinde Hey-
denen, int onfteken vande verkilde Chriilenen, in t mor-
(èlen vande verfteende fielen; ende heeft feer wijfelijck

ghcoordeelt, dat Gafpar was ghelijck een moedigh peerdr,

gheduerigh brieffchende ende ftampende, 'twelck wel
cenen ftercken toom, maer gheene fpooren van doen en

hadde. Hy heeft hem dan ghefonden nae de maghtighc

I i i i iiadc
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ftadt van Onnuz, inden middel-fchoot vande Perfiaenfche

zee gheleghen ; met uytdruckelijcken laft, dat hy fich van

fijne daer niet roeren en foude tot naerder orden, 'tïs onuyt-
vverc- fprekelijck wat hy al op den tijde van feuen iaeren uyt-
^"* gherecht heeft. Andere werck-lieden vanden wijngaerdt des

Heeren beleden, dat hy alleen meer dede, dan thien andere

vande kloeckfte. De loden hebbende hem ghehoort 'm

hunne Synagoge difputeren, {èyden dat hy eenen twee-

den loannes Baptifta was. De Heydenenen noemden hem
niet anders, dan den grooten Priefter der Chriftenen. De
Sarafijnen , die niet en pleghen toe te laeten, dat de Chri-

ftenen in hunnen Coraen oft tempel de voeten (lellen fbu-

den , leydden hem van felfs daer in, fijne handen kuflendc,-

Sijne heerfchappije oucr alle ghemoeden der menfchen

is foo hoogh ghegroeyt, dat hy op eenen tijdt ( foo hy niet

langher lijden en konde datmen Christvm by Ma-
hornet vergheleeck) in vollen daghe heeft derren een cruys

achter ftraeten voeren, ende 'tfelue met eene proceflie van
finghende kinderen, in*t midden vanden Sarafijnfcheii

Coraen planten , al dat Mahometaens gliefpuys
(
ghelijck

gheflaghen honden ) met vreefe wegh-loopende. Zijnde

nu meefter vande plaetft, heeft de deure van t Coraen met
calck en lleen doen toe bolwercken^nict teghenftaende dat

den Sarafijnfchen Coningh felue inde ftadt was,, fonder

fïch te derren roeren. lae *twas met den Coningh foo ver-

re ghekomen, dat hy nae het heyligh doopfèl ftondtj,

'twelck hy oock ontfanghen foude hebben , en hadde fijne

moeder en de reden van Staet niet ghedaen, die hem we-
ftjne derhielen. De faelighe ure ghekomen zij nde, op de welckc^
doodt,

j^^^ kloecken Zeeuw nae de verdiende kroon foude gaen

verfcheyden , heeft hem Godt met eene glorieufe doodt

ghclijckmatighaeii fijn leuen vereert. Want foo hy befigh

was
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was met fijne laetfte predikatie binnen Goa, ende mee
fulckeen Godtlijckgheweldt uytviel, dat hy alle de her-

ten dedebeuen ende fcheuren ; hebben hem op eenen boe

fijne krachten begheuen , ende is korts daer nae ghelijck

eeWi vromen Capitcyn (chier al iftaendegheftoruen.

HET DERDE CAPITEL.
Vmdm goeden nmm der Societep^dk inden Suy-

deny VVeJien , ende Noorden , door ApHolifch^

mpLnnen ddcter njnj^rejt ü.

s ghenoegh door den Ooften ghewandelt j laet ons

_nu eens te rugghe nae den Siiyden , dat is nae Afrijc-

ken, keercn. Inde kufte van .Barbarijen , ligghende te-

ghen oixr Sicilien ende ItaUen , heeft haer de brandende J^cohiu

liefde van lacobus Laincs , tweeden Gencracl noch bo- ^^^^^^

uen ghemeit, by defè gheleghenthcyt vertoont. *tWierdty?f« van^

goedtghevonden de ftait Aphrodifium ( teghenwoordigh de Soae^

Africa,oft, ghelijckfe vande Mooren ghenoemt worde, jr^^^

Mehedia ) tuilchen de handen vanden vermaerden zee-roo- %»,.

uer Dragures niet langher te laeten.. Soo is dan de Paufè--

lij cke ende KeyièrUjcke maght, ende Laines mede in'c

ghefelfchap van loannes Baptiila Vega Viceroy van Sici- Hiftor..

Een, daer henen ghefeyk. Van alle kanten waiTer werck Societ.

voor fijnen ijuer. Ter zee vreefden dematroofen ende fol- „ ssl^^'

daeten door onweer te vergaen , en lieten den moedt met
groot ghefchrey ende misbaer finckcn. Maer hy heeft hen
^tontvallen hert€ noch eens inden boefcm ghefteken^verfe-

kerende van Godts weghen, dat fy ghecnen noodt en had-

den, als fy oock niet en deden. Te lande fiiemender vele

door Lcgher-fieckten^ ghefproren uyt onghemack ende hit-

lii
J,

^:
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te van dat brandaide landt van Barbarijen. Hy heeft alleen

met eenen mede-ghefelle Martinus Carnoza de ghefonde

verfterckt, en de ficcke glieliolpen. In*t bcftormcn vandc
ftadt^ hadden de Chriftenen te doen met ccncn hoop ra-

fende ende vertwijfelde gaften , die nu ghelloten hadden
te winnen oft te fteruen : Laincs ghingh hen kloeckmoe-

dighlijck voor , met het cruys inde handt ; ouer al win-
nende d'afFedien der menfchcn, ende , dat hy meer achte-

de, de fielen.

Willen wy nu wat dieper in Afrijcken te landewaerts

in treden , fuUen fien dat den aibeydt van Laines maer
eenen voor-flagh en is gheu^eeft van't ghene vele andere

.

Hiftor. ghedaen ende gheleden hebben. Den Patriarch van Alex-

l.s.Scó^.'
^i"idrijen gaf hope, dat d'afghefcheydene Kercke der Coph-
ten met de Roomlche foude vereenight worden. Soo is

daer vanden Paus Pius den IV. eenen ghefandt vande

Socicteyt Chriftophorus Rodriguez met loannes Baptifta
Chnflo^ Elianus henen ghefonden. Sy hebben met bitteren ar-

MrL beydt ende groote perijckelen aen vele Cophten byftan-

guez^en- digh gheweefl, ende meteenen vele Chriftenen (die daer
deioan^

fuclitcden onder d'onmenfchelijcke flauernije der Turc-

LlmnL
' ken ) vertrooft. Daer fouden veel meer vruchten ghe-

ghe[oH^ volght hebben, waer't dat den Patriarch fich van eenighe
jff«^5

bedriegheUjcke oor-blafers niet isn haddc laeten vertwey-

tnarch fclcn. Ehanus fiondt op de naefte maete van fijne lee-

v^Alex^ ringhe met fijn bloedt te beveftighen, zijnde van fijn*
ém^njen,

^y^^^y^ moeder , die van loodfchen bloede ende religie

was, verraden. Chriftophorus droegh hem een* heylighe

ialoefie, als fijn perijckel van fteruen op*thooghfte was:

'twelck te min vremdt moet duneken , hoe hy dickwilder

plaghte ghetuyghen, dat hy inde Societeyt ghekomcn
T/as op hope van veel vcrdriets tulTchen de Barbaren te

lijden.
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lijden, ende oock ( Iiadde'c Gode belieft) fijn leuen met

een' harde Martelaers doodt te fluyten.

Al die is noch weynigh , vergheleken by 'tghene in ^en Co.

Abaflien oft Mooren-landc van Prelte-Ian ghepalTeerc is.
*^^fY-^^

Daiiid Coningh der Abaffijnen verflaghen ouer de me- neeyfcht

nighte van foo vremde viclorien der Portugiefen in In- eenenPa^

dien, heeft door ambaffaden ghelbcht fich met den Paus
^''^'^''<^^*

van Roomen in't crheeftehjck, ende met den Coningh van

'Portugael in*t tijdelijck te vervoeghen. Daer en tullchen

lieper eeneprophetije in't Mooren-landc uyt Egypten ghe-

fproten, dat omtrent dien tijdt eenen Patriarch ende meer

Priefters van verre landen fouden komen, ende d'Abaffij-

nen onder de ghehoorfaemhcydt vandeRoomfcheKerckc
doenbuyghen, endealfoo hccfnoer herknoopen , 'twelck

den godtloofcn Diofcorus ouer foo vele hondert iaereii

ghebroken hadde. Hier ouer is Dauid komen te fteruen,

,

ende defeforghe by fijnen foon Claudius ghebleuen ; den

welcken van loannes den III. Coningh van-Portugael,

,

ende door hem vanden Paus verkreghen heefr, datter eenen

Patriarch met meer Bifchoppen ende Priefters nae Abaf-

fisn fbudcn gheftiert worden. Sy wierden uyt de Socie-

teyt ghekofen; den H. Ignatius goedt vindende , datmeii
jJJ^^

gheene Bifchdommen,dieghcen' andere renten en h'SiA.' Nunnez.

den, dan ellenden, perijckelen, aermoede, vervolghin--^^^*'^^-

ghen, weygheren en foude : foo wierden dan ïoan.Nun-
^tnarTh

nez Barretto Patriarch van Mooren-landt ; Andreas Ouie- mettwee

do ende Melchior Carnero tot Bifchoppen ghewijet , om ^^fi^^F-

d'een nae d'andere de plaetfe vanden Patriarch te bedie-^y^^,'^

nen, in gheval hy quame te fteruen.Oaer wegh diende den Omedo,,,

Patriarch op zee aende fieckc, helpende die nae fiele ende
TjJ/^.;;^.,.

lichaem, ghelijck eenen ghetrouwcn knecht oft gocdt- car>7c re, „

hertighen vader doen foude. Soo daer een leelijcktempeeft^'^^/^'*^^^^«
1 vvordaozy-

opg
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opgherefen was, heeft het by mirakel gheflift, door water

dat l'iy <j.liewijet enoucr d'onftuymighe baeren ghegoten

heeft. Te Goa, verilaen hebbende uyt den mondt van

Gonfaluus Rodriguez (die vanden Gouuemeur van Indien

nae Abaflien voor uyt ghefoiiden was, om aen den Pa-

triarch den wegh te baenen). dat de poorten van t Mooren-

landt voor eenen Patriarch noch niet wijdt ghenocgh open

en ftondenj nam nochtans voor hem dweers door alle pe-

rijckelen te gaen breken, om fijn ampt te bedienen. Wclck'
hyoncwijfelijckoock foudeghedaen hebben,en hadde hy
niet door racdt, die hy teghen reden niet afflaen en moghce,

wederhouden gheweell. Wat fal dit vroom herte, dat van

liefde bernt, nu gaen uytrechten? de handen zijn hem ghe-

bonden. Hy liicht onder den Inyfter van eenen grooten

tijtel, Tonder bcdieninghe, hy bidt daer van ontllaghen te

zijn, als hy immers niet en magh aerbcyden ; hy wenfchc

om erghens binnen de Societcyt inden minilen kcuckcn-

dien II onbekent te fchuylen : ende tuiTchcn dat Iieyhgh

Tarret- ahcwocl van hondctt foodanidie vicri^^he bedieerten jraet

'^'**-'^^^^^- nae d'andere wereldt reyfen, om den loon van fijnen ijuer

te ^hcnieten. Den ^lans van't ieuehdi^h ende ichijncndc

lichaem gaf nae de doodt de grootte van fijne heyhgheyt

ghenocgh te kennen. Hier ftondt de plaetfe vanden Pa-

Oaiedo triarch (lu open voor Andreas Ouicdo, die aireede, ghe-
comt m duerende noch het leuen van Barrettus, in dit Pajck ghe-

fUetfe, raeckt was, en hadde daer ^hevonden dat hy niet en iocht,

dat is , eene beleefde encJe ouercrcffelijcke onthaelinghe;

maernicc ghevonden dat hy focht, te weten, de tocghcne-

ghentheyt van des Coninghs herce om de Roomlche Re-

ligie, volghens fijne belofte, t'aenveerden. Wat hy fchreef,

wat hy dcde inet dagelij ckfche difpu tatien, ende openbaere

inondt-ftoppinghen van alle de voor-vechters der Abat
fijnfche
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iijnfchc dolinghen^en konde op den hardtneckighen Co-
ningli niet winnen, niet tcghen-ftaende dat vele van fijn*

onderfaeten de bekende waerheydtomhelfden. Dies ach-

tervolghende Oiiiedo , voor eenen tijdt fijn affcheydc ne- voorfeght

mende, heeft aenden onbcdachten Piince , met eenen die- ^^„^7
pen iïicht, d'aenftaende neder-laeghe voorfeydt, inde wclc- doodt,

ke hy korts daer nae van fijn volck verlaetcn, en vande

vijanden ouervallcn, doodt op de plaetfe ghebleuen is.

*tWaere te wenichen ghewecft, dat hem fijnen naekome-

lingh in dit ongheval eens ghefpieghelt hadde. Defen was
Adamas, fijnen broeder, thienmael ergher als Claudius,

een onjjhetemt ix)n^h-shefel, doordroncken vande Sara-

fijnlche dolinghen , die hy in fijne ghevanghcnide tiif-

fehen de Turcken gheleert hadde. Hy fpoogh vier cndc V^ ^^^-'

vlamme tediende Chriftenen. Maer Ouiedo ftelde'r ficli '^f^""^'

met een onwinbacr herte teghen , derrende den Conin^h*^

plat in fijn aenficht fegghen, dat hy^weer'c fijne Maiefteyc

liefoftleedt was, niet achterlaeten enfoiide van fijne fchae-

pen tot fteruens toe voor te itaen ; de welcke hy , van foo

verre landen, door Godts endc fijns Stadchouders op der

aerden wille, was komen foecken. Den wrecden Coningh
hadde nu de handt aenden fabel, om den onnoofèlen Pa-

triarch, niet beters verwachtende, het hooft te klieucn; en

hadde de Coninghinne, met d'omftaende Princen, opvlie-

ghendede moordt niet belet. *t\Vas dan gratie, dat Oiiie-

do met fijnen mede-ghefèl P.Francifcus Lopez, nae eenc

fchroomelijcke fteen-rotfevoor fijne ghevanghenilTe ghe-

fonden wierdt, alwaer hem een ghebodt vanden godtloo-

fen Prince op de hielen volghdc,datmen hem met dcneer-

ften fonde van kante helpen. Doch is by mirakel bewaert

geweeft. Want de huyf^vrouwe vanden Heere,die den wil-

le des Conindis in't werck moclle lej^hen, bewecght door

Kkk het
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het acnfcliouwen van een wonderbaer licht in't hutteken

van Ouiedo fchijnende, heeft ecrft by haeren man,nae
der handt by den Coningh fèlue (die van haer inaeghfchap

was ) fijne doodt verbeden. Wat moght het helpen ? 'tLe-

iiai wordt hem ghefchoncken , om hondert dooden tuf-

fchend'aermoede, verdriet, verdruckinghe, ende alderleye

ellenden te fteiuen. Dat was Bifchop , dat was Patriarch

zijn. Alle fijnen trooft beltondt in't helpen vande ouer-

blijffelen der Catholij eken aldaer , ende feker betrouwen,

dat fijne verduldigheydt aende Godtlijcke ooghen niet

onbckent en was.
Gon[aU ^j^j. j^^^j. ^^y^ ander ftraelende licht omtrent d'uyterflc

paelen van Afrij eken, teghen Indien aen, Gonfaliius Sil-

ueira^dolende tufichen de Cafres de fwertfte , iae boofte

van alle Mooren. Wie en foude fich inden ^heeft niet ver-

heughen, fiendefbo edelen man, nae dat hy inde Societeyt

huyfen ende Prouincien gheregeert hadde^te voete nae Mo-
nomotapaloopen, gheladen met fijn mif-ghewaet/es hon-
dert Italiaenfche mijlen langh , door boOchen, rotfen,

herde weghen, riuieren en beken, daer hy fomtijdts tot

aenden hals toe infchoot? 'tWas de pijne weerdt , om Co-
ninghen en Princen te gaen doopen , ende eene foo door-

luchrighe doodt te vinden , als bonen verhaelt is. Sijnen

mede-ghefel Andreas Fernandezis nae de doodt Gonfalui

wel in'tleuen ghebleuen, maer in't midden van perijckelen

ende vervolghinghen thien reyien op eenen dagh fteruendeo

Dierghelijcke fchouw-fpelen zijnder in Manicongo ende

andere Pvijcken van Afrijcken tefien ; maer 'tis tijdt nae

Wefl-Indien te gaen feylen;, en in't voorby gaen te befich-

tighen wat daer ghebeurt.

Zijnder rouwe ende barbarifche menfchen onder de
vv^. cappe der hemelen ^ dat zijn de Weil-Indianen , ende nae-'

De So-

cteteyt in
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mentiijck die vanBrafilien,Iieeloiivernufc,enfchiGr oiiredc-

lijck in alle dinghen , uytghenomen datfe van nacuere

wcghe op de mufieck vallen. Die euen-wel niet teghen-

llaende zijnfe tot kennilTe ghebraght, en hebben hunne

wilde koppen onder het foet iock van onfen Saligh-makec

gheboghen. Waer in de Societeyt gheen kleyn deel en heeft.

Die eerft daer henen trock, ghelonden vanden H. Ignatins,

was Emmanuel Nobrega, en wierdt ftracks van dry andere

vrome helden, loannes Azpilqueta, Aloyfius Grana,

lofephus Anchieta ghevolght; van de welcke den lactften

om d'ontelbaer menighte van fijne vremde mirakelen, lofiphi^j

daer hem Godt mede vereerde , bouen d'andere vermaert
"I^J^fj^^^^

gheweeft: is. Men feght niet te veel, alfmen hem in fijne ^.^/j;»

wonderbaere wercken, eenen tweeden Moyfesj in't door- deugh-

gronden van duyfent gheheymcniiTen , cnde voorlègghen
J^^J/',

van toekomende faken, een vande meefte Propheten ; in't Un.

fpclen met luypaerden, ende 'ti^hebieden ouer d'elcmenten

ende wilde dieren , eenen tweeden onnoofelen Adam in'c

paradijs j in fijnen ijuer ende liefde, eenen wadrachtighen

Apollel van Weft-Indien noemt. Die weten wilt , wat
^hemack foo ^rooten man , tulTchen de wilde c^hefocht

heeft, cniz noch heden-'sdaeghs vele andere gaen foecken^

magh dat lefen in eenen fijnen brief tot den H. Ignatiüm

ghefchreaen : Vl^y hebben, feght hy, hierghe'^oondt ouer de

f^intigh in een (term hutteken njxn houdt endejlijcl^ by een ghe^ \

plackt , ende met firoy ghedeckt , Veerthien flappen Ungh ende

thien breedt. VVy en Joecl^n nochtans gheen meerdere ruymte,

ghemerckt de hribbefoo breedt met en loas^dder den Heere tnghe-

leghen heeft , noch het Cruys daer hy aen gheflorven ü. Kofl:

ende kleederen moeiten op de wooninghe paffen. Sdo zijn

dan de kleederen anders niet gheweeft als ftucken van onde

feylen, fwert gheverwet, ende ^rof , by een ghenaeyr ; den

Kkk t
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koft , eeiiiglie krayden uyt het water ghefodeii». Wat cii

doet de liefde Godts niet wel fmakeii ? Moghten wy nu
met ftaede ende moeyte de landen van Mexico^ Pérn,Para-

quaria, ende Florida gaen doorwandelen j hoe dickwils

fouden ons Petrus Rodriguez , Francifcus a Trento, Bal-

thafar Pinna , Stephanns Auila, ende foo vele andere hou-

den ftaende ? Maer 'cis tijdt wederom nae Europen te

keeren.

In spai' Spaignen en Portugael ghelijck fy de Weft-Indifchc
gf« en

l^ii^dei-i mecft verouert hebben , foo hebben fy die meeft

ffaei. van Apoftolijcke mannen voorficn. Nochtans en hebben

daerom haerieluen foo niet beroott, of hebben vele fpie-

ghelen van volmaecktheydt behouden. Dry Coadiuteurs

(
ghelijck wy die noemen) oft mede-helpers, hebben 'm

Spaignen met veleouer-trefFelijcke deughden,als ftraelen,

uyt de donckere hoecken van hunne ootmoedighe dien-

ften ghefchenen: Francifcus de Villa-real, loannes Xime-
nez, Alphonfus Rodriguez. Francifcus hebbende vol-

maecktelijck tot de feuentigh iaeren , cenfdeels in Andalu-

fien, anderdeels in't landt Florida ende de ftadt Mexico

gheleeft, is met eenen foo wijdt-beroemden naem van

heyligheyt gheftoruen, darter, ( als elck een met groot ghe-

drangh quam gheloopen,om iet van fijn heylighdom te be-

komen )eenen ghevonden is geweefl:,die fich te voren door

de biechte wilde fuyueren , op datter niet in eens fondaers

handen en foude vallen, 'twelck een foo heylighen menfch

oock van verre maer gheraeckt en hadde. Niet min vol-

maeckt en is loannes gheweeft, ende Alphonfus noch
meer: den wekken dry-en-dertigh iaeren achtervolghens

portier in*t CoUegie van Mallorcawas, alwaer hy dick-

mael van verfcheyden Heylighen befocht, ende vande Co-
ninghinne der Enghelen ielue met den foetcn naem van

haeren
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haeren (bon te zijn, ghegroet is ghewecft.Wat credit liy nu

inden hemel heeft, doen fijne mirakelen blijckcn.

In Spaignen zijn noch tot heden toe in groocen aenfieii

de naemen van Araozius ende Buftamantius.Didacus Mar-
tinez was foo vlammende nae Godt, dathy, om fijnen

brandt te bliiflchen^diiyfent ende vier vcykn op eenen dagh
deeuwighc goedtheydt met inwendighe wercken van

liefde plagh t'omhellèn. Balthafar Aluares en is niet al-

leen aenfienelijck door den glans van fijn' eyghcne hey-

ligheyt; maer Itaet noch omringhclt inden hemel met vele

ghceftelijcke kinderen,die alle in deughden ende mirakelen

hebben uytghefchencn: te weten Francifcus Corduba, An-
tonius ende Francifcus Padilla , Francifcus Godoya , Chri-

ftophorus Gonfales, Ludouicus de Puente ( die fijns mee-
fters leuen in druck uytghcgeuen,ende foo nae-ghevolght

heeft, dat andere verweckt zijn gh eweeft, om 'tfijne te be-

fchrijuen ) loannes Ortunez , ende meer andere. Van Or-
tunez heeft Balthafar op den ftoel derren verkondighen,

dat hy inde leuens vande heylighe Vaders van E^ypten
ende andere wildernilTen noyt grootere faken ghelefen en

hadde, als hy in Ortunez hadde ghefien. Waerisnude
H. Terefia ghebleuen ? Die plagh haerfeluen voor s^he-

luckigh te achten, datfè in't gheeftelijck beftier van Bal-

thafar ghevallen was. Sy heeft hem aenden autaer ficn Vita Bal-

ftaen met eenen krans van blinckende ftraelen ehekroont:
^"^^"^^^

fy heeft ghetuyght datfe uyt den mondt van d'eeuwii^he c.n.f-i.

Waerhcydt verftaen hadde , datter doen ter tijdt op der

aerden niemandt van foo verheuen heyligheydt (daer leef-

dender nochtans vele ) als Balthafir Aluares en leefde, ende
in ghevolgh van dien dat hem een' ouertreiFelijcke woon-
plaetfe inden hemel toeghefchickt was : iae heeft 'tfelue

nae haere doodt verfchijnende beveftightj en daer by ghe-

Kkk
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voeght, datle hacr kende voor een kindt vande Socicteyt,

cnde aen haeren biecht-vader nu noch eerbiedinghe inden

hemel bewees.

Reyfende van Spaignen nae Portugael^ endedoorloo-

pende de Collegien vande Societeyt (die aldaer ghefon-

deert is gheweeft door Simon Rodriguez, een vande thien

eerfte mede-ghefellen vanden H. Ignatius) fuUen wy ouer

al de memorie van heyÜghe mannen fchier fonder ghetal

aengheteeckent vinden. Hoedanighe Chriftophorus Bri-

gantius^DominicLis loannefiuSjEmmanuel ValefiuSjFerdi-

nandus RodrigueZ;, Alphonfos Nannius Barrettus^ Ludo-

uicus Gonfakiüs, loannes Rebellus, Petrus Fonieca, Anto-

nius Pinna, ende dierghelijcke meer andere gheweeft zijn.

'tis onmoghehjck al hunne daeden t'oucrloopen,dus moe-

ten op dit pas alleen met de naemcn re vrede zijn. Doch
en konnen niet naelaeten, de deughdt van Sebaftianus

Barradius met den vingher aen te wijfen, die foo groot is

gheweeft , dat de toehoorders , (oo den wqerdighen man
door ouderdom ende fieckte niet meer prediken en konde,

verfochten dat hy immers op den ftoel foude klimmen;

ter wijle doch, nae hun fcgrghen, 'taenfchouwen alleen van

dat heyligh aenficht krachtigh ghcnoegh was om alle

herten te beroeren.

jndelan^ "W^y koiiicn allcnghskens naerder en naerder aen den

^y Noorden : ende fouden mos^hcn vreefen voor de killende
n ie den ' in ƒ" i t

Noorde, koude vau die gheweften, 'ten waere foo vele bernende

vieren ons ouer al te ghemoetc quaemen. Het eerfte licht

Petrui van de Noordtfche duyfternilTen is Petrus Faber. Sijn va-

Fahtvy der-landt was 't^heberghte van Sauoyen-, fijn' ouders , on-

noofele fchacp-herders; fijn eerfte ambacht, de fchaepkens

te weyden. Goit heeft defè onbevleckte fiele onder d'on-

noofele dierkeiis wel weten te vinden, de fclue foo d rij-

nen de.
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ueiide, ende met fijne liefde onftekende, dat hy in fiju

twaelffte iaereeiV eeuwi^lie fuyuerheydt aeii hein , onder

de ghetuygenilTe alleen vanden hemel en de fterren, opghc-

draeglien heeft. Ghelijck hy aende lludien door Godts

befondere ghehenghenifl'e raeckce^ alfoo is hyer oock door

twee herde weghen van arbeydt ende aermoede door-

gheraeckc. Hy wierdt te Parijs den eerll-gheboren foon

van Ignatiiis. Sijnebeghinfelen waerenfoo vol van vieri-

ghe driften, dat hy fbmcijdts vijf ende fes daeghen fbnder

eten ende drincken bleef^ en heele winterfchc nachten on-

der den blaeuwen hemel met fneeuw ouerdeckt, ftijf ende

bynae vervroièn(doch 'therte onder den (iieeuw ende vorfl:

van liefde brandende ) mee bidden ouerbraght. Soo faeii

de Societeyt nu als Religie beveftight was , wierdt hy by-

kans in alle ghewellen van Europen verfochr. Coninghen,

Princen, Republijcken^Archsbifchoppen ende Bifchoppen

fonden om hem. Hy heeft fich al mede in Neder-landt

te Louen met verwonderinghe laeten fien. Maer nerghens

meer als in Duytflandtjen bonen al te Geulen ghearbeydt,

om defe Catholijcke ghemeynte teghen haeren afvalli-

ghen Bifchop, ende voorder *theel Rijck teghen het rijfen-

de venijn vande ketterij e te verfekeren. Ten eynde noch-

tanSj hebbende Porcugael , Spaignen, Italien, met lefTen,

predikatien, enhulpevan alle verlaetene menfchen door-

loopen, is met alle mans verfachten ouer 'tverlies van fu le-

ken pilaer der H.Kercke, re Roomen gheftoruen. Andrcas

Ouiedo, dien vromen Patriarch van Abaffien^ hier voren

ghemelt, fchrecf van Gandien (alwaer hy alfdan was } nae

Pvoomen, dat hy hem in d'ure van fijn ouerlijden met het

bruydlofc-kleedt vande hemelfche glorie vercicrt , crhefien

hadde. lae foo langh hy te Gandien leefde, voor fijn ver-

treek nae Mooren-landt,plagh alle iaercncene witcekeer(Te

nae.
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nae P.oomen ce feynden, biddende den H. Ignatium^dat hy

die doch op*c graf van Petrus Faber tot ghetayglieniflè

van fijne befbndere deuotie wilde oniteken, ter tijdt toe

dat den Pau fel ij eken Stoel ('cwelck hem docht eer langh

te verwachten ftondt) den feluen voor heyligh acn heele de

Roomfche Kercketen toone ibude ftellen.

ciaMdim NefFens Faber magh Claudius laius, oock een onder de
laiH^i

thien cerftc kinderen van li^natius, gjacn, heel DLiytllandc

door, maer principalijck in Swaben, Bcyeren en Oollen-

rijck vooreenen Apoliel vermacrt. Hy is tot vericheyden

Synoden gheroepengheweeft , om teghen de ketterijen te

helpen ftrijden : maer heeft meell:, wat man hy was , in't

Concilie van Trenten ^hetoont. Den Roomrch-Coning;h

Fcrdinandns hadde hem bynae met'tBifchdom vanTrielte

ouerv^allen ; maer hy is't ontloopen. De Hertoghen van

Ferraren prefenteerden hun paleys voor fijne wooninghe,

maer de gail-huy fen ftonden hem al beter aen. Eyndehjck

nae hienighvuldighen arbeydt ende aermoede uytghe-

merghelt zijnde, is rijckelijck met verdienden gheladcn,

re Ween in Ooftenrijcknae den hemel ghevaren. De Ca-

tiiolijcke Religie in Duytflandt hadde moghen voor af-

breucke vreefen, door de doodt van twee fulcke mannen;

*ten waa'e Godt rvvee andere in hunne plaetfe , te weten

Kikolam Nicolaum Lanoyum,ende Petrum Canifium, verfienhad-
Lamym, dc, alIc bcydc uycncmendc in deughden^den tweeden oock

mJ Ca-^^^ fijne doodt door mirakelen ichijnende, gheHjck op
«///^; een' andere plaetfe breeder ghefèydt fal worden.

inFrackc ^^^ Vrauckrijck, daer de Societeyt ecrft gheboren is (en

rï/f^,/^^-naementlijck re Parijs) heeft Pafchafius Broetus al mede
j.jajnu

y^^\^\Q thien eerde in alderhande deuijhden , maer fonder-

hngn in licMe tot lijnen euen-menlch uytghelchenen , als

hv inden dicnii: vande haellii2[he fieckte ( diemcn fedit dat

voor
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voor die reyfe ruym tachentigli dnyfent menfcheii int

graf lleepte) fijn lenen onveiiaefdelijck byghefet heefr.

*cWas een vande fuyiicrfte eiide onnooiclfte fielen , die alf-

daii op der acrden cc vinden waeren : wiens lof wy ner-

ghens beter als nyc den mondt vanden H.lgnatius en kon-

nen haclen. Den Conindi van Portiio;ael verfochc eenen

Patriarch van Abailien uyc de Societcyc; de keufe wierdc

in't gocdc-duncken van Ignatius ghefttir^die terftondtfijn'

ooghen op Paichafius ghewendc heeft, ende van hem defe

iiaevolgheade woorden ghefchreuen : ^afchaftm n^oor d jgytatij

ü foo goeden nK^'n^, dat hynjan ons ojoor eenen Enghel inde So-g^^^V
cieteyt ghehot-id^n "^ordt: bouen de geleerthejt, daer hyfcermede p r7^"'

hegaeft ü ^ ü in't befichttghen ^uand-e Bifchdommen ende cloo-fm,

fiers tpel bedremn. Onder andere dunfien heeft hy h-et HPaufelijck^

ghefxndtfchaü m Terbndt almede bedient
^ foo datter niemandt

mde Societeyt dierghelijcke faken, foo als hy^doorhandelt en heeft,

loaer hy de handen aenfeeckt , dat ^oert hy uyt tot groot <~jer^

noeghen. 'cis veel ghefeyt voor eenen man als Ignatius was,

4^ie foo groore kennilTe van faken hadde, en foo fchaers ea

inghebonden plagh te wefen in iet te prijfen. Pafchafius

dan foude oncwijtelijck nae Abailien ghereyft hebben,

Jiadde Vranckrijck hem willen dsruen. Maer fooder iii

dit Rijck meer als eenen van fuicke flolïc noodigh was,

heefter Godc door verfcheyden ende treflelijcke mannen

I
in verfien . Dnfdaenig;he waeren Edmundus Auaerius,

Claiidius Raftellns , Thomas Barbifphiriiis, Petrus Coc-

tonus, ende vele huns ghelijcke, die de wakende 00-

ghe van fijn' al-ghemeyne voorfichtigheydc aen dit landt

I coeghefchickc heeft , om den fchijn van hunne vro-

migheyt endeheyligheyt, als ineen oprecht panneel van
alle gheduldt , dies te ftercker te doen affteken , hoefe

met verfcheyden donckere wokken van alderleyen lafter

Lil en
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en vervolghinge daghclijcks meer wierden ouerfchaduwetï

Wat fullcn wy van v , óEngelandc, 'talderfchoonfte

In E*}ge~ cyhndt vanden Noorden, fegghen ? Ghy hebt wel langhe
lant. Po-

{^iZ^Q^ eene voedftere van hcylighcydt gheweeft, macr zijt

andere ^^^^ ^ecl verandciT. Ghy hebbet foo ghemaeckt met de ghe-

Noordt- ne, die Godt uyt de Socicteyt aen v ghefonden heeft, met
•j[^^^^^'^^'CampianLis,Walpokis, de twee Garnetti oom ende neuc,

ende meer andere, datmen nerghens bequaemer van v
fpreken en kan, dan daermeil van Martelaers en van

martellen handelt. Polen, en andere landen aendringhen-

de naeden Noorden, zijn oockmethet bloedt van onfè

Martelaers bcfproeydc. Men fiet daer menighvuldighe

bloemen ende vruchten, die uyt dien bloedighen reghen,

ende uyt den arbeydt van vele treifelijcke werck-lieden

ghefproten zijn-, men falfe oocknoch ouervloeiigher fien,

als het ijs van die gheweften door de brandende ftraelen

vande Godtlijcke bermhertigheyc eens voor goedt fal bc-

ghinnen te fmelten.

Tot noch toe vande ouertrefFelijcke mannen der Socie-

teyt, die in hcyligheyt en dcughden doorluchtigh, als een

deel koftelijcke diamanten aen haere croone van Godt
ghehecht zijn gheweeft , en voor de menfchcn gheblonc-

ken hebben. Sy heeft ouer al in haere kinderen gheleden^

en is ouer al door haere kinderen verheuen.

HET VIERDE CAPITEL,

Den fchaerlaecken-mantel i daer 'velekloecke Marte^

laers de Societejt mede bekleedt hebben.

D E hcmelfche gheeflen
,
ghcHjckfè onlichaemelijck

zijnde noycd'eere en hebben konnen bekomen, van

hun
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Jiiiii bloedt voor den Godtlijcken nacm te ftorteiij foo aen-

fchouwenfe inden hemel met ghenoeghen ende verwon-

dcringhe die fchoon-blinckende roode mantels, eei ft van

onfcn Saligh-maker, nae der handt van alle Martelaers,

die hunne kleedercn in't bloedt van't Lammeken ghewaf- ifaix 53.

fchen hebben. Dit is de vernaemfte glorie van alle die Godt
aen fijne Kercke vereert , aen alle Ordens der Religieufen

gheiont, ende aende Societeyt mcdeghedeylt heeft . De
^^ ^^_

dry laponoifsn, Paulus Michi, loanncs Goto, lacobus pon oifen

Ghifai zijn d'eerfte ghe\vceft,die by'ttoe-ftemmen vanden eerjiver-

Paus Vrbanus den VIII. openbaeriijck als* Martelaers
j^^|^^^^

gheviert worden; Tonder dat Antonius Criminalis^dieeerft Uers.

dit bloedigh vendel inde Societeyt heeft opgherecht, ende

yele andere die by de vijftigh iaeren zijn voren ghegaen,

aen hunne mede-ghéfellen defe glorie benijden. 'tWaere

ouertoHigh hier noch eens eene lijfte te gaen maken vinde

ghene, die aen Godt hun leuen ghefchoncken hebben,* dat

is nu in het voor^aendc Boeck ^hedaen: 'tfal nu shenoeah ^,"^^"I'

welen m t korte t aenhooren, wat lofieiijcke ghetuyghe- van ver-

niilèn fommighetrefFelijcke fchrijuers aende Societeyt uyt/^^7^^«

reden van haere Martelacrs hebben aheaheuen. Didacus (ƒ,ƒƒ{'

Payua de Andrada, al voor den tijdt vande laponoifche ^? yi/^r-

vervolghinghe fchrijft aldus: 'tWaere een -^erch^ [onder
^f'^^'^^

eynde, te "billengaen tellen hoe ^uele mannen defer Societeyt om 'cieteyt.

^tijerkondtghen njan't Euangelie en 'tbekeeren der Indiaenen^ Lib.i.

ofi met klippels ghejiaeghen yoft met koorden ghebonden , oft m^y
kerckers gheflooten^ oftfchier "uan hongher "uergaen^ oft oock^ ten

laetflen om den naem Christi met alderleje torm.enten ghe-

doodt %^n ghe'^eefi, Den Stadt-houder C h R i s t i Pias
g^jj^

den V. vermasrt in gheleerdtheyt ende heyligheydt, ghe- Dumin-
dreuen door vaderlij cke liefde , 'feght vande kinderen der ^'M'^^

Societeyt, Datfe onyernoeght met de faden njm onfen beke-n-^^'^^'^^*

L 1 1 z den



452. EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

de7i aerd'bodemy tot de Ooft ende Weft-lndien ghcraech^ -T^nt

Tï^elckerfommighe foo ymde liefde des Heeren oTifteken zjjn ghe~

yveefi y datfe oock^ Imn eyghen bloedt ten beften gheuende om
'tlüoordt Godts aldaer njafter te planten ^ eene ^ury^Ülighc mar-

Jelte hebben aenghegam. Al en noemt den Paus hier ghcene

Martelaers int belondcr^ foo ftek hy nochtans fijnen fe-

ghel aen defè gloricufe waerheyt, dat de Societeyt met
Martelaers is vereert ^hewcelL
Thomas Bozius bevvijicnde dat de P.oomfdie Catho-

lijcke Kercke t'alle tijden met warm bloedt van nieuwe
Martelaers' ghehjck ververi'cht is gheweefc, komende
tot de vorighe eeuwe^ valt op de Cam pioenen vande So-

Lib.7. cieteyt : I;^^ /^^r , fcght hy , i^S'y. in Ooft-Indien inde Salfe-
^^3"° ^7- titenfche eyUnden by Goagheleghen^ 'zj^p ghedoodt^ uyt de Socie-

teyt IesVj Kudolplms AquAViudy Alphonfuj Faciecuf, Antomus

Fravcift:^^ ^ Tetr/^iJ Bern/^s ^ Franctfcus Aragna, om dat fy de

Chriftelijcke Religie m die plaetfenft)chten te njerbreyden. IJoor

defe zijn in defelm esuloe^ ter felutr oorftike, omghebraght te Ca-

chino Francifttts Lopez^s inde Moluch^n AÏphonfus Caftrms-^Anto-

mus Q'iminalis^ende Aloyfl/üf Mendez^^al njande Societeyt Iesv,
LihA.de jfj^^ Ciworinfche h^fte. Rutilius Benzonius Bilchop va'i

^^p
'^ Loretten,lchrijuende in't iaer m. dc. maeckc cene iijfte

van acht-en-neghentigh ftercke voorvechters vande Godc-

lijcke waerheydt uyt de Societeyt, die voor defelue milde-

Hiftor. lijck hun bloedt gheftort heboen . Hilarion de Cofta
Cathol. yoeghter noch vele meerby, met een kort begrijp van

hunne leuens. Hoe (oude, (èi^htonfen Ribadeneira'thuys

B. it^nac.
van Ignatius gheen huys Godts zijn, nyt net welck toe

l.i.c.icj. in't iaer m. D. lxxxiii. 'tghetal van feuen-en-feuentigh

Martelaers ghefproten is^waer onder de vier-en-twintigh

van Heydenen en Turcken met iiytghelefen tormenten,

d'anderedry-en-vijlughdoorde wreedtheydt der Ketteren

ver-
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vermoort zijn? Nae der handt in*t iaer M. DC xii. zijnder

aen dit ghetal vele by ghekomen; iae 'tvvaer fchier van

noode^de lijften alle iaeren te vernieuwen, aenghefieii de

vieriglieydt niet en verflouwt, maer ouer al aenneemt.
• Van d'Engelfche Martelaers van dckn tijde dert den

Cardinacl Baronius ichrijuen, datfe gheene mindere , maer

meerdere croonen draeghen, als den H. Thomas van Can-

telbergh ^ ende voeght daer by : Ghelijckert^ijJ zjjn dcghene^ inAnno-'

die onUnohs de Secieteyt I E s v als onnoofele Ummerkens m hey- ^^^^'
,

^^''

Itghefrhaepf-kr^ycn met heylighe ender'^ïjfinghen tot het martelte Rom.29.

opghequceckt , ende tot Gode aenghen:te?ne flagh-ojferanden Decemb.

ghemefl heeft : die de heylip-he Collegien njan Roamen, ende njxn

Rheims (die ick^fegghen mugh hooghe torens te(rhen het aenfchijn

derNoordendendeJiercke boU-^ercken desgheloofs te Icefen) uyt-

ghefanden hebben tot de triomphen y ende tot de croonen njer-

njoordert. Dit aldus zijnde, moghen wyvrijelijck roepen:

O ghcluckighe Socieceyt, wiens kinderen ouer alle wateren

ende landen hun bloede gheftort, ende den naem huns
moeders in alle degeweften der wereldt mer roode letteren

ghefchildert hebben, die noch tijdt^noch eeuwigheydt en

fal uytwaiTcffen i

Noch heeft het Gode belieft, iet anders aen dcfe glorie^ Mir^ke-

ais eene toe- mate by te worpen. Alle marteHen zijn mira- ^M^f
kelen: maer noch heeft hy vele van defe martclien \\-\qz onder de-

nieuwe mirakelen willen vereeren. Het doodt lichaem v^nf^'l^^^"

Alphonfus de Caftro in zee gheworpen zijnde, wierdt dry

daeghen daer nae met blinckende licht omfchenen , verfch

ende fuyuer bloedt noch uyt fijne wonden gheuende,
op't ftrandc ghevondcn. Nae dat de Barbaren aen Gon-Rïbad.

faluus de Tapia het hooft ende jQincken arm afghehou- 5;^"/"'^*

wen hadden, en hebben met gheen gheweldt den rechten

konnen aifnijden j in wiens handt den duym ende eenen

L 1 1
5
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vingher cruys-wijs oucr malckandercn gheflaghen waereit*

'Sander-dacghs hebben deChriftenen fijn lichaem ghcvon-

den, plat ter acrden uytgheftreckt , met de borll neder-

wacrts, maer dien rechten arm opgherecht nae den hcmelj

als of hy het cruys noch nae fijne doodt hadde willen

Andr. voercn. Dry vande ghene, die loannem Baptiftam Segura
Schottus

j^^^j. f^j^^^ mede-ghelèllen in Florida vermoordt hadden,

Borgix hunne kofFerkens doorfnuJfFelende^ende een crucifix daer in

I.3.C.6. vindende, foo fy datftoutelijck met nieuf-ghierigheyt aen-

faghen , zijn doodt ter aerden neder-ghefoncken. Men
Ribad. vediaelt , dat Martinus Laterna in d'Oofterfche zee ^he-

Martyr
"vv'orpen zijnde ende verdroncken, fich aen eenen ghevan-

ghen vande Tartaren veropenbaert , ende hem van fij-

ne banden ontflaghen , ende op een vcldt in Mofcouien

vijftigh mijlen vanden Tartarifchen legher gheftelt heeft.

^^P^^. Ignatius Azebedius ende fijne mede-ghefellcn zijn vande

's Teref. H.Tercfia met groene lauwer-kranfTcn op het hooft, inden

I.5.C.17. hemel gheficn gheweeft. In wat tijden ial konncn ver-

gheten worden die wondcrbaere k-oren-adere, die in't

bloedt van Henricus Garnettus doordroncken, het aenfichc

des Martelaers foo nae het leuen vertoont }fteft,dat het

gheene pinceelcn en Jouden konncn naefchilderen ? Hoe
en fal inde memorie van alle eeuwen niet ghedruckt wor-

Ribad. dcn Abrahamus Georgius Maronita , op wiens neck

twee zabels ghebrokcn zijn? den derden iiTer door ghegaen

om den Martelaer van fijne croone nietlangherop te hon-

den. Ter plactfen daer hy begrauen was, zijnvecrtigh

daghen langh dry witte voghelen , van vremde grootte

cndc oni^hefiene orhedaente ghefien gheweeft. Ghedue-

rende den fcluen tijde faghen de Turcken van Mazua, mee
grooten toeloop ende verwonderinghe, lampen ouer fijn

araf inden auendt brandca. Vcifch is de ghedachteniflè

(ende

Centur.

Martyr.
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( endc en fal niet verouderen ) van Marccllus Francifcus

Maftrillius; wiens hals den laponoifchen fcherp-rechter

met tweemael te flaen niet en heeft konnen hinderen, ende

de derde reyfe alleen door fijnen oorlof: wiens lenen, nae

dat hy van Xaucrins is gheneièn gheweeft, niet anders dan

een gheduerigh vervolgh van mirakelen- en is.

Wy fullen verwachten , dat alle defe dinghen breeder

fuUen befchreuen worden-, ende alleen fegghen 'tghene tot

ons voornemen dient: dat , zijnde nu de Societeyt door al-

derhande foorten van tormenten en dooden beproeft , fy

vande Godtlijcke bermherrigheyt fal mogen verwachten

,

dat den H.Hieronymus vande H.Kercke gefchreuen heeft:

Sy is door aJërVolghinghen ghelcaffen , ende door martellen

ghecroont.

HET VIIFDE CAPITEL,
Vm ^eere die de Societeyt^ door de mirakelen ende

dierghelijcke ^vonder-daden van haere kinders^

aenghekomen is.

OM alle de mirakelen, die den H.Tgnatius met de fijne

gheduerende defè eerfte eenwe der Societeyt ghe-

daen heeft, in't befonder te befchrijuen, waer't noodigh

niet een enckel capitel ( hoedanigh dit teghenwoord igh

is) maer eenen heelen boeck aenden Lefer voor te houden.

Behaluen dat de Societeyt fclue van verfcheydcn wijiè en- Het mee-

de vernufte mannen een heerlijck en onverghelijckclijck/^'^^'''*'

mirakel is ghenoemt gheweeft j heefter Ignatiusvoor (iji^JeSoae-

hooft alleen foo vele aen de wereldc ^he^unt, dathv vooii tcyt,ts fy

en nae fijne doodt ouer alderleye quaelcn ende ongheval--'^^'*^'

len fchijnt heerfchappije ghehadt te hebben. Petrus Leita-

nus^
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nns^ dic den eerllen Bifchop van Brafilien was, onfc mira-

kelen ghchoort hebbende
,
plagh de Socieceyt inde landen

van Brafilien eenen gouden ringhtenoemen,wiens edelen

fteen was P.Iofcphus Anchieta, dier gheweilen Apoftel.

ruis 1
5. Hy nam quanfuys fijn oogh-ghemerck op den fabuleiilèn

vita: lo-iingli van Gygcs, daer Plato en Cicero af mellen^den
\°

'^V'' welckcn in fiine calTe een wonderdaedidi orefteente hadde,

waer mede fclfaeme kueren ghefchiedden: als ofhy hadde

willen fegghen^dat fchoon de Socieceyt een lichaem fcheen

te zijn, wiens alle lidtmaetcn rondom de heele wereldc

fèer wonderlijck blincken
,
gheen nochtans van alle in

meaightcen heedijckheyt van mirakelen aenJ?. lofephiis

te vergelijcken en was. Hy fal vlughskens fijne plaetfe on-

der d'andere vindenjter wijle doch hy feer gheerne d'eere fal

gheiien aai Ignarius ende Xaueriiis , die aireede ghecano-

nizeerc zijn , van met hunne maght door alle d'elementen

voor te gacui ouer de welcke fchijnen dat niet alleen fylie-

dcn, maer oock vele van hunne mede-broéders een vol

ghebiedt ghehadt hebben.

Wy füUen van't vier beghinnen, wiens oftghemeyn-

fchap oft teghenheyt met Ignatius , fijnen naemfelue(die

in't Ladjn van't vier er-komt) ghenoeghfaem uytwijft.

Mirakc- lek late nu vaeren ghemeyne faken , dies aengaende al te
lentnt bckcnt^den Godtlijcken glans ende vier waer mede fijn

s.UnA- ^enficht dickmacl omfchenen was , de :vlammen die op
tuii^ fijn hooft uyt de hemelen daelden , de ghenfters en flicker-

lichten die daer van bouen ouer fijn doodt lichaem vielen,

den brandt die aenden onverLiet van Compoftella op den

feluen da^h ouerquam , als hy Ignatium by fcheldinghe

2;heoordcelt hadde weerdt om verbrandt te worden. De
handt van eenen Vincentius Paganus, die heel van't vier

vcfichout was , en is fy niet met het aenraken van fijn

handc-
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handt-fchrift genejfèn cnde van alle pijnen verloft geweeft?

Sijn papieren beeldt is het niet menighwerncn rondom
in't yici Dnbefchadight ghebleuen? Omtrent Compollella ^^^*?'"'

was inde bodchen van Galicien eenen brandt ontfl:acn,die
'^

*

nu fijne vlammen tot het naefte dorp drocgh , ende nau-

wclijck dry ilappen was vande rijpe graenen die noch

in*t veldt ftonden : iemandt van d oniè 'tiammcr vaii

d*aenne boeren fiende, neemt de medaille van fijn roofen-

hoeyken (daer de tronie vanignatius op fl:ondt)en worptfè

in*t vier, daer't meerte gheweldt dede. Op den fèluea

ooi^henblick wijeken de vlammen,ende fonder de medail-

le in't minfte te hinderen , bluffchen haerfeluen. Van ghe-

lijcken is in Mexico ghebeiirt niet verre van Inliacon, »'» ^m-
daer Petrus de Medina het beeldt vanden heylighen man^ "*

dat hy ouer hem hadde, in een bemende huys gheworpen,

cnde fonder voorder letfel, oock van't beeldt, 'tfelue be-

waerc heeft.^

Ende want de peftc al mede een vier is, dat fijne kolen

heeft, is defe oock al maghteloos onder fijn ghebiedt ghe-

worden. In'c iaer m. dc. v. hebben de ghebcden en be- ;» T^r/^,

loftcn voor fijn beeldt ghedaen een heel huyf-ghefin in

Peru, dat met de hacftighefieckte befmec was , op ftaen-

den voet ghenefcn. 'tSelue is onlanghs te Bolognen mte'Sola^

Italien aendc heele ftadt ghefchiedt, waerom oock d*in-«^"^"»

woonders alle^ader den H. I^natium, met ouerftaen van-

ce Paufelijckc autoriteyt, voor eenen ecuwighen pa-

troon verkoren hebben. Niet min ider orhcbeurt te Bour- te 'Sour-

gos in Spaignen, daer menigh menfch vande pefte verloft^^^J

K door het innemen van't water, 'twelck ter eere van 011-

fen heylighen Vader ghewijet wordt.

Schaedelijcker als defe twee vieren, is het derde van

onkuyfcheyt, ende het vierde vande vlammen der hellej

M m nï maer
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macr dies te krachcigher heeft hy fich oock daer tegheii

gheftelt. \h ons kennelijck by oorkond van verfclieydca

ghetuyghen, hoc datter met menighte vanden brandt des

vleefch en alderhande onfnyuere verbecldinghen en ghe-

dachten die hen beitreden, doorat eeren van ifijn heyligh-

dom verloft, en van alle bckoringhen bevrijdt zijn

gheweeft.

Maerghcen* ondervindingheifTcr klacrdcrals die van't

ghewelt der duyuelen^datfe inde befetene menfchcn door

net aenroepen vanden H. Ignatius lij den.Hoe dickmaei

heefcmenfèhoorenhiiylenen fchreeuwen, ahlcr oock in*r

heymeUjck iet dat den heyhghen man aenghingh, ouet

Andr. hen ghebruyckt wierdt , datje door het Jchroomelijc^ '-uier

7- ri^an Ignatius , den "Geleken Jy bauen alle Heylighen ^reefden^

ffhebrant ende gheppjmght Ivierden^ In*t iaer m. D c. l. ghe~

oeurde't dat een betoouert oft befèten vrouw-perfoon , die

verfcheydehjck vanden boofen vijandt ghequelt wierdt,

den felucn opeencn tijdt omringhclt met helfche vhim-

men op haer fagh aenkomcn. Sy hadde tot haer verweyr

altoos eenen brief veerdigh die met d'eyghene handt van
Ignatius ghefchreuen was,defen wierptfeteghenhet afgrij-

felijck monfter aen; en fier, op ftaendcn voedt voor alfdan

en altoos mocften de vlammen w\] eken, ende den helfchea

vijandt fwichten.

door s, Aenden Vader en zij n de kinderen noch onghcli jck^noch
J^rfA/^riw, mifaerdicrh dieweeft:fonder}ini:rh dien^rooten Xauerias,

die nu ghclijck eenen anderen lofiie vele uren langh de

fonne dede onbeweeghelijck inden hemel flaen 5 dan ouer

iniriMeffy ^^ Toloifen de ftrafFe der Sodomiten met eenen vierighen

reghen vernieuwdcjop eenen anderen tijdt,by ghebreck vaa
olie, tot groote verwonderinghe vande Sarafijnen en Hey-

denen, het water met de lemmeten dedc branden j nqie fijne

doodt
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doodt deiftadt Malaca indcr voeghen vande pefte verlofte, ^* MaU^

dacter niet een enckel menfcli meer af en llierf, oit fieck cii
^^ -

wierdc/oo haert fijn heyligh lichaem daer was aenghe-

braghrj'tfeluelichaeni tegen den brandt van d'ongheblufch-

te kalckjwaer mede het oiiergoten was^foo bcrchermde,daC

het lefthien maenden nae de doodt noch frifch, ieughdich,

fappigh, en vol verfch bloedt ghevonden is.

Een mirakel iiTer aengaendc 'tvier, daer Ignatins en Xa«
uerius beyde c'famen,d'ecn foo wel als d*anacr,deel in heb-

ben:want foo den brandt,die te Florenccn ontftaen was, en ^^ F^o-

alrecde een 2:root deel huyfen verllonden hadde , in't huys ^f^^^^

van ecnen borgher metnaeniDonatus Franciicus Galligay ?w^t s,

begonft te vatten; is defen voor al het volck op fijne knien ^^«^f^^»

ghevallen , en heeft eenfgadcrs aen fijne twee patrooneii

Ignatins en Xauerius de bewaernille van fijn huys beiio-

len. Nauwehjck hadde hy fijn ghebedt ghefp roken, of
beyde de Heylighen komen te hulpe, en vertoonen hen in

cenen fchijn,die feliie'rlicht van't vier verre te bouen gingh.

•Men hoorde datfemet menfchelijckeflemme hunnen die-

naer moedt gauen, ende men fagh dat den windt, die den

brandtfeer verbreydt hadde,daedelijck gingh nederligghen>

ende de vlammen uyrgaen.Soude op defc niet paffen 'tghe-

ne den H Apoflel féght: Sj hebben de kracht des'-viers ^^-Hebr.n.

ghebkfcht^
^^*

Niet min en heeft inPolen den Saeli^hen Staniflaus Kjo^-doorSttt-

kaghedaen, als hy vele iaeren uae fijne doodt met eene"^^"*,^»^

fienlijcke teghcnwoordigheyt ccuzn fchroomelijcken

brandt gheblufcht heeft. Defen ionghelingh plagh, ghe-

duerendc fijn leuen, foo van liefde te branden, dat den in-

wendighen brandt fijns herten noch van het leuendigh-

makende fap van binnen , noch vande natte ende koude

doecken, diemcn op fijne borilc van buytcn leghde, fbnder

M m m z mira-
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mirakel konde ouerwomieii warden. Hoe wel difraen hem
alleen niet en is eyghen glicweeft. Op de liefde van Igna-

tius, als hy 'swinterfdaeghstocden hals toe in eenen killen-

den poel omtrent Parijs ftondt, om den brandt des vleefch

in een wulps ghefel te ftelpen, paffen al mede de woorden
Cant.8. vanden bruydegom; Haere lampen z^^n als lampen des ^iers
7' ^! ende der '-vlammen. Vele "dateren enfullen de liefde niet kannen.

uytblujjchen , noch gheene '-vloeden en fuUen die ouervallen.

Van ghelijckeen ghewelt moefte den brandt van Xauerius

wefèn, die de kleederen van fijn borft aftrock^ om ^therte te

verkoelen, en luyde uyt riep: 'tlsghenoegh , o Heere^ ick^ en

kan niet meery'tts ghenoegh» Niet minderen was dien van
Petrus Faber,alshy menighmael in vollen winter, niet

teghenftaende fijn bloodt lichaem metfneeuw ouetdeckt

was, in *tvier fcheen te ftaen, en van hitte te blaken.

ioor Jn- Wat fal icknu fegghen van P. Anchieta die wy bonen
ehietam

fielden? hoe dickwils is den brandt van fijn herte ghedue-

ligft^ rende *tghebedt omtrent fijn hooft met blinckende llraelen

uytgheflaghen? Als hy niet alleen de plaetfe rondom daer

mede verhchtede, maer taffchen 'tghefangh ende fchijnfel-

der Enghelen , als eenen nieuwen Kerft-nacht vierde ? Hoe
dickwils heeft hy teghen d'onverdraeghelijcke hitte der

fonne nu de locht met woleken ouertrocken, om dat het

aerdrijck met fijne vruchten nietganfch en foude verdor-

ren; nu den brandt des hemels met een' onverwachte fcha-

^P ^^'» duwe ghebroken?als hy bouen het top-feyl der fchepen een

ander vandc vederen der voghelen uytfpande, die hy met
een woordt van alle kanten dede aenkomen en op ftaenden

voet vergaderen, met laft vande menfchen tbuerlommeren
die nu be^onllen van hitte te fticken.Die fulck eene madit
ouer 'themelfch vier vande braedende fonne hadde, ïsX

wonder dat hy *taerdfche foo lichcelijck ouerwon , als hy
met
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met een eiickel teeckeii des heylighs Cruys de verfclioiiw-

de handt aen een van d'onfè in't CoUegie vande Bahya van te'Bahja:

alle pijneendequetfliere ghenefèn heeft?

Hier diende nu wel P. Spinola, Chimura, Camillus, en

foo vele andere brandt-olFerandenvande Nieu\\re wereldt

by.ghevoeghtj dan defe hebben hunne plaetfe onder de

Martelaers alréede ghevonden. Euen-wel foo en magh ick

hier onder ftil-fwijghen niet voorby gaen die twee Apo-
llolijcke mannen van America P. Rochus Gonzales de door 'T,

Sanóta Cruz, en Alphonfus Rodrigiies : waer van den ^'"^^^

eenen oock nae fijne doodt noch ghepredickt heeft. Sy en ^u
waeren nu beydegader door het opruyen van eenen uy t- fhonfus

ftriicker met naeme Nezu , die fich voor Godt uvtsaf,
'^^^^

wreedehjck vermoort, als de Barbaren hunne uchaemen
inde capelleende hutteken van hun wooninghe(fbo als het

van tacken en ftecken by een gheraept was) ghefleypt heb-

ben, ende 'tvier dacr in ghefteken, om die fèfFens te ver-

branden. Maer foofe 'sanderen daeghs ter plaetfe keerden^

meynende datfe anders niet als d'affchcn vande doode
lichaemen en fouden vinden , hebbaife die van^t vier heel

ongheraeckt ende ongheichendt ghefien.Hier oucr feer ver-

flaghen, worden cene ftemme ghewaer, die nu nietuyt

den mondt van P.Rochus (dien tTamen met het hooft heel

verplet ende vande fchouderen afgheruckt was ) maeruyc
den tronck^endeghelijckuythethertevan'c doodt lichaem,

henen quam, ende deie Barbaren met befcheydelijcke

woorden aenfprack : Vyaerom hebdy my uloengocdtjonflighen Lirrer*

^vriendt doch foo deerlijck^om bdsghebraghfi my figghe ick^ die P-Fr^nc,

'^foo beminde
:,
ende uyt gheen andere reden , als om ur^e ft- pioujn-

hgheyt hier te landeghekomen "^a^^ Ghy hebt ^el mijn Itchaem ciaiis Pa-

ghedoodty maer mijne fele gheenffns, de Ivelck^ met Godt ende ^^^^^^^^^'

Jtjne Heylighen inder eews^igheyt in n/reughdt leeft ^ ende fal n^

M m m 3
ter
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€&r hngh te bate komen inde firdffc die ghy om dcfe moordt

'^rrdient hebt, hiel deiê ftemme, die hen liadde moeten toe

leedtwefen bcweglicn , zijnfe voor dien tijde noch meer

verbittert gheworden , hebben dat (prekende herte iiyt

fijn lijf gheruckt, ende in*t vier gheworpen. doch te ver-

gheeft: want 'tfeliie met de lichaemai, niet teghenftaende

Satfe tot dry rcyfen toe met menightc van houdt nieuw

voedfel acnde vlammen gauen , altoos heel ende onghe-

krenckt ghebleuen is. Dit al hebben naemacls meer als

vijftigh Barbaren inde tcghenwoordigheyt van vijfRc-

ligieuiè mannen, en vele ioo Spaignaerden als Indianen

eenpaerlijck ghetnyght. 'tGheweldt vande liefde Godts,

die dit herte lenende vermecftert hadde, gaf aen 'tieluc

kraght om allen uytwendighcn brandt te wederftaen : als

deor P. oock al mede dede aen P. Maftrillius, die onlanghs in'c

MajlrU- iaer vijf-eo-dertigh inden tocht teghen de Mindanaoifen,
^**^^ daer hy de viólorie oock voorfeyde, eenen kloot van'c

i^rof ghefchiit op de boril: (die hy al ftaencic affchnddede)

ontfanghen heeft, fonder voorder letfel, dan alleen dat fijn

kleedt tot meerdere verlekeringhe van't mirakel doorboort

wierdt,

Mirake- Van't vier komai wy tot de locht ende de winden. Hoe
immde mcnighmael is in Ignatius, Xauerius, Anchicta, ende meer

* andere waerachtigh bevonden, datk "handelden bouen de
PfaLio5.

y^j^y^Q^ ^^^ -pinden ^ ende de {duc ^oortbraabten uyt de ver-

praLi34. borghenfchatten^ iacdefelue 'tghc^ight van eene ghcftaedi-

7- ghe onderdaenigheyt aenhonghen ? Na waerenfe opgheto-
lob 28.

^[^^^^ vander aerde, en honghen inde locht- na ghebodenfo

d'onwederen en calmten op de zee^nu wierdenfe fchier op

een ooghen-bliek tijdts vele mijlen weeghs van d'eenc

doar S. plaetfe op d'andere vervoert.Ignatiuswas op den feluen tijdt

iltiMiHs^ tiamen C;: Roomen ende te Geulen: hy fcheen ouer wegh
cc
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Ce vlieghen als hy de reyfe van Parijs nae Roiianen fieck en

nuchter op eeiie feer korte wijle afleghde; quamnae fijne

doodt tulTchen hemel ende aerde, tehulpc aen een kindc

te Ferraren, 'twelck foo't fijne moeder al fpelende uyt de te Fer-

venfter ontfchoten was, is door*t aenroepen van fijnen hey- ^^^^"*

lighen naem inden val felue te rugghe opwaerts ghedre-

uen, ende tulTchen d'armen van fijne moeder door een

onghehoort mirakel ghekeert. Xauerius reyfende nae^^ör^.

China, was fefFens op twee fchepen teghenwoordigh^ende ^^«^^-«^

hiel de winden in bcdwangh;braght teghen windt de iagh- ^^'

te wederom, die van't oorlogh-fchip door onweer ontil in-
1?"^^^^^*

ghert was; voerde vijf daghen langh eenen koop-man
van Mcliapor,die fchip-brake ghcleden hadde^op een berdt

door de baeren van d'onftuymighe zee tot op 'tftrandt daer

Ky was t*fèyl ghegacn : weicken tijdt gheduerende fcheeii

met den feluen altoos te fpreken, daer \vf nochtans te Me-
liapor in ftadt was

,
ghelijck een ieder ghetuyghc h-eefc.

Anchieta wierdt dickwils vervoert, ende verdween uyt der dooryfn*

menfchen ooghen om met Godr te handelen^ achterhael- ^^'^^'*'

de baervoets oock de fnelfte peerden
,
ghingh fchier op

een ooghen-bliek tijdts vijfthien mijlen verre, en keerde

verrichter fake, fonder datmen hem mifte j haelde op min
als een halfure nu den Breuier, dan den MilTael, die wel
feuen mijlen weeghs van daer waeren.

De heyr-krachten der duyuclen , die door onfe locht ^'#f

fwieren om Godts fchepfclen te befchaedighen,moeten ons
J-f^fj"l

al mede dienen om dit beloop van reden ter eere vande dnynekn^

Societeyt te begrooten . Ignatius heefter menighe reyfen

den fpot, ghelijck als met koot-ionghers, mede ghehouden, ignAtins,

nu floegh hyfè met ftocken, dan vcrioegh hyfe met fijnen

nacmalleen,oft met fijne brieuen.Xauerius vernagelde ouer -^^'^ '^•

al hun fiiatcrende backliuys inde afgoden , vcrdreeffe uyt
^^^^"^'^^

de
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de Icuendc endc doode tempels , fteldenfe tot ecnen fchimp

^^n
^^^ ^^ verwijt oock vaiide kleyne kinders. Staniflaus verioegh

hem dickmael onder de gnedaente van eenen fwerten hondc

eer Iiy noch inde Societeyt quani. *tSoudc te langh vallen

alle de wondere daeden in't befonder te verhaelen, de welc-

kedooronfe Heylighen teghen de boofe ghgeften verricht

zijn j doch en kander een oft twee vande doorluchtighftq

vveder^ likt voorby gaen. Te Senen in Toicanen was in't iaer

em van
j^^ j^^ ^^j^ ^^^ ionghe dochter, die twaelf iaeren langh niet

titJ'u' alleen met vremdt fpoockfcl ghequelc en vervolght , maer
Senen^ oock met harde Imijtingheii daghelijcks vande boole

vijanden ouervallen wierdt. Defe hebbende uyt deuotic

ouer haer het beeldt van S. Ignatius ghenomen , heeft be-

vonden dat het aen haer voor eenen fchilt diende : wanc
foo dickwils als dit helfch ghefpuys op haer aenqiiam , en

{y 'tbeeldt daer teghen aen ftelde , ftonden alle de duyue-

len maghtelooSj en moeften hen met een ijdel ghetier, al

huylcnde, en teghen I^natium uytvallende, vertrecken.

Maer als't op eenen tijdt ghcbeiirde, datlc dit beeldt liec

vaeren , om te proetien of oock inder waerheyt door de

verdienden Ignatij, oft wel door andere hcymelijcke re*

den den vijandt bedwonghen wierdt j foo heefi:fe met een

groot ghedruys defe donckerc gaften wederom op haer

fien aenkomen, cnde met eene menighte van flaghen diefe

cntfïngh, voortaai gheleert, datfc 'tbeeldt ende de deuotie

tot haeren weldoender nimmermeer en moefte vg:laetenj

ghclijckfe oock tot haer groot welvaercn niet meer endede.

uMi-- Noch wel foo doorluchtigh is 'tghene dat in t beghin-
raïKitt a,

^^j ^^^^ j^ tcahenwoordighe eenwe aende Princeffe van

Mirandula ghcbeurc is: de weicke nae datfe langhen rijdt

de ohewoonliicke bannen en nytmaenin^hen der H. Kerc-

ke teghen een heel rot duyuelen ( wacr mede fy hdczcn

was)
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was) te verglieefs ghebruyckc hadde, heeft ten lactften dei\

HJgiiatium aengeroepen,vanden wekken fy foo haeftigh-

lijckendc wonderlijck gheholpen wiert, dattcr twee Bi-^^^^j*

fghoppen , die van Modena ende Rliegio,vanden Apofto- cap.i^.

'

lijcken Stoel toegheftelt zijn gheweeft,om de fake t'onder-

foecken , endc den Paus, ghelijckfe oock ghedaen hebben,

van dit mirakel in alles te verrichten.

Hondcrt en hondert dierghelijcke ^ijnder aldiij ghc-

fchiedt ; te Modena in Italien aen vier edele ionghvrou- te Mc*-

wen 5 in Spaignen aen eene ion^he dochter, die vanhaer^'*'''

moeder voor de duyuclen vervloeckt , van dry der fel-

uer befeten was ; te Molsheym in Duytflandt aen eenen te Molf-

ionghman 5 die fijne moeder eene toouererffe by handt- ^9''^-

fchrift met fijneyghen bloedt aen den boofen vijandt toe

een eeuwigh verdragh ouerghegheucn hadde. Sy wierden

allegader door de verdienden vanden heylighen Ignatius

verloft, dcfen heeft oock fijn handt- fchrift wederom ghc-

kreghen.

Wat het derde element van*t water belanght
,
ghecn ifler cJW^'^^*

dacr onfe Heylighen meerder madit in betoont hebben. \^"/"

'

J o r» water
Ignatius heeft in*t iaer I6i8. te Genua eene dochter Sicndoorfnte

tiatiiUt

naat

hare moeder wederom ^hecrheuen, die nu een mij Ie weedis ^^

in zee ghedreucn, nae datic een goede wijle tijdts in dai

grondt ghcleghen hadde , is bouen Water komen vlotten;

op *twelck fy dry uren langh vaiïden heylighen man , die

haer in t ghefelfchap van een deel Enghelen ghcduerigh op-

hiel, en verfterckte, gheruflelijck ghevoert is, tot datfe van

cencn grondt-fwanmer daer toe uytghefonden, ontdeckt en

aen landt ghebraght,frifch en ghefondt aen de moeder ( die

middeler-tijdt den H.Ignacium te^hulpc ricp)ouergheleuert

gheweeft is.Op eenai anderen tijdt heeft hy op den dorfch-

vloer van eenen huyf-man 'tmirakel van Gedeons vlies ver-

N n n nieuwe:
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nieuwt ; want foo door eenen grooten flagh-reglien alles

rondom in't water fwom , is de phetfe alleen daer fijn

graen lagh, *twelck hy acn Ignatius beuolen hadde3 droogh

ende onbcreghent ghebleuen.

do9r Xauerius heeft inde Peerl-vifcherije een kindt dat in den
s.Xaue-

pyj. verdroncken was, ende nu ter aerde ^edracdien wierdr^

^f Pff-r/- vandc doodt verweckt. Hy heeft fijn wonderdaedigh
vijche^ kriiys, dat hy om 'tonweder te fliiTen in zee gheworpen
^^^^* haddc, door eene zee-krabbe, die't hem korts daer nae op

den oeuer tulTchen fijn' eyghene handen leucrde, wederom
ghekrcghen. Hy heeft het oudt en verfleten fchip van la-

cobus Pereyra , 'twelck nu van al die daer op waeren door

onghenade van't opfwillende element voor verloren ghe-

houden wierdt , niet alleenUjck voor die reyfe met het teec-

ken des heylighen kruys^maer voor altoos bewaert , voor-

feggende dat het door gheen tempeeft altoos, maer van felfs

inde hauen, fonder iemandts fcliade , naer vele zee-vaerden

( twelck dertigh iaeren daer nae eerft ercomen is) tcgtonde

foude gaen. uyt welcke prophetie ghefproten is^datjelck een

fijn leuen en coopmanfchap op datbetrouwende/tfèluenu

niet meer 'tfchip van Pereyra^macr vanden heylighen Pater

»f de ghenoemt wierdt. Hy heeft op de reyfe nae China in*t by-

T'jf'
^.^' ilaen van meer als vijfhondert menfchen ( onder de welcke

vele Sarafijnen en Barbaren waeren , diet al ghefmaeckt en

tot landens toe ghedroncken hebben ) met fijn ghebedt het

fout nat van de zee , daer hy alle de vaten mede hadde

doen opvullen , in foet en drinckbaer water verandert:

door welck mirakel vele ongheloouighe tot Chriftiun be-

keert zijn.

èoorAn^ Anchieta heeft menighmael Water in wijn verandert:

f:hkm, bouen dien noch in't Vincentiaenfch CoUegie , daer ghe-

breck van olie was , twee iaeren langh d'ijdele kruycke fbo

veel
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veel doen uytgenen/alffer tot den behoorlijckcn noodtdrirfc

vereyfchc wierdc , in'c een Christvm, in'c ander Eliam^

maer int derde dat ick gae vcrhaelen, oock Moyfcn naevol-

ghaide. Hy was, ioo'c nu leegh ebde,verre van'c ghewoci '^P
^^^^

der vifchers, om beter in eeniglieyt te bidden^ op den oeuer ^^,^„4^

vande zee gaen fitten ; alwaer met Godt in eene diepe op- z.ee,

ghctoghenheydt befigh , en heeft niet ghemerckt dat den

vloet ieer ftcrckelij ck wederom, aenquam.Dus is Jiyer cenige

uren blij uenfitten,tot.dat hem/fijnen mede-gheici gliemift

Jieeft; den wekken heel beladen iijiie voet-ftappen volghen-

de, fagh hem ten laetllen diep in zee mctd'ooghen op-

waerrs nae den hemel fitten , 'twater van't ftrandt af tot by
hem toe van ter fijden als twee mueren, yan bonen als een

w^elficl vaft rtaende, fbnder den heylighen maii eens aen te

raken. Wat (oude den mede-ghefel hier doen? dit forghc-

lijck hol ingaen ? hy en dert niet. den Pater van verre roe-

pen? die en hoort niet. hy verftout fich eyndeUjekjen gaet-

ter nae toe,ftoot endctreckt hem om uyt te komen, 'twelck

als nu CTliclchiedde , ende den Pater voor^hin^h , viel het

fluytende water foo dicht op de hielen van den Broeder,

dat hy van vervaercheydt heel bellaen wiert, en voor-liep.

Doen faghmen dat 'twater de heyligheydt van Anchieta

noch eens ontfagh 5 foo verre altoos achter blij uende, dat

gheen van beyde tulTchen de wilde baeren wandelende
in't minfte befproeyt en wierdt : duerende dit mirakel, tot

datfe nu buytcn perijckel op den drooghen oeuer waeren,

als wanneer de zee heel tocgheloopen en ghefloten is. Hoe /« ^g

dickwils heeft defcn Heylighen de woleken des hemels nu -^^o/c-

gheopent, dan 2;hefloten, om reghen te gheuen, oft te wey- ^"'

gheren? hoe dickwils de zee ghekalmt ? AcWelck P.Silueria daorsu*

al mede gedaen heeft,wiens doodt lichaem inden vloet ghe^r ''^^^^^

Worpen,de fchadclijcke crocodilen daei uyt veriaeght heefri

N n n t Maer
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Maer wel 'cglieluckighfte mirakel dat Anchieta met het

water dede^was voor den aermen Brafilotjdie fonderdoop-

fel gheiloruen,iuyft voor foo veel tijdts van hem ten ieucR

verweckt wierdc , tot dat hy ghedoopt zijnde , nae den he-

mel moght gaen , om d^eeuwighe faligheydt te ghenie-

ten,

^{ira- *tLaetfl:e element is de vafte aerde, hoewel die al mede

d'a^rdT
^^^^^ bekeeringhe vanden H.Ignatins , tot een voor-teecken

doorfinte van haetc ghchecle vemieuwinghe, ghebceft heeft. Boueii
linatiMy Je twee hondert mirakelen die aireede wcttelijck van fes

hondert en vijf-en-feuentigh ghetuyghen beveftighc zijn^

ghebeurender dagelijcks noch ontallijcke,die te langh wa-
ren te verhaelen: dit fal ick alleen in' t kort fegghen , dat hy

dit ver^ i^Qch leuendc aen eenen fekeren Liflanus,en nae fijne doodt

dooL
^^

^^^^ verfcheyden doode te Manrefa , te Friburg , in Mexi-

ver- co, en nu onlanghs te Monebrega eens Medicijns foon

Y^'^r"
*^^^^^^ wederom ghegeuen heeft. By de welcke is't datmea

Bonizatf ^u de mocdets ende kinders voeghen wilt , die hy ghedue-

helpt de rcndc den arbeydt bewaert heeft , nauwelijck fahnen eeni^
vrouwe

gi^^ plaetfe vinden^daer fijnen naem bekent is^ofhy fchijnt-

^rbejdt, ter 11yt in dierghelij cke mirakelen-, waerom oock in fuleken

ghevaer fijn heylighdom (als van eeneii patroon der vrou-

wen die in*t kinder-bedde zijn ) oner al verfocht, en met

beloften aen Godt vereert wordt. Macr gheenefake is voor

hèm te krachtigh : kreupele, lamme^ bhnde,dooue, ghich-

tighe , waterfuchtighe , heeft hy ouer al en onuerfchey-

ihenee^ dclijck ghenefeu. Te Gandien alleen zijn yt, mirakelen

jfcksen^ wettelijck aenghcteeckent , niet min te Manrefa, noch te

Monebrega, daer op twee maenden tijdts acht , foomanekc

als kreupele , fes bhnde, veerthien verfcheyden andere fiec-

ke ghcholpen, ende bouen dien noch twee doode voor fijn

beeldt verweckt zijn.Soo menighvuldigh zijn in defe laetfte

•

j ' ftadt
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ftadt fijne weldaeden , dattcr onlanghs op min als vier we-
ken honderc mirakelen by fes ghefworene NotarilVcn te

boecke ghcftelt zij n.

Alfoo vele heefter Xaucrius glicdacn , vanden wekken door

d'lndianen noch heden-sdaeghs ghetuyghcn, dat hei een mi- S-^^^'^-

yakel is , mdien hy maer een "^eynigh tijdts ophoudt f^an mirake- ^f^o^
len te doen. lek en fal niet anders van hem fegghcn als Nico-laus Fi-

laus Zambeccarus in fijne lof-reden ter eeren vanden Hey- "^.'" ^^'^^

lighen inde teghenwoordigheydt van Gregorius den X V.
ghefeydt en heeft: te weten,^^f de menighie fz>anjtjne mirake-

len foo groot^ende de felftemheydt foo '^onderlvjckjs , dat men m-
der "^xerheydt magh houden fiaen y dat hy niet min als lemandt

njande groote Apofielen gedaen en heeft. Dat hy ten minflen f^in-

tigh doode ^jer'^ech^ heeft , ende onder defe eene?i te Comormodie

al begrauen '^as(om de Heydenen die'r teghen'^oordigh "^aren^tot

het ghelooue te bekeeren ) onder hetfermoon heeft doen opfiaen^

tnde ghefondt nae huys ghefonden,

Moght ick defe materie nae vcrdienften wijtloopigher ^oor A-
vervolgen,wat en foude hier van Aloyfius ende fijne welda- loyfi^,

den in Italien, van Staniflaus in Polen , van Bor^ia in Spai- f
'^"'j

I r X
•

1
laiHy

gnen^van Silueria in Afrijcken, van Barza:us in Indien, van Borgia-,

Canifius in Duytflandt , van Leflius in Neder-landt;» van ^^^^^^^^^

foo vele andere Martelaers en Belijders, welcker heyligh- ^'^^^* *

heydt de g^heheele wereldt door met mirakelen vereert is^fius,

niet te fchrijuen vallen ? *tware eenen dool-hof fonder eyfl- ^#«^*

de defen*wegh in te gaen,cnde daerom fal icfedit capitel mee

lofephus Anchieta dien wonderbaeren Apoftcl vande Weft- Anchie-^

Indien befluyten. Op hem paft eyghentlijck *tghene de^-

heylighe Schrift van Dauid feyde r Met de leeuüpen heeft hy EcclU

ghg^eelt als met Itmmeren , en met de beyren heeft hy ghedaen^ 47- ?•

als met de lammeren der fchaepen. Luypaerden , bauianen,

wilde-fiinmen , iae oock adderen en flanghen waeren fijn

Nnn 3. daghe-
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daghelijcks ghcfclfchap, die hy oiier handt ftreeldc, en als

offe redclijcke crcamcren gewecfl: hadden,hen doen en laten

beual. Hy fagh niet alleen de ghcdachtcn der menfchen-toc

inden diepilen gront der herten,maeroock toekomende din-

ghen^ iae fchier al 'tghene dat de heele werelt door mercke-

Iijcks gefchiedderwaer onder nacmenrlijck de doodt vanden

Coningh Seballianus van Porcugael \vas,die hy met tranen-

de ooghen in't iaer 157 8. in Braiilien op den Icluen vierden

dagh van Oogil-maendt vertelde, al iTe in dien onghclueki-

ghen veldt-flagh in Afrijckcn ghcbeurde.

HET SESTE CAPITEL.

Vftnden roem die de Soeietejt door degheleertheydt

en deughdt ghe<^^onmn heeft.

Geleert- ''T"^Was betaemelijck dat de Societeyt^die van Godt te-

heydt en j^ g\\Q]\ d onwetenheydt en d'ondcüghdt der wereldt

Jen^de
opg^^^^i'^cht was , van wijsheydt envandeughdt ( als van

Socie^ de twee vernaemfle middelen , die tot haer eynde dienfligh
teytghe- y/^eren ) foude verfien wefen. Hoe dcfe inden H. Ignatius
^"'^

* uytgheichenen hcbben^is bynae kennclijcker aen heel Chri-

ftenrijck , als het van ons behoort ghefchreuen te wor-
den: doch om dit pondt /twelck wy nefFcns andere oock
van goeden aloy en ghewight ontfanghen hebben ^ niet

onder d*aerde«te begrauen ^ lullen tot Godts eere (die doch
den oorfprongh van alle ahcleertheydt cnde deughdt \s)

s. Igna- 'tfclue al mede ten toone ftellen. Al en begonft lo^natius ten
tius dertigh iacrcn maer te ftuderen, heeft nochtans fbo wel in

M^eesier
^^^"^ natuerlijcke ende bouen-natuerlijcke A;t^etenichappen

en Do- aenghenomcn
, dat hy nae een ftrengh onderfoeck vande

ctoor, Sorbona, Meefter en Doctoor te Pariis ghepaflcert ïs. Wel
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is waer, datliy fchijnt al langh te voren een' inghciïonc heeft een'

wetenfchap ghehadt te hebben, waer door hy die dicp-^"^^P^'

finnighe verholentheden van d'alderheyhghfte Drijvul-^' ^^;-^'"

digheydt verftacn ende bcfchreuen heeft : ghehjck dit ver-

moeden al mede door dat boecksken van fijn' Exercitien

verflerckt wordt , daer {lilcken verberghen fchat van op~

rechte wijsheydt, als oock inden bocck van fijne Conftitu-

tien,in befloten is^dat onfe vijanden felue hen daer ouer ver-

wonderen. Dan, ghehjck noch den H. Thomas , noch den

H. Bonauentura dies te mindere gheleercheydt ghehadt en

hebben , om datfe fchier al hunne wijsheydt manden Vader ï-^*^^^- ^*

der lichten uyt den hemel ontfinghen : alfoo en is oock de
^'^'

wetenfchap van Ignatius niet min te achten, om dat hy van

Godt felue in vele dinghen fonder menfchelijck toedoen

onderwefen is <^heweelt.

- Sijne kinderen hebben vanden be^hinne der Societeyt af

door defen fchijn alfoo aen de wereldt ghebloncken , datfe

hier om by de H. Kercke in't Concilie van Trcnten vergae-

dert , iae by de ketters felue tot noch toe bouen alle andere

gheleerde mannen aenfienlijck gheweeft zijn.Een ieder ver-
f-crfchey

w^onderde fich ouer de wijsheydt die daer inden hopkin den ghc-

van Faber, Xauerius, Laines, Sahneron, Taius, Canifius ''^'^^^^

ftack. Defe zijn ghevolght inde ghefchillcn des gheloofi ^^'^^ ^^^

PoiTeuinus, Gretferus, Valemia, Campianus, Becanus, Scn- cieteyt^

banius,Cottonus, en die voor al moeft ghenoemt worden,

Bellarminus . Inde uytlegghinghe der heyligher Schriftuere

ToletLis , Serarius , JPererius , Ribera , Lorinus , Caftrius^

Maldonatns, Sa, Barradas, luftinianus , Gafpar Sanchez,

Prado, Villalpandus,Cornelius . Inde Scholaftij cke Thea-
logie Molina, Suarez, Vafquez, Leffius, Ruiz : inde Morale

HenriqueZjAzor, Reginaldns, Filiuccius,Layman, Thomas
Sanchez : wiens heerlijck ftack van't Sacrament des hou-

welij cks
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welijcks als den Paus Clemens den VIII. met verwonde-

ringlie glieleicn , en daer by vande onnoofcle onbevleckt-

lieydt fijns leiiens verftaen hadde, gaf ghetuygheninejdac

hy meer eenen Engliel als eencn menfch was.

Wie fbudefe allcgader konnen bybrenglien, die op de

heyliglie Vaders , vande volmaecktheydt , vande ghefchie-

deniilên der tijden, vandePhilofophic, vande Mathema-
tijcke, iae oock van alle fcientien en vry konften met groe-

ten roem van diepfinniglieydt ende ghcleertheydt hunne

boeckcn hebben uytghegheuen ? Daer is eencn befonde-

ren lijft af uytghegaen door Ribadeneira, ende wordt noch
cenen nieuwen befchreuen^den welcken defer ende aller an-

dere AuteuTcn naemen ( die wy ghedwonghen zijn hier

teeren^ achter telatcn)met eens ieghelijcks lof-fchrift vervaten fah

fohter 'cfal ahenoesh zijn hier te bemercken , dat 'tmeerdere deel

Vmuer- vaudc Vniucrfitcyten der w^ereldt ons voor haer lecraeis

ftteyten. oft mcdc-leeraers aenghenomen heeft.

Ghetfiy- Wacr by ick niet meer als twee loffelijcke ghctuygen ifTen

ghemjje wil vocgen^d'eene vanden Beyer-vorft Albertus,diein't iaer

vande
j j ^ o. als dc Socictcyt noch heel longh was,de{è woorden

ieyt der ^cn onfen Gcnerael P.Laines fchreef: IJfer li^el eenChnfien

Socte- menfch , die fich met ^rootelpjcl^s ouer de uytjlekelijcke gheleert^

^^y^* heydt njcLn V^ Eer"^-, kinderen^ ouer hun deughtjaem leuen, ende

der ketteren maght door hen hefchaemt en ghebroken, niet enfctl

^erheughen ? VF^er ijan "iVy aen V. Eer^, als Vader ijan foo-

daenighe kinderen njeel ghelucks bieden, te meer om dat "^y ho^

fen d^t enckelijck^ door hun a^lijt en toedoen den brandt der kette^

rijen heel uytgeblufcht , mde den ouden luyfter ^ande Catholijcke

Lib de ^^%^ loedercm opgher£chï,endefchijnbaerfal "borden, 'tAnder

Orig, olicruyghen is van Fiorimundus Remondus , die van onfe

kxïd. <3olle^icn fprckcnde aldus fcghc: In defe CoUegien ü een ouer-

grootghetd der ïefmten , njan Ipelcker gheleertheydt fuickenghe-

rucht
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rucht is y dat hetfchijnt datfe oock^ alle njcrVaUene loeten^chaf

loederom fullen ofrechten^ Nae welcke woorden fijn' aen-

fprake tot ons keerende, Maer gh^lieden, ftght hy, 6 cnyer^

"^mnelijck^en cnvermoeyt ghejiacht njanden njrometi zAchtUeSy

zjjt ( Joo loy gheloouen ) uyt den hemel tot om ghefonden , op dat

ghy eens yan deje langhduerighe en deerlijcke oorl'ghe der kette-

rijen een goedt eynde Joudt maken. Aen ulieden ü^ghelijckjeer-

t'ijdts '-uan f3iercuriPfs aen Vlyjfes^ dat heylfaem k[uydt Moly

'fuan Godt gheiont , om de groote memghte der nienfchen , die

ruande toouerejfe Circe , de k^tterije fegh ick^^ aireede betoouerty

en in beefien-gelaet verandert zjjn, Ipederom in hun oude gedaen^

te te ftellenyoft dier noch met afgheraeckt en zjjn, ^van hner on-

heyl endeflimme ranck^n te njerhoeden . Van ulieden^ 6 alder-

kloeckBe helden^ijerlipdcht de helfche Hydra haeren laetHenJlagh.

'tis doch ghefloten : ghelpjckjTroia onder Vyrrhtis , alfoo meet de

ketterije onder ulieden njcrgaen ende njernielt loerden , 'En

.fchoon ulpe ^erdienHen ende moeyten nae behooren njAn een ieder

niet aengenomen oft <-uergolden en ipordenden Uet daerom met ulpe

yiSiorie te yerVolghen^ tot datghy den Vijandt ganjchelijck^onder

de njoeien brenght ^ ende ouer den feluen mooght triompheren.

De deughden^ de welcke aen defe gheleertlieydt den luy-

fter glieuen, waer mede fy voor Godt ende de menfchcn

als fchïjnfel desfirmamentSy en als ferren in d'eew^ighe eeulvigh- Daniel.

den blincks^ , zijn nacmcntlijck defe dry, die den Paus Gre- l}']^'^

gorius den XIII. nae een rijp benierck^bouen andereinde ^.W'^m

Societeyt met verwonderinghe bevonden heeft-, foo diepe -^^^^•

oodmoedigheydc en mifachdnghe fijiis felfs in fnlcke wijf-^'^^^'^^

lieydtjfoo grooce liefderende eendraghtiglieydc van willen, derhedei

m fuicke verfcheydenheydc van natiën, foo Enghelijcke en'"^^
^'^'

onbevleckte reyniglieyt in fuicke ion^heyt : welcke paerin-
^^'^ ^^

'

ghen vandeughden^ghelijckfe anderiTins lelfiem zijn,alfoo

te meerderen lofverdiencnjalife uytftükelijck in eenige Rcli-

O o o o^ieufe
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gieufe vergaederinghe ghevonden en onderhouden wor-

Ve eer- den. Wy nebben vanden begliinne ons befte ghedaen, en,

ftcgroo' GoJelofj noch doen om die te vervolghen, Ghehjck

leeftheyt doen Laincs en Sahneron, die als Paus-Theologaiiten toe

metgroo- J-^gt Concilie van Trenten ghefonden waeren, ende in'c fel-

^
oeltih-'^^i

met uytftekelij eken roem van gheleertheyt, onderde

kep, ^ trefFelijckfte mannen vande heele wereldt daghelijcks ver-

keerden, de kinderkens achter ftraeten den Catechifmus

ghinghen leeren : ghelijck doen Xaucrius en Barzxus^

die groote Apoftelen vande Nieuwe wereldt, by Co-

ninghen ende Princen om hunne wijsheyt ende prcdika-

tien foo vermaerc , met een belleken de wichters ghingher1

tot de Chriftelijcke leeringhe vergaederen : ghelijck doen

Canifius en Lancilottus^fbo groote Dodtoren en Predikan-

ten alffe waeren , den eenen in Srcilien, den anderen in In-

dien, de letter-konft en andere ieeghe fcholen leerden: ghe-

lijck noch doen alle d'Ouerfte vande Profef-hiiyfen ende

Colleo;ien , iae oock alle de ProfelTen inden aenvancrh van

hunnen ftaet,oft graed , den tijdt immers van veertigh da-

ghen hen verontledigende om d'onbeiaerde iongheyt inde

fondamenten des gheloofs t'onderwijfen, Alfoo wordt dit

ghebruyck noch hedenf-daeghs met de (èlue nederigheyt

t'alle kante onverbrekelijck op d'eene oft d'andere maniere

onderhouden. Hoe vele mannen van verftandt , die tot

hooghere ampten bequaem zijn, hoe vele van Princelijc-

ke af-komfte , die 'm Houen van Keyfers en Coninghen

opghebraght , gheen ander ghefelfchap als de groote der

wereldt en hanteerden , houden hen t'onfen huyfe befigh

met de kinder-fcholen, ende d'aerme iongheyt, foo wel op
de dorpen als in de fteden t'onderrichten ? Hoe vele mee-

fters,nae dat(è de Godtheyt oft Philofbphieinde Vniuerfi-

teyten met grooten lofvoorgel efen hebben^hecmen hen toi

de
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de verworpene ghcdienftiglieyt der foldaeteii inden legher

en elders in gevangen ofc gaft-huyfen vernederen? Defc oot-

moedigheyt dochte aeneenen vermaerden Doótoorvande
Theologie in ons Neder-lanUt al te groot te wefen -, waer-

om hy de Societeyt verlaeten hebbende die hy was inghe-

gaen, en ghevraeght om wat reden
,
gaf gheen' andere als

dat hy noyt ghemeynt en hadde, datter onder foo ghelecr-

de mannen iulck eene ootmoedigheyt te vinden was.

Delghelijcks foudemcn moghen fegghen vande broe- ^^

derlijcke liefde, dat het ongheloouelijck, iae fchier onmo- ^"^'^^^^^»

ghelijckis, onder volck van foo verfcheyden landen, dk Ucfde

doch van llrijdende ghefintheden ploghten te zijn,de felue ^^^tgroo^

met fulcken eendraght ende ghelijck-willigheyt te voeden,
^r^^Hl'

datfe oock den lof der eer fier Chriftenen verdienen,vande l/fw/?^;^

welcke S. Lucas feyde: De memghte der ghener die gheloof- ^^^ *^'^'

den^ hadde een hert e ende eene fiele. 'tGhebeurt fomwij Ie dat- Aa:.4.

5

1

ter gheen twee vande felue lladt oft lantfchap in een CoUe-
gie en woonen, des euen-wel niet onvermindert iffer meer-

dere liefde onder den anderen , als offe kinders van eenen

natuerlij eken vader waeren. 'tWelck hem befonder in't

ontfanghen vande gallen ende uytlanders laet bhjc-

ken , de welcke hoe onbekent en vremdt datfe zijn

;

van hoe verre landen datfe komen, niet alleen als kinde-

ren vanden huyfe ouer al met grooce beleeftheyt en her-

berghfaemheyt ontfanghen, maer oock met fulcke teecke-

nen van goetheitigheyt bcwellekomt,ende van een ieghe-

lijck ghedient worden, datlè in hunne eyghene moeders
huyfen fulcke hertelijckheyt niet en fouden konnen ver-

wachten. Soo datmen oft inde Societeyt, oft nerghens,on-

dervindt , hoe waerachtii^h die belofte van onfen Sali^h-

maker is, A^ifooloie huys ^oft broeders^ ofifajiers, ofiijader, Matth.

oft moedery öcc. omjïjnen naernojerUety hondertfout ontfanghen
^^*^^*

O o o 2, fdy
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vangrae-fil, ende het eetiloigh lenen beptten. In gheene Religie meei'-

^«*^' dere veufcheydenheyt van graeden als in d'onfè : bouen de

Nouitien ende tijdelijckeCoadiiueurs, hebban wy Scho-

lafticos ofc Studenten, die alToo tot hunne laecftebelofce,.

( 'tzy datfe Pricfters zijn, oft iiict
)
ghenoemt worden: van

die hunne laetfte beloften doen , wordendcr fommiglie

Gheeftelijcke mede-helpers (die den naemvan (^oadiutores

formnu voeren)andere ProfclTen van dry, 'tmeeftj-deel van

vier beloften, ghemaeckt. Welck onderfcheyt niet tcghen-

ftaende, trecken ^Uegader eene koorde , ende fpannen t'/a^

menaen, clckeen nae de gratie diehy van Godt endede

natuere ontfanghen heeft, om de fielen tot hunnen Schep-

per ende Heere te breno;hen. Ner^zhens hardere dienften,

nerghens nochtans veerdigher oft foeter gehoorfaemheyr,

eenfdeels uyt reden darter geen* uytftekelijckheyt oft voor-

dcelen, van koft, kleederen , oft eenigh ghcmack^ nietal-

leenlijcknae, maer oock gheduerende hun ampt, voor

d'Ouerfte en zijn ; ren anderen oock om de goedercierene

gemeynfaemheyt, die d'Ouerfte aen hunne fijde met d'on-

derfaeren,en acn d'andere fijde om het bchoorlijck ont-

fagh en eerbiedinghe dat d'önderfaeten tot d'Ouerfte

ghebruycken. Waeruyt men voorders fier fpruyten, 'tghe-

Roi-n.i2.ne den H. Apoftel aende Romeynen beual , Datfe metltef-

^°- de des broederfchaps mdckanderen lief-hebben , ende met eerbie-

dinohe mdck^nderen ojoorkgmen. Inder voeghen , dat ghy
den onderdaenighen meer uyt fijn ontfagh ende vhjtigh

uytwercken, als den beuel-hebber uyt fi-jn' ontfaghelijck-

heyt ende gheboden erkennen fulr. Hierom en weten oock
van gheen voor oft nac gaen, eerfte oft laetfte plaetfe 'm

proceffic,oft aen rafel, te fprekenvbehaluen den Ouerflen^

(die ouer al d'eerfte inde plaetfe Godts moet zij n ) de refte

va.nde Prieftcrs ende gheene Pricfters gaen en fitten onder

makkaii"
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malckanderen alfoo'c komt oft valt j behoudelijck dat de

Prieftcrs y voor fbo veel de plaetfe belanght ( om de wille

vande wcerdiohevt huns ftaets) altoos voor^acn , fonder

noclirans om dc^fe reden ^tminlle voordeel in fpijfè, klee-

dinghe, oh de ghewoonlijckc oefteninghen te ghcnicten;

i4i de wclcke die vande Societeyt allegader ghelijck ende

a:nveetdigh zijn , 'ten waere eenighen biiyten-ordmarif-

fen arbeydt, ouderdom , kranckheyt oft onghevallijckhcyt

ietbouen den ghemeynen flagh vereyfchte : 'twelck alidaii

de liefde der Ouerfte foo ouervloedighlijck verfiet, dat-

men oock^ dwS noodt zijnde, gheen kercken-ghewaedt en

magh fpaeren , om den behoefti^hen te glierieuen.

Wat nu voordcrs de favuerhevt bdani^ht, heeft gheene ^«"^^^^^^^

breedere veiklaerincjhe van do2n,naedemael onfè vijanden 4-'^^ ^

feme^in wat maniere fy oock onfen naem foecken te laken, hcjt met

dit nochtans aende Societeyt moeten toeftaen,dar, niet te-cr<'''^^

ghenftaende groote iongheyt inde fekic is, en dacr-en-bo- '^'^'^ ^^^'

nen noch een ghemeynlaem leuen ("twelck van vele in

verfcheyden Seyndinghen onder Heydenen, Barbaren, ket-
ters^ foldaeten, wereldtfche, fondighe peifooncn, tufïchcn

duyfcndt pcrickelcn en aenftooten ghcleydt wordt ) hun-

nen handel altoos euen fce^^hbaer en s^heftichti^h, euen

onftrafbaer en onberifpelijck is. Oock wordt hier Tuk-

ken achte opghenomen, dat/choon men met andere fey^ •

kil door de vingheren fagbe, defe nochtans , die in ceni-

gherleye maniere teghen de fuyuerheyt mcght ghebeuren,

ionder oogh-Iuyckinghe ofc ghenade met d'alderfwacrfte

pene van uytfeyndinghe foude gheftraft worden. Dis

die punt raeckt, die raeckt den appel van onfeooghe.Defè

lelie, die tot dm goeden rem\^ C h R i s t i foo noodigh '\s,
^Cor.i,

moeten wy met alle forghe onverwelckert en onvetflentfl:

houden^ defe khoone roofe wapenen wy, bouen de door-

O c o 1 ncii
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neii van Godcs vreefe^ waer van P.Araozius den Coningli

Philippum den II. { als elders verhaelt is ) foo bevallijck

onderrichtede , met den tuyn van een gheduerigh weder-

peyfen en achterdencken , dar, foo wie Jiier in ghebrekc-

lijck bevonden wordt, fonder eenigh twijfel oft uytltel

doorghefonden^ende van ons ghemeynfchap, als een on-

nut ende fcliadelijck lidt, afghefneden fal worden.

irni'jJ)'
Andere deughden der Societeyt, waer mede fy haere

ktyt%r gheleertheyt verciert , in fondcrheyt de ghehoorracmheyr,
Socmejt iJQer der fielen, ende innigheyt des gheeils, waere ouertol-

*lekom-
^^ö'"^ '"^^^^' ^^ verhaelen : doch en magh dit beloop niet eyn-

merm- den fondet lof, die wel eertij dts de Patres vande Carthuy-
ghen. {jj-g Orden met verwonderinghe betuyght hebben , aliTe

quaelijck begrijpen kondé,hoedat het herte vande werck-

lieden der Societeyt onder foo vele verftroyelijcke bekom-
meringhen ende huns naeften dienrten, altoos door foo

gheduerighen aenhangh met Godt vereenight ende ghe-

hecht koude blijuen . Suarez voorwaer ( om een voor al,

die wel meeft om fijne fchriften bekent is,by te brengen)

plagh te fegghen , dat hy lieuer foude hebben alle fijne

gheleertheyt, daer hy foo menigh iaer met gheduerighe ftw-

dien foo fuerlijck ouer ghearbeydt hadde, als de vruch-

ten ende den trooft van een' ure ^hebedts alleen te deruen.

ïn fulcken weerde hiel defen man d'alleen-fprake mee
Godt : gheduerende de welcke, hy wel onder-tuffchen foo

inden gheeft ogghetoghen wierdt, datmenfijn uytghe-

merghelt Uchaem tuffchen hemel en aerde fonder eenigh

fteunfelfagh blijuen hanghen.

HET
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HET SEVENSTE (JAPITEL.

Van 'tgheluck en ^oor-deel der gbener die ind^-

Söckteyt flemen.

E moeyten ende ongKevallcn onfes leiiens, dat ^^^Kort

_^^__ daghelijcks door den arbeydc ende fwaere dicnften^f^f" f^»

der Socicteyt (die noch met een gheduerigh affteruen on-^ ^^^^,

fer finnen verghefelfchapt worden ) foo verkorten, datter^^^f eent

in gheen' Orden der H. Kercke, hoe ftrengh die oock zyj'^^'g^^

min ouderlinghen, als by ons , immers hier te lande, teJƒ^^
vinden en zijn; wordt met hetgheluck, dat wy ind'are^f».

onfer doodt allegader ghenieten, ghenoeghfaem, iae ouer-

vloedighUjck ende ten hooghften vergolden . Het voor-

deel der Societeyt, daer wy de goedertierenheyt Godts

noyt ten vojlen konnen at bedancken, 'is^ dat alle die Icfuit

fteruen,van Ies v s ontmoet en onthaelt worden. De H.Te- ^ ^ ^ v s^

refia was op eenen fèkeren tijdt nae de Communie te Cor-^^„ ons

doua in Spaignen inden gheefl: opgctrocken,al{re fagh,dat-^^^^«^«

ter velefielkcns uythet vaghe-vier met groorc blijdfchap I^i^^l'

opwaerts nae den hemel klommen: de welcke allegader van s. tere-

eene blinckende ( die als leydtf-man voorghingh ) aenghe-/^c?^^/^"

voerdt wierden, ende dele wierdt met eene fonderlijcke
^^'^*

ionfte van Christvs Iesvs in't ghefelfchap der

Enghelen ontmoet , omhelft, en inghehaelt. Waer ouer

foofe keurigh was om te weten, wat dit voor fielen, ende

in't befonder welcke fy was die d'andere voor uyt leydcj
^^^^~

heeft haerverftout eene vanden hoop onder de laetfte aenp.cHa-'

tcgaen,ende daer van t'ondervraeghen ; de welcke vóor^oelli

andwoorde gaf: Onfen leydtf-mnn ü eenen Broeder njande <S'ö-
\^^^

cieteyt 1 e s v , met den ipelcken ilry ons altemael njerblijden^

om
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om dat "^y heden door fijne ghebeden ende njerdietijlen njerloB

zijn. Maer "tgheneghy fiet njan onfen Saligh- maker^ hoe hy dten

ontmoet ende ontfanght ^ en ü noch ^remdty noch meulü : ditü

doch het frimlegie ijande kinderen der Societeyt I E s v : "Vpat

lefuit datter fterft^ die laordt njan Ies vs ontmoet ende ontfan-

ghen. Op den ieliien ooghen-bliek als Terefia dit vifioeii

ïagh, was falighlijck inde fdue ftadc onfen iacriftaen oft-

kofier oueilcden., die den tijdt .van dertigh iaeren langli

met fulck* eene ghcftichtigheyc ende waer-nemen fijner

finnen dit ampt bedient hadde^dat hyvandc vier hoii-

dert Glieeftelijcke dochters die de kcrcke hanteerden^ niet

eene van aenficht , hoe wel allcgadcr van aenfprake ende

ftemme^ en kende

pit fpo onverghehjckdijck en onweerdeerhjckgheluck

tiilfiet
^^ is ons van heden oft ghilleren niet t'huys ghekomen,

Hofium *theeft fijne beghinfèlen met de Societeyt fclae: in wiens
en Coda-

Qp^grandi den HJanatius d'eerfteUnghen van fijne doode,
riHtn ten \ ^ ö

,
ö _, , . ^ . , \ } r

hemel Hoiium ende loanneni Codurium , in glorie ghelien

gaen. [ycdx. tcn hemel klimmen. Nae der handt is dit priuilegie

P.Alua- noch. met andere openbaeringhen eenpaerlijck beveftigh-c

T T' shewecft. *Als dien heylighen man P. Balthafar Aluarcs

aiiegader iiji"ie klagntcii eens aen Godt ouer de liappigheyt ende on-
faligh. volmaecktheyt van fommighe fijn onderfaeten dede,

Vicfc^j wierdt hy vanden feliien vertrooft, ende ver fekcrt, dateer

Alle die cuen-wcl niet eenen van alle die verloren en fonde gaen.
inde So^ Wcq\ ruvmer is ^eweeit de oratie die aen Alphonfus Ro-

met AU drigues, dien groocen dienaer vanOnfe JL.Vrouwe vertoont

fhonfus wierdt. Hy ghevocide datter in hem eene wondere be-
Rodn^ aheerte opilondt van alb fijne mcde-ahefellen, met de

leeft en wclckc hy docn inde Societeyt leefde , inden ilaet te ficn

voiherdt dicfcindcr eeuwigheyt fouden befitcen : ter wijle fijn ghc-

/, ^ü' moedt hier van tiiffchea hope en vreefe . al wanckelendc, •

ipeeide.
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fpeelde^heeft liy gheduerende een' opglietoghentheydc des

gheefts (die hem ouerquam) gliefien^ dat alle die doen ter

tijdt^ te weten inOdlober van*t iaer 1 55? 5?. inde Societeyt

met hem leefden(welverftaende indienfe volherdigh bleuen)

d eeuwighe faligheyt fouden ghenieten. Welck vifioen Pa-

'ter Gabriel Aluares , R.e6toor van Mallorca altoos plagh te

^hebruycken, als hy eenighe wanckelbare gheeften in hun-

nen roep wilde verfteicken, Maer foo 'tfclue aen P. Dida- Dierghe^

ciis Montems , die Pra^pofitus van't Profcs-huys te Lisbona ^^^'^^

was, by gheval vertelt wierdt, heeft dien gheandwoordt, rmlhe'

dat hy noch iemandt anders wifte, die verfchere openba- ^en eenen

ringhe daer van hadde: den welcken men meynt, om flJQ*^^^^''^''"

uytnemende volmaecktheydt, ende verfcheyden ouergan-

ghen des gheefts die hy plagh te lijdeneden man lelue was.

Trooftelijckernoch als het voorgaende,is de ghetuyghe- Vifioetu

nide vanden Sali^hen P.Francifcus de Borcria: den welcken '^f^/^^''^

als Marcus lijnen gnetrouwen mede-ghelel op eenen tijdt^or^^^,

met een' onghewoonelijcke blijdfchap en liefFelijcke tra-

nen OU ergoten fagh ; en heeft niet opghehouden van hem
met ^heduerigh bidden en fmeecken nae de reden te vra-

ghen , tot dat hy ten laetften de waerheydt met defe woor-
den hAccdziWeety lieuen broeder Mxrce^ ddt Godt onfe Socie^

teyt ten hooghften bemint , ende aen defe defelue "^eldaet ghegunt '^fttev

heeft die hy ^el eertijdts aen d'Orden seinden H. BenediSimgaf "^^^^j^
^

te iveten, datter m d'eerfe dry hondert laeren n'iemmdt ruan alle ren me-

dier tot de doodt toe 'm njolherdt^ n)erdoemt falloorden. mmdt

Doch, foo ons fchier alle defe ghetiiygheniiTen maer ee-
'^Socimyt

nen bepaelden tijdt aen endienen^fullender voor *tlaetfte3J?fr,?f«-

d'aldertrooftelijckfte byvoeghen , diefonder vernijpinghe^^ -/^^

voor altoos dit priuilegie verfekert. Ter wijle Pater Matrez^^^;^,

biecht-vader vanden Vice-roy van Barcelona , den Herto-

ghe de Monte-leon^fich iii een van onfe ïtaliaenfche Colle-

Ppp gien
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gien hiel , is hy van een fekei* Religieus uyt een' andere

llrenghe ende gherelormeerde Orden gheroepen gheweeil,

die met grooten roem van heyligheyc nu nae fiiii' uyterfte

ghingh , om van defe wcreldc te fclieyden. Nauweüjck
was hy in fijne celle ghecreden , daer delen nu bykans lagh

en fiel-braeckcc^ als den fiecken fijne ftemme met een bly

^llle cue ghelaer tot hem opheft en feydt : O gheluckighen Tater^ IfJien^

inde So' nj^n Godt ghcgimt ü een üdtmaet nj.xn die Religie te zijn ^ m de

ieruen '^^^^h ^temandt en fierft ^ of hy en loordt fdigh. Dit heeft rny

^^jnfa- Godt op Haenden njoet ^z^eropenbaert, ende heUsï dat icl(t opent-

^'i^^° lijck^fotide uyt
ff
reken: voeghende met een verfucht daer by.

Van mijn Orden, allporter <-uelefaligh, nochtansgaendcr ooch^ al

eenighe verloren . Waer op foo onfen Pater met behoorlijc-

ke heufcheyt defe verghelijckinghe wilde verfoeten,ende de

ruyme voorllellinghe van onfen^t weghen ( die hem al te

rijFdochte te wefen ) een weynigh befnijden , heeft hy an-

derwerf gheièydt : 'tlsfoo ich^^ fi^^^^y Pater, Godt heeft my
beuolen dit fopenbaeren, ende om defe reden alleen hebbe tch^ ij

hier doen by my roefen. Korts nae defe verklaringhe gaf hy
{\]wc\\ gheeft , dies te dieper vreughdt in*t heite van P.Ma-
trez en van alle d'onfe laetende, hoe men fèkerder uyt de

faem van fijne heyligheyt magh betrouwen , dat in fulcke

gheleghentheyt(want hy op fijnfteruen lagh)anders niet als

de lautere waerheyt uyt fijnen mondt ghekomen en is.

Laet vry nu ons dit leuen door arbeydc en lijden kort

vallen, het eeuwigh, dat wy ( menfchelijcker-wijfe te fpre-

ken) feker zijn , en fal maer te vroegher beghinnen^ ende te

lan^her ducren.

HET
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HET ACHTSTE CAPITEL.

J/'m ieere ende goede pnïten die deSocieteyt rum%

werfchejden Fa^tifeUy endeGheefielijcke Frineen
ontfknghen heeft.

Y foüden vooïwaér niet fbnder laecke van grootc

ondanckbacrhcyt^ aen onfc mecfte t^^eldoenders en

vrienden onghelijck doen, indien wy 'cghevoeien van foo

vele ghekroonde hoofden, en allerleye G heeftelij ckc oft

werekfche Princcn (datfe vande Societeyt ghehadc, en mee

hunne woorden ofcwercken betuyght hebben) onder foo

verfcheyden lof-fchrifcen niet mede voor den dagh en

braghten, om hunne ghedenckenilTe daer door vanden

verghetehjcken onderganghte bevrijden. Wantons voor-

nemen doch hier in niet anders en is^ als de jonften van

onfe vrienden met behoorlijcke danckbaerheyt t'erken-

nen, ende de ghetuyghenifle cliefe mondelijck oft wei dae--

delijck vande Societeyt ghegheuen hebben 5 met betaeme-

lijcke heufcheyt tot Godts glorie voor onle naekomehn-
ghen te vertellen. Ghiie^

Den eerften Paus, onder wien de Societeyt opgheftaen \e7tZm
^ide behert is gheweeft, was Paulus den 11 1. Van den /'^«/«^

wekken wy moghen met een woordc fegghcn , dat hy de ^^^j^n'

fèlue beveftight hebbende, met fulcken liefde beminde, aetepi

als ofhy fekiehaereninftelder gheweeft haddc. Nae hem vanin--

Iiilius oock den I ï I. wel v/etende datter te Loreccen me- ^Ta j

nïghe Iwaere ende verwcrredc biechten voor-vielen (nyt om de

reden datter van alle gheweften der wereldt allerhandeii ^^^^^'»'';

llagh van volck'theyligh huys komt befoecken) en in ghe-'|!^j^

volgh van dien datter wijfe ende gheleerde biecht-vaders te Uret^
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van noode waa'en, heefccr onfe Patres glieftelt , verhopen*

de datfyliedeii -ditampc bsquaemelijck foudeii bedieneiv

(fide Hebbende te Roomen met groote onkoften een CoUegic
varrt ghefticht, alwaer de ionghelinghen van Daytflandt in

^.7/^- sheleerthcyt . g;odtvruclitiijheyt , ende Chriftehjcke feden

te Roo' onderricht louden worden, om naemaeis m hun vader-

wen: landt, ende de gheweften vanden Noorden, weder-ftandc

teghen d^opgherefene ketterijen te bieden, eiide de godt-

vruchtigheyt der Cathohjcke te vernieuwen ^ heeft dit

CoUe^ie in handen vande Societeyt gheftelc , haer toe be-

trouwende datfe de ibngheydt alderbequaemll. teghen

de vijanden des gheloofs foude wapenen , ende de deught
•^^'^^ daer in plantai. Denfeluen Paushaddeoock.in findon-

Cypr^Hs
^^ "^^*^ eylandc van Cyprus , ende te Conftantinopelen te

en Con- fèynden,laecende fich voorfl:aen,datfe onder deTurcken het
ftantmo- ghdooue foudai konnen planten, en d'alderfelfte vijan-

%ynden, ^^^^ der Chriftcnen, oock in*t midden van hun landt , af-

breucke doen. Welckvoor-nemenhyoockten eyndeghe-

braght fbude hebben , *ten waerc hem de doodt verrafcht

hadde. >

Y^f^ Marcellus den IL midts hy luttel daeghen Paus was , en

^i^f^riT^/- heeft de Societey t niet veel ghebruyckt, doch heeft ghe-
hiide ^''''

i^oegh te kennen ghegheuen wat hy van finne was ; wanc
foo Icrnatius korts nae jfijne verkiefinghe hem ghingh be-

fbecken,ende veelghelucks bieden: Wel aen^ Ignati^ feydc

hy, '^erfighy al 'Z^eel kloeck^nLfolckj^ l^ fulkn'tghebruyckin.

Van Tim Pius den IV. nae de doodt vanden doorluchtighen Car-
dtn ir.

jjj-j^^j Carpenfïs, den wekken Protecteur,. oft befonderen

befchermer der Societeyt gheweeft was, verfocht wefcnde

dat het fijne Heyligheydt fbude belieuen onfe Orden van

befcher-
i^mandt anders te voorfien , heeft 'gheandwoordt : VFy

mervvtlt nemen Op ons^ ulieden te befchermen, 'Wyfi^lkn ulcen T^roteSïeur
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zijj^. Den felueii Paus fcyde eens inde teghenwoordigheyt

vanden doorluchtighen Cardinael Moronus , ende den

Hertodievan Fcrrarien, naedemael de Societeyt foo groe-

den dien ft aen de H. Kercke dede^dat hyfe oock ton het

verahieten (ïins bloedts ioude vorftaen.

Pias den V. behaluen andere befondere goede jonften, ^^^"^^'^^

heeft onfe Societeyt ai Ie de priuilegien der biddender Or-

dens medeghedeylt^ ende beuolen datmen haer foude als

een van die houden: hy heeft oock onfe Patres inde Pau-

felijcke Penitentiarie van Roomen gheftelc, met volko-

men m.a^ht van t'onilaen van alle foorten van fonden

ende gheeftelijcke bannen»

Aen Gregorius den XIII. lagh onfe Societeyt t'eene- r^« (7r^-

mael in't herter want foo waer iet ter eere ende glorie «S^/^^

Godts te doen quam^terftondt vielen fijne finnen op d'on-

fè. Viy wierdt verfocht om tuHchen den Coningh van
jH^^^^

Polen ende den ^rooten Hertodie van Mofcouien den nae Mo-
vrede te verfekeren-, van ftonden aen ftierde hy P.An-^*'^^^»

toniuni PoiTeuinum daer henen. Dé Maroniten, een-'"'-^"
^*

voick niet wijt vanden bergh Libanus gheleghen , eyfch-
<*^^^^J

ten van hem eenighe die hen in't oprecht ghelooue fouden Maroni-

onderwij ftn 5 ende wederom tot de vereeninghe met der^w^

H. Roomfche Kercke brenghen •,. terftondt heeft hy hen

eenighe vande Societeyt toeghefonden . 'tSelue dede hy
gheftaedelijck in alle andere voor- vallen. Om kort te ma-
ken, nae dat hy met ouergrooten koft dat wijdt-beroemt

eiide trefFelijckPvOomfch Collegie ghebouwt hadde , in t<?^^^/^

welck alle lootten van wetenfchappen gheleei;t moeften
^^^^^nyt

worden, om hier door van alle kanten der wereldt ccWtRoomfeh

ieghelijck derrewaerts aen te locken; heeft dat, niet te-^^^^-^"^'

ghenftaende d'ouervloedigheyt van (00 trefFelijcke en-

de gheleerde mannen die'r alfdan uyt alle Ordens te

P p p 3
Room.-n
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Roomen waereii, aende Societeyt, foo iongli als fy

was
,
glieghcuen . In dit Collegie, bonen alle weten-

fchappen die daer ghelecrt worden , heeft hy onder an-

deregodtvruclitiglie oeffeninghen, deSodaliteyt van Onfe

/^j(,^^f Lieue Vrouwe Boodfchap beveftight, ende die met vele

htepcn, fchoone Aflaeten vereert^maght gheuende aenden Seer Eer«

werdighen P. Generalis, van oiier al andere Sodaliteyten

van Onfe Lieue Vrouwe, met defe van Roomen te ver-

voeghen , cnde deelachtigh v^inde felue priuilegien te ma-
ontfanghtyiQn, Maer dcfe goedtjonfllglieyt des voornoemden Pau.^

m^cHe' '^^^^^^ merckelijck aenghenomen, als onfe Patres uyt ïapo-

ghefan- nicn , vau d'uyterfte palen der wereldt , tot Roomen toe
^^«^ die twee ionghe Princen aengheleydt hebben , die als ghe-

fanten ende neuen van dry Coninghen van Arima ^Omu-
ra ende Bungo, uyt hunnen naeni quaemen aen fijne

Heyligheyt eere ende onderdanigheyt bewij fen.

VmCU- Clemens den VIII. ende Pauliis den V. achtedeli deSo-
wens den deteyt foo vecl, als eenen llercken muer teghen de kette-

^auiM rij^^"^ ^"^^ alleongheloouigheyt te wefèn: ouerfulcks heb-
denV. benfè die op het ernftelijckft behert; den eenen,datfè we-

derom in Vranckrijckende eenighe fteden van Polen ont-

fanghen foude worden, daer de ketters ende andere vijan-

den haer hadden uytghedreuen: den anderen, datfe '\\\

Turckijeii ende het Rij ck van China fbude moghen ghe-
vm ^'•^-

pl^iit; ^^s-orden . Van Gregorius den XV. fal de canoni-

den XV. zatie van onfe heylighe Vaders ïgnatius ende Xauerius

lof ende danckbaerheyt in alleeeuwigheytfpreken.
vanVï- Ten lactften/tis kennelijck ghenoegh aen alle de we-

v7iL
^" ^^^

' ^^^^ ^^^ önfen alderheylighftcn Vader Vrbanus
dei> VIII. foo door fyfeluen als door fijne twee neuen Car-
dinalen Francifcus ende Antonius Barberini te Roomen
het iubel-iaer onfcr Societeyt vereert heeft^ een ieghelijck

door
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door fijn exempel tot een* al-ghem^yne blijdfchap ver-

weckende. Den feliien langli te voren eer hy Paus wierdr,

^belbnden zijnde jiae Parijs, om den Conin^h Henricus ^^'^ ^<^c^

den IV. ouer fijnen ionghen loon Ludouicus den XIII.
^^^/ 7 -

teghenwoordigh Coningli van Vranckrijck, veel ghelucks de de pj^

te bieden, fiende noch voor het ftadt-huys van Parijs de'^^"*^^*^^

pyramide llaen, dewelckeonlè vijanden nae 'tverdrijuen ^^^[^"^

uyt het Rijck teghenons opgherecht hadden, en heeft niet wepen.

laeten aen te dringhen, tot datfè by des Coninghs bevel

gheweyrt ïs.

*tWaer onmoghelijck een eynde te vinden, al wilde ick

oockmaerop'tkorcfte verhaelcn , wateereende goedtion-

ftigheyt dat ontallijcke GheefteUjcke Princen en Heeren

ons bewefenhebben.-naementlijckde doorluchti^hfte Car- ^anver-^

dinalen Borromari, Vrfini, Lotharingi, Triichfelij , Barbe--^^'^-^^^^^

rini, Lndouifij, Farnefij, Aldobrandini, Boncompagnij, «^^f/^//,

ende andere foo Bifchoppen als Prelaten : in fbnderlieyt de

ghene ó^\c in't al-ghemeyn heyligh Concilie van Trenteti

gheweeft, ende aldaer den ijiier ende gheleertheyc van
P. Laines, Salmeron ende andere bemerckt hebben : onder

dewelcke ghelijck uytftekelijckwaeren Otho denCardi-

nael Triichrcs,ende Carolus-den Cardinael van Loreynen,

foo hebbenfe(naementlijck defèn laetften) dickmael be-

fcheydelijck ghefcydt , datfe in't beminnen ende befchermen

der Societeyt felfs aen onfen Generael met iDJjckeu en loilden ; tae

hun beÜefouden doen, njandieop hunne fchouderen in Vrdnck^

rijc\en elders nae njermoghen te draghen*

ET
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• HET NEGHENSTE CAPITEL.

Van decn ende lonïfm die de Socutejt <ramde

cvcoereldtfche Frincen ontffinghm heeft.

NIET mindere ghcneghentlieyt tot onfe Societeyc

en hebben ghehadt Keyiers , Goninghen ende an-

dere wereklijcke Princen.

Fan ha- loannes den ï ï L Conin^h van Portucrael ( om dien liec

^jlj^ voordeel tegheuenjden welcken den eerften gheweeft is die

nmlh onfe Societeyt verlochc hecrt ) is in fulcker voeglie d'onfe

vAn Por- toegedaen gheweeft^ dat liy gheerne die allegaeder tot hem
tugaei,

{q^^q ghetrocken ende onderhouden hebben. Hoe meni-

ghe Collegien ^ kercken ende fcholen en heeft hy ons iw

Enropen ende Ooft-Indien niet ^hefticht ? Wat ghevoelen

en heeft hy van onfe onderwij finghe inde deiight en let-

teren niet ghehadt, als hy fo3 iiyterlijck eenen vande So-

cieteyt voor meeftervan fijnen loon verfocht heeft ? Sijne

liefde ende forghvuldigheyt voor d^onfè dreef hem ibm-

wijlen foo verre, dathy feluein perfoon donfe die fieck

wiens waeren quam befoecken. Sijnen broeder Ludouicus hadde

LudZi. ^^^^^ ^^^'^ behaeghen in onfe inftellinghe ende maniere van

CHS vande docii, dat hy met den Sahghen Borgia wel rijpehjck ghe»
Socmeyt J^andclt heeft , van fy feluen in onfe ReUgie te begheuen:

^^^^^
^ ende foiide fijn voornemen volbraght hebben , 'ten waere

den H. Ignatius gheraedfaemer ghevonden hadde tot de

meerdere eere ende glorie Godcs, dat hy fijnen Heer broe-

der tot raedt ende hulpefoude bybHjuen.
Vanan- DierghcHjcke , oft miflchien noch meerdere, dinghen

nm<ihen foudc ick konnen verhaclen van verfcheyden Keyfers, Co-
cn T^rm- nlnghcii van Spaignen^ Vranckrijck^ Polen j vande Archf-
^^«' " herto-
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liercoghen van Ooftcnrijck, Heitoghen van 'Beyeren,

Loreyiien^Keur-vorften van Duytflant, die van'c liuys van
Medices, Parme , ende vele andere Italiacniche Princen.

Met een Vv^oort, de ampten daerfe ons menighmael toe

ghebruyckt hebben , ende noch dagheUjcksghebraycken;

foovele CoUegien, Seminarien, Vniuerliceycen,daer fy ons

ingheftelt hebben, gheiien ghenoegh te kennen, watghe-
voelen fy van onie dienften, ende wac gheneghencheyc

fy tot onfe Orden hebben . Voor exempel ende be-

vcilinahe van alles ma^^h dienen Ferdinaiidus den LI. «^f»'^»^-

Roomich Keyfer van hoogh-loftehjcker ghedachtenille. fg^jl^^
Alle de wereldt weet ghenoegh , hoe ièer dat defen aen nandfis

onfe Societeyt toeghedaen is ghewecil: : meer dan thien ^^" ^^*

CoUegien heeft hy voor d'onfe gheftichc, meer dan .twaelf j^^^.^V^

foo vernieuwt als vermeerdert. Heel Diiytüantdoor was'c

bekent, dat foo v/ie de Societeyt in het minlte hinderde^

dien aen Ferdinandus den appel van hjn* ooghe raeckte:

foo wie hem te vriende wilde hebben , dat hy fich moei]:

voor vriendt vandc Societeyt honden. Dit tn kan men
niet beter iiytlegghen, als met fijn' eyahen woorden, die

hyaende feite Congregatie ichreefden xv. Februari] in*t

iaerM.DC.vili. Ich^filwïjn befle doen, feyde hy, dat ^ol- inhoudt

ghens degoetjonftigheyt ende liefde^die ick yan mm' eerjle iongh- Y^fij»<^**

heyt tot u^e uytnemende Reltgie ghedraeghen hebbe ^ ^^crghens ^^2 rJZ

aen en k^me fontbreken^ in het bejchermen ende njeryoordercn Covarc-

njcLn ur^elcAvcLert: loant ich^ beminne nj op eem befondere ma,-^^^^^*

were,foo dat tck^met.min ur^e onghehcken ende teohenheden, als

wijn" ejghenegheyoele. Onerfulcks tf^^e CoUegien^ die ghyliedm

eenfdeels njan mijnen Heer njxder Cdrohis, eenfdeels njan my^ in

mifie landen ghekreghen hebt ,Jal tch^niet min als mijn eyghen

goedt trachten te behoeden ende te vermeerderen. Defe toeghe-

dacnheyt heeft metter tijde foo aenghenomen , dat hy ml
Q_cj q KeyfcjC
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- , Keyfer zijnde^niet alleenlij ck met wondere ghemeynfaem*

vvtfUn heyt met d'onfe handelde , maer voorder fomwijien daer
inde So- [>y feyde; Waer ickjvry^ en wtjnsfel/s^ ghelvjch^ mijne broeders

Xomen ^^i ich^foude noch heden njmde Socïeteyt loiUen 'borden. Ende
foodanigh is hy ghcbleuen rotter doodt toe: want nae dat

leueelt }^y /]jj-i teftament ghemacckt hadde , foo heeft hy daer by

Aenfi'm gf^^voeght: Bouen al beuelen "^y l^el rijpelijch^ ende befcheyde-

irfghe- lijchjten 071fe erfghenaemen y defeer Eer'^eerdighe Socïeteyt Ies v,
vae7nen\ ende hetere T^atres^dzc,

•van ver- Om dit capitel te fluyten, ghelijck wy in Europa niet
fcheyden ^Heenlijck vijanden en hcbBen, maer oock hertelijcke ende

tf» •Pn«-treiïelij cke vrienden, delghclijcks in andere gheweften der
eenhuy- wereldt en hebben wy niet alleen vervolghinghen ende

*^1.
^' wreedtheyt onder de Barbaren beproeft , maer oock grroo-

te eere ende goetjonitighcyt ontfanghen. Vete wondere

dinghen foude ick tot defen propoolte konnen verhaelen,

maer om kort te maken, hier van en wil ick niet meer dan
tnlapo- een ftaelken voorhouden. Eenighe Coninghen van la-
*''^''' ponien hebben Xauerio ende fijne mede-ghefellen fulcke

eere aenghedaen , als fy oyt aen iemandt van hunne ver-

naemfte edclmannen plaghten te bewijfen ^ Den Co-
ningh van Bungo dedehem neffens fijne fijde op het fekie

in China, tapijt fitten. Hoe heerlijck datmen in Cliina met P. Mat-
tha^us Riccius ghehandelt heeft, fchrijft in't wijdt ende

breedt P. Nicolaus Trigault. De ionghlb brieuen vanden

Ooften mellen dat den Conini^h v.\n China d onfè heeft

willen opperfte bedienders des Rijcks maecken: maer ver-

ftaen hebbende,, dat wy ontfeyden fulcke weerdigheyc

ende maght t*aenveerden, en fich ouer de deught verwon-

derende,heeft ons in meerdere eere ende achtbaerheyt ghe-

in Maf- houden. In Abaffien of Prelle-Ians landt Zela-Chriftus

-f^"' broeder en Scadt-houder des Coninghs^was aen onfc Socïe-

teyt
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tcyt foo toegliedaen, dat hy fomwijlen ons kleedt aenglie-

trocken heeft, om de iaerlijckfche ghedachteniffe haerdec

beveftinghe te vereeren. Int felue landt zijn noch ccnu

ghc andere Scadt-houders des Rijcks ghewceft , die mee
den heelen legher,wereldtlijckenMagillraet ende Gheefte-

lijckheyt, d'onfe, foo fy int Rijck quaemen, te ghemoeta

ghetrocken zijn; welcke eere alleen aen hun opperfte Key-

iers pleegh te ghefchieden. Andere hebben door eerbie-

dinghe d'ouerbleuelinghen onfer tafel vergaedcrt en op-

ghe-cten. Den Keyfer fclue verftaen hebbende dat de

moeder van P. Pctiiis Paëz oucrleden was, heefter rouwe
ouer ghedraeghen^niet min dan of het fijn* eyghene moeder
gheweeft tiaddc.

HET TIENSTE CAPITEL.

'Emighe ghctujghemjfen otur imfiellinghe end^

handel der Socktejt I E s v^, ghcghmm.

E goetjonfligheyt ende cere, daer wy nu van ghc-^erfihcy

fproken hebben, die de Societeyt van foo vele trefFe-- ^^^£J^^'

Paufen, Kcyfers, Coninghen en Princen ontfanghen ntfen

heeft, zijn ghenoeghiaeme ende ontwijklijcketeeckenen^^^^^^*^^-

van't gocdt ghevoelen dat fy van hacre dicnften ghehadt
^^^^^^J/^,

hebben; euen-welen fal't buyten ons voornemen niet zijn «f«,

in't kort te (lellen, oft (om beter te fcgghcn ) acn te wijfen

eenighe duydelijcke ghetuyghenilTen die van defe dufia-

nighe pcrfoonen ghegheuen hebben^ aen wiens autoriteyt

niet en valt te twijfelen , ende aen wie d'inltellinghe der

Societeyt met haere amptcn feer wel bekent is gheweefl:.

Ten eerftcn dan,ghclijck het niemandeu meer aen en gaee

kenniffe te nemen van eenighe Religie, als de Paufen van

Q^ q ^ Roomenj



492. EERSTE EEVWE I>ER SOCIETEYT IES^^;

Roomen, fbo en foudc men gheen treiFclijcker glietiiyghe-

niffen konnen verfinnen^ als ly van onfe Orden^ niet alleen

met den monde, maer oock in hunne Bullen ^he^heuea
van Tau' hebben. Paulus den III. haer voornemen ende inilcllinghe

/// ghelefen hebbende^feyde^ö^^f hy met met a,lle daer in bevonden

in Bulla, en haddcydat met heyligh endeg 'dtvruchtigh en l^as. Anderwerf
Regimt- noemt hy de Societeyt eenen ojruchtbaeren ackery die niet al-

in' Bulla, ^^^ Uerlpjck^, maer daghelijcks njcU ende ouerylcedighe ^ruch^

Li eet de- ten ruoortbrcnght. Soo luyden oock de ghetuygheniiTen van

^'Z7L
^^^^^^^^ ^^^"^ ^ ^ ^' ^^^^^^ Marcellus den 1 1. Pius den I V. ver-

luu den hack hebbende menighcrleye goede dienften <Mc de Socre-

i^^' teyc aen de H. Kercke doereen ontfiet fich niet te fegghen,

m Biilla, ^^^ hy van fijnen kant die met uyt:zhelefen ionften (ocht

ViUcii, te voorkomen , ende onder alle andere Ordens bejinderlijck^

beminde , ia^ oochjot den bloede toefal a^oorjhen. Den leluen

Paus in fijnen brief aen den Keyfer Maximilianus
,_ ende -

S-ichinas Daniel Keur-vorllvan Menrs ghefchreuen^toont hoe qua-
lib. 8. lijcl^ J^^,- l^y neemtjdatter teghen de Societeyt een ighe Lifte-

'^'^'
righe boeckskens uytgheftioyt wierden ,^'..pr de Joelcke de

boojemenjchen anders niet enfaeckcn (k^ax\\jJ als degnede en

godtvruchtighe iverckè^ te beletten die van hasr in alle gkelt^efien

' ^iJ'^gl^^^^(^f->^ 'borden.

Van ver. Soo fpreken bynae alle andere Paufen van haerc ghe-

^findlre^
ftichtiglic excmpclcn, leeringhe, neeriligheyt endeaerbeyt

rPaitfcn. oft om de iongheyt t'onderwijfen , oft om de ketters te be-

keeren^ oft om de Heydencn tot het waerachtigh gheloo-

In Bulla, ^i^c'"^ op den wcgh der faligheyt te brenghen. Pius den V.

innume. noemt de werck-lieden der Societeyt mannen te zijn, die in

rahlesy
gheleertheyt ^

gheBichtigheyt en heyligheyt f-^joor de loereldt

in Bulla ^y^P^^W^^' Eldcrs feght hy , datic ioaerachtel\]ckhet tijdelijcl^

'Dum in. góedtri;erfaeckt hebben^ende hunne lendenen met aermoede ende

dtfejfi, ootmoedioheyt ghegordt^ om 'tghdoon^ C H Rl s x i met de ver^

ghietm-*
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ghietinghe huns bloedtsouer dooch^ inde OoH ende WeH-lndiert

tedrae(rhen, Gre^onus den Xlll. als hem de Patres v:xn onfe

vierde generale vergaderinghe de voeten quamen kuilen,

noemde niet alleenlijckdc Societeyt een' heyliglie Orden,

maer feyde daer by tot meerdere beveftinglie van fijn ghe-

voelen: Sy ümder^aerheyt heyligh^ ende "^y en hebben fchier Exadi»

hedensdueghs met met dien beters ds defe ulx>e heylighe Orden^
Congr.

die yanGodt teghen de ketterijen ghefielt is, Gregorins denXIV. raus?

achtede dat het tot 'tghcmcyn voordeel oft naedeel van- j^ Buila

de H. Kercke was , al wat de Societeyt wedervoer. Cle- Ecciefi<&

mens den VUL aenfprekende de Patres vaiide Conareea- ^'^^^^^'''

tie, ter wijle dieaen lij ne voeten laglien, feyde defe woor-
den: Ich^beminne ende behei'te eenighlijck^tf^e Societeyt ^ ^^'^^lib.i.So-

hekenne , enfd het dtoos bekennen^ datje den rechten arm njan- ciet.c.y .

fdeH. Kercke ü. DierghelijckeghetayglienilTen hebben ons^^'-J"

,al mede Paulus den V. Gre^orius den XV. ende den te-

ghenwoordi^hen Paus Vrbanus den VUL dieaiint.

Soude ick een eynde vinden , foo en magh ick niet acii-

raken wat ghevoelen dat in het befonder ontallijcke Cardi-

nalen, Bifchoppen ende andere Gheellelijckheyt vande So-

cieteyt ghehadt heeft. Dit alleen en kan ick niet naclaeten,

dat in het al-ghemeynH.Concilie van Trenten iiytdruckc- conciUe

lijck ghetuygheniffe ghegheuen is gheweeft,dat van doen ^^vanTn-

de Societeyt door ganfch het ChriBefidm ende landen der Heyde- ^"\
.

nen met Jèer groote vrucht der pelen f^erffreyt loos . Vele mate da-

Bifchoppen, die in defe heylighc vergaderinghe gheweefl ^o Tnd.

waren, 'thuys ghekeert zijnde, hebben bekene, dat fy onder \
.^^^^

'

veel goedcs datfe aldaer bekomen hadden , wel een van't

meefte achteden te wefen , dat fy de Societeyt Ie s v daer

hadden leeren kennen ende beminnen.

Doch 'ten is niet te verwonderen, dat de Gheejftelijcke,

{aenwien'teyghenis de deughdt te weerderen) vande Re-

Q^q c|
3

gieulcii
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ligieufen lofFelijck fpreken , daer de wereklijcke menfcheii

ièlue die foo hoogh opfettcn. la'c Hofvan loanncs den 1

1

L
Coningli vanPormgacl , ende Philippus den II. Coningh
van Spaignen wierden d'eerfte Patres als mannen van d'an-

dere werck aenghefien , ende Apoftels ghenoemt : welcken

naem 'cghemeyn voick in Portugael noch heden 'sdaeglis

aen ons gheefc. Carolus den IX. achtedeonfe Religie te

wefen als een ftcrck cafteel teghen alle ketterijen
,
groote-

'

lijcks met dUeenlijch^tot de <^ermeerderinglj^ der glrie Godts,

mder oock^ njttnt 'Welvaren des rijcks dienmde. 't Seliie ghe-

tuyghde van ons Stephanus Coningh van Polen, endeiii

Neder-landt Alexander Farnelins Prince van Parme
,
ghe-

lijck breeder inden feilen boeck verhaelt fil worden. Hcn-
ricus den IV. Coningh van Vranckrijck ichreef aen die

van Rochelle den 17. September 1606. in defer voeghen:

In ^ekfledcn onfes Rijcks zjj^ ^J ghe'^aerghe'^order^, hoe nut

€nde bequaem dat ons de Patres der Societeyt zjjn , de "^elcke tn

allen bunnen Lmdel, maniere ^an doen en leermghe,klaerlijck^l^e~

toonen , datfe anders niet njoor oogheyi en hebben ds d'eenighe

glorie Godts . Inde vergaederinghe des Rijcks te Pariis in'c

iaer i6u, diehouden^wordtcr vanden'adel en de Gheefte-

lijckheydt die ghctnyghcniffe aen de Societeyt ghegheuen,

datfe ei'ooce vruchten voortbrcndit . ende befonderc aoede

dienilen aen de H.Kerckc doet^in't onderwijfen der iongh-

hcydt in gheleertheydt , ende Chriftelijcke fedcn, ende in'

c

vervoorderen der Religie.

Duyfcnt dierghelijcke ghetuyghenilTen foude ick kon-

nen bybrenghen , vande Archshertoghcn van Ooftenrijck,

vande Herto^hen van Beyercn , vande andere Duytfché

Vorften^ende Princen vanltalien; maer die allegader ach-

terlatende , fluyteickditcapitel met de woorden van Fer-

dinandus den I I. Roomfch Keylèr , die hy ghevoeght

heeft
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heeft by fijn teftament , alwaer hy de Societeyc aen üjnT^P'

erfghenaeincn op't alderhooghfte beuolen hebbende, defe ^^"^^^'**

reden daer by fet: Om dief^ilk datfe door haer gheftichtigh nandm

leuen, ghekenheydt ende onderHoijfinghe der iongheyt^ met alleen ^^^^ ^^^

in Ooiienrïjchjnde onji andere Kijcken en' Promncteny maer daer-

en-bouen de heek l^ereldt door^ rurely profijteltjck^, ende ghe-

trour^elijch^ bouen andere arbeydt in't befchermen ende njerbrey-

den der fatholtjcke Religie: ende dat, in teghen-deel njan dien^

d*ondanc\baeie Ivereldt haer bouen andere haet ende njervAght:

foo datfe befondere ^erlceyringhe , hulpe en hyflxndt njan noode

heeft en verdient.

HET ELFSTE GAPITEL.

Chctujghemjfen <rvpin Steden , Vnimrfitejten^

ende KcligieM'fen <^Ptn andere Ordens.

00 vele ftcden alflcr ons verfoecken en fonderai , alilèr

hnyfen , fcholen ende kercken aen ons ftichten
,
gheuen

hier door ghenoe^h te kennen, wat ghevoelen datle van
'^^^J^^-'

de dicnften der Societeyt hebben : want anderflms w:iciomp^ien
foiiden

fy
in fulcke menighte van GheefteUjckheydt h^Qr-vayide

feluen die koftcn aendoen? Otierfiilcks, om dat het onnoo-
^"^^^'

digh is woorden by te brenghen , daer het met de ftucken

bhjckr^foo fêil ick alleenhjck,als exempels-ghewijfè,hier fet-

ten *tghene de ftadt AfcoH dies aengaende aen den Paus Pau-

his den V. den eerften Odlober des iaers i 6 1 3 . fchrijfr; Al-

derheylighBen Vader, lïfaert dat u'^e Heyligheydt deVeranderin-

ghe kondejien die in onp Jlidtghefchiedt üfidert dat de Patres der

Societeyt Iesv ^jv ons ghekomen Tjjn
, jy en foude Afcoli niet meer

kennen: haet ende mjt ü te nedergheleght , en m ^riendtfchap

njerandert
^ poignacrts en rapieren zijnmroojenhoeyk^ns ^er-
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k^ert ^ 'tbla^dt ojoor defen door f^iH en tlp^cdraoht <-uergot(%

'Spordt nu door traenen njAn tón> fen uytghe'lvaJfchentdMrmcn te

njoren het ledtgh njolckjanghs de merckten ende ouer de flrcieten

figh treden , daerjietmen die nu nae de k^rck^n ende Sodalit&yten

g^en ^ ahoaer jy de njoorgaende Vijandtjchappen malck^nderen

Vriendelijckeende beleefdelijtlijvergheuen^ ^Q.Oockjs 't ifonder om
fen deghchoorfemheyt der kinderen tot hunne oud€rs^^c.Welc-

k^fketi allegdder ghelijckse nieWSv ende onghehoort by onslieden

t^i^ijoo lieten "^y het aen de njoornoemde Patres dancl^

der Vni- Wat d'Academiën oft Vniucrfiteyten belanghc, die gfie-

i'^^y- Licn oock glictuyghenilTe ghenoegh mecter daet : want Iiee

getal ende neerliiglieyt der ftudenten^die t'onfent ter icholc,

oft te biechte, ofc nae dp Sodalitcyten komen, doet büjckeu

wat ghevoelen fy van'ons leeren ende andere dienden iieb-

Radems bcn. Den Cancellier en de Docioren vande Vnincr/iceyc

ILóta^^'
^'^^-^ Ingolftadt, nae de komfte van d'onfe, gauen fchrifte-

tomo 3. lijck dek ghetuyghenille: 't'En ü met om uyt te freken ivat

p.124. ghenoeghte '^y ghefchtpt hebben uyt het aenkomen njan (flau-

du^s LnuSyjlphonJus Sabverori^endeVetrHs Camfiis^godtjgheleerde

der SocieteytlESV : ^elck^r teghcn'^oordigheydt met alleenlijck^

met en ^er?7nndert den roep ende roem die hen ijoogheloopen

"^as^maerujermeerdert dien daghelfks door hunne gheleertheydty

tvijshcydty ende flichtbaerheydt des lenens.

der Relt. Voorders,om oock aen die te voldoen, de welcke glieer-

^ZlJl ne fouden Iiooren wat andere Reli^ieuien van ons crhevoe-

ders^Or- Icn, endc hen laten vooril:acn platter millchien (glielijck het
dens. dickwils ghebeurt onder de ghene die van ghclijcken am-

bachtCjoft ncyringhe zijn) eenighe af-ionftigheydt tuOcheii

licn ende ons moght fchuylenj loo willen wy eenighe loffe-

lijcke ghetuyghenilTen der ghener alleen hier by ftellen, die

in heyligheydt oft ghelceitheydt in hunne Ordens nytghe-

fchenen , en de Socictey c feer wel ghekent hebben.

De
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De H.Tcrefia fclirijft aldus ; 'ds ghe'^eeB tot mijn meer- '^an

dei^ goedt , dat tck^ghekent ende ghehandelt hebbe metfulch^een^'J^'^^^"

• heyligh njolck^^ als ü de Socteteyt Ies V. Ghelouet moet den Hee- in'vitl

re^vjn^ dat hy my de ghenacde ghedaen heeft ^ yan aen mvjne^,-^^^^^

Biecht'^aders onderdaenigh te l(>efen , de ^elcke fchier altoos L^^'
dwghebenedijde mannen der Societeyt Ies v ghe'ï^eefi zijn. Ick^Romx

en "hoonde niet ^erre ^an htn^my '-verblijdende dat ick^ dtckz-^^'^-^^^^'

rnaels met henlieden handelde : t^ant mijne fele eenen grooten

njoortgangh , uyt het aenfchotilnen oock^ aLkenlijck^ <-van hunnen

handel^ gheyoeldt.

Aen Don Chriftophoms Rodrigues de Moyti/lie te S^^^^
j^^^^

gnra de la Sierra^ eene fladt in Spaignen , een clooftcr der cas in vi-

Difcalcen bouwen wilde, endc iijne dochters dacr inftcl-^^^^"^'^^

len^ mee befpreeck d«t fy ende alle de Pvcligieufen van dat
i^-,

,
''

cloofter onder de rcgeringhe der Societey t fouden ftaen, cap. 16.

andwoordtfe den 18. lulij 1568. in defer voeghen : De Va-^f ^":~
tncntico»

tres der Socteteyt Iesv %pjn^ nae Godt ^ mijne Gheeficlijcke Va-

derSy aen de Ir'elcke mijne fiele danch^moet '^>eten , al dat Jy be-

komen heeft: dies te meer behaeghcn my uD.^e dochters ^ om dat ich^

njerftae y datfe ghe'tvoone zjjn niet hen te handelen. Ende nac

datiè hier van breeder haeren iin uytgheleght liadde,

voeght daer by het ghcvoelen van P. Generalis van haer

Orden: Onfèn EeryeerdighHen P. Generalü^ouer eemghen tijdt

hier n^oorby treekende^heeft geboden, dat de '-voornoemde Patres

aen donfe njermaenmgenfouden moghen doenden biechte hooren:

ende datfe door niemandts autoriteyt enfuden belet "borden. Be
hegheerte njan w^e dochters dtefe hebbcnWm dit clooBer aende

beftieringhe der Socteteyt te onder'^orpen^ is myfeer aenghenaem,

ende tch^foude 'tfelue oockj^el begheeren: doch iveetfekerlljcl^ dat

fylieden dat niet en fullen aenyeerden, al^aer't 0n doofer van

Princejfen , hoedanighe Jy aireede njele onder hun ghebiedt feu-

den hebben, Ipaert dat Jy die begheerden fontftngken. Ouer-

R r r fulck^
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fulcks'^Hghene ghy njerfoeckt^ü te ^crgheefs. Ghelouet moet

Godt zjjn y dat l>y buyten andere de n^ryheyt hebben n^an met

die Patres te handelen. Welchi rnaght ons memandt oyt en fal

benemen.

Iii een bocckskeii daer fy ^le Godtlijcke ionflen in bc-

fchreueii heeft die acn haer ghebcurdeii, fchrijftfe vandc

Societeyt : Icl^hcbbegroote dwgl^n tndcn gheeH ghefen njan

die Orden: ich^ hebfi meer als eens inden- hemel ghejien met '^itte

njsndelen inde handt : ich, hebbe andere li^onderheden a^an haer

ohefien , ende daerom houde ickse in groote eerbitdinghe^ter loijk

jck^ naeme?itlijck^beyonden hcbbe^dat haer leuen ende handel ouer^

een h^mt met de iJifioenen die ickcr -^an ghefJen hebbe, '

4cn Den Salio;hen Thomas de Villa-noua Bifehop van Va-
Siiiighen lencien, uyc d'Ordcn vanden H. Aiègiiftinus, plagh frch

J^^'f'J'
rainneHjck ce beklaeghen , foo wanneermen iemandt van-

«L^t!/^'«- de Patres van Valcntien verfondt, fegghende^ dat hy van

inflijnr fijne hulpe ende byftandt berooft wierdt;

'i/anden Dcn H. Phillppus Neriiis achtede de Societeyt foo

II. Pin- groot, djit hy menighmael vanden H. Ignariiis verfochc

iVfH'/^
heeft daer in aen veert te worden. Maeronien H^Patriarch-

hebbende alleen fi)n oogh-merck op de meerdere glorie

Godts , heeft lieacr ghehadt fijn ghefelfchap te bcrooucn

vaneen foo kJaeren licht, als de H.Kerdke van foo grooteii

goedt, als hy voorfagh dat den H. Philippus door fijne

heyliglic vergaederinghe doen loude.

van Lt^. Ludouicus Groiiatenfis dien vermaerden Predikant, uyc

^Je^G-^
der Predick- heereii|Prden,was d onfe feer toeghedaen,ende

rt.'!dA noemdefe een' Apoftalijcke vergaderinghe, in alles ernfte-

'Predtckc lijck arbeydende 0111 d'eerfle vierigheydt ende godcvruch-
^^^' tigheydt der H. Kercke te vernieuwen. Dierghelijcke din-

ghen fchreef oock Bartholom;rus de Martyribus , Bifchop

van Bragara, uyt de felue f;imilie vanden H. Dominicus.

Franci--^

-<(?K
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. Francifcus Romxas een fèer trefFelijck ghclecrt mfli,Ge-

nerael vande feliie Orden der Predick-heeren/chrijftdenyc';^"!^^-

10. December in't iaer 1547. ende vermaent ouer al fijne '«^^

onderfkt.cn mee defe woorden: DaV.E. h^nelijch^xyjm^g^p^'^

dat in defe ellendige tijdenhals tpanneer <-ucin alk linten de K.erc- dtckr.

J^Christi njande ketters ende boofe Chnflenen bejlormt ^^^^^"^

'^wrd'ty opgheBaen ü eene meulioe Orden njan reguliere Vriefiers

onder den foetennaem IesVj de ^elckeJtjneHejligljej't den Tam .

T?aid^ den UI. beyeftight heeft ^ ter oorfil*e njangroote ^ruch^
tenderfelen die fy in't leeren spreken, en biechte hooren, ende

andere deughtfaeme oejfenmghen en ftichtbaere exe?npelen doen.

Het l&elcks^y V. E. hebben "billen Leten lx>etj^n, op datter onder

V'E, memantgevonden en "^orde^dten door de nieul^igheyt defer

Religie bedroghen zwijnde , fijne mede-foldaten , dte met ons nae

'pfelue'^it doch al jchietentende mede-helpers^d^ ons ^jan Godts

'tveghe toeghefonden zjjn , miffchien en k^m^ te be-uechteny oft
hunne achtbaerhejt te a^ernijpe?ii oen tye hy behoorde ^-i'cel ghe^

luckj te bieden , en te pooghen om hH?ine 2odtnjruchtiohe li>erc~

kin nae.te njolghen.
, Manud

Manuel Rodericiijs , uyt d'Orden vanden H. Francifcus, ^oden-

fchrijfc dus : Godt heeft Ignatium Loiolam ende fjn' alderhey- ^^^^^^^
lighHe mede-ghefeilen mjcr'^^eckt , de '^elcke met eenen hittighen broeder,

ijuer der felen onfteken zijnde , de "Papens teghen Lutherum ende qq-^an.

jijnen aenhangh aenghetrocken hebben. Dies ghelijcks fcghc hy tonw*
noch op andere plaetfen. qtz.ar.p.

Petrus de Sardis^opperften Prior der CarchuyferSjfchrijft '^'"

^f"
acnden H.Ignatius uyt den u^em van fijne ganfchc Orden sardil

{ welcke d'onfe van't beahinfel af ghcltadighhjck feer toe- opperffen

ghedaen is gheweeft
;

) FFy njerblijden ons hertelijck^JiefBenJ^^^^ *_

broeder inden HeereyOjerflaen hebbende V.E.leeringhe en deught- thuvfers,

faemen handel , door denlï^elcken ghylieden in defe bekl^eghlijcke Hiftor.

e.et^'^e^ de dolende menfchen pooght op den recljten l^egh der fa- f^^i^.

Rrr 1 ligheyt n.107.'
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ligheyfHe brenghen^ de loxnckelende t-e nifcrfierck^n^ end& de 'Vdfl^

Jiaetide in deught en beyligheyt te iJerVoorderen: ende hier ouer

loucn en dancken fty den Heere^die pch ghe^eerdight heeft nieu-

"tpe arbeyders infijnen ^ijngaert te feynden.

loaiines Ie Pagevandcr Premonftreyteii Orden noemt
joatwes ons d'edelfie en ^-uermaertfte Societeyt : "dekker foo njele fi:hijne-
Ie P^.ge i'^y lichten Tfan Meertheyt ende limsheyt de Ivereldt njer-

frcmon- i-^cht^en njcin haere uyteriijcke duyftcrnijjen eerlost hebben^ alj^

fireyten fcr [olkgien ^ïjn lo^r door fy njerbreydt is, ^
'" ^'^*

Öiitallijckediergliclijcke ghetuyghcnilTen van alle loor-

ten van Reiigieufen ibiidc ick konnen bybrenghcn , met
de weickc fy moadclljck ofc fchiifcelijck^ in'c befonder oft

in'c openbaer, hunne ^oec-ionfti^heyt aidc izhevoelcii

vandc Sociereyts dienden te kennen gheuen.

vAnde De ketters iilaeonfe ghefv^'orene vijanden vergrijpen

ketters Yl^yï mcnighmacljioock ini midden van hunne vallche la--

" ' * fteringhen ende Ichriften : foo dat wy vry daer op onfen

roem fouden moghen draeghen. Eenen Beza den tweeden
Paus van Genenen fcydc , ddt hy in heel J^ranckrijcl^gheene

teeckenen '-uan een Chrifielijck^ leuen , noch gheene (poor njAnde

oude oprechtigheyt^ds inde lefmten alleen^cnfagh. Eenen Kem-
nitius derrede voorflaen^ d(tt de Societeyt njdnde Vaufen nuer-

dacht looi 5 om de hellende Kercke eenighftns te onderfètten.
Lib.1. Eenen Verulanius Cancellier van Engelandt fchrijuende

rare
&"*

' van'c Onderwijs der iongheyt , braght defe woorden by;

?.ugmcn-.F7^(?/ci^ edelfte deel njande oude tuchtbaerheyt^ nae verloop Van
us cien- fiy^jj

ij,^ eenigher maniere indmCoUepien der leCmten "^derom

inghebraght u, oAls icl^ dejer gawipigheyt ende behendigheyt m-
fie , met de "Vpelckejy de l^etenfchappen ^T/oorhouden^ ende defe^

den fatfoeneren
, foo mallen my de "boorden Ag^fïlai in '-üan

Tharnxbaztis gheFproken: Sulcks zijnde, Godtgaue^ ^^ i^^y '^^^

, ö?fs njolck^ "^aert, Eenen Melanchthon ^ met wat een ghe-

voelen
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voelen verfachtcdc hy in fijn uycerftof als hy verftondc, dat

de lefuiten nu fchier door alle gheweften der wereldt vcr-

fpreydt waercn om het Catholijck gheloouete planten?

Achy'^at fal tcker <-uanfegghen ? riep hy^ ick^Jïe dut de heek "^t^

reldt binnen korten tijdt met lefuiten fTferyult fil 'borden.

Doch wy en willen niet, datmen de gliene die leughe-

naers in't ghclooue zijn , in dit ftuck ghehoorgheuer gheen

trefFelijcker ghetnyglienitre
,
glieenen meerderen lof en

verfoecken wy van henlieden, als eenen ceuwighen haec,

ende iiytfinnighe lafteringhen tegheuonsrmetde welckc

foo langhalfledeSocieteytfullenvervolghen^falden roem
ende den naem van haere deught ende gheleertheyt dies te

vermaerder worden^ hoe *tghebas en 'tghehuyl vande leu-

^henachtiahe honden*-meer volcks fal doen omfien,om
op ons leuen ende leeringhe te letten.

Waer mede wy defen Boeck fallen fluyten, ende deit

Lefer nae de dichten vande finne-beelden , als nae eene

toe-ghifte van al den voorfclireuen lof, feynden.^

Rrrj Den
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Den H.Ignatinsghtequetft door hetghefchut mcteencii

fteen , wordt onfleken inde liefde Godts.

PerculTus con- C VVte was diefagh "Die^dshyuvondt^

cipic igiies. \ Oyt fukkcnJlagh ? Oock maeckt ghefondt,

LAetJl (londt ïck^ aeti hctfirand m't afgaen njcin de harren

y

De kinders liepen daer om fchelpkens te njergneren^

Ick^nam tot m'vjn njermaeck^ dit keyken in de handt

y

'En pejfde: fou my dit "ü^el dienen tot den brandt ?

Want loie hadoyt ghelooft dut ghenHers Jouden [pringhen

Wt een foo hardenJleen^ njoor'^aeir 'tzjjn njremde dinghen^

Dat daer een row^en k^y noch toont een foet gheUety

Wanneer men teghen hem oock^ met een ijfèr Jlaet.

Nochtans

^
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Nochtans 'trverborghen ru'ier , die onbekendefiraekn

^ie jj)elen dan daer ujt om in het njonck^ te daelen.

Dan komt den folfer-ftech^^ en njat daer uyt het licht.

En dat onkenbaer '^)cvs^ kr'ijght ieder in'tgheficht.

oAls ick^ dit^s flmdt alleen om defen fieen faenmercken.

En mijn njcrftandt begaftot Godes '^ond're fi^ercken,

Soo fagh ïch^ dat den Heer^ als iekomijn herte Jlt4yt^

^letjlaghen daer op (peelt^ en -ta/ier dat fpringhter uyt.

De liefde "^a^s ijcrgaen^ den brandt die quam fontbreken
^

Hy t>dde dien met l^^acht loeer in den menfch onfteken:

Loiolas hert ^^/ toe^ daer l^as noch ijlam noch "z/.ier^

Op dat hyt krijghen fot^^ ghebruyckt hy dees manier.

Hy laeyt het Eranfchghefchut^ en dreyghthemte njcr/lindeni

( Chy moet met vjferflaen^ ^iltghy de '^oncken njinden )

Hyfihiet fierck^ op hem aen^ en raeckihem met den (leen,

VVaer njan eenfaligh '-uier komt in't ghebroken been,

Den Jlagh die is ghedacn^ het a/ier beghint te a/onck^n,

zAl light den Heldt em njerr\ den moedt ü nietghefoncken

^

f^Iacr njlarnt al meer en rneer^ en groeyt ghefiaedigh aen^

Soo datmen nu jijn lichtpet in den mid-daghftaen,

Hoe njeel en T^ljn daer niet door defen fagh onfleken ,

Die't licht noyt "Vpos bekent, oft 'Wederom onttpeken^

^och het en is niet ^remdt^ dat hy foo fchij7iten brandt

^

Voor'^aer het meeHe ''vier komt njandefterckiie handt^

Cheluckigh is den Jchettty ghelacksgh Vamfeloonen,

Die met ghebroken muer dit ojier ons eerfi quamtoonen:

Gheluckigher de handt , die dit '^uerborghen licht

y

En defen grooten brandt met eenftagh heeftgheftcht*

Loiola ijiel daer neer , Jjy badt maer omfijn leuen^

.

En dat loierdt hem gheiont,, en aen noch meer ghegeuen.

Soo is denfagh ghduckt , foo is den ijal njergaeny

Dat daer njsel bondert-dayfi met hem ?^ijn opghiUaen,

Het



'504 EERSTE EEVWÊ DER SOCIETEYT lESV.

Het langhduerigh vaften vanden H. Ignatius.

Exigno viuit quia proxima c^lo. [
,J,^ 1/

P^

AErdfche menfchen, "^krjs ghermchten

Zijn njol onluB^ zjjn cuol fticbten^

Die met fpercken niet en toont

Datter reden in '-v looont:

Die meer zijt aen 'Sipilde dieren,

Vyreede "^oluen^ felle giereny

oAls ghelijck^aent menfcben beeldt^

Dmter m nj Uden f^eelt:

Die

\
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5 Die in't eten^ die int drinck^n^ ;

Die int brajjm , die m't fchmcken

Stelt het dderbooghHe lot.

En maukt njanden buych^nj Godt:

Sinne- dietien , herjfen-ftoorders,

Lichaem- kzenckers, pel-njermoorderSy

Neemt doch op den Tfoghel acht.

Die dder nae den hemel tracht.

Siet hem Jiaedigh of^paerts gaepen,

€m fijn noodtdruft te gaen raepen,

Stet hoe hy njoor fpijs en ^ocht

Suyght den honigh uyt de locht.

Dat de raeuen en de gieren.

Die omtrent het aerdrijck^/^iereny

Hen i?efin€tten in het bloedt,

o Hy fich njan den hemel njoedt^

Wil ick^^ de noot eens kr^h^y

Dat ghy meught de kerne fi^naken.

En ^crftaen den rechten fin^

Die nj gheeft den njoghel in}

Seuen daghen^fcH^n nachten,

(Soo LoioU met ghedachten

En met fiele ipo^s gheijcjl

Aen het hemelfche ghel^^eB^)

Bleef het lichaem fonder etens --

^tScheen hy haddet heel nuergheten.

Wiltghylpeten hoehetqttam,

'Dat hyjjfijs noch dranch^ en nam}

qAIs den gheeft is opghetogheny

En nae Godt om Jwogh ghevloghen,

'tLichaem dat op daerde gaet.

Is haeji met een klejn njerfaet,

Sss • Den
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Den edel-man, die Ignatium *tvier weerdigh achr^

wordt op den fèluen dagh verbrandt.

Male liiditur isinc.
{spelen met vier^

KgH al te dier.

^'ECim een aerdigh dier^'f^elckj^uchtigh nae h^nd' heelden

^ <iAl'^at de ktnders thttys en op de firaeten[peelden

y

^Mjm eens emtrent den hoop en 'tpoeyer-^el ghegaeny

Daer 'ine7iifjh groue klacl^en njier fijl gmghen den:

De pooten ienckten hner, om nae de lont te taÜen,

Maerfio de ionghers naw^ op hetere rancken pafien^

Hieljyfefoo hngh t'huys^ tot dat nae menigh floie\\

{%en l9ect niet boe ) den aepgheraeckt ü aen het <-uier.

Hier
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Hier mé beghint de beeft te dmjjen en te fpringhen.

Het b(tc\huys met den hals heel heetfel'ijch^ te a^rmghen:

C^[u f^ierde jy de lont rondom den mallen kgt?y

CKj^ g^fjy op den
ft

een daer mé een harden klop:

'Nu 'ïvierp die nytir handt^ en maeckte den ijerruaerden^

Nu hiefse dtelveer op, en namje njander aerden:

Tot dat het dertel fpelten laetBen eens onftack^

Met een njer'^aeyde njoncl^ der kinders poluer-facl^

yy^er op, hy ongheval, foojy ivas neergbefeten,

VFierdt op'ifpaer'S inde locht met groot gheli>eldtghepneteu:

Efimet een harden flagh ter aerden -ïï^eer ghevelty

Lagh door den "val en njUm fcer iammerlijck^gheflelt,

Enfi?eeh met met het njier, men k^njtch foo met mijde7iy

Daer njlieght "^el onverhoedts een ghenfterken ter ftjden^

Een rvoncksken is ghenoegh ( eer datmen't "^ordt ghefpitcr )

Te brenghen huys, engoedt, en leuen in't ghe^aer.

*Vat dit doch die daer draeght '^ hert met mjdt onfteken^

Bnpooght met eyghen fchaeynj leedt alom te "breken:

Siet doch een nijdigh hert , hoort eenen dullen '^enfcb^

Ghegeuen, teghen Codt, aen eenen (roeden menfch.

Indien Loiola ftracks niet en <-t^erdient te branden,

Soo "^il tck^dat my "tnjier en blicksem bre^igh' ter fchanden»

Wat feghdy row^engaBl "iï^at JJ?eeltghy met het njicr^

Dit nijdigh aepen~^el fal haften njeel te dier,

^en "^enfch die loordt njerhoort: eer dat derfonnen loaeohcn

Sal deyfen in de zee
^ fal hy

fijn'' eyghen plaeghen

En ^raeck al onderftaen : ick^ (ie njan alle kant

Het ongheluckigh huys onfteken met den brandt.

Icti hoor üt droefghefchreetf^ , ickjjoor het bitter kermen^

yVaer ouerfich noch Godt , noch menfch en fal ontfermen.

*Ten k^n met anders gaen^ die nae eens anders cmaet

VVt haet en nv^dt njerlanght^ die raeckt in ergher ftaet.

^ss L ïgnatius
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Igiiacius ghcbriiyckc Faber, alih Smidu, cot de bekce-

rin^he van Xauerius.

Soius noniutncitigiiis. < ,,,, n. ^r .ö C tVereyJcht sjmits erm»

En hamer en het ijier^ die moeten fimen Iperch^n^

£n met cenpaerigh hulü mdckanderen njerftercken:

'tê'enmaeckt hetijfir heet ^ en 'tander gheeft den Jlaghy

Soo k['vjght het een nieulQ njorm dat inden ouen lagh.

Wantfchoon dengaur^en knecht den blaesbalgh treekt met Itijïen^

'Bn dat den mcefter [elf de holen niet laet rt^Ben^

Maer meer en meer onfteeckt den ouer^rooten brandt^

Komt daergheen flagh omtrent^ het ijjèr houdt fjn ftandt,

^aer
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^laer aljmen eens begint ds hamers op te lichten

^

BngheuenJldgh opjidgh , danfietmen't buyghfaem faichten:.

*£» 'tgheen te <uoren Ica^s ondtinnghbaer en heel Jirafy

Dat "iroeght hem nxe den TpiI "z^an die de Jlaghen gaj\

MejntgLy d^tn 'tkoudeftciel met haemers te bed'^inghen?

O neen : eer't buyghenftl
^ foo fal't in flucken fpnnghen:

Den hamerJonder ijiergheeft een nuerlorenjïaghy

Het '-uier ooch^[onder flagh "^imt is't dat het njtrmagh^

Gaet njoort^Ignaïi^ gaet
y
ghy l^eet de minne-treken,

Hoe dat ghy tnet Godts njier de herten moet onfteken:

qAI Tp^i Xduier "^atjleegh, nu gloeyt hy njmden brandt

,

Dusghecft hem ouer aen 'sSmidts hamer^ ^;^ 'sSmidts hojtdh

Ich^fte '-van nu afaen^ hoe dat hy hemfalbuyghen^

En [meden nae u fïn. Gan[ch Oofien [al ghetnyghen.

Dat noyt '-uan Fabers handt^ en '^an Loiolas '-ulam,.

Eenftiii\n,jan meer^dcrl^nBofi hoogher prijs en quam,

TJolght dit exempel nae^ ghy die moet[orghe draghen

Vdn een njerv][ert hert
j
paÜ loei op al vjlaghen:

Want [00 den hamerJïaet , ah het njan kgude Iqlt,

'tSal berBen tot v[haey , is't datghy't buyghen Ipilt,

Toont datghy 'tlverekjverftaet yl\;tlt met te haeftigh[poeyen^

Laet eerfimael in het (-uier het hert ijan Iteftdegloeyen^

En ü't dat de[en brandt gheen kracht ghenoegh en heeft

^

Onfteket met een f-urees Tran't iJier dat eew^igb leeft,

Leght hier hetpj[er m^ ghy [uit het ouerTmnnen^

En maken dat den men[ch filfijnen Godt beminnen»

VFel aen, o klpecken [nidt, maeckt ulpe [mis bereydt,

En fiet 'ïipel door "^at '^egh den menfich moet T^n gheleydt.

Maer neemt oockjoier op acht^ f-uan niet te langh te 'dachten:

VVant [00 den bram verflaulptj VerLeB denJlagh fijn klachten:

Hy trefte't alderbeH y die t ïjfiergloeyend" heet

Had met een gaul^c h^ndt nae fijnen ipÜghefmeedt*
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IcTiiatius prekende, onfteeckt de toe-hoorders met de

Goddij cke liefde.

Csele-ftibus arm is

{
Het vicrigh fpreken

K^tn 'thert onjleken»Eminus expugnat.—
ALs Syracufi '^as njtiH achter heel hejlottn^

En datmen n;oor de haeffigh ftaen des njijandts <Zfloten^

Sm datter hdt noch hondt meer uyt oft in en quam^

En dat des ^ijandts heyr de huyten "bereken nam-,

Doen ghingh de borghery oochjvreefen njoor de njeflen^

Haer docht het tiojghedaen, Jygauen't al ten beslen,

qAI baert het ouergaen '-uanjleden druckjen p'ijn,

J^ochtans een bkeck^ njrees m^cckt datfe grooter ?:jj»,

Slacr
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^aer foo daer fall' ghelHch^oocJ^Archimedes 'hoonde
y

Diefijn njemufte konH tot 'slandts "^el-njaeren toonde^

Soo heeft hy met derfonn\ of den brandt-fpieghel
, ftrael

In njier en njlam gheflelt den Roomfchen Admirael.

Doen fag!:tnen<u.inde fiadt de gdnfche njloot ftasn rooch^eny

]^n datmen oock^tn zee km groote ^-vierenfioocken ^

Bn datter met en is foo njerf aft diep m't naty

Of'traeckt noch Ipelin brandt als't defefiraelen njat,

Seght ghy dat 'tfabels zjjn, die oudt zjjn en njerflcteny

Bn dat tck^op (^ mou'^ blaeW^-bloemkens l^ilgaenfheteny

Of'tis ^hefhist oft met , liefnrriendt, dat laet ickfiaen:

i5Maer hoort eens Van een man die't dickjipils heeftghedaen,

loiolaflondt op fioel, en brande met deesflraslen^

Die een ojernedert hert oock^ by de fon kan haelen\

Maer foo dit krachtigh ^zner hem inden boefem quam^

Soo Jchoot hy rondom uyt deghenHers njande -ijlam*

De menfehen die hy trock^ begonfien foo te l^paffen.

Dat hygingh op het ni/eldt , "Sï^aer hy dry-hondert paffen

oft njerder is ghe hoort-, en als hyfagh dit heyr.

Dan njocht hy met het a/ier^ dat ü het beB ghe'^cyr.

Bn ghy dte daer het hert "i/an lemandt "^ilt onfleken^

Weet dat het Codtlijck, ^ier nj gheenjfins magh ontbreken:

Weet dat njoorr eerH de njlam moet zjjn in ijghsmoedt:

Menfteeckt gheen huys in brandt met eenen kenden njloedt.

Wanneer men 'tkilligh vjsgaetfeilen 'teen op 'tander,

Dan fmilfergheen ^uan t'ïvee y maer briefen op malckander:

En ^u/ieH het langhen tïjdt, foo o^rieH het njoeten diepy

S'en njoelden ^ier noch njlam foe fiijfdat lemayidt nep.

Wiltghy eens fondaers hert door 'themelfch '-vier doen branden
^

'tChe'^eldt en gelt'er niet, 'ten ü fTheew^erck^ijari handen:

Maecktdatden fpieghel brandt^ daermé ü't al ghedien:

Menjleeckt met een kleyn licht t^el dt^yfent keerjpn aen.

Den
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Den droom van Xauerius van Indien te bekeeren.

Credimus, aii qui amant, r Den droom verheeU

ipli libifomniafingiuit? \ Dat Liefde Jpeelt.

L dat de Liefde ueght met alle haer '-vijffmnefi,

<tAl dat fy metter hert kan hofen oft beminnen^

En oock^ daerfy by daegh het aldermeeH affchroomt^

Daerü'tdatfy by nacht het aldereerfi afdroomt.
Een kj-oecken Capiteyn ^ als hy gaet oorlogh <~voereny

Hem dunckt infijnen flaep dat al de trommels roeren:

Vraeght den gheleerden man "^at hy by nachte doet^

Hj droomt ^'an fijnen boeck^^ die hj noch druchen moet.

Deu
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^enfchipper op bet landt ^reefi f^dn de '^Ude bdereUy

Enfch'pjnt nu njoor dm l^mdty nu teghenftroom te Vaeren:

T>en yoer-man daer noch peert, noch "daghen ü omtrent^

Meynt altvjdt met def^eep dat hy den '^xghen ment.

Al diencLe eere fteeckt^ die droomt Vctn hooghe fiaeten^

En hoe hypch bedlvmght ^ en kan dit nietghelaeten:

üAl light den dronchaert thuys en ronckt tnjïjnen nejly

Noch droomt hy yan het bter, ^elck^datter "^as het befl.

Dit petmen alle daegh: maerfio 'Wanneer de droomen '*

Met datter moet ontftaen, ^el ouer een uytk^omen^

Wie ist die niet en denckt^ dat 'tgheen hy heeftghepen

Des nachts infijnen droom,ftl 'sander-daeghsghefchien}

Als lojèph maer en hoort den droom Van f^ee gheyanghen^

Soot^eethy, dat d'een njry, en d'ander moetgaen hanghen:

Alshyfiet inden droom aenbid^en fijnen Jehoofy

Soo kent hy fijngheluch^^ al<-vindt hy gheen gheloofl

Xaueri
, foo ick^ "^el tot kennü uloer minnen

Aenmertke "^at by nacht a;erbeelden w^efinnen^
Het groot enfi^aer gheloight Van eenen Moriaen, ,.

Beteeckentalden laHdieghy moet onderfiaen.

5^(u kenn' ick^al nj hert, nu "^eet ick^v ghedachten,

Vyaer nae met[ukken neerHfioo kloecke'^ercken trachten^

De liefde die foo yremdt in 'smenfihenfiele fjjedt^

En heeft v noytfoo "^el nae 'tienen afghebeelt

.

Ick^fie dat m y pack^heel OoUen ü ghelaeden,

Waer méghy henen treedt door donghebaende paeden:

Gheen berghen zïjnfoo hoogh, foo dick^met fneew^ bekleety

Gheenrotfenzjjjnfoofieyl^ gheenfanden zjjn foo heety

Die IJ doenfitllefiaen: niet eer enfultghy ruften,

IJoor datghy zijt gheraeckt aen de Chmeefche cufien:

En daerghy w^en lafi alfdanfult legghen af
Daer fal de liefd ru oock^doenfincken in het graf

T c c Xaue-
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Xauerius de wereldt doorreyft hebbende, fterft inden

in^andi van China.

J Als de ronde is gheda^n.Turn te terra teget, cum totum

impleuerisorbem. \ Sult ghy onder d'aerde gaen.

Luckt nu thymis^ pluckt nu roofen^

1)16 door hder root-yerlpigh bloofen

Niet en fvijcken aent gheUet

Viinden foeten dae^heraet,

*Tluckt narcijjen^ afncaeneny

Leli'bloerrie?i "^it nisf^aenen,

Tlncki hetfchoonfie datter bloeyt^

Tluckt het foetfie datter groeyt.

Komt
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Komt met croonen Tf<xn laurieren^

Komt en Cloiert de edentieren^

Komt met eene njolle hamity

En beflroyt 'tChineefche flrandt.

Verre zy het Jïaen der ermen^

Verr hetJachten^ a^err het kermen,

Ddtmen op foo blijden dagh

Niet eens maechi een droefgheklagk

Datmen hoorefhaeren jpelen.

En het foet gheltiyt aer kelen,

Smght: Xamer is door-ghegaen.

Als hy had fijn loop ^oldaen.

Boffchen , berghen ende daelen,

VVdt dit foet ghejpel he/haelen,

Seght: Xamer ü door-ghegaen.

Als hy had fijn loop ruoldaen.

Niet en kond'men meer ^ertpachten,

Waer [oud hy noch gaen nae trachten}

Japan ü nu heel ontdeckt,

En tot het gheloof ^er'^eck^.

Op de rotfen , op de ftranden

Van de onbekende landen.

Zijn de cruyjfen langh ghefet, '
''

,

Teeckens njande "^aere "^et:

Voor Trauancor en Qcinen,

Voor het Rijck^nyan Amhoinen,

Ijfer fno ojeel J^eets gheBort,

T)at het tijdt ^jan ruften "S^ort.

Soo ist datmen pet ajerd-^ijnen

'tLicht dat inde nacht komt fchi]nen:

Als het grocyen ü ghedaen,

Ban ift tijdt "-van ondergaen.

T 1 1 2.
Dea
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Den Sal. Borgia verheft fijn gheflachc door de deuglidt.

Het
kindt

fpreeckr.

O3 nihil: at numeros fic facit innumcros.
|

VEel die leerenfommen maecl^n

Omaen ghelt engoedt te raecke^

Om te l^efen gau"^ en rap

In het ftuck^ njm kgopmanfchd^:^

En jy loeten foo te tellen,

En den facit foo te (lelleny

(Gheeft -^xt cijfer dat ghy Dpilt)

Dat het met een hayr en fchilt.

'tMaeckt iet

Van niet.

Maer
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M<ter die ditghetal kan njatten^

Die '^eet dat de grootefchatteny

^at de eer en dat hetgoedt^

Niet meer als een o en doet.

Al hadt ghy een Hertoghs leuen^

En dat ghy het al deedt benen.

Datghy 'ïï>aert ijan groot ghe/lacht.

En noch "^aert <^an grooter waght:

Wat zijn doch al dees gheta/Ien?

'tls een o, 'tü niet wet allen:

Wort ds deught niet n;oorgheJlelt^

Weet dat met eenfier en telt.

Al de kl'acht komt njan een beentjen^
^

Hondert duyfent "van een eentjeny

Dat het minfie fchijnt njan al.

Dat maeckt njande reft ghetaL

Komt^ Francifce, kgmt n:/ertoonje

Vice-Koy ^an CatalogniCy

Schrijft nj Hertoghdom^ enfiaet^

En Lombaioj Marqmfitet', -..

Ouerloopt eens al ijfieden^

Voeo})t daer hy nj heerlijckheden^

Neemt defchalie m de handt,

Gaety en cijfert eens nj landt\

Wat datghyfult kannen fchrijuen'y.

'tSullen aïmaer Okens blijden;

Stelt maer eens nj deught nj':or aen^^

En fiet hoe het op fal gaen,

Ghy hebt oj gheflacht njerheueny

Anders ypaer het nul ghebleuen.

Vrient, ^uerpeet dees les^doch niefy

En maecki oock^ ^van met eens' iet*

.
Ttt 3- .Op
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Op het beeldt vanden Saelighen Aloyfius, die de croon

onder de voeten heeft.

Reclè de gloria iudicat qui eam ex ako C Edelheyt

defpicir. C lïdelheyt,

DEn "iïjmckel ^an de eer^ daer't alnae k^r/a gheloofeny

Die ^eetfchoon ijoortte doen^ enjielle't al te knopen:

Men fiet daer op den toogh deflaelen Van defiof]

Hier Iport Voor cilgherieft den Edeldom ^jan't Hof,

Een ieder haelt eenfiuck^^ en dat noch onghemeteny

De ellen ^ en het eynd" en k^nme7i gheenjjins Ipeten:

Danprïjfl de Ivereldt noch de'Svaer, 'kenl^eet niet hoe^

En [cjt: Ick^gheef y hier meer ds de helleft toe.

Hier
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Hier méfio gaer?Je deur^ engaen henfducnfireelen^

Bn niemandt jjieelter beel^ een teder prïjfifijn deelen.

En heeft den beBen konp\ meri fiet maer hoe hetfiaet^

Niet op deJIechtefiof\ oft op de njalfche mxet.

Maerfeght eer-ohtengh hert, D?;/ ick^ v eens ^erhxelen

Hoe dier datjy ijfiaet, loMghj noch moet betaelen^

Komt, leert eens uyt dces proef, hoe dat het eeuloigh goet

Op hallefme foo n^cei den menfch niet koftcn moet*

Chy hebt daer ijoor bet(telt njeelflaepeloofe nachten
y

Van dat de eerfucht eens ^erheerde <-ughedachten,

En hooft'f^eyr fonder eynd\ en moey en matte lé.

En onlufl ouer hoop, dat reken ickjiiet mé.

^tKoft duyfent drupplenfveet^ 'tkoft '^cl dry duyfent hijghen.

En alttjdt een bhot hooft ^ 'tkoflftuypen, en 'tkofl nijghen

^

Het kofi beloofden dienft, en meni^h feruiteur:

Is dat met dierghekocht'^ ghy gheeft vfelfdaer njcur.

Het kgfi ^ haet en nijt, het koft foo njeel fchecl ooghen,

Dieghy zjjt ^uoor^ihefeylt^ en bouen 'thooft gheVloghen^

En menigh hefchen njloeck^die njlieght nj nae den kopy

En oft njfmaeckt oft met, 'tmoet al ^oor fuycker op.

Sietghy nae fulc k^ een prijs
, foo zjjt ghy noch b edroerhen :

Het loos een rvalfchgheloight daer •x' mé ü ghe^oghen.

Gaetj fotten conp-man.gaet, gaet met nj '^aeren deur^

Eerghy deflof ghebruyckt, foofchietfe njan coUur,

Eet il\t^ Gontaga doet, hy fiet de croon njan onder,

Hy fetfe op dengronti hy roept: Is dithef^orider^ . ^
Is dit het moye dingh^ daer iedereen nae loopt,

Waerom foo menigh menfh fi:n lijfenpel ijerkoo^t?

Daer gaetgheen Heer, noch eer^ daer vs gr.een' Exceltencï

Vooreen oodtrnoedigh hert, en '-uoor een goey co?ifcienci.

Wie dat fyfelnen Ipint, houdt dit ojry njoor gheloi^y

Dat defen meer als ^rins, iac meer als Co?Hngh ü.
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Den Sal. Staniflaus ftcrft 'sdaeghs voorde Hemel-vacrt van

Onie L. Vrouwe.

VC alllimar. ^ Naehemelnjck.

't/'^ Oninghskenfagh eens van verren

\^ Hemelyfonney maen^ en flerreny

En hetftondt hemfoo ^el aen,

^tWoW^ goet-rondt daer henen gaen,

T>us fooghingh het omrfeyfen

Hoe het daerjmlp konnen reyfen:

Maer het '^ondtfijn ^leughels fsvack^^

Wmt 'tin a^loogh nojt omr 'tduckz

Doen
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Doen aenriep het a! de 'binden:

Komt myopnj 'vleugels binden^

ILomt^ en njoert my danfoo hoogh^

Alffer oyt een ijoghel njloogh»

Ichjn htn met njm die raeuen^

^le met bloedt haer dicl0?ils laeiien^

lekken ben gheen "t^reedengiery

lekken bengheen grOUfxem dier.

O5 Ipiefd my dm daer bonen

Voere'n om den Heer te lonen?

VVmt al is't een hemelfch hof^

Noch ontfanght het aerdfchen lof,

Soo een aerent quamgheylopheny

En recht op^aerts '^lertghetogheny

Soo [prack^ het den aerent aen:

Magh ick^oock^eens met '-u gaen}

Laet my door nj <-vkughels "binnen

'tSonnen licht dat '^y beminnen-^

Daer méfat het op denrugh,

Bn den aerent maeckte't ^lugh,
*'

Dien ojlooph bouen locht en "^inden^

D'oogh en kond' hem niet meer njinden^

Dien heeft door eenfnellen tocht

Hém tot njoor defon ghebrocht.

Dit kan aerdigh '^el oerbeelden

'tGhene dat Maria fpeeldïn^

Alsfy Koftka met haer nam^

Eerjy nae den hemel quam,

Oj '^iejal my nae dit lenen

Oock^ eens ftilcke njleughels ghetien}

Doet my ftilcke ceders aen^

En ick^fal de reys heflaen.

V V V De
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De Marrelacreii van laponicii uytverkoren vaten

van vidorie.

Tj^ r . *.
• T • f T'zijn al vieren

^ r ( Vanlaurieren,

DEn kwypergdet mt eerfi met f^^ender^njter de duyghen

Verfaernen inden reep^ en d'^inght haer om te bnyghen-y

Engaen de/aecken '^el,Joo komt men nae der handt

,

Menfltltfe op denfiaeck^ en ^lert ojoor 't^ader-Undtt

Het heele Rijcl^dat Ipenfcht om fulcken m^ier te makeny

Om njoor eeniedirshuys te planten blijdefiaecken^

Als defe flaen in brandt^ dan is het goeden tijdty

Dat ofijandt meeH bedroeft dat maeckt ons meefl iJtrblvjdt.

Ben
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Een die Godts liefde ojoelt nufeffens in hem branden^

Enfich yry^tlltgh buyght^ enfluyt in ^vaHe banden^

Al komter een tyran die hem m kolen feit,

'thteeck^n dat die brandt blijft meefter nja.n het njelt.

Doch Ivat een "treedt ghemoedt! '^ctnt "^lefigh men/chen braeden^

En met onnoofel bloet een 'smenfchen hert njerfaedenl

'tls teghen de nxtuer ds onder menfchenfchijn,

€n '^olf en beyr, en leeulo^ en '^reeder dieren zjjn.

Gaet Ivreetheyt onghetemt, onjleeckt hier al njfnnen^

Om 'Wederom nj Jpel met Nero te beghinnen,

Die ijan het rnenfhen <-vleefch, en njan het menfchen ^uet^

Heeft fackels inden nacht njoor Koomen uytghefet.

Gh'en '^eet niet "Sfatghy doet, alsghyfefielt opfiaecken:

'tEn k^n niet anders zjjn,ghy moetfe grooter maeck^n^

Hoe datfeme^r m.et peekjnfmout begoten ^n,
Hoe datf in hun doodt oock^gheuenmeerderfchüjno.

Defin k^mt al te laet met duren aengheloopen,

Om int njergultghefpan haerpeerden in te knoppen:

Den dagh komt al te laet, alfpoeythy dapper aen,

Daer is een klaerder licht ijoor hem al opghefiaen, .

'

Dees <^aetenfullen't doen, die fullenaen de <-volck^n

Verdrijuen haeren nacht, met al haer fverte 'bokken.

En too?!€n door hun licht den ipegh, en rechte baen^

VVaer langhs het oudt Gheloof tot noch toe ü ghegaen.

En hadden fyghebrandt in't midden njande kglen

,

Hoe menighftadt, en landt, hoe menigh Rijck,fiu dolen}

*2)/^ leuen door hun doodt, en Voelen m hun hert.
^

Alsfyftaen by dit ^ier,hoe daft onHeken ^ert.

Gaet, beulen,gaet njry aM)ort,ghy kroont hen met la(iriere?2y
._

Endieghy fio verbrandt, dieJalmen altijdi^ njieren:

Gaetflroyt hun afihen njry langhs 'tdorre Japansfirandtr^

Der MarteUcren bloedt r/^aeckt altljdt njruchtbaer landt*

Vvv 1 P. Ca-
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P. Carolus Spinola wordt door een langh-duerigh vier

verbrandt.

Duke& decorum eft. j V" 7''t'

Et element des nj'iers hoe trots ü*t opfijn k^achtefT,

Die oock het ^roomftegout op korten tijdt njerfmachten!

Hetfmdt tgt enckel fj?ijs het k^per en metaely

En met een klejne a/lam rverftcht het enekei fiael.

D^chtans dit kleynghediertlodt fich niet Vondergheuen.

En d(ter een ander fierft^ daergaet hetfitten leue?^^

Het fiet fijn rvier d aen met e^nen hooghen moedt,

<ïAIs of hetfegghen I90U1 Ick^tred' het met den (voet.

<i4l
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Al "^itt dat njïerigh ü^ kan njUm en ^-vier njerdooueny

n^at k^n denfeilen brandt fijn njrorne trachten roouefii

lae eenen ouen [elfs als hy oft heetftegloeyt^

Wort als eenfomer-hnys als het op't groenfie bloeyt,

Is't niet eenf^acke ^lam^ die Voedt haer ^ijants krachten^

En in haer aerdfchen brandt boert hemelfche ghedachtenl

Is't niet eenfsvacke ^Um die flaedigh "^ijck^n moet^

VVayineer m 'smenfchen h^rt ontyonckt een meerdergloedt}

zAlftaet daer eenen os njan kgper afghegoteny

eAl light EaBaes daer in^ al lioordt hy toeghcfloten^

Nochtansfiet op 'e ^lam 'tfchijnt datfefelue beeft

^

En maeckt dat hy doort nyier, en door haer ceu^^igh leeft,

Laurentim laurier blijft 'm het njierflaengroeyen,

Syfmijten hotU op hout^ en 'tfchijntj^ hem befproeyen:

En fiet njan dien tijdt dat hy eens lagh opt ruiery

Soo heeft den blicksem jefs ghe'^eh^n den laurier. , i

*tEn hadghedaen het njier^ "^lefouio ojan Thecla tfèten}

^ïen had diefchoone maeght Lucia ganfch raergeten^

Meer door haer ^ier bekent^ als door haer eelghejlach

Als door haer njader-landt^ en Syracufas pracht.

Waer toefoo <uer7'ghefeylt^ men ojindter noch al ander

^

Die kucn in het njier ghelijck, denfalamandery

Die nu doorluchtich zjj^ i^eer doordegroote 'X^lam,

Als loei door't edel bloedt^ oft hoogh-verheuenflarn.

3iet den Genoifchen Heldt^fiet hem in"t ^ler eens blaecken^

Die 'tSpmoloi ghejlacht vergroot met edelflaecken:

Sijn' aldermeefle njreught ü mfijn meeBeftjny

En fuan denf^arten roock^ krijght hy een helder fchijn:

De 'Zfoncken eieren hem, ghehjck^ de foete roefen

Die door den filuren daulo derfonnenfhoonder bloofen.

rOat Koomen nu ^oortaen vryflvijgh Van Cams handti

^y gbeeft b^t heek lijften beften voor het landt,

Vvv 5 AF-
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VAN

D^EERSTE EEVWE
DER

SOCIETEYT
I E S V.

HET SESTE BÖECK,
DE DVYTS-NEDERLANDTSCHE

SOCIETEYT.

HET EERSTE CAPITEL.
UoedeSockteyt eerfi inde Neder-landen ghekomei^

endc mnghenomm is,

o o wotiderbaer als haer de Godtlijcke voor-

jfichtigheyt inde al-2;enieyne opreclitinghc ende

verbreydinghe van onfe minfte Societcyt ver-

toont heeft, is (f oock inde befondcre inllallin--

2[he ende beftierindie det feluer binnen ons Nederlandc

gaewcelt.Nae dat in't iaer m.d.xlii. tuilchen den Keyièr

Caro-
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Carolns den V.eiide Francifcus den I.Coningh van Vranck- ^/
J^^*^*

rijck die fwaere oorloghe ontftaen was, in wiens ^^n-ghemheyt

vangh de Spaignaerden allegader den Franfchen bodem ^^ Soac-

inoeften riiymen; zijnder acht ionghmans vande Socie-
^^^^^^^

teyc (die te Parijs ter fchole laeghen) by defe oorfake tot undt

Louen ouerCThekomen, om aldaer hunne betonde ftudien ^^'^^*

te vervolghen: Welck ftichtehjck ende ernftehjck doende

(ghehjckJe doch gheen ander opfèt en hadden) heeft Godt
den vieri^hen dieefl: van Francifcus Strada, die een iondi- '^^^'^^'^

1 r 1
• J J L Preeckt

ghciel van xxi v. laeren ende een vanden hoop was , tot
^^ Lomn

d'oeiFeningen van onfen roep, ende namentlijck tot het pre-

diken,en verkeeren met fijnen euen-naeften verweckt:waer
in hy fich foo wel queer,datcer nu fchier geen ander gewagh
oft fprake de hcele Vniuerfiteyt door en was , als van Acvi

ionghen uytlander,die noch ftudent vande Philofophie in-

de Valck-fchoie zijnde,Gheeflelijck ende wereldtUjck fon-

der onderfcheyt van ftaet oft iaojren^tot de deught der godt-

vruchcigheyt, ende in'tbcfonder tot de gheeftelijcke Exer-

citien trock. Hy kreedi twee de vernaemfte mannen van- ^^^^/^

^deftadt tot d'Oeifenihdien : waer van den eenen Ruardus f/"-^'^^^^"^

.

, n- 1
• r tien aen

Tapperus Cancellier vande Vniuerliteyt, ende Do^loor Ruardus

inde Godtheyt was ; den anderen Cornelius Wifchauen, ^'^p?'^-

een Prieftcrom fijne heyligheyt ouer al vermaert. Defe foo
^*

beiaert ende sheleerr ahle waeren, lieten hen , als onmon- ^^'^^^^^

1- 1 1 • 1 • n r n 1 I n- 1
CorneliM

dighe kuideren , in alles loo verre van Strada beltieren, dat rFtfcha-

fich Cornelius oock tot de Societeyt begaf; met gheluck '^^<^>^idie

endeeere van den eerften Nederlander te zijn , die binnen
^'^J,^y^'

'slandts inde felue ontfanghen gheweefi: '\s : want Petras ko?r.r.

CanifiuSjdie anderflins defcn wegh den eerften van alle acn

ons ghebaent heeft, te Ments in Duytflandt van P. Faber

korts te voren aenghenom^en was. Dit is dien Canifius, aeii

ende inden wekken foo vele iaerea te voren t'Arnhem

m
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in Gelderlandc door eene godtvmchtighe weduwe (van de

welcke wy iii'c eerfte boeck g'iefproken hebben ) de Socie-

teyt vooneyt , ende quanluys aen onfe Nederlanden van

Godts weghen toegefchickt is.Men Tal beneden breeder van

hem fpreken, als wy de boomen fuUen gaen befichtighen

die uyt de queeckerije van ons Vaderlant^daerfe ghewon-
nen waercn, elders int Keyfer- Rij ck ende anderelanden

verplanc zijn j die en moghten wy hier niet voorby gaen,

om dat het al mede den oorfprongh vande Societey t in defe

Nederlanden eenidifihs aen^hini^h . De welcke foo nu

inct (^roote hope van toekomende vruchten, fclieen haere

eerfte wortelen tefchieten inden perfoon van F. Wifcha-

uen ende verfcheyden ionghe ftudenten, die hen herwaerts

en derwaerts in cloofters^ ende oock tot de Societeyt door
r.Faher de vermaninghen van P. Faber (die'r van Geulen was ouer-

Unelu ghekomen ) ende de predikatien van Strada , als oock het

ttichtbacr lenen van huni)^ mede-ghefellen, begauen j foo

komender Roomfche brieuen van Ignatius, waer mede
aen hen allen bevolen wierdt , datfe behaluen Faber (die

nae Geulen moefte keeren) fonder uytftel de reyfe nae Por-^

tugael fouden aennemen, om aldaer *tnieuw CoUegievaii

Coimbra te bewoonen, dat den Coningh loannes den ÏII.

ghefticht hadde.

Jjoe de Hier fuldy nu de foete fchickinghe van Godts voorfich-

^rl'f
'^^' tigheyt gaen fien , hoe verfcheydelijck defe reyfe oft ghe-

Godtsde fchort^ oft verhindert, oft verandert is gheweeft-om dat de

Societeyt teere olante, die nu foo wel be^onft aen te komen, vanden

^IhehoH^ gï^oi"^dt , daerfe voor altoos wilde groeyen ende aerden^

dt heeft, niet en foude vervoert worden. Ter wijle elckint bcibn-

der, en altemael tTamen, euenbeforghtzijn om 'tghebodt

\tertna
^^" Ignatius ^ hoe ontij digh dat oock op dit pas fcheen te

cv«/a;, vallen,pointelljck t'achtervolghen, keert Faber te ruggh nae

Geulen:
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Cculcn: Scrada gact fijner derde nac Zeelandt, om in ghe-

val van goede gheleghentheyt de refte, die te Louen glie-

bleaen waSjftracks t'ontbieden,endet'iclieep op Portugael

te gaen. Macr foo hen den windt niet dienen en wilde,

oock om dat Aragonius, die een van drijen was , in fieckte

viel; hebben wij felijck uyt defe ghehengheniOè Godts fij-

nen heylighen wille ghefpeurt,endedc reyiè wederom nae

hunne Broeders op Louen aenghenomen . Eer langh

komt Fabsr onverwacht wederom met nieuwe orden van komt an-

Roomen, om den heelen fleyp onder fijn beleydt nae Por- '^^''^^•^^

tu^ael te voeren. Hier waerenfe nu andermael alle^ader ^
"'*"''

niet foo feerontltelt, als bsfi^homeerft-daeahs te vertrec-

ken ; dan Godt heefcer noch eens in verfien. Soo P.Wifcha-

uen met de keucken onledii^h wasdom de liefde die men den

gaften fchuldigh is, acn Faber, die hen allen heel wellekom
was,te betoonen^ende vanden feluen verftondt dat hy voor

eenengaft vaneenen nacht niet en moefte beladen zijn,

midts dat hen de ghehoorfaemheyt 'sanderen daeo^hs nae

Portugael fondt- heeft Wifchauen, als vol vanden heyli-

ghen Ghceft , het woordt opghenomen , ende ghefeydr:

De ghehoorfaemheyt en magh ick noch en wil ick oock

wederftaeii , euen-wel fal ick den Hcere C h r i s t v m
bidden, die by tijden, als't noodigh is^ fijne maght wei
ouer de ghehoorfaemheyt felue pla^h te ghebruycken , dat

hy fulcks niet en ghehenghe, als immers uwe teghenwoor-

digheyt hier foo noodcfakelijck is. Maer foo Fabcr hier op
monckefroyde , ende dies niet te min om lijn voornemen
nae ter Vere ^hini^h : vindende aldaer een vlote crhereedt " '

•"

om eeril-daeghs afte ftckcn, is om fijne mede-ghefellcn te

gaen haelen,op't fpoedighlle nae Louen ghckeerr. Hier

ghevoelt hy nu de kracht van't ghebcdt van Vvifchauen; 'v^h in

iiauv/eUjck (lelde hy den voet in huys. of hem valt eene %^
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felle korcfe op't lijf, die hem dry maendcn te bedde leghtr

wordt vande welcke als hy nu meynde te (lemen , bevroeyen-
door'tge- Je van waer hem de ficcktcquam , doet den feluen Paccr

^;/^jrJ^^_ anderwerf bidden om ghefondtheyt, naedemael hy nu
uen ghe- ccns cnde langh ghenoegh door fijn ghebedt was fieck
nefen, aheworden : 'twelck dien met ecnvoudigheyt volbraghc,

.

endc Fabcr bouen aller Medicijnen hope ghenas.

Middeler tijdt nam den goeden roem vande Societeyt

dagheiijcks al ilercker aen, inder voeghen , dar, als nu het

derde ghebodt van Ignatius quam om, te vertrecken, Faber

goede ghevonden heeft van neghcnthien aenkomende
fcndt ne- longhmaus, die hen prefenteerden om mede nae Porcugael

^komdln-
^^^^^ Societeyt tegaen, de neghen alleen hun begheerte toe

ghtn met te ftacn^ maer de thien andere onder 'tghebiedc van Pater
Strada Wjfchauen, als eerften vader ende grond-vefte vande Ne-

tm^ieL ' derlandtfche Societeyt, binnen Louen te laeren.

Dus zijn wy daer ghebleuen, hoewel niet fondcr fwae-

re beghinfeien ende aenftooten , uyt reden vande voorfey-

deion^hmans: teahen wekker vertreck.en de bckeerindic

van meer andere die de wereldt verlieten , maer noch 'raU

Turbekn dermeeft teghen P. Wifchauen ( dienfe den wijt van alles

p^nrha ?>^^^^^^) ^^^^^ alleen hetghefnorre,maer oockfommiglie van-

we», de Vniuerfiteyt foo dapper ghefchreeuwt hebben, dat

Ignatius vande fake verwittight, om voorderen haet t'ont-

gaen^ den goeden man nae Roomen ontboden, ende eeneii

oft twee andere y maer ten laetften P. Adrianum Adriani

de Witte in fijne plaetfe, om d'onfe te regeren, heeft ghe-

"Tater ftelt . Onder defen Ouerften, ghelijck hy een feerwijs
^drta- en voorfichtigh man was ^ dede de Societeyt nu fulcken

"jhn vm voortgangh , datfe door de hulpe van Henricus Baxius^.

d'onfe te Paftoor vau S. Michiels kercke, foo van betere wooninghe
Loisen,

^i^ y^y^ plaetfe in fijne kercke voorfien wierdt^, om hunnca
naeileii
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naeften met biechten ende predikatien, die wy federt hier

altoos vervolght hebben, by teilaen. Alles ghingh wc- lijdt op^

derom feer wel, tot dat Satan den opftoker van alle quaedt "'^'*^>

op een nieuw inde weyre was: want om de hope van d'aen-

ftaende vruchten in hun faet te verfmachten , blaefl: hy •.

d'ooren van Vrouw Marie Coninghinne van Hongarijen

<die 'tlandt voor haeren broeder Carolus regeerde) foo vol

leughenen teghen de Societeyt^ datfe de requefte , waer by
wy d'aenveerdinghe in defe feuenthien landen met raedt van

goede vrienden verfocht hadden, en die nu op goeden voet

was, glat aflloegh, Daer en bouen drijft hy eenen meefter '^^^'Senoi

vande Philofophie met een' uytfinnighe grammoedighcyt
J//y/[^.

(om de wille van eenen difcipel dien hy tot d'eerfte plaetfe lofovhie,

inde promotie opghequeeckthadde, maer nu nae veel bid-

dens ende lan^h wevü^herens ten laetften nae Geulen ohe-

fonden was , om aldaer inde Societeyt van P. Keflelius

•ontfanghen te wouden ) foo fterck teghen P. Adrianum Joetvan^

aen, dat hy hem,met eenen oproer des volcks, buytcn aUe^/;f»j

forme van rechten, opentlijck dede vanghen.

Dit onv/eer ^af eenen fladi tot Trenten toe aen het

Concilie, en fcheenghenoeghfaem te zijn om ons de heele

wereldt door te vermaken: dan Godt heeft den oiinoofelen

niet alleenlijck tot fijne verloffinghe (die al op den feluen^'*?^- -<

dadi diebeui'deivoor^heftaen.maer oock op verfcheyden ^ ^'

j

manieren verheuen. Den Princevan Luyck, onder wicwfeiucn

Louen int gheeftelijck doen ftondt , heeft hem by open- ^fi^^
^^^

baere fententie verfchoont: den Gancellier der Vniuerfiteyt^^'^^
'^^*

Tapperus heeft op den ftoel der waerheydt gheptedickt,

dat hy fich onweerdigh kende, de ichoenen acnden Belij-

der Godts fontbinden, die voor de rechtveerdigheyt de

fchande des kerckers gheleden hadde. Gurtius den Pafloor

van S. Peeters, naemacis eerften Bifchop vaa Brugghcj

X X X i nood-

ten:
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noodde hem om biechtc in fijne liooft-kercke te hoorenr

jci, 'twelck hy met (ulcken toeloop ende vemoeghen des voicks

Kiefivve dedc, dat, foo ^rooten oniJunil aLTer onder d'andere Pa-
Turbeicn

fj-QQj-5 ^yj- ontilondt ( dic hunne prochiaenen verboden

hem. aenden lefuit te biechten ) ibo veel de gheneyghentheydt

der ghemcynce in teghcndeel aennani;, om hem ouer al,

cnde namentlijck in't byltaen der fiecke te ghebruycken.

Maer dit al en gaf noch gheenen vaften ftandt aen de

V Societeyt in defe landen 5 foo langh als fy vande Gouiier-

nante ( die op allen ^tverfoeck vanden Abt Blofius^ vanden

; V Cardinael Poliis, vanden ghewefèn bi>:chtvader des Key-

lers SotuSj uytder Predick-heeren Orden , van een grooc

deel des edeldoms^die voor ons fcondtjiae van haeren broe-

der den RoomfchConingh Ferdinandus felue^niet anders

ais fchoone woorden en gaf) doorwettelijcke aenveerdin-

ghe niet gheftapelc en wierdt. Maer hier in heeft al mede
de.Godtlijcke voorfichtigheydt ter goeder ure verfien, als

Carolus fijne Rijcken^ en dies volghende Vrouw Marie
jgnatim haer gouuernemcnt, aen Pliilippus den 1 1. queten. Doen
JeyndtRt-^

heeft Ignatius, die defe faecke ten hooghften altoos beherc

tiaeNe- hadde^ om fijne kinderen inde Nederlanden vafl: gheplant
derlandt, te fien, P. Petrum Rrbadeneiram met brieuen afgheveer-

Zll r^" didit. om den Coning;h in Brabant te ^aen vinden , endeHennen ^^ * «^
r- • r\ ^

den Co- deie gratie (waer van d'eere voor fijne Maieiteyt bewaerc
*«'"^^' was ) op hem te verfoecken. Hy vondt hem t'Antwerpen

^

al waer fijne brieuen leuerende, en met eene natuerlijcke

wel-fprekenrheydt'tinhoudt vande requefte, als bilhgh

en oorbaerlijck aen fijnen Sraet, voor ooghen Hellende,

defeft foo goeden gehoor kreegh, dat Philippus andwoordde, dat
verfoecks

j^y ^{[^j. ^^j verilacn hadde. ende ter herten nemen foude.

veerdm^ Doch, als hy de requefte m handen vanden PrefidentVi-
ghe der glius , die oHs hier in partije viel 5- tot voorder beraedt
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ghcliclc Iiddde, en heeft ?. Ribadcneira den feluen (bo niet

konnen ( lioc wel met goede redenen) voldoen, onict ghe-

dragh wierdt noch al eenen tijJt langh ghcfleypr. Tc die ver-

iTiecr om dateer, door 'tbedrijf van eenighe onghefinde"^^^^^'/

cnde ketters, fuicken afgrijfehjcken laller achter onfen mg- ^/^^

ghe ghingh , dat onfe vrienden gheraedtfaem vonden do- /^^^r,

nerkomfte van P. Borgia te verfoecken, 0:11 met d'autori-

teyt van fijnen naem ende perfoon aende onwiHighe leii-

ghenaers den mondt te floppen. Maer ioo Ignatius op
Godt betrouwende voor ghewis hiel , dat de waerheyt by
wijle van tijdt d'ouerhandt krijghen foiide , end j in plaetiè .

'

van Borgiam te feynden, aen Ribadeneira beual fich nae

Louen tebegheuen, om daer in^t Latijn te predikenj iiTci m^er

fuleken vrucht in dcic ftadt en Vniuerfiteyt door fijne , als
'J''^^^'^'"''

oockdoorde Duytfche predikatie van P. Adrianus,ende^f« ^J!^
de Franfche van P.Bernardus Oliuerius ghefchiet, dat den den ro,m

roem ter ooren van't Hof ende der Raeden, met grooten '^p"^^

lof van onfedienlten endeoeffeninghen, daer van gheko- Lomn.

men zijnde, den Coningh Philippum beweeght heeft de'

langh-ghewenfchte weldaet eens toe te ftaen, ende met
fijne ghewoonlijcke ghenaede het verlof te ghedraeghen,

dat wy ouer al in fijne Nederlanden Collegien fouden

moghen ftichten. Die ons meeft doorghedraghen heb-

ben , zijn gheweeft Gomefius de Figueroa , alfdoen

Graue, ende naemaels Hertodie van Feria.des Conin^hs
fauorit jende Maria des Keyiers Carolus dochter, die ter

goeder ure, om de wille van haeren Heer vader (die op fijn

vertrecknaeSpaignen ftondt) uyt Bemen ghekome.i was^

ende by haeren broeder ten bellen fprack.

Xxx |: HET
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HET TWEEDE CAPITEL.
^ Hoe de Societejt in Df^yts-NederImdt wer-

hreydt is.

"^ N licefc acnde Godtlijcke wijsheytniet belieft, dat

S. Ignatius voor fijne doodt de lècr-ghewenfchtc

Dry dae^ beveftiiiglie der Societeyt in Nederlandt ficii moglitej maer
ghcn nae ^Is of(è hem liicr mede inden hemel hadde willen vereeren^

'van°s^
foo is't dat niet langher als den derden dagh nae fijn' af-

jgnatiiu lijuigheyt de feliie met volle maght van vaile wooninghe
vvordt endegoedinghe^ by den Coningh ghejont is. Onfe vrien-

7eyt7nde den^ghclijckfe hen allegaeder nefFens ons grootelijcks ouer

Neder- d'onverwaclite weldaet verwonderden ^ alfoo verftaende
hnden j^j. igji-^atiys omtrent dien tijde (aelighlijck verfcheyden

gleN,
' was, hebben't aen fijne verdienften ende voorfprake by

Godt tocghefchreiien, dat fijne kinderen van Nederlandt,

iuyft of dit fijn ecrfte forghe in den hemel gheweeft

wacre , voor wetti^he inwoonders erkent ende ontfan^

üsijder- ghen fouden worden. Den heylighen man hebbende den
dHj/tfche windt van fijn' aen ftaende doodt ghcvat, hadde nu al op

J^7ZZ fiop^ van defe aenveerdinghe, de Nederlandtfche Proiiin-

tim febic cie ondet de twaelf gheftelt die hy achter \ï^i^ ende Bernar-
ghefidt,

^^^^^^ Olinerinm haer tot eenen Prouinciael toeghefchickt:

dan foo defen op den felnen tijdt te Doornick , als Ignatius

h.icrm te Roomcn, fl:ierf, koos P. Laynes den nae-volgher Ignatij

ea^ften p^ Eucratdum Mercurianum, eaien Nederlander uyt

ciadT. Lutièmburgher-landr, om dit ampt te bedienen-, ghelijck

Mcrcti. hy oock den tijdt van acht iaeren ghedaen heeft, totdat
rianw',

l-^em den derden Generael Pater Borgia te Roomen voor

Afliilent ghehouden heeft
^^

al waer hy nae defès doodt
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de liecle Societeyc als vierden Generael bleef regeren. In

iijne fpoor zijn achter-volghens ghetreden P. Francifcus ^'^^'-^^^^^

Corterns, P. Balduinus ab Angelis, noch eens P. Cofterus,
^^''j/^jt

P. Oliiienus Manarxns , P. Gcorgius Diiras, P. Bemardust?/a ttt

Oliucrias , nene vanden voorleyden Bernardas , ende ^^ -^?^^9''

P. FranciicLis Fleroncinus: onder den welcken de Prouincie ^c?Pro-

om haere grootte nae het CToet-diincken vanden Archf-her- tunae

toghe Albertus in't iaer 1 61 i.in twee ghe{pleten,endc d'eene ^^'^

van die de Duytfch^ d'andere de Walfch-Nedeilandtfche

( in ghevoigh vande taelen die'r ghebruyckt worden

)

ghenoemt is. De Duyts-Nederlandtfche , die wy ons

hier *tmeefl: aendradien, is van P. Gulielmus Veranneman, r,ae de

P. Carolus Scribani^ P. Antonius Sucquet, P. Fiorentius A^9'^^«'

de Montmorency, P. lacobus Stratius ;, P. Gulielmus dc^'^'

Wael, P. Fredencus Taffis , ende die noch teghenwoor-

dighlijck regeert, P. loannes de Tollenare bedient, ende

volghens den rijdt van iaeren, die wy vanden beghiniie af ;

(oock voor de bedeelinghe) nemen , inde naevolghendc

Collegicn op de maniere als volght, verbreydt gheweeft.

Te Louen heeft ons Elias Schoor, die Secretaris vanden ^#'«/^-

Coningh inden Raedt van Brabandt was, het ecrfte huys clilt^e^

inde Bakeleyn ghekocht: Welck als hy ons nu wcttelijck ^cLü«c/v

wilde opdraeghen(waer ouer niet alleen 'tHof 3 maer oock

den Magiftraet der ftadt moefte ftemmen ) heeft defen fij-

nen achter-raedtmetde Paftoorsendede biddende Ordens

ghcnomen, die ons by faure van ghenoeghfaeme kenniife

doen ter tijdt weynigh toeghedaen ^^aeren. Dus wierdt

de bede van Elias afgheflaghen, ende fijn goedt werck

verhindert. Margareta van Parme, die 'tlandt voor hae- '^^''^^^

ren broeder Philippus regeerde^ en te Roomen eenighe ^^Z ,^^

iaeren aenden H. lo^natius crhebiecht hadde, foude ^hern hejdr,

uyt oude toeghedaenigheyt tot onfc Orden , de goedenilTe

izhe-
v5
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ghcficil hebben; iifghelijcks den Grane van Fcria, die

voordcr te (ijnen laiïe nam 'tfelue te verrichten, cnde tot

dieneynds daiMarquis van Berghen aende fladt fondt.

Daer vielen ouer weder fijde vele woorden, ter wijle den

Marquis 'fterckelijck om den fiat vande requefte aen-

drongh , met uytdrnckelijcke voor-redene dat hy onver-

richter faecke niet en wilde vertrecken,ende dat den onwil-

lighen Magiftraet hetfiufel boeck foght^omdoor mewey-

rin^^he vande Paftoors, en d'andere Ordens^de fekie af te

flaen. Dochfoode Religieufen nae beter onderricht ons

toevielen , ende twee Dodorcn inde Godtheyt uyt den

naem van heel d'Vniiierfiieyt, die wy vreefden partije te

teghen vinden, feer loffelijck tot ons voor-deel voor de Heereii
don-jvi -

alic[pi[okcn hadden, inder vocc^hen dat den Mao;i(traetnii

vanden gheen uytvlncht mecr cn lagh; heettet icmandc van hen-
Magi- lie(jen ichalckelijck defen raedt voorgheichoten, datmen
^

'^'^^^'

de refuiten, mits 'tHofimmers foo wilde, iiVt huys foude

goeden ende acnveerden, dan onder bsfpreeck van noch

te prediken noch biechte te hooren, Tonder oorlofvan den
' Magirtraet, en vande Paftooren: cnde meer dicrghelijckc

beufehnijhen, de weicke niet min teghen de maght vande

gheeftelijcke Ouerigheyt, als met onie inllellinghe en

Itreden. Dit was nu meer eenen nihil^ als eenen fitxt , waer

ouer fichden Marquis grootelijcks belghde. Euen-wel

. docht aen hem ende meer andere beraedighe mannen , dat

• wy d'ooL^hen voor eenen tijdt luyckcn , ende 'tbefpieeck

ouer ons fouden laeten gacn : dus wierdt den Magirtract

buyten meyninghe in iijne woorden ghevat. Maer den

< Bifchop van Luyck Robertus , die broeder vanden Mar-

quis was, en heeft de faecke hier by niet gheiaeten : v/anc

hy heeft den Magiftraet ouer de vermctelijckheyt vand'

aenghenomen gheeftelijcke iurifdidie herdelijck gheftrafr,

— ende
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ende aen P. Adrianus met de fijne volle maghc gliegheuen,

van allerleye onfe oefFcningen, (onder den Magilbaec oock

aen te fien, vrijelij ck te bedienen.

Onder tuflchen quam P. Laines onfen Generael uyt P.Lame^

Vranckrijck, daer hem den Paus ghefonden haddc , in Ne- ^'^^^^^^

derlandt, ende wierdt van Margareta de Princeffe van /^„^r.

Parme , die hem te Roomcn plagh te hooren preken, en

fomwijle oock, by belet van Ignatius, aen hem ghebiecht

hadde, feer eerlijck ende vriendelij ck onthaelt : van hier is

hyop Antwerpen, en van Antwerpen op Louen vertroc-

kcn, daer hem de Dodoren, ( die te Trenten in't Concilie

met hem verkeert, ende d'eere met de welcke hy aldaer

vande Cardinaclen voorkomen wierdt
,
ghefien hadden)

leer hoffelijck inhaelden. Den Ma^iitraet nu beleefder als ^^^7
/- 1 ril 1 • J worden

voren , tzy uyt ontiagh van lu leken man , diemen nae de
^^^ /^^^^

doodt van Paulus den IV. hadde willen Paus maken
,

'tzy /c« vati^

nyt den roep die'r ghingh,dat die van Antwerpen met ^^" ^^'^"

hem ghefproken hadden van een CoUegie te ftichten-, be-^^„^^^^^.

gonft van felfs te handelen om de Societeyt onder be-

fpreeck van redelijcke conditien t'aenveerden. Eene van

defc was dat fy de icholen timmeren ende onfe meefters

onderhouden,wy de Latijnfche ende Grieckfche taclen, als

oock dePhilofophie leeren fouden. Dan hier is al weder-

om eenen dweerf-balck van eenen ontrouwen Greffier

tulTchen beyde ghekomen, die met vervalfchinghe der

conditien , die hy heel anders als onderfproken was , by

ghefchrift gheftelt haddc, de fake voor eenen langhen tijde

feer verachtert heeft : tot datfe ten laetften door't toedoen

vande Dod:oors inde Godtheyt , fonderlingh van Cunerus

Petri(die naemaels Bifchop van Leewaerden wierdt) te

weghe ghebraght is. Dus zijn wy toe het befit van onfe

crue ghekomen, ende kleyntiens inde Bakeleyn blijuen

Yyy woonen^



538 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT lESV.

wooncii , tot het iacr 1598. als waaneer \vy met goeden-

wille vanden Magiftraet een ander ruymerende beter-ghe-

leghen huys (daer nu onfe wooninghc isjghekocht hebben.

Onder veLicheydeii weldocnders van dit CoUegie zijn wel
Losuinns Torrentius Bifchop van Antwerpen^ die't oock
ghcfondeert heeft , en Anfèlmus vanden Crnyce met fijne

huyf-vrouwe Catharina Daniels ( die hen nae der handt

d een t'onfènt , d'andere int Annuiitiaten cloofter vertroc-

ken) de principaelfte ghewceft.

eollegie t'Antwerpen heeft ons d'afkeerigheyt van Diic d'Alue,

^^- die hy teghen de Societeyt ( men weet niet waerom ) fchier

werpen, i^ict veel mindere als teghen deGeufen fcluejiadde^mct vele

veracht fwarighedcn doen worlklen,eer wy daer eyghen woonfte-
tert door de konden bekomen. Wat ghencyghentheyt dat de Heeren

4'AlHe, van't Capitel en de ftadt betoonden om een CoUegie te

hebben, hoe fterck de Spaenfche ende Portugiefche nego-

tianten by hem aendrongen,om ons van een hiiys te verfieii,

niet hoedanis^he redenen Ruizius den Ag^ent van Portuaael

den man oock praemde •. hy maeckte den dooaen , noy t en

heeft hy willen toeltaen dat ons eencn voet aerde ghegnnt
foude worden . rae liet fich foo verre van fijn* onghefint-

heydc ende paflie vervoeren, dat hy't aen Vrouw Anna van

Ooftenrijck,, des Coninghs eyghen bruydt,. die voor haet

affcheydt 'tfekic verfocht , wel derrede ontfeg^hen. Dies

niet te min ghinghen onfe fiken hier al properlijck voort.

En hoc foudenfe doch anders? daer men den H. Ignatiunt'

( is't dat wy 'tCoUegie tot fijnen eerften oorfprongh willen

brenghen ) die'r menighweruen feer vriendelijck onthaelr,.

ai met aclmoe iTen ten tijde van fijne ftu dien gheholpen is

ghcweeft ,^ voor den eerften fieen van ons bouwfel foudc

moeten erkennen : ten waere hy deic eere uyt den hemel

eyghentlijck aen P. Laines hadde toeghelondcn. Defen is

V
' den
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den eerften gheweeft in'c iaer 1562. die in'c habijt vande^^jr^^,

Socicteyt t'Antwerpen op ftoel ghefien , en met groote ver- nes Gc^

wonderinghe ouer fijn' uytnemende gheleertheyt en wel- "^^'^^f

fprekentheyt, Generael van onfe Orden zijnde
3
ghelioort is r^nt^

gheweeft. De Spaignaerden fbchten hem hier te houden: ^^<^^*

dan foo hy wederom door beuel des Paus opwaerts nae
^^^'

'tConeilie van Trenten moefte reyfcn ^ heefter Cofterus

Claiflonium ende andere treffelijcke mannen in fijne plaet-

fe ghefonden^de weicke met hunne Nederlandtfche^Spaen-

fche endeFranfche predikatien ( diefe met grootcn toeloop

van volck inde principaeh'te kercken deden ) de herten van
de ftadt iw korten lijdt foo ghewonnen hebben , dat ieder

om een CoUegie riep.

Ferdinandus de Frias ended'andere Spaignaerden,in fon- Fria4

derhcydtde Caftillanen, behcrteden ons het aldermeeft^^e^-^^'f»

ende verfa^en ons maendeliick met een' aelmoeffe.diefè on-'^^^'^"/^

der den anderen uytleghden. Macr dit heeft: fcheele ooghen Socie^

aen iómmighe benijders ghcmaeckr, die't foo verre by den '7^*

Bifchop Francifcüs Sonniusbraghten^dat hy ons 'tgebruyck

vande huys-capelle verboodt, en by Duc d' Alue ( m wiens

Hiondt doch alles fuycker was, darmen hem tegen de lefai-

ten voordiende) dat wy ghenoodtfaeckt wierden (*ken weet

niet onder wat deckiel) ons huys te ruymen, ende een ander

vry wat ongheleghen te foecken . Doch Frias" ende andere

vrienden, die uyt defe ghehenghenilTe Godts eenen treek

van fijne voorfichtigheydt fpeurden, hebben denongunft

van fommighe vijanden, tot ons ende der vrienden voor- •
•

deel ghekeert. Daer was het huys van Aken, voor 'twelck htforgU

wel eertijdts de ftadt feftigh duyfent guldens gheboden ''''•' ^"^^

hadde, macr nu voor vier-en-dertigh moght gacn , met be- ^^^."^[^^^

fpreeck dat de twee-en-twintigh , daer het mede belaft

ftondt,daedeIijckaend'Italianen moeften ghetelt worden.

Yyy 2. Hier
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Hierop heeft hy fijn' ooghen gheflaghen, mits het eenigh-

fins mym van wooninghe , en ièer wel gheleghen wa9.

Dus vergaedert hy onder de handt de penninghen , accor-

deert met Gafpar Schets , wien't als eyghenaer aenghingh,

en tevreden was,om de Patres te gherieuenj tTamcn, om
"

' van foo goeden werck, als Frias dreef, declachtigh te wor-
, den, duyfent guldens op den koop voor een* aelmoeHe

quijt te Ichelden. ondertafl: den Magiilraet , op wiens toe-

' flaen { hoe wel t'onrecht ) eenigh naedencken viel: vindter

de Hceren eendraghtelijck foo toe ghcneghen , datfevoor

andwoorde gauen
,
gheenhuys foo fraey oftkollelijck in

Antwerpen te zijn , datfe aen de Patres niet en gunden ; iae

dat meer is , vanden grondt niet optimmeren en fouden,

indien hen de maght door de quaede tijden nieten waere

befneden.Wekke woorden allTe nu oock mettcr daet, door

quijtfcheldinghe vandcpondt-penninghen , bcvellighden;

foo hebben wy nae *tvertreck van Duc d'Alue onder de re-

^erindie vanden orrooten Commandeur van Cadillien, Lu^

douicus Requefens, ( die een beleeft en godtvruchtigh man
was) onfen voet op d'erue gheftelt , daer wy teghenwoor-

dighlijck in't Profes-huys noch woonen. Wy ghebruyck-

ten doen ter tijdt,by faute van gheleghentheydt,voor on-

fe dienften de kercke van de Lieue Vrouwen-broeders : de

welcke foo aen de nijdigheydt fcheen al te grooten loop te

krijghen, is door d'onwillighe foo veel ghedaen,dat wy die

moefte ruymen , en pcyfen om ons t'huys van een capelle te

timmert yerficn. Dus heeft ÏFrias in fes maendentijdts, met fijnen

TercC ^^^^^ ^^^^ tamelijck kercksken opgheiaeght,dat wy vele iae-

ren ghebruyckt hebben , tot datmen in*t iaer i6ii. de mar-

bere kercke door ghemeyne ende befondere aclmoeffen

•

" voltrocken . ende met ei'oot vernoe2;hen des volcks , nae
j ijl cj y

datfe vanden Bifchop loannes Malderus gewijet was ^ ghe-

::.;i. > .;: opent
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opent heeft. Weliswaer, dat wy tufl'chen beyde al wat
oiitgaeyt zijn geweejft door de nieuw-gefiiidc ende wcder-

willige^die ons in*t iaer aclit-en-feaentigh de ftadc uytdrc-

uen : dan den Prince van Panne heeften ons wederom mee
de Catholijcke Religie ingheilelt. Waer nae de Societeyt al-

lenghskens foo wel heeft aenghenomen, datfe door 't beftier

van P.Garolus Scribani ( dien wy den Vader van onfe Pro-

uincie plagliten te noemen)in twee wooningen verdeylt is^ De So^

blijiiende de ProfelTen in't huys van Aken, ende 'tCoUegie '^'^^i[^

met de fcholen oaervoerende in*t Engels-hnys ^ twelck van t'^nt^
den Magiilract, door toeftandt naementlijck vanden Bor- -vver^en

dier-meefter Henricus van Etten , ouerdielcuert wierdt. ^^ ^"^"^^^

Onlanghs ifl'er een Conuiót tot betere opvoedinghe v^nicghen be-

iongheydtj die'r t'alle kanten vande principaelile des landts ^'^^^^'

aenkomt, hier by inghcftek. De voornaemfte weldoenders

die de Societeyt t*Antwerpen heeft ghchadt , zijn bonen
den Magiftraet gheweefl; loannes del Rio^Coor-dekcn van
de Cathedraele Kercke , ^Egidius Gerardi oudt Borgher-

meeller, de familie vande Leways ende Houtappels , Petrus

Ooftendorp Licent-meefter, die*t Seminarie van ohfe Theo-
loganten ghedoteert heeft, ende Anna ^sGreuens.

'

Ghelijck Antwerpen, alfoo magh oock Brugghe de be- Collegie

ghinfelen van haer CoUegie van finte Ignatius al op hae- -^^^

len , ter wijle hy niet min. hier als daer ghefien en met ael- ^^^^S>i^'-

moeden ghcholpen gheweeft is. Doch P.Robertus ClaifTo.-

nius heeft het eyghentlijck begonft, als hy in't iaer 1560.
uyt Vranckrijck ( daer hy om fijne wd-fprekentheydt inde

Franfche taele , fchoon hy eenen Brugghelingh van ghe-

bootte was , 'tSiluer trompet van Vranckr-ijck ghenoemt
wierdt) in fijn vader-landt ghekeert zijnde, van fijne pa-=

trioten verfocht is gheweeft om in S.Donaes Kercke te pre«

diken. Hy heeft de herten van fijn volck foo fterckghe-

Yyy
5;

troc-
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trocken , dacfe nu gheenflins en wilden ghedooghen dat Iiy

hen vcrlaetcn foude . Soo heeftmen dan, door belonder by^

ftandt vanden Bifchop der lladc Petrus Cu rtias/cCollegic

begonft te beworpen, ende nae der handt in't iaer 1570.

onder fijnen naevolgher Remigius Druitius , die ons alibo

feer toeghedaen was , vafteUjck te bewoonen^ nae dat wy
'thuys van onfen grooten vricndt den Canoniek Antonins

Monachildieonsfoo langh gheherberght hadde)verlaeten,

ende een ander ghekocht hadden. Maer foo goede beghin-

felen en heeft niet langh daer nae de ketterij e met d'al-ghe-

meyne turbelen van ons Neder-landtomgheftooten,als wy
om de bewefene ghetrouwigheydt acn Godt ende den Co-

ningh verdreuen-, doch ten leedt als niet (by veranderinghe

van tijden) wederom ingheroepen wierden. Doen zijn wy
mede tot een ruymer woonftede verhuyft , en hebben al-

daer een kercksken voor den noodt opghctoghen , daer wy
ons noch heden-sdaeghs mede behelpen^tot dat de nieuwe,

die feer cierhjck opgemaeckt worCjCnde nu fchier ten eynde

ghekomen is,gheopent worde. De ftadt ende Wry/twelck

een vande vier Leden vanVlaenderen is,hebben ons de Icho-

len opghetimmert , en met vele andere ghiften voorkomen.
CoUegte ^t CoUegie van Maeftricht , daer de Societeyt eerft door

'AiaeC.
I'-F^b^ï bekent wiert , heeft fijne beghinfelen ghehadt van

tncht. P.Henricus Dionyfij gheboorcigh van Nimmeghen : den

welcken d'inwoonders , om fijnen ijuer waer mede hy de

beeldt-ftormers veriaeght haddc , hunnen Apoftel noem-

den. D ooghen vande heele ftadt waeren op dien Pater,

befonder die vanden Coor-dekcn Nicolaus Stratius, wiens

herte hy door fijnen ftichcbaercn handel in't daghclijcks

verkeeren vande by-een-wooninghe foo verre ghewonnen
heeft 5 dat den goeden man dagh oft nacht anders niet en

icheen als op onfe vervoorderinghe te peyfèn, Sijn eenigh

ver-
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verlanghen was om ons Colicgie aldaer te fien: 'twelck foo

hem d'ontijdighe doodt beneedt, heeft ons immers tot dien

eynde by teftamente erfgenaem ghemaeckt,endeairoo met
fijn exempel den Magiftraet ende andere vrienden, in't be~

fonderden Land-Commandeur ProuinciaelHenricusRuyf-

fenberdi, die ons 2:afom te be^hinnen , daer toe verweckt.

Vier iaeren hadden wy hier ghewoont , als ons de Geufeit

verioeghen ; maer de ftadt wederom vanden Coningh ver-

ouert zijnde,hebben 'tCollcgie hernomen/nde tot redelijc-

ke vohnaecktheyt ghebraght; tot dat het onlanghs weder-

om door d'Hollandtfche regeringhe ia den deerelij eken

ftaet, dacr^t nu onder fucht^ghevallen is^

Snecck in Vrieflandt hadde ons,met verlofvande Staten rroo^

dier Prouincie,door het aendringhen van P.Andreas Bocca- «f«?^^^«

tius , die een Vries ende een ij.uerigh man voor fijn vader-

landt wasjwooninghe verleent : dan foo hem d'afgunftigh-

heydt der ketteren feer leelijck met den lader bekroon , dat

hy de Spaenfche Inquifitic wilde inbrenghen , wierdt hy

ghenoodtfaeckt fich nae lift: te vertrecken,daer hy dry iaren ^«^^

de kinderen inde fchole , ende de ghemeynte op den preeck- t'ilfi.

ftoel , met onverdrietighen arbeydt foo langh leerde , tot

dat hy van fijn'Ouerfl:e uyt reden van vele perijckelen enda

weyni^e vruchten, die'r omtrent de rebclle te verwach-

ten fl:ondenyt*huys ontboden wierdr. .

"^

TeCortrijck begonfl: het Collegie nae de veroucringhc
^^^^^^^^

vande fladt in't iacr I583.by gheleghentheyt van't ballingh- vanCor--

fchap des Paftoors loannes Dauid , die met andere Catho-^^y^^

lijcke veriaeght,kcnnifle met d'^onfe teDouay gemaeckt^ende

verfocht hadde om inde Societeyt ontfingen te worden.Aen

welck voornemen hy fich volftandigh hiel ; hoewel voor

eenen tijdt,om de verbinteniife van eenen goeden herder te

quijten , ende de vcrfl:royde fchapen te vergaederen , fijn

ampc
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ampt bleef bedienen , tot dat hy alles in goede orden glie-

ftelc hebbende, heeft aen j^hehouden , ende verkreehen van

te moghen inde Societeyt komen. Met defe blijde tij din-

ghe komt hy op ftoel^alsom de grootte vanden Feeft-dagh

nu heel de ghemcynte om hem te hoorcn prediken , by een

vergadert wasineemt fijn affcheydt van't volck, beueelt hen

hertelij ckdatfe rijpelijck op den raedt wilden letten dien hy
Jien voorhiel , van een CoUegieder Societeyt te verfoecken,

^waer in hy tot verfekeringhe van fijne faligheyt ende meer-

dere vrucht der ficlen ghingh leuen en fteruen. Hier door
ontftont lulck eene beroerte,dat den Magiftraet op ftaenden

voet fijne begheerte toefloegh, ende eenpaerlijck met het

Capitel een CoUegie verfocht. Den Prouinciael defe ion-

fte vande Heeren in danck nemende , heeft hunne bede om
de weynigheydt van fijne werck-lieden voor eenen korten

tijdt moeten uytllellen^ doch met d'eerfte gheleghentheydt

fommighe Patres, ende onder defe loannem Dauid hunnen
ghewefen Paftoor , nu Nouice vande Societeyt, derwacrts

ghefonden. *tls onghelooffelijck met wat vriendelijckheyc

ende liefde datfè van't Capitel , 'tweick oock fijne kercke

leende, maer ionderl'ins;]! vanden Magiilraet ende de ghc-

meynte ontfangen zijn,vermeerderende altoos tot den dagh
van heden toe hunne goedtwilligheydt ende weldaden: in-

der voeghen datfè ons een huys en kercke en onderhoudt

ghcgheuen hebben,cn dieshaluen voor onfe fondateurs met
.

reden erkent worden.

vanJ Twee iaeren nae Cortrijck verfochten ons die van
Gbendt. Ghendt,door't ingheuen ende aendringhen van twee ijue-

righ-Catholijcke Voor-fchepenen loannes Bctz ende Ge-
rardus de Blafere. Inden bcghinne hadden wy ons vertreck

by Lambertus Huberti , den Abt van S. Pieters , die oock

mejnde 'tCollegie te fonderen, dan wicrdt vande doodt

•ver-
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vcrrafcht . Maer korts verfacghcn ons de Hcercn ccrll vaii

een borghers huys, by den wekken fy onfc kollen bctael-

den
i
daer nae van een ander , om nae onfen reghel afglie-

fondert op oafe maniere te Icuen , hier toe ons fchickcn-

de cwaelf hondert guldens 'siaers. De Weners capellc dien-

de ons voor kercke , ter tij dt toe dat het huys van dien

vermaerden Geiifen bel-hamel Hembieze ghekocht wiert,

als \vy vande groote iiele des felfs ( in ghevolgh vau*t ohe-

lie wel ecitijdts aen hem voorfeydc was ) onfe kercke ghc-

maeckt hebben.Dan in't iaer 1606.hebben wy eene nieuwe
begonft ter eere van den H. Lxuinus Patroon der ftadt;

waer tot het volghende iaer, door de mildtheydt des Ma-
gift raets

;,
ende toedoen van Robertus Hellin Voor-fche-

pen , een maendelijck penfioen uyt de threfborije ghe-

fchickt is ^ tot dat in't iaer 1610. op't verfoeck van de

Archs-hei'toghen , d'Edele en de Notabele reprefentcren-

de de ghemeynte, met groote ghewilhgheydt andere mid-
delen gheiont hebben tot opbouwen der kercke ende

huyfinghen, waer van oock een fchoon deel opghemaeckt
is. Voorwelcke weldaden , wy ten eeuwighen daeghe toe

allen dienft verbonden blijuen, bekennende infghelijcks

groote verbinteniile aen Gulielmus de Blafere, als meeft

Voor-fchepen gheweeft zijnde, ende fchijnende fijne va-

derlij cke goedt-ion ftigheydt tot onfe Societeyt ghe-erft te

hebben. Georgius della Faille heeft eenighe iaren met goe-

de aelmoelTen 'tCoUegie feer helpen onderhouden.

In't felue iaer 1585. quam de Societeyt binnen Ipren, CoiUgie

van^door befchick van Martinus Pvithouius eerften Bifchop al- ,

daer, nae dat hem de Geufen uyt de ghevanghenifle los

lieten , daerfe hem te Ghendt in ghefteken ende fchande-

lijck onthaelt hadden. Hy gafden Prince van Parme (die de

ftadt middeler tijdt metthien maenden uythongheringhe

Zzz ver-
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verouerde ) ende den Prefident Pamelius in , datfe ons ten

dien opliclite het inkomen van twee verlatene cloofters

wilden bj den Coningh verweruenr'twelckalfoo met ouer-

flaen vanden Paus Gregorius den XIII. ghefchiedde. Ons
cerfte vertreck was by den Paftoor vandc Cathedrale kercke

Adrianus Baccherus ; het tweede ten hiiyfe van Antonius

Hcnnin, in naevolghende tijden vijfden Bifchop derfeluer

ftadt ; het derde inde vlucht-plaetfe der Nonnekcns van

Merchem. Ten laetften heeft ons den Magillraet met toe-

ftandt vanden Bifchop Petrus Simonis(die Rithouium ghe-

volght was) acn'thuys, daer wy nu woonachtigh zijn^ghe-

holpen. Hier ioeahen wy metter haefte een kerckskcn op,

wiens ghebruyck ons tothetteghenwoordigh laer ghedient

heeft^ als wy tot ceuwighe ghedenckenilTe van*tlubilee der

Societeyt5met groote blrjdfchap des volcksjde nieuwe ghe-

opent Hebben. De fcholen vand^ iongheyt zijn vande ftadt

ghetimmert,ende d'erue voor onfe wooninghe door befon-

dere ionfte ende voorfprake van Carolus de Idcghem, Gra-

ue van Watou, merckelijck vergroot.

Colfegte Brulfel heeft ons in't naevolghende iaer 1 5 8 ó. ontfan-

VrM ghc"- DenMagiftraet, hoe wel hy ons alfdan bvghebreck

van middelen niet en konde onderhouden ^ hiel euen-wel

fterck aen mctbrieuen by den Prouinciael Cofterus : ghe-

bruyckte da^i toe oock de tud'chen-fprake vanden Prince

van Parme, die niet fchoonders en focht; naedcmael den

Coningh aen hem tot verfekeringe van fijnen Staet,en van'c

Cathotijck ghelooue , belaflrhadde dcSocieteyt indever-

naemfte ftedcn van Nedcrlandt te ftapelen. Waerom oock,

om het ijfer te (meden ter wijle dat het heet was, gaf in

voorraedc uyt 'sConinghs middelen fes^ hc^idert guldais

'siaers , met hope dat de ftadt in betere tijden 'tfekie mede

foudc verbeteren. Dus namen wy met groot vernoeghen

van-
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vanden Prince,en vanden Prefident, onfe ecrftc wooninghc
by S.Godekercke,d'andeLenaemaels op de Sauehdewekke
hoe englie fy oock fcheen , was nochtans ruym ghenoegli,

om meteen onbenepen herte de Patres Capucijnen eerfte- ^'^^-^

lijck uyt Italien in defe landen komende in eai' on^he- /'^'^Ln 1 -1 r 1 1111 UeLapu*
veynide liefde t*ontranghen ende te herberghen j niet ion- ajNeH.

der eenigh onghemack van onfe legher-Patres , die hunner
acht in getal met P. Thomas Sailly by fijne moeder,eene feer

godtvruchtige weduwe, middcler-tijdtghinghen verfchuy-^

uen. Eyndelijck hebben wy, niet fonder opfprake van fom-
migheongunftighe, 'thuys van Grimberghen ghckocht,
ende aldaer tot noch toe ftandt ghehouden. De kercke,

fcholen , als oock een groot deel vande woonin^he , zijn

ailcnghskens uyt den grondt opghctrocken , waer toe

d'Archs-hertoghen Albertus en Ifabella met een vaderlijck

en moederlij ck herte ( 'twelck fy noch op vele andere plaet-

(en defer Prouincie plaghten te betoonen ) mildelijck de
handt aen ghehouden hebben. Doch de fondarie van dit

Collegie is in't teghenwoordigh iaer van ons ïubilee door
Margareta van Grobbendonck, fufter vanden ouerleden

Graue, ghefchiedt.

Onder de laetfte fteden die in ende omtrent het ghewcfl: FP'oo^

van Vrieflandt den Coniugh verontweldight wierden, was "^"^^'

Groeninghen wel de principaelfte , ende de ghetrouwfte, mtj^j^n,

daerom ontfinghfe de Societeyt met groote ghewilligheyr,

de felue oock van huys verfiende in't iaer 1590. ende eerdefe

dies te meer, hoe des Coninghs brieuen ende ghevoelen lof-

weerdigherghetuyghenifle van haer gauen, datfe bouen alle

wapenen der fterckfter garnifoenen trachten was , om de
ftadt ende 'tCatholijckghelooue teghen de ketterfche vijan-

den te verfekeren.Maer nauwelijck haddefe begonftte wor-
telen , offe wierdtdoor d'ouerhandt van t Staten beiegh in'è

Z z 2 z iaer
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iaer vier-en-aeghentigh t'famcii mee de Religie uytghe-

roeyr.

Nae d'iiikomftc van oiife g'rxiiadighe Priiicea Alberms.

en Ifabelli ( welckcr goedcionlHgheydt voorder tot alle de

naevol^liende Collegien ghedient heeft ) wierdt den Magi-
Colicgie ftraec vanWinocsbeighen door den Borglier-meeftcr Gif-

^;^_ lenus, Diferin , met toedoen van den Hoogh-ballieu Anto-

nocsber- iiius Wadripont beweeght om ons in te roepen: dus fchre-

j;k«. uenfe brieucn aen den Prouinciael Bemardus Oliuerius,

cnde veilbcliten een Collegie, met belofte van't feke vol-

komenlijck van alles te verfien . Welcke hunne begheerte

door het uytftel felue(dathen grootelij cks feurde) in fulc-

ker voeghen groeyde, datfeCarolum.d'Argenteau, Abt van

Cnte Winocs cloofter , ende Peti'um Simonis Bifchop van

Ipren daer mede bemoedden , en ghelijcker-handt met uyt-

druckelijck ghefandtfchap anderv/crf by den Prouinciael

aenhielen, om den feluen te verwillighen.. Dit te weghe

ghebraght zijnde, foo gaf ons de lladt terftondt erue endc

ondeihoudtjtimmerde huys en fcholen, bouwde de kerckc:

alles met eenen ongheloofFelijcken vlijt ende mildtheydt.

De ghemeynte viel ons toe met fulck eene ghefindtheydr,

dat^ P.EduarJum Dauwe, die'r vanden beghinne af van*c

CollcCTJc groote vruchten ghedaen heeft , haeren Apoftcl

i3oemde,'^ende de Patres gheduerighl ij ck met aelmoeffea

byftondt.

Collcgie
'

In't be<^hinfcl van t twaelf-iacrigh beftandt anno 1609
van-J
, hfeft Gisbertus Mafius Bilchop van 'sHertoghenbofch alle

loghm- neerftigheyt voorghewendt.om d onfe ('twelck hy ten laet-

hofch. jften vanden Prouinciael, door hulpe vanden Prince Alber-

tusverkreegh) inde ftadc van fijn Bifchdom te ftellen. Ons

vermoeden was dat den Bofch^om de naer-gheleghentheyt

der vijanden^ende 'tghewoel der wapenen^beciuaemer voor

de.
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ck foldaccen als voor de Religieufèn w^s : dan 'cis wel an-

ders gheluckt, alfmen meynde , naedemael, CTJieduercndc

den tijde van twintigh iaeren, te dier plaetfe alfoo grootc

vrucht als elders in eenighe andere,vandeSocieteyc ghedaen

is. Den Bifchopontfingh ende onderhiel ons een half iaer

langh in fijn huys, ghelijck eenen vader fijne kinderen doen
foude:\velcke toedanigheyt hy met de verhuyfinghe niet en

ftaeckte, maer ghingh dies te meer voort ^ hoe hy oogh-
fchijnelijcker faghjwat vruchten onfen Predikant ende eer-

ften Ouerilcn aldaer P.Ignatius Badeliers met fijnen ijuer,

ende vierighe welfprekentheydt onder fijne kudde , en tc-

ghen de ketters dede. Als ditCoUegie nu fijnen vollen

itandt hadde , en daghciijcks meerdere vruchten der fielen

beloofde^is het met de ftadt in't iaer neghen-en-twinti^h tot

groot herten-leedt der Catholijcken^ inde handen van de
Geufen 2[hevallen.

In't fclue iaer vanden aenvangh des beflandts quamenwy Coiie.ne

teR,oermonde,door't aenleggen van Idode Grammaye, des^'^"^ ^''^''-

Coninghs Rent-meefter , die ons wel op fijne fchoudereii
''^^" ^'

daer in foude ghedraghen hebben. Defen beliep de fake by
den Bifchop Henricus Cuyckius , ende den Gouuerneuf
van Gelder-landt Hermannus Graue vanden Berghe. D:n
Raedt, de Pvekeii-kamer, ende den Magiftraet (panden ter-

ftondt al t'faemen om ons- te verfoecken :. 'twelck hen van-

den Prouinciael Flerontiniis ghegiint wierdt , die'r fommi-
ghe Patres henen foiidt. D';r wekker naekomelinghai, niet

teghenftaende de middel-duerighe geufcrije, (onder onder-

brekinghe noch op den dagh van heden m't Bifchoplijck

huys woonen , 'twelck lacobus a Caftro onlanghs ouer-

kdcn Bikhop^met ons teghen een ander manghelde: waer ~

toe ons den Archshertoghe Albeitus met vier diiyfènc

guldens te baete quaem. De Staten van't landt , ende hec

Z.zz 3 Rid--
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Ridderfchap fchickten ons toe^elck duyfent guldens *siaer$.

€9Hegie Omtrent defen tijde ghebsurde de fcheydin^^he vande
en Proef- D^ycfche en Walfche Neder-landers,die toe noch toe onder

MeclZ eei^ hooft en Prouincie onverdeek gheitaen hadden. Dus
Uft^. moeftmai van onfe fijae nae een nieuwe plaetfc voor de

proeudingen omfieniwaac Doornick^daer die te voren was,

aen Walfch-Nedcrlandc bleef. Den raedc-flagh liep op ver-

fcheyden ftcden , dan wierdt door de mildthcydc vande

Wcdawe Tacquet op Lier oft Mcchelen alleen ghebraght.

Sy hadde by ceftamence ouer de duyfent ponden vlacms

met fulcken befpreeck aen de Societeyt ghelaeten , datmen

binnen *siaeus oft te Mechelen daerfe gheboren, oft te Lier

daerfe opghevoedt was, het Nouitiaet itellen foude. 'tGhe^

lack viel eerftop Lier , daermen defe penninghen aen den

koop van een huys befteedde: dan foo wy nu met den Ma-
giftraet in verdraghwaeren, wierdt hy onverwachtelijck

van fommishe oor-blaefers wederom omi][hefèt , ende de

fake ganfch om verre crhereden . Doen heeftmen d*oo^he

voor goedt op Mechelen gheflaghen, daer ons den Choor-

deken vande Metropolitane kercke Francifcus vander

Burcht (tegenwoordigh Archsbifchop van Camerijck) toe-

noodde; den wekken ons oock nelFens andere vrienden in-

gaf, dat wy 'tKeyfers-hof('twekk doch ledigh ftondt) van

den Prince Albertus fbuden verfoecken. Dit dan mildelijck

door vooriprake van't hoofdt der Financien Nicolaus de

Montmorency Grauc van Stcgers , oock met hope van

voordere fonaatie,verleent zijnde • heeft P.Antonius Suc-

quet d'aenkomelinghen (die den grooten moedt van Pa-

ter Carolus Scribini middekr tijdt een iaer, twee oft dry

^ rAntwerpen onderhouden hadde ) in den uytgangh van*c

iaer 1611. derwaerts gheleydt. D'Archshertoghen qua-

men torltoridt nae onfe aenkomfte de plaetie , diefè ghe-

fchonc-
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fchoncken hadden 5 felfs befichtighen : waer ouerallTebe-

merckten datfe wat onvry was , uyt reden van een naer-

gheleghen huys, 'twelck fij n licht op den hoffchepte, heb-

ben dadehjckden eygenaer 'tfelue voor behoorhjckcn prijs

afghe-eyfchtj ende aen den Nonitiaet ghegheuen, fegghen-

dcjdat der Rehgieufen wooninghen vande wereldtfche oo-

ghen moeften bevrijdt zijn.

Te Duynkercke hebben wy langh met eenen bedcckten CoiUgte

ketter aheworfelt , den welcken Penfionaris der ftede zijn- ^"^

de, de ^oethcrtigheyt vanden Magiftraet ende der inwoon- i^-/cke.

deren^die ons verfochten, altroos omftiet. Euen-welzijn wy
daer ten laetften door orden vanden Prince Albercus inghe-

Liten , doch fonder ecnigh onderhoudt ofc byftandt van

ftadts weghe ghebleuen. Den Prelast van Duynen Adria-

nus Cancellier , die ons oock meynde ( en hadde de doodt

niet belet) te fonderen ^ en Lxiünns de Clerck beforghden

ons dai koft ; voerders leefden wy op Godts ghcnaede, en

fpertelden door foo menigh verdriet , dattcr de wooninghe

Ak, wy m't iaer \6iu begonft hadden , aen vele vemoeyde.

Maer den onverbroken moedt vanden Prouinciael Scriba-

nins droeghfê door, tot dat den weder-wilhghen Penfiona-

ris om fijne nicuweghefindtheydt van't gheeftehjck hofby

den kop ghevat wierdt. Sindert hebben ons den Magiftraet

ende de ftadt ioo beheit , datfe ons op min als dry iaereii

tijdts eene fchoone kercke ende een §jx)otdeel des huys op-

ghetimmert hebben , ende noch daghelijcks met vele wel-

daden voorkomen.

Op den bergh van CafTel zijn wy by verfoeck van't Hof <^oilegie

door hiilpe vanden Grauevan Stegers Nicolaiis de Mönt- ^^^^
morency, ende den Viconte van Veurne Lamoraldus de

HorneSjHoogh-balliea van'tlandt, in'tiacrdnvfent fcshon-

dert derthkn nedersjeflacTen.Dcn Graiie vanMocrbckc Ko~
h^r--
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bertas de S. Omcr wilde ons hier fonderen, dan de CafTeU

rij e ende de ftadt tTaaien wilden voorgaenrfoo datmen hier

icheen om prijs te ftnjden^wie ons de meefte deughdt doen

foude. Doch de ghemeyne Heeren behielen het veldc,tim-

merden dadelijck nieuwe fcholen , en vcrfaghcn ons vandc

fondatie. De voorleden iaercn was men met de kercke be-

figh : dan de Fianfche oorloghen doen het begonft werck
ftaken.

Coliegte ludocus dc Payfirc, Paftoor van Bclle,die nae der handt

Belle. Nouitius vol van iaeren en verdienften in fijn proef-iae-

ren te Mcchelen ftierf , en hiel niet op van op den Ma-
giftraet te verioecken , datfe de Societeyt tot fijn onder-

ftandt , en der inwoonderen, als oock der omligghendc
plaerièn

,
gheeftelijcken trooil innemen fouden : *twelck

in't iaer 1614. ghefchiedde, met belofte dat men ons fon-

deren wilde; waer toe hy oock fijn befte ghcdaen heeft.

Wy hebbender elf iaeren aermeiijck in ftroye huyskens
" ^hewoont , ende de ionghcydt gheleert, tot datter eynde-

hjck niet alleen een deel vandehuyfinghe, maer oock ee-

ne tamelij cke kercke ter eere van finte lofeph opghetroc-

ken is.

Collegie Oudenacrde heeft ons in t iaer 1615. door 'tbedrijf van
van Ou- J^i^ Perfoon ende Paftoor Petrus Langritiüs aengheno-

^^, men . Hy hadde door fijne vromighcydt de Heeren ende

de borgherije foo verre ghebraght , datter inden breeden

Raedt niet meer als cene ftemme teghen en viel. De woo-
ninghe was in't beghinfel foo vernepen, dat wy felue elders

om onfe dienften te kercken moeften gaen , ende een huys

voor de fcholen buyten ons begrijp hiieren : allenghskens

hebben wy ons met hulpe vande ftadt ende het landt , be-

groot ; dochwoonen noch al aermeiijck, ende ghebruyc-

ken middeler-tijdc een deel van de huyfinghe, voor den

dienft
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diciift der kercke, tot dat Godt beters door iemandt ver-

fie, die fichouer d'aermocde van dit CoUegie ontferme.

Nae de vier voorghenoemdc CoUegien, die d een d'aii- Proef-

der achtervolghens in Vlaenderen ghefticht waereii, heb- ^^^'''^^^

ben wy fonder eenigh befpreeckoft verdragli met den Ma-
giftraet , binnen Lier in Brabant voet ghekreghen , en

aldaer ons derde proef-iaer gheilelt. Defe lladt hadde ons

fchier onder d'eerfte al van't iaer 1585. veribcht , maer nae-

der-Iiandt de fake foö langh laeten (luyeren,datfe eyndelijck

haer gliepeys int beghin vanden treiies hernam. Doch alf-

men nu meyndedat alles verricht was, is wederom van fin

verandert,ende heefchet befproken CoUegie met de fcholen

niet alleenlij ck aeneen' ander' Orden toegheichickt, maer
oockden Catechifraus, (Mc wy nu vele iaeren lofweerdigh-

lijck, alle weken van Antwerpen afquamen leeren,niec

fonder verftellinghe vande ghemeynte, dpor haeren Bor-

^her-meeller afghenomen.'tWelck al niet teghenftaende en

laeten wy d'inwoondcrs om de liefde Godts met onfè

ghewoo.nlijcke oefFeninghen niet te dienen , die onder-

tuflchen oock al door de miltheyt vanden Magiftraèt met
aeimoeflèn erkent worden.

Aelil is ons uytter maeten wel gheleghen ende ouer- Coiierrie

langrh ghewenfcht ^heweeft, ten laetften oock door het ^^«

aendringhen vanden Deken en Pailoor lacobus Bceck-

mans in't iaer twintigh gheworden. Den Hcrroghe van
Aerfchot hadde de goede gheleghentheyt vandc vernieu-

wingheder Wet waer-ghenomen,en defeiaecke ten hoogh-

ften aende Heeren beuolen. Dus wierdenden Deken met
den Borgher-meefter Philippus vanden Boiche, endc den

Penfionaris Romanus de Vifchere (dic'r wel meert in ghe-

vrocht heeft) aenden Prournciael ghefonden , die hem
'tCoUegie fouden afvracghen^ en vande noodelijcke on-

A a a a derhou-
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derhoudiii^Iie verfekeren : waer op terftondc twee vrome,

werckliedeii ghefonden wierden, de welcke dry raaendcn

langh by den Deken t'huys ligghende, de heele ftadt ende

'rlandt foo wel vernoeghden, datfe ons, 'ten leecjt als nier,

van huys ende liiiyfraedt verfaghen , ende 'tlandt bonen

vele andere weldaden de fcholen hoffelijck optiminerde,

Collegie Hoc wcl Hal Op den bodem van Henegouw is , om
'vmHal,^^^ het nochtans aen Brabant paelt, ghebruycktonfetaele;

waerom ooekaende Duyts-Nederlandtfche Prouincie in't

iaer een-en-twintigh ghehecht wierdt, nae dat den Archf-

bifchop van Camerijck Francifcus vander Burcht onfe

aeiiveerduighe fterck by den Prince Albertus ghedreuen

hadde. Die vandeïladt vielen in t beghinfel heel weyghe-

righ, foo verre oock datfe op de brieuen vanden Archf-

hertoghe, die hy ten verfoecke vanden Archsbifchop dief^

haluen ghefchreuen. hadde, wel befcheydelijck meteen'

ootmoedighe bede andwoordden, datmen hen doch dit

ghebodt vande Societeyt t'aenveerden niet en wilde op-

dringhen,ter wijle fy door hunne bekende ghetrouwigheyt

fulcks noyt verdient en hadden j ende, bouen dat fijnen per-

foon felue, eenfgaders den Hoogh-ballieu ende den Ma-
giftraetdaer by verkort wierdt, de middelen oock niet en

hadden, om in defen quaeden tijdt nieuwe laften te dra-

ghen. Maer foo door orden vanden Prince, alles nu ghe-

noeghfaem vanden Archsbifchop wederleght was, heeft

den Magiflraet anderwerf van't Hof laft ontfanghen van

ons daedelijck fonder voordere teghenfpraecke in te lae-

ten, en neffens ons den dienfl: vande H. Moeder Godts te

vervoorderen. 'tWelck allbo ghebeurde. En fchoon dat

hen d'inwoonders in't beghinfel vry watonwilligh tonf-

waerts betoonden, hebben wy nochtans metter tijdt de

herten foo verre^hewonnen, datfè van felfs de icholen ver-

focht
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foclit hebben om hunne iongheyt t'onderwijfen. Behal-

uen den voornoemden Archsbifchop ( die wy als vader

van dit CoUegie om fijne weldaden moeten eeren ) vinden

wy ons hier mede ten hooghften aen Antonius van Win-
ghe onlanghs gheftoruen Abt vaii Lieilies verbonden.

Breda heeft ons met het ouergaen vande ftadt ( die van- Colkgie

den Marquis Ambrofius Spinola ^hewonnen wierdt ) in't '^^^ ^^^'

laer 1615. ontranghen^ en wederom mt laer leuen-en-der-

tigh,nae datfe vanden Prince van Orai2[nen verouert was.

verloren. Wy hadden dacr nu een huys ghekocht, waer toe

haere Hoogheyt d'lnfante Ifabella vijfduyfent guldens ge-

fchoten hadde. De fcholen waeren al mede in wefen, ende

de kercke eenighfins toeghetuft^ als ons 'tghemeyn onghe-

val vande Catholijcke Religie op den hals quam , waer

mede wy neffens alle de Geeftelijckheyt verdreuen wierden.

Dit zijn de Coliegien ende huyfjn die wy in onfe Dnyts-

Nederlandtfche Prouincie begrijpen : wekker opgangh
ende voortaan crh wy naeft Godt aen onfe o[henadi5he

•Princen vanhoogh-loffelijcke ghedachtenilTe, ende aen de

Magiftraeten der fteden met de godtvruchtighe ghemeyn-

ten, moeten danck weten, ghelijck wy doen , en tot noch
toe ghedaen hebben, met bewijs van alle moghelijcke

ghedieniliigheyf, als in't naevolghende capitel (al blij eken.

HET DERDE CAPITEL.
Vftndm firbeydt ende oeffenmghen der Societejt in

DmtS'NederUndt.

D'EERSTE BEDEELINGHE.
o E wel voor defen aende goedtionllighe blijcke-

lijck ghenoegh is gheweeft , dat de Socieceyt haere

dienitcn altoos tot de meerdere alorie Godts ^heftiert

A a a a i heeftj
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heefcj nochtans, om fommighe quaede tonghen te fnoeren,

die wel derreden fegghen , dat defe Orden aende Neder-
landen niet alleen onnoodii^h, maer oock onnutti^i was,
fuUen \vy , fonder ijdelheyt van eyghen roem , volghens

'texempcl vanden H. Apoftel Paiiliis ( die al mede fijne

wei'ckcn uyt dufdanighe reden befch renen heeft ) tot ken-

niiTe alle:n vande waerheyt, aen een ieder voor ooghen
ftellen, hoe profijtelijck ende noodfaeckclijck fy ghe-

weeft IS.

^^^^t ^|5 J'eerfte Patres tot Lonen aenqua^men ^ waeren de

derlanit' fcLienthien landen;>gheene uytghenomen,onder eenen Heer,
inde aen- Catolus den V. Roomfch Keyfer en tTamen Coningh van

^'afd
Spaignen , in een OLidt, Roomfch, Catholijck ghelooue:

Socie^ doch dit was, by ghebreck vande vreefe Godts ^ ende de
^9'^' Chriftelijcke leeringhe, foo verre aireede verloopen, datter

met den minften vonck van meyn-eedigheyt , die dacr on-

der fommighe houelin^hen fmoockte, anders niet als eenen

al-ghemcynen brandt, niet alleen van oproer, maer oock
van ketterije te verwachten en ftondt. 'tWelck foo Rnardus

,

. Tapperus ( van wien bouen ghemelt is ) fagh aenkomcn,

O Patres, feyde hy , als hy ons wellekom hiet, ghy komt te

late: 'tü al te Unghghe'ivxcht. De w^Q\:l'icydt van üjïïcwooï-

de bello
den liecfc den tijdt uytghewefen, als int iaer 1566. nae

Belgico. *cvertreck vanden Coningh Philippus den 1 1. de vlamtnc

uytgheborften, ende ouer al verfpreydt gheweell: is. Van-
den adel quamfe tot de ghemeynte,vande ghemeyntc tot het

ghefnorre: 'tvvelck min noch meer, als of het vol grieckfch

l>e vier gheweeft hadde, om alles te verflinden , terftondt nae
bee/dt- ^Q kercken liep, brack d'autaeren, teftormde de beelden,

fchondt 'theylighdom , foo verre oock, datmen fagh de

heylighe Sacramenten onder de voeten treden. Weynighe

waerender onder de Gheeftelijcke , noch weynigher onder

de

me.
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de wereldclijcke, die de haiidc aeii 'twerck (laken, om den

brandt, die daegbelijcks aeanam , te blulTchen. Ieder èeii

was oft pliglitigli inde fcliult, oFt bsftaen uyc verbaeft'ieyc

onerd'ongliehoordsmoejitwilliglieyc, die de nieaw-glie-

finde bedreuen. De Societeyc, fchoon datfe omtrent vier-

en-twintigli iaeren in'c lande ghewcefl: hadde, begreep

noch maer een handt voLvolcks , en dat in verfcheyden

wooninghen bedeelt. Wat foiide dit kleyn hoopken te-

ghen d'opgamde maght der ketteren ende oproerighe

gheeften uytrecht^n ? Euen-wel iffer erghens te Leewaer-

den m Vrieflandt czazn P.BDccatias ghevonden gheweeft, //^^^ ^-

die fichjionderiemindtshiilpe, eenen mus.r voor het huys Bocca^

des Heeren in duyient pcrijckelen ghellelc heeft , om de

beeldt-ftormers te ftucten : fijne vry-moedigheyt wierdc

van fommighe ontfien, diehiui boos opllel afghinghen;

van andere verwondert, die ouer fijnen ijuer ontdek
ftondcn. Ghy foiidt ghefeydt hebben , dat hy ghelijck

tzï\(zn anderen Christvs met den gheed'el van'c Godt-

üjck woordc de heele bende der godtioDier ketteren vcr-

floegh; fbo voer hy daer in met den bUckfèm van fijn

vierigh gheficht ende uytfprakertot dat eyndéUjck de boof-

heyt door het ghefpuys d'ouerhandt noch kreegh , ende

den goeden man fwichten moede. Defen^ ijuer van Bdc-

catius wierdt wel elders van andere noch in't werck ghe-

leght, enfoitdevoorwaereenen grooten fchildt teghen de

ketterij*^ gheweed hebben , haddenfè maer de handt ghe-

Icent, diehet van ampts weghe uyt meerdere reden toe-

ftondt het hooft te bieden. M.ver de katten ( gheUjckmea

fpreuckfghewijfe feyt) in llaep zijnde, foo danfden de

muyfen, ende, de bloode herders ouer al fchier vluchtende,

foo behielcnde wolaeij het veldt, en vernielden de kudde.

In dele foo deerlijcke omdandigheden vanden bedoruen

Aaaa 5
dact
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ftaet des landcs als heii de Patres bevonden -, hebben met
eenpaerigh verdragli van eenen ftercken ijuer aenghénomen
de vervallene Catliolijcke Religie, en de goede feden nae

vennoglien weder op te rechten : met wat vruchten der

fielen , laet ick aen andere 'toordeelen. Mijn voornemen
alleenlij ck is,hunne oefFeninghen ende mocyten( hoe wel

Tvvaelf yy{^^ allegader: want dit onmoghelijck hier waere; maer

der si- twaelf de principaelfte, als de twaelf vroomde wercken
ctctep, van Hercules, waer uyt de refte ghefpeurt magh worden)

voor ooghen te ftellen,diefe tot dien ejnde met Godts gra-

tie aênveerdt hebben.

§. I.

Vandm Catechifmm oft Chrilfdijde hcringhe.

Eer(Ie "^ T" A N D E N rotten appel en komt doch gheen deughr,

7he^"d'e ^ '^^^^ ^y ^^^^'^ ^^ kerne daer uyt neemt, ende in eenen

'chrifie- goeden 'grondt plant , om dacr van een iongh fpruytjen
hjcke lee- op tc quceckcn, 'twelck dooï de forghe vanden boogaerdt-

*^ ' man gade gheflaghen allenghskens opwane,en fijne vruch-

ten nae der handt in ^roote meni^hte aende ftadt bedeele.

Den aerdt der ouderlinghen was voor het meerder deel in

Nederlandt verdomen: groote vruchten hier af te verwach-
ten,{cheen te ver^heefs: dus heeft ons ^oedt i^hedocht hun-
ne kinders, als de kernen ende het laet vande n^kome-
linghen, t'onfwaerts te nemen ,die ni kercken en capellen

ghclijck in eene goede aerde te planten,de feuie inden Hee-
re te beherten, met goede vermaeninghen te befproeyen,

inde Chriftelijcke leeringhe t'onderwijfen, ende de vreefe

Godts, met den haet derfonden ende der ketterijen, daer in

te llampen : met een woordt , vriachtbaere boomen tot

weU
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welvaereii vaiide Republijcke daer van op te qiieecken.

Met wacvemoeghen des volcks, en profijt der fielen^' dit wordt

werck oiier al;, tot dien dagh ongheploglien , wy bdlacn^^^^^'^^"

hebben; gaf niet alleenlij ck den grooten toeloop te kennen, /en foll'

voor den welcken nu de kercken foo enghe vielen, darmen '^^op^

t'alle kanten 'm venfters ende op leederen klom ; maer oock
d'onvcrwachte veranderinghe van manieren. Men handde envruch^

de hooft-punten des gheloofsin rijm gheftelt, de Av'elcke
^^"°

alsle nu, tot verluftinghe t'faemen en leerfaemlieyt vande
kinderen, ghefonghen wierden , fbo wierden eenfweeghs

onder de meylTens ende ionghe-dochters 'm winckels ehde

op ftraece de vuyle liedekens uytghebannen jende in plaet-

fe van die, gheeftelijcke, diemen inden Catechifmus hoor- -

de, inghebraght. Men reehtedeeenighe kinder-fpelen op,

waer in vertoogKlghewijfe dedeüghdenderHeylighen,en

dierghelijcke flichtbaere materien voorghehouden wier-

den. Hier uyt ghefchieddc't , dat de lichtveerdighekamer-

fpeelders nu minderen toeloop van fienders kreghen. Men
fïelde difputatien in onder de iongheyt,die malckanderen

inde artijckelen des gheloofs ondervraeghden: waer door

nu d'ouders alfoo wel als hunne kinders beveilight , ende

t-eghen denaenval der ketteren ghewapent wierden.

'tis te Ghendt ghebeurt, datter een iondi mae^hdeken, ^^»

*twelck heymelijck inden Cateehifmus ghekomen was, ^T^^„.

nae dat het van fijne geufe ouders veel hierom, oock totyj^v 0.%--

-

flaens toe, aheleden hadde, ende euen-welniec op en hiel ^^^^-f '^^^^

van dsrwaerts te gaen, ten laetften de felue met fijne ^^- /nluL^-s,

ghen foo broeders, als fufters>door kracht vande ghehoor-

^e redenen bekeert, en tot den Pater ghebraght heefi:, om
liêii met de H. Kercke te verfoenen. Onder de nieuw-

gliefinde van HolLtndc en Zedandt felis , zijnder gheweell:,

die^gheduerende.het beilandc, op den, roep alleen die'r vaix

oafe
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onfe Chriftelijckeleeringhe gliingh^in Brabandc en Vlaen..

deren ghekomen zijnde, opentlijck ghetuyghden , dat de

lefuicen gheboren waeren om de iongheyt te leereji , en

datfe hunne kinderen
(

'ten deden des landts wetten) aen

hunne berichtinghe fouden onderworpen.

Dus i(lcr,tot meerderen voortgangh ende fpoor,van on-

fe fijde vollen Aflaet voor alle de ghene , die ons hier in

behi>!pfaem wefen fouden , op fekere tijden des iaers ver-

kreghenj maer vandefïjdeder Bifchoppen en Magiftraeten

fekere aelmoeffen^tot verweckfel vande iongheyt, toeghe-

jtelmocf. fchickt. Den Bifchop van Ghendt Antonius Triell: heeft

fen tot de nu al velc iaeren langh aen elck arm kindt darter inden

'd'euZhê Catcchifmus komt, een oort ghegeuen: 'twelck in't voorlc-

van Br.~ den iaet neghen-en-dertigh al bouen de derthien hondert en
fchcppen feuentigh guldens 'siaers bedroegh. Defghelijcks hebl>en

l^erkre^ audetc ghedaen/ommighe in broodt,fommighe m gheldt,

ghen: Die van Ipren hebben tot de prijfen vier hondert guldens

ghefchickt, die van Ghendt , ioo tot de prijlen als andere

onkoften, niet veel min : die van Antwerpen onghelijck

meer : die van Cortrijck hebben defe onfe oeffeninghe

foo behert, datfe oock een e breucke t'elcke reyiè voor d ou-

ders gheftelt hebben , als hunne kindeis hen daer niet en

fouden laeten vinden, iaeoock de felue met ballinghfchap

ghedreyght, indienfc nae de derde reyfe weder-willigh

hier in bleuen. Wat ghevoelen den Archsbifchop van

ghetHj' Mechelen Matthias Houius van onfè Catechiften hadde,
ghemjfe befonder als hy verftondt, darter alle weken dry- en-dertigh

^rchf- dorpen van een cnckel Collegic van Louen , met eenen on-

btfchop- verdrietighen arbeydt doorloopen ende onderwefen.
Homiu

^iej-Jen; heeft hy doen blij eken met den circkel-brief,dien

cnfeocffe- hy aen alle fijne buyten-Palloors fchreef, op hen verfoec-

kende, iae die oock fcherpelijck bevelende , datfe den ij uer

vande

tuniihe.



HETVI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSQ-IE SOClETEYT. 5^1

vande Patres in een foo nut en noodigh werck vervoorde-

ren fbuden-5 metdefclue oueral vriendclijck in hunne kcrc-

ken t'onfanghen, de kinders by een te roepen, d'ouders daer

toe te vermanen , ende der tijdtlijcker Hecren ghefinthcyc

te verwecken.

Daer en is voorwaer gheen' oefFeninghc, daer wyvan'c

beghinfcl der Societcyt in defe landen meer wercks af ghc-

macckt hebben , oft noch en doai : wy en fpaeren noch

koftenjnoch mocyten; om hier aen te doen bUjckcn, datwy
kinderen vanden H. Ignatius zijn, die alle de Profeffcii met

eene befondcre belofte ( als elders ghclèyt is ) verbonden

heeft, datfe der kinderen onderwijfin^h" vervoorderen

fuUen. Of fy die quijcen, maghmen hier uyt fpeuren , dat- -

ter inde thien duyfent fciicn hondeit en veertigh Chrifte-

lijcke leeringhcn laerlijcks ghcdaen worden, indewelckc

boucn de twec-en-dcrtigh diiyfcnt en vij f hondert kinders

ghetek worden.

ƒ. II.

Vftnic Iceghe ende hooghc [cholm.

OOR d'onbedreuene meefters, die vooft w\zzi^<z\.Tvvnde

deel huerlinghen, meer hun eyghen baete als der ''^^^"'f^'

(choHercn voortgangh fochten, wafler in ^z{z landen ^^^chokiu

mede eene groote onwetcntheyt , befonder vande goede
letteren, ontftacn: daer wierden weynighe verftandcn in >

gheleerthey t en deught gheoeffent , om de H. Kercke ende

deRepublijckebehoorhjck by te llaen. Daerom heeft- de

Societeyt de fcholcn als eenen anderen krachtighen mid-
del tot opvocdinghe vande iongheyt aenveerdt, en ( Gode
lof) foo verre ghcbraght^ dat nu de ftedea ende het lande

B b b b ouer
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ouer al vol gheleerde mannen zijn , die't meefte deel uyr

onfe ondcrwijfinghe gliefprotcn zijn. Het om-niet leereii

endede ghevoeghelijcke maniere, diewy meer met prijs

en liefde , als met ftrafheyt oft vreefe ghebruycken , heeft

den toeloop vandc difcipelen vcroorfacckt. Sy worden in

alle deelen vande letter-konftcjindePoëfie^Rlietorijcke,An-

tiquiteyten, Dialeclijckc ende de Grieckfche taele onder-

wefen , waer toe hen de meeftcrs van te voren oeffenen,.

ende anders niet als ou de endc flichtbaere auteurs voor-lefen.

Niet mindere, iae meerdere,forghe w^ortcer voor de deught

^hedras^hen : waer toe fy macndeüjck hunne ghefetce

biecht-aaghen,weeckelijck hunnen CatechiÉnuSjLicanienj,

vermaninghen en Sodaliteyten , foo vandc Enghelen als>

van Onfe L. Vrouwe hebben:- waer doorfe int waer ghe-

looue verilcrckt, ende inde vreefe Godts opghetoghen

Ketters worden. Inder voeghen dat , ghelijck het acn niemandc
feyiidcn

yi-^j^-j jj- ^n moet duncken, dat onfe icholen bouen andere

ktnders vaudc kettefs verboden worden, alfoo grootelijcks te

ane onfe yetwonderen is datfy ondei-tuflchen hunne kindci^s felue,

fcholcn,
^.^^ ^^^,j! -^^j^ letteren onderricht te worden , met bedeckte

chcttty- naemen nae onfe CoUegien feynden. Den Bifchop van

^^Ti^n Rocrmonde Henricus Cuyckius achtede de fcholen vande

Bifchop Societeyt foo hoogh,datfe hem dochten aen lieel Ouer-
Cnycki^ts QhelJcV cn Gulicket-landt niet alleen dienftigh , maer

}choUnl oocknoodtfaeckelijckte zijn,ghelijck hy in eenen briefaen

fijn Hoogheyt Albertus ghetuyghde. Soodat het foo won«

derbaer niet en fchijnt , dat den gheleerden Theologant

P.7Ï.gidius deConingh ernftelijck verfccht Grammati-

cam te leeren, ende P. ludocus Bonte fich vernederde om
in't felue Collegie, dat hy als Ouerfte gheregeert hadde,

de kinderkens inde leeghfte fchole , de beghinfelen vande

letter-konfte in te ftampen.
Van
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Van defeleeghefcholcn haiighen eenighfiiis de Semina- Seminn-

xien ofc Conuidten, inde welcke de iongheyc t'onfen huyfe ''j^"'^^-^^'

onder on fe ooghen opghebraglit wordt. Een van defc heeft teyu^^^"

LoLien in't bcghinfcl langhen tijdt ghehadt , vol vande
vernaemfle iongh-mans die van biiyten oft binnen 'slandts

aldaerqnamen lluderen: nu onlanghs iilereen ander t*Anc-

werpen opgherecht, wiens orden en goede regeringhe

foodanighen roem oueral verdient heeft, datmen aende

menighte,oock vanden principaelften edeldom des landts,

en de andere aenfienlijcke mannen, die'r plaetfe verfoecken,

om d'enghde wille niet en kan voldoen.

Vande hooghe fcholen en valt anders niet te fe^ghcn,

als dat wy te Louen de Godtheyt, de HeylighcSchriftiierc,

'tHebreeufch endc de Mathcfis opentüjck , maer de Philo-

fophie bimien 'shnyfe leeren: de Scdclijcke Theologie
t""Antwerpen en t'Ip ren door verióeck vande Bifehoppen;

t'Antwerpen oock de HSchriftuerc^te Brugghe,tc Winocf-
berghcn en 'sHertoghen-bordi hebben wy voor defcn van
ghelijck CTJiedaen-, teGhendt oock op den lèkien tijdt in

dry veifcKeyden cloofters , die allenghfkens mannen op-
ghequeeckt^eade nu Lcef-meefters van hun eyghen Ordeits

liebben.

§. II L

Vf^nde SodaliUyte^, mild Onfcr L. Vro^*

cv^cH dimïf.

DE fcholen hebben de Sodaliteyten ghebaert , foo Verde

vruchtbaer zijn haere deughden. Den eerllen diefè
^#"^J"

teRoomen, en nae der handt te Pariis, inftelde was eenen io^"4/^-

Ncderlandcr met naem loanncs Leonius ; 'twclck aen ons teyttn.

B b b b 2= .
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alle
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alle tot een bcweegh- reden ghedient heeft , om deii dienfl

van Onfe L.Vrouwe dies te hertel ij cker met eenen grooteu

ijuer te vervoorderen. Wy hebbende r van alle talen eiisfoor^

ten van men{chen,Latijnfchej Duytfche , Wallclie, Spaen-

fche^ ingheRck. Te Louen zijndcr vier Latijn fchcj re Brui-

fel, t'Antwerpen, te Mcchelen, en voor deièate Ghendt, ts

Briigghe^en te 'sHercoghen-bofch ecne van aenficnlijcke

mannen, bouen de ghene die aldacx (ghclijck in alle Colle-

f^ien) voor de Studenten is. De Walfche is in ^roote vo ^e

t'Antwerpen, en die van Biuilel onlanghs begonft , fchijnü

dat hacr in korten tijdt niet feer wij eken en fal. De Duyt-
{ehc, die verlcheydelijck in ghehouvvde, iongh-mans, ion-

ghelin^^heii eii kindéren bedeylt u-orden,, hebbeaoueral
ceneiifehooneB luyfter. Alledeie Broeder(ehappen,die wy
hebben, zijn t faemen neghentigh in ghetal , en beftaen

in 1372.7. Sodales : dter welcker Antwerpen dry duyfentr

Voor haer deel alleen in thien vcrg;aderinghen telt. Vele

treffelijcke mannen laeten hen in defe Sodaliteyten op-
fchrijuen. Tc Roermonde heeftmen ghefien dat Graef

Frederick vanden Berghc , Gouuerneup van Ghelderlandt,

met den Cancellier Henricus V\^^ens,opeiuli;j ck inde kercke

hen door 'tghewoonlijck formulier aen Onfe L. Vrcuwc;
opdroeghen. Te Ghendt hebben 'tfclue ghedaen in't iaer

achthien den Bifchop , den Prefident, den Gouuerneiir,

en weynigh tijdts te voren den Abt van S. Pieters mee
fijnen Coadiutcurj.dieliem ooek inde Prelatureghevolghc

is. Elders andere uyt verfeheyden Raeden en Wetten.

lek foude hier verfcheyden andere B roeder-fchappen

mocrhen byvoeghen, van S.Iofepht'Aelft, van'tH..Cruys

te Cortrijck , van S. Barbara in't legher, van^t Hoogh-
weerdii?h H. Sacrament te Louen. die al van d'onfe in^he-

fteltzijn ghcweell; dan gaefc al rakende voorby^ om dat-
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wy eyghentlijck hiermaer van Oafe L. Vrouween han-

delen , tot wiens cerc te Bruirden te Mechelen , noch dry

andere Brocderlchappcn foo wel voor de vrouwen als

voor de mans^ door ons toedoen opgherecht zijn: het eet?

van Brufiel op de Sauel ter eere vanden nacm M a R i a^,

waerin boucn de vier dnyicnt menfchen' ak'eede ghefchrc-

tien zijn, en naementlijckden Prince Cardinael, den Prin--

ce Thomas, den Marquis d'Eil:e,den Hertoghe van Haure,

den Archsbifchop van Mechelen , den Cancellier van Bra-

bant, de Coninghinne Moeder, de Hertoghinnen van Or-

leans en van Falsburg;h, Sec. De twee andere van Meche-^

fcn,'teen vande leuen Ween inde Prochie-kercke van Onfc
L. Vrouwe, 'tandcr vande onbevlcckte OntfanghaiiiTe te .

.

Hanfwijck: in't welck haer d'hifante Uabella met haerc

eyghen liandt, en nae haer den Archsbifchop lacobus Boo-
ncn, met fchier het heel Capitcl, den grooten Raedt,ea
fommighe kloofter^s opghelchreuen hebben».

Tot dit beloop van reden diens mede de deuotie die wy f^erfchey*

heïwacrts en derwaerts, 'tzy door beelden, 'tzy door capel- ^^^„ ^^^"

len begonft, vemieuwt, oft merckelijck vervoord ert lioh- onfe l,

ben. Weynighzijnder
(
ghelooue ick) die weten dat hct^rouwe^

wonder-daedigh beeldt van Scherpen-heimel fijnen seiften
^^^^êckt-,

en meeften toeloop van eenen Puter der Societeyt beko- ^ n

men heeft. Ghelijck hy den legher volghde , en re Sichen toeloop

ingamifoenwas, foo ghingh hy drckwils fijne Ghetijden "^^^^^^f*-

lefen nae denber-^^h, daer wei eertiits een mirakeleus beeldt ^^r^^~in 111^ I
• 1 r tr

neL door

gheltaen nadde, maer was nae 'tveriies ats lelrs een ander W^ Soae-^

• door eenen godtvruchtighen borgher gheftelt. Soo dick- '9'^ '^^''-

( wils alshydefèn wegh doende^om treilt de plaetfe quam''^ *

daer het beeldt ftondt , bevondt fich altoos met groote foe-

tigheytdes gheeftsoucrgoten: dus fondt hy de ficcke folda--

ïwH daer henen ^ de wclcke foofe menighmael met ghefcii^ .•

Bbbb^ dü
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de leden 'tliuys keerden, heeft hy de bywoonders vermaent,^

datfe de plaetfc in achtinghe iouden nemcn^ ter wijle die

aenghenaem aende H. Maghct was, en ontwijfelijck met
der tijdt om de deuotie feer beroemt ioude worden.Hier be-

gond nu de beganghenille , die binnen korten tijdt door

'rdieriicht vande mirakelen die'r da^helijcks 2,hefcliiedden.

foo aennam , dattcr op cenen dagn van Onfer L. Vrouwe
Vifitatic, twintigh duyfenc menfchen ghetelt wierden, die

allcgader foo dan als op andere tijden, door orden vanden

Arclisbikhop van Mechelen^van onfe Louenfche Patres in-

de bieclite ende andere godtvruchticheyt gheholpen wier-

den. Den helfclien draeck en konde defe verheffinghe van

Maria nier iangher verdraeglien , dus leght toe op hae-

ïc verffenen nae ghewoonte^en foecktfe in haeren opgangli

te verdrucken. Hy fliertter thien cornetten geufche peer-

den henen, teghen den dagh van haere Hemeivaerr, om de

ïefuicen en alle de pelgrims met den roof nae HoUandt te

. voeren.Defe allTe nu onverwacht inden nacht aenquamen,

ende dieshaluen de pelgrims allegader verftroydcn, foo

fagh ieder een nae een goedt uytkomen ;ende niemandt als

h^theeldt
^^-^f^ Pattcs en peyfde op onfen L. Heere,oft het beeldt van

fiüuhc^ fijneH.Moeder^omdattebewaeren. Soo dan,onfen Pro-

ctuerr. uinciael P.Bernardus Oliuerius , die met fommighe andere

daer ghekomen was, neemt het mirakeleus beeldt , en ver-

berght fich daer mede erghens in eens edelmans huys:

P. Cornelius aLapide grijpt haeftelijck het H. Sacrament,

ende te bofchwaerts in loopende worpt fich onder de

braemen , andere vatten iet anders, het koftelijcklle datfê

.

konden, en loopen daer mede door. Op defe maniere is

doen het beeldt aende ghemeyne plunderinghe onrtroc-

ken, ende vande Societeyt, nae dat den vijandt verfcho-

uen was, wederom in fijne plaetfe ghefl:elc,om daghelijcks

.
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(ghelijck heï ghebeurde ) meer ende meer ghe-eerc te

worden.

Te Hal en komen ons de beahinfelen vande deuotie tot Te Hat

Onfe L.Vrouwe niet toe, dan wel de verwackeringhe , nae ^^''^^^

datfe vry wat veel, by langlicyt van tijden , door ghebreck
^^^ ^^„^

van biechtvaders, en menghelinghe vaii misbruycken, ver- de Socie^

fluyert was. Den Prince Albertus met den Archsbifchop ^^P
'^^^'

vanCamerijckgauen ons den lafl: vande capelle, om alles

Op fijne verfche voeren te ftellen, ghelijck ment teghen-

woordighlijck fiet. 'sHertoghenbolch heeft iemandt van

d'onfe al mede eenen oudca fchat van een mirakeleus

Lieue Vrouwen beeldt ontgrauen, en met fijne penne voor

alle de wereldt aen den dagh ghebraght.

Te Duynkercke hebben wy een nieuw beeldt van t ^^ T>uy9.

hout van Scherpen-heuuel voorgheftelt , waer aen fulcke
^^^,^

v^

deuotie van alle ioorten van menfchen > maer fonderlin^h

van*t bootf-volckende al dat de zcevaert aengaet,met fii le-

ken toeloop van alle kanten ghefchiedt, datter int voorle-

den iaer,gheduerende niet meer als eene Noueyne 1563. en

twee daghen daer nae noch '^%^. lichten opgheoffert zijn

gheweeft. Den Magiftract^ de Gulden, de matroofen

hebbender menighweruen met volle cerimonie groote

wafche keerden doen onfteken. De mirakelen die^r aeii

ghefchiedt zijn, en nae behoorlijck onderfbeck met ouer-

ilaen vanden Bifchop van Ipren verkondight, iae oock met

openbaere procellie vanden Magiftraet vereert zijn, heeft

defen ende de goede ghemeynte verweckt, om aende

H. Mashet (die aireede om haere menidivuldig-he wel-

daden On^e L. Vrour^e njcin Byfiandt onder de godtvruch-

tighe ghenoemt wierdt) eene kercke te (lellen, inde welcke

fy nu van alle omligghende gheweilen met een' oughe-

loouelijcke deuotie Ixfocht wordt.
... ^ Te

1:
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hew in Te Winocsberghcn, teBrugglie^ te Cortnjck , te Belle»

audeye
x!AcX^k^ te Mecheleii ende te Roermonde zijn de beelden

^'^
^ vaii't hout van Onie L. Vrouwe van Foy in groote weer-

de. Dat van Cortnjck en van Brugghe wierdt met hofFe-

lijckeprocefiicvan't Capitelendcde ftadt tuffchen groote

iiieniglite van lichten nae onfc kercken ghedraghen. In

alle defc Jfteden ghefchieden fchier mirakelen : waer onder

^ïc van Cortrijck, Brugghe en Roermonde wel bouen

d'andcrc uyt (leken. Te Ghendt hebben wy Ccn L. Vrou-

wen beeldt, 'twelck van eenen ketterfchen brouwer in'c

bernendc forncys ghcfmackr zijnde, wat hy oockftockte,

jnieten heeft konnen branden. Te Brullel een ander, on-

lan^hs met eenen marmeren autaer van Graef lan van Naf-

fou" vereert : voor 'twelck P. Cofterns , dien grooten lief-

hebber vande H.Maghet, wel eertij dts MiiTe lefendc, heeft

in't bywefèn van eenen rampfaelighen menfch , die jfijii

handr-fchrift aendenduyuelgheleuerthadde-, 'tfelue fien-

Xo/^'^" lijck wederom ghekreghen. Den feluen P. Coilerns hoe
"•^^^^'

heeft hy d'cere van Onfe L. Vrouwe t'Antwerpen ver-

breydt, als hy inde plaetlè vanden reufc, die voor het ftadt-

huys ftondt, dat fchoon Marien-beeldt daer dede ftellen,

'twelck vande Sodalitcyt bekoftight, met een' heerlijcke

proceflie uyt ons Collegiederwaertsghevoert wierdt?Ette-

Jijcke duyienden belbndercdcuotienzijnderuyt defeghe-

meyne oft ghefproten oft vervoordert , mits daer fchier

niet een Catholijck huys inde hcelc ftadt en is, daermeii

niet alle auenden licht inden winckcl.oft elders, voor een

. Marien-beeldt en fiet onfteken. De fondacien vande Sater-

daeghfche MifTen endeLouen in S. Goeie Kercke te Bruflel

licbbenonfè Predikanten op den feluen tijdt fcer vervoor-

dert,als P.Maximilianus van Habbeeckbefigh was om hec

beeldt van Maria Vacü voor liet broot-huys op te ftellen.

Dat

p
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Dat ick nu pooghde alle d'autaereii ende capcllcn by
te brenghen, die wy tot haerder ecre opgherecht hebben,

ghelijckootkalle befonderc deuotien vanLiranien, Gnc-
tljden van d'onbevleckte Ontfanghcnifle , Satcrdaeghfche

V£fl:en-daeghcn,pclgnmagicn, ftaticn, feeft-daghen tereere

van haeren naem ende haere Prefentatie , ofc ingheftek ofc

vermeerderc;daer en ware gheeneynde te vinden.Doch en

kan niet naclaecen d'eere te gheuen aen d'onfe van Ipren,

datfe eene fchoone kercke ter eere van Onfe L. Vrouwe
ghefticht ; ende aen die van Mechelen , die hen toekomt,

datfe d'eerfte zijn gheweell die m Nedei landt een capelie

ter eere van d'onbevleckte OntfangheniiTe derH. Maghec
onlanghs opghetrocken hebben j als oock met meerder

recht aendeghefii fleren Maria,Anna ende Chriflina Hout-
appels, die met haere ouerledene nichte Anna 'sGreucns

in onfe kercke van't Profes-huys de fchoonfte capelle van
marmer opghebouwt hebben die'r in't landt te fien is; ten

eynde alleen , dat Godt m fijne H. Moeder ( wiens beeldt

heel van't mirakeleus hout van Scherpen-heuuel ghe-

maeckt , aldaer onder den naem vande toevlucht der fon-

daeren ruft) daghelijcks meerdere eere ende glorie moghc
ontfanghen. 'tWelck foo wel kickt , dat wy noch heden,

wanneer wy dit ichrijuen,op dendagh van Onfèr L.Vrou-
we Prefentatie (welckefeejfte de Societeyt als haer eygheii

aenneemt , om datfe die, nu vanden Paus Pius den V. af-

ghefchaft zijnde,door ootmoedighe vertooninghe aen Six-

tus oock den V. wederom heeft opgheftelt ) de heele kercke

in licht fien ftaen , waer mede de iongh-mans van Ant-

werpen , die'r toe aenfpannen vele honderden in ghetal,

elck met eene witte flambeeuwe de felue zijn komen
vereeren.

Cccc §. IV.
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jT. IV.

Vmde -^redik^tien.

Vierde ^^ H E E N aiider flagh-fwcerdt iffer glielijck acit

oepmn-
\jj[^ 'tvvoordt Godts, om den helfchen Goliath met fijne

fre^;V
^^'^^^'^^j^ t^ vellen. Hier mede hebben wy terftondt van-

tien. den beghinne af, als wy in defe landen quamen , onlè len-

denen omghegordt, 'tfelue ghebruyckende niet alleenlij ck

in onfe , maer fchicr ouer al in eene menighte van Ca-
thedraele , Collegiale , Prochic , cloofter-kercken en ca--

pellen, daer wy vande Prelaeten ende (leden toe ghcnoodc
wierden. Met wat vruchten en toeloop , laecen wy aen an-

dere oordeelen , die weten hoe fober den ftaet des landts

in't fluck van't ghelooiie ende de godtvriichtigheyt voor
onfe aenkomfte aheilaen heeft. P, Goudanus . Allen fis,

Boccatius, Cofterus, Clainonius , Lum'mius , Daiiid, Baf-

feliers, Gouda, Priclius, Botelberghe, Peuernage, Loeffius,.

hoe ghecrne en zijnfe niet ghehoordt gheweeft? Hoe me-
nighcn fondaer iilèr niet bekeert ? hoe vele ketters niet tor

den rechten wedi g^hebra^ht? Alle kercken waeren fchier

te kleyn voor Goudanus en Lummius , uren te voren eerfe

op den lloel quaemen, waren de plaetfen befet; tot op d'au-

tacrcn llondt het volck , ende hongh ghelijck kliffen aen de
. - pilaercn. Aflenfis ioegh met fijne predikatien van eenen

Vallen den choor van S. Walburgis kercke t'Antwerpen
op die vele iaeren onvolmaeckr g;helcghen hadde . Code-
rus dede onder andere ketters en fchadelijckepredikan ten

ecnen Monick fwichten , die met grooten naeloop des

volcks fijn vcrghift onder het deckfel van eenfchacps-kleedt

openbacrlijck ftroyde. Ignatium BafTeliers, diemen den

Ncderdiiycfchen Chryfoftomum plagh te noemen,hebben

diq
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die van Brugglie tot eeiiwigher ghedcnckenifle in hunne
iladtl-boecken met een liecrlijcklof-fchrifc ghcftelt. De
Hollanders quamcn hem met diiyfcnden binnen 'sHcr-

Toghenbofch hooren ; een ieder verwonderde fïch , oock
' vande nicuw-ghefinde , ouer den vloedt van fijne vie^

righetonghe, de welcke als een fweerdt ouer weer- fij de

fiiijdendc de herten tot de fcheydinghe vande fiele ende
den gheejft toe doorghingh . 'tGheviel eens dat den Gou-
uerneur van Heufden eenen van fijne fijnfte Woorden-die-=

iiaers met de boriè vol ghelts op een vande dorpen , nacll

deii Bofch gheleghen , fondt prediken , met lalt dat hy aeu
elck een vande toehoorders eenen fchellingh foude uyr-

-deylen , om alfoo de Catholijeke acii te locken. Den
-Gouuerneur vanden Boich Grobbendonck dit vernemen-
de , fondt in teghendeel op een' andere plaetfe niet verre

van daer Pater Baffeliers van alle munte, behaluens die van
fijne waerachtighe welfprekentheydt, onverfien. Den be^

ftemden tijdtjallTe beyde op den ftoei ghinghen^vondt on-
fen Pater fijne kercke vol toehoorders , waer onder meer
ais duyfent Hollanders waeren ; maer den abelen Minifl:er

€11 vondt niet meer in't gros als fes verwaeyde koppen: aeii

^e welcke (bo hy elck hunnen verwachten fchellingh

metter haefte uytghereyckt hadde •, heeft fich van ftondeii

aen verftekenjende,alsof hy verdwenen ware, rijckcr van
gheldt als van ghekauelde eere, op eenen ooghen-bliek van
kante ghemaeckt . 'tGhetal vande fèrmoonen die wy iaer-

lijcks inde Neder-Duytfche taele doen , loopt verre boueii

devijfthien duyfènc.

ccc X §. V.
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JT. V.

V/^nde Mipen oft fyndinghen.

pr-j-^g ^"^ H E L r I c K den ij tier doch een vier is, dat fïch ouer

oeffemti" \j^ al vcrfpreydt daer'c van den windt des heylighs

^^^'J^ Gheefts henen ahedra^hen v/ordc : foo en is'c niet te ver-

wonderen, dat de voncken van onfe ghedienftigheydt ouer

de veften der fteden al mede tot het plat landt , op de vlec-

ken eii dorpen , iae oock tot in d'aadere fteden daer wy
gheene wooningheen hebben,ghevloghenzijn,om de liet-

de Godts inde borgers ende de huys-heden t'onfteken.Van

de fchecps ende leghers-feyndinghe, als oock van die vande

pefte ende HoUandt fuUen wy beneden in't befonder fpre-

ken : op dit pas is alleen mijn voornemen van die Miflien

te handelen , die fchier in alle CoUegien gheploghen wor-
den , uyt de weicke verfcheyden Patres gheduerigh als op
partij e loopen, om buyt van fielen te maken.

Die van Weft-Vlacnderen maken hun meefte werck
daer af, inder voeghen datfe van eene wildernilTe die'r voor

defen van allerleye ontuchtigheydt was,nu ghelijck een lu-

ftigh prieel van godtfdienftigheydt ghemaeckt hebben.

Die van Berghen hebben uyt hun Ambacht de toouerije

( die daer vry wat diep ghewortelt was) uytgheroeyt, ende

de beganghenilTe van S.Vincentius te Rexpoede , ende van

S.Leodegarius te Socx^feer vervoordert. Sy hebben te Bur-

buroh en te Veurne de vervallen s^oede manieren met merc-

keujcken voortgangh opgherecht: ende inde omligghende
dorpen ,daer de vermacrde begangenilTen tot den H. Corne-
lium, Apolloniam,Laurentium, Onfe L.Vrouwe van defe-

ucn Ween zijn^ aca duyfenden van menfchen de H. Sacra-

menten
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meuten dickwils tot den dry uren nae noen uytghereyckc

:

hebben te Hondtfcote menighmael dapperlij ck teghen de

.keterije (die haeren nell aldaer ghcplant hadde) gheftre-

AcUy maer noyt kloecker als int iaer acht-en-dertigh twee

Patres ghedaen en hebben , die 'tghebruyck vande Statiën

der Paflie onfes Heeren met een' openbaere Proceflie al-

daer inftelden. Die van CafTel^ ghelijckfe daer voor *tmee-

üc deel op ghefondeert zij n , en willen aen niemandt m
hunnen ij uer wij eken. Die van Belle hadden rondom hen

een Ambacht vol van foo bittere ketters , datter oock uyt

een dorp alleen ( waer op de rabauwen hunnen roem
droeghen ) dry hondert geufche Predikanten ghefproten

waren. Maer dies te vierigher hcbbenfe hunnen ij uer daer

teghen uytghefpreyt^ende met de hulpe Godts het onkrnyt

foo verre ^hebradit , datter maer hier oft daer ecne ver-

waeyde plante en ichuylt,diefe euen dapper gaen opfoecken

en naeiaeghen , om grondelij ck dele pede der helen uyt

te roeyen. "Die van Ipren hebben hen mede foo wel in dit

ftuck ghequeten, datter een treffelij ck man door de groote

vruchten beweeght wierdt , om eene rente van twee hon-

dert en vijftigh guldens 'siaers voor eenen gheftadighen

Miffionaris te befetten. Watfe buyten Cortrijck te Mee-
nenjcn ten platten lande uyirechten^wijft eenenvoUcn Af-

laet vanden Catechifmus uyt : den wekken op een dorp

verkondight zijnde , heeft bouen de thien duyfent boeren

aenghelockt, die van alle omligghende plaetfen onder het

gheleydt van hunne Paftoors, met kruyifen en vaenen den

fcluen quamen verdienen. 'tBrughfche Collegie kynt fijne

werc-lieden naOlidenburgh^Middelburgh,Damme,Blanc-

kenbcrgh, Ooftende,iae onder het ghelchut van Sluys.Dat

van Ghendt , de fijne nae \ Sas , nae S.Niclaes , nae Hulil:

waer omtrent dickwik foo veel wercks valt , dat eenen

Cccc ; Pater
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Pater wel fes macl op ecncn dagh aen vcrfcheyden volck

ghenoodtfaeckt worat te prediken . Aelft houdt de bane

van Geertsberghen ende'theel landt door dat onder heni

lörteert , en brenght da^hclijcks merckelijcken roofbin-

nen, dienfe op de fondaers ende ketters liaelt. Antwerpen
plecgh fich door de Kempen tot onder de poorten van Bre-

da, gliediierendc het beitandt, te verfpreyden, nu moeten

wy ons om de loopers vanden vijandt tot beteren tijdt in-

houden ; foo nochtans datwy de fchanlTen ende d'oor-

loghs-fchepen op de Schelde, die van alle man verlaeteii

worden, niet en verfuymen. Louen houdt den llreeck van

Thienen, Aerfchoc, Dieft , Sichen , Gemblours , Geldena-

ken, Wauere, en loopt by wijlen tot m Ardennen toe , om
in een aerm landt eenen rij eken buyt van fielen te maken.

Alaefeyck , Stralen , Erckelens , Sittart, Vucht, Hinsbergh,

Weerdt worden van die van Roermonde befocht ; Greue-

Imghe en Nieuwpoorc van die van Duynkercke ^ Heren-

'tals van die van Lier, Vilvoorden van die van Bruflel,

^f^ Dixmuyden van die van Ipren. Tot in Hafpengouw en

noch dieper in't landt van Luyck,heeft men met den goe-

den oorlofvanden Princelijcken Ceur-vorft de fielen gaeii

iaeghen: dewelcke by wijlen wel foo ouervloedigh in'c

garen ghekomen zijn, datter te Haffelt en daer omtrent al-

leen , op den feluen tijdt aen vijf duyfent menfchen de

Heylighe Sacramenten uytghedeylt, en twee duyfent gene-

raele biechten van'theel leuen ghehoortzijn. Vande dor-

pen allegaeder in't befonder en moghen wy gheen ghe-

wagh maken : want het onmoghelijck ware die oock te

noemen,ick laete ftaen, den dienll dkfe van d*onfe ontfaa-

ghea hebben, te befchrij uen.

$. VL
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S. VL

Vmt ghehmjck der H.S^cvftmenten.

DE s E N lof en fal ons immers d'afgunftigheydc feliie Sefle

niet benijden, dat wy 'cghebruyck der H.Sacramcn-
^^£^2J~

ten ('twelck fchier te lande uytgliebannen was) wederom l;f^lf«/;;-

inghebraght hebben . Eens 'siaers ghiiigh men te biechteri^^^ ^^^

die het dickwilder deden^wierden als hypocriten van d'an-
^^^,^

dere weerfien. hier iiyten konde niet anders volghen , als ten.

vervuylinghe vande fiele^mif-achtinghe vande confcientie,

verfmadenilTe vande gheboden Godts ende der H. Kercke,

ende ren laetften ongheloouigheyt van kctterije : de welc-

ke allTe niet in tijdts gheftut en wordt , altoos omleegh
fackt^en fonder breydel nae den atheilmus oit loocheninge

van Godt loopt. Om het quaedt dan in lijn wortel aen te

tafl:en,hebben wy de handt voor al aen de biechte ghefte-

ken;> ende een icghelijck begonft te vermanen , om die hoe

dickwilder hoe ^heraedtfacmer te ^hebruvcken. De f^ike

heeft moeyte in ghehadt , dan ( Gode lof) die is 100 door-

ghebroken , datmender voor een oft twee , die eertijdrs

plaghten, nutertijdt honderden iae diiyfenden fiet hunne

fonden aflegghen. t'Antwerpen alleen in ons Profes-huys

hoe vele biecht-vaders fittender? fes-en- twintigh allcSon-

daghen ende HeyUgh-daghen,dickwils oock meer, als \x'y

om den toeloop ghenoodtfaeckt worden hulpe ityt het

Collegie te roepen. ïcklaete nu ftaen,datmen voor onfe tij-

den qualijck wift van eenighe generaele biechten te fp re-

ken , d'ordinarilTe felue hoc onvolmacckt ghinghcnfe te

wercke? Defe misbruycken hebben wy al mede verbetert^

foo dat de Societeyt van haer beghiafel den nacm ghe-

hadt
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% hack heeft,niet allccnlijck datfe leerde biechten, maer oock

datfe leerde wel biechten.

Met debiechte is de heylighe Communie inghebraghc,

Mart.5;8 ter wijle het een doch het ander volght : Saligh zijn de fy-
uere ^j^lu herte; '%\intfy fillen Godt (ien, Hoedeerelijck die

Broodt der Engheleneertijdts verfuymc is gheweeft , en-

de nu menighvuldighlijck door raedt ende vermaninghe

vande Socicteyt ghenuc wordt , is kennelijcker, als dat het

van iemandt gheloochent magh worden. Soov/aerwy
onfèn voet ftelien , daer gaen defe hemeliche macltijden

aen, endegroeyen daghelijcks meer endc meer.

Te W inocsberghen waeien twee oft dry vroiiwkens

,

die buyten den Paefch-rijdt op deHoogh-tijden tonièn

Heere ginghen: nauwelijck hadden wydaer onfe woo-
ninghe ghelreltj of daer wierdender duyfenden ghetek

Van ghelijcken heeft het ghegaen te CalTel , te Belle., re

Roermonde, ende dat , niet te^henflaende de raeniahte

der pelgrims , te verwonderen is, te Hal. Soo wy hier

cerlt voet naemen op den auendt van Lichtmifl'e in't iaer

cen-en-twiniigh , en zijnder 'sdaeghs daer nae, op fulckea

dagh, ende in fukk eeae mirakeleufe kercke, in alles niet

meer als elf Communicanten ^heweefl:, waer van noch

maer de vierborghers,de feuen andere uyteens edclmans

C" huys buyten de ftadtwaeren. Onder de pelgrims felue

van honderten ghingher niet een tot de Tafel des Mee-

ren : nu het meefte deel vande ftadt alle Lieue-Vrouwen

ende andere merckelijckc daghen , de pelgrims, die'r ko-

men, fchier allegader. Qe Vniuerfitcyt ende ftadt van

Louen hoe wade verwond€Ct,allTe fagh darter onder Pater

Adrianus twee duyfent menfchen op eenen dagh het hey-=

ligh Sacrament nutteden , daerder te voren als gheene Der

Communie en ghinghen?

Maer
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Macr wat foude fy feggheii , hoorende datter t*Ant-

%yerpen iii't Profcs^huys iaerlijcks bonen de tweehonderc
en vecrtigh duyfenr.iae onfe heelcProuincie door bouen de

twaclf hondeit en vijt-en-dertigh dnylènt Hoftien aiie

iaeren veitieit worden ? Al en hadden wy anders crKeene

•vruchten ghedaen ,dit punt alken waere ghenoegh , om
d'ocfl-eninghe vande Societeyt in dele landen niette ver-

fmaedcn. Godt wille het hen verghcuen ,die't foecken te

beletten , ende,ick en wete niet uyt wat ijucr, de recht/in-

nigheydt vande glorie Godts,diewy inde Generacle Com-
munien ende andere ini-teUin^hen voor hebben, tot eene

verdraeyde meyninghe verkeeren ^ als of wy dit maer en

deden om het volck uyt andere keickentot d'onfe te tree-

ken. Indienfe my een woordt hier toelaeten , ick fal hen
niet meer als met eene vraghe beandwoorden. Komccr
op den auendt ende den dagh vande Generaele Commu-
nie in alle andere kercken niet meer volcks te biechten, als

het wel en plagh? in dien neen , waer gaenle dan te biech-

ten ? want ick magh nae een gherechtigh onderfoeck van-

de fes- en-twintis^h biechtvaders lecrahen, die t'Antwer-

pen in onie kercke bicchte hoorcn , datfe bouen de vier

duyfènt menfchen op dien tijdt (hoe ièer fy oock hen fpoe^

den ) niet en konnen af-hooren ; ende nochtans heeft-

men meer dan eens ghefien, datter acht, neghen, iac thien

duyfent communicanten gheweeft zijn . De refte dan

van defe moet by henlieden die teghen ons roepen , oft

elders in andere kercken ghebiecht hebben : 'ten zy men
iegghen wille, datter foo vele duyiènden alle maendcu
fonder biechte t'onfcn Heerc gaen ? 'tGhene ick vande

godtvruchtigheydt deler (ladt niet eens en wil dencken,

ick laete ftaen , vermoeden ott oordeelen. Ende watilTcr

doch klaer-bliickelLJckei( als'c al ghefeydt is ) dan dat alle

D d d d kerekenj
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kercken, federt de Socicccyr, het dobbel, iae het vier cndc

vijfdobbel van'c volck daghelijcks hebben datfe plaghten?

Dus en trcckcn \vy 'cvolck met onfe oefFeninghen uyt

d'andere kercken niet , dan wel uyt hunne v/inckels ende

huyfen, endc feyndenfe nae hunne kercken, om den Aflaet

by ons naemaels te komen verdienen , waer fylieden foo

wel by vaerenals wyjCnde Godts glorie (die wy alleenhjck

voor ooghen hebben) alderbell.

i. VIL

Vftnde kcrchrs ^ gPLÏ^-hwjfcn en fieckdj.

Senenjie 1 ^ E wacrachtighe liefde en neemt niemandt uyc^noch

oefemn- \J en maeckt gheen onderfcheydt tuflchen vriendt oft

^he^lkers
vijandt, rijck oft aerm, ghefondtoft fieck, voor foo veel

^aji-hny- als der fielen faligheydt belanght : al euen dier hebbenfc

Jen ende ^^-j onfen Verloflcr gheftaen 5 al euen lief moeten wyfè
pec>ie.

j^ebbQ-^^ ende al euen forghvuldighlijck beherten. Ofwy
het oock doen , moghen de ghevanghene en krancke

oueral uytwijfen. In alle huyfen zijnder eenighe gheltclt,

die ter weke eens , oft dickwilder, des noodt zijnde, hun

werck maken vande kerckers ende gaft-huyfen te be-

foecken
,
gheene vuyligheydt oft fwaere lochten achten-

de: waer door menigh iongh werck-man voor fijnen tijde

gheftomen is. Wat eene liefde en heeftmen niet aen de

Francoifèn die by Diedenhoue en fint Omer ghevanghen

wierden, betoont ? Wat eene bermhertigheydt acn de Hol-

landers van Calloo, die beyde "tlandt door verdeylt wier-

den? hoe menisheaelmoelTen befordit? hoe dickwils bc-

Ibcht? hoe herteli)ck ghetrooft? hoe vromelijck inficck-

tcn by^heflaeu ? hoe vele van die bekeert l aen hoe me-»
'

. .
- nii^hc

C5
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niohe de Kerckcn-ahercchtcn o-hcahcueii , ende alfoo nac

den vrijdom des ccuwighen Icuens ghefoiiden ^ diefe buy~
ten den keicker waerfchijnclijck niet en fouden glievonden

hebben ? die van Ghendt, Mechelcn ende Antwerpen
wetcnder af te fpreken.

Doch dit en is maer eenen oner^an^h s^heweeft : acn

die Vein Duynkercke ende Winocsberghen, daerdeghe-

uangheniilen altoos vol fitten, is dit daghelijcks broodt.

Deie hebben niet alleen met alderhandc ketters, die onder

*tghefpuys vande matroofen te vinden zijn , maer onder-

tiiilchen met Turcken ende andere ongheloouighe te doen.

Men verfietfe nac vermoghen van noodtdruft , men ver-

niaentfe tot het ghelooue , men bereydtfe in. tijden van

noodt tot d'eeuwigheydt : noyt iaer of daer en wordtet

en twintigh oft oock meer bekeert. lek laete (laen hoe vele

daer door onfe voorijprake verloll , hoc vele vande doodc
verbeden worden.

Te Winocsberdien in't iaer vier-en-twintidi wierdc

ons bonen de helft vande twee hondert dievandrene

ahefchoncken. In't iaer een-en-twintis^h, als d'Infante Ifa-

bella teghen twee-en- twintigh Duynkerckers die de re-

belle opghehanghen hadden , foo vele Hollanders dede

aen de gaighe knoopenj hebben wy de Catholijcke buy-

ten de lotinghe ghehouden , ende d'ongheluckighe , op

wie het lot ghevallen was ( behondelijck eenen Herdoo-

per ende twee bittere Caluiniften)allegader tot het ghe-

iooue bekeert; noyt gheluckigher, dan allTe met eene korte

fchande d'onverwachte eeuwighe glorie kochten.

Niet min en ghefchiedt daer inde gaft-huyfen

,

ende voorts ouer al by de fiecke , voor de welcke de

deuren van onfe huyfen , foo wel by nachten als by da-

ghen ( niemandc uytghefondert ) open ftaen. Immers

Dddd 2, van
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van Antwerpen ( en 'tfelae is van andere CoUegicn) maglv

men icgghen dateer by wijle tliien paer by de fiecke , voor

het meerder deel aerme liekens , vernachten : iae is voor

ddcn ghebeurt darter bouen den Ouerilen ende den poor-

ticr niemandt en is t'huys ghebleiicn, om het Collegie te

bewaeren.

Voeght hierna by de forghe diemen dracght voor de

faligheyt der mifdadighc die op den hals fitten, der welc-

ker dry hondertende vier-en-vecrtigh in ghetal op vijfthicn'

iaeren tijdts van ecnen onlen Priefker, die te BrulTcl noch

in'c Icuen is,,tot het ghsrechtgheleydt zijn: inlghclijcks de

bermherci^heyt, die men oueral acn onfc aerme foldae-

ten (befonder te Diiynkercke, ende daer omtrent) acn de

nieuwe aenkomelinghen bcwij ft^als die iiyt Spaignen ende

andere landen ons toeghefonden worden : bouen dien

de hertclijckheyt , die wy inde belegherdc ftedcn van

'sHertoghenbofch , Maeftricht ende Breda aen de garni-

foenen betoont hebben ; ende oordeelt dan of onfc ghe-

dienlligheyt aen iemanr, oock van d'alderaermfte, niet

teghenllacnde de perijckclen derdoodta ontbroken heeft.

i. VIII.

Mnfle Tndien de vreedfamighe kinderen Godrs ghenoeirrt

aefenni-
jj^ fuUcn wordcn, foo hopen wy immicrs dat wy al mede

i/yfija- ^^^"^ erf-deel in*t rijek der hemelen fullen befitten
,
ghe-

kinihe. mercktwy ons befte doen am ou er al den peys onder de

partij dighe te betreiFcn. Hoe vele ghefchillen ende pro-

ccden en heeft P. Scribanius als goeden-man ende rechter

vcrkofcnj niet gheluckighlijck nederghcleght 1 hoe vele

;
' . •

' vijandt=
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vijandtfchappen endc forghclijcke oneeiiighcden^ die tuf-

fchcn Princelijckc liuyfen ontftaeii waeren, met veraoe-

ghen van Vv^cerfijde,niec tot een accoordtghebra^hc? Hy
fchcen tot de peyf-makinghe gheborcn te zijn^nerglicns ca

walTcr fchier fv/aerigheydt daer hy omtrent was , of hy
en wierdt vetfocht om dic te flilTen ; bynae alle de Hceren

van't landt j iae den Marquis Spinola cnde d'Infantc lèlue,

hebben hem dickv/ils daer mede bemoeydc. Hy magh*er

dnyient tot een goedt eynde ghebraght hebben , ,ende on-
der die al fommighe die te vergheefs van Bifchoppen en-

de Prel.itenwel twintigh iaeren langh bcarbeydc gheweeft

waeren.

Macr hy en heeft alleen defe koüftc niet ghehadt. Pa^

ter Malcotius heeft te Hal den brandt van heel de ftadc

gheblufcht, die uyt de vijandtfchap van de twee vemaem-
fle familicn was aenghegaen, ende den rijdt van {èucn iae-

ren langh noch van gheeftclijck noch van wercldtlijck en.

hadde konnen ghcmiddelt worden.. Hy maeckte het ver-

dragh met fulcke voldoeninghe van partijen ende der

ftadt, dat hy oner itratc gaende , met. ghemeyne blijdfchap

des volcks en dnyfent benediólien naegherocpen wierdt.

Te Lier hadde de ghemeynte teghen den Magiftraet de

wapenen aenghenomen: den Gouuerneur ende de Gheefte-

lijckheydt hadden fonder vrucht d'onfteken ghemoedeii

ghefocht te koelen,de gherefenc galle dreeffc altoos voorder

nae d'Liyterfte verwaentheydt : tot datonle Patres taiTchen

beyden ghekomen zijn , ende den vrede ghetrofFen heb-
ben, om den wekken met danck-feaahniijhe te beve-

ftidien, een' hofFelijcke Miffc t'onfen huyfe ^hefonshen
Wierdt.

Dierghehjcken peys hebben d'onfe van Cortrijck tuf-

fchen twee Caoicels ghsmaeckt : den welcken hoc wel

Dddd 3 hy
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hy groote blijdfchap aeii de ftadt veroorfaeckte , en was

nochtans niet te vcrgclijckcn met die andere ouer omtrent

vijfti^li iacren, als de gliemuytinecrde foldactcn de ftadt

verraiclit hadden , ende nu in volle wapenen teghen de

borghcrije ftonden, om die te plunderen. Doen liepen

Avy onverfaefdelijck tuffchen beyde, nu met harde, nu

met foete woorden, een ieder tot lijnen fchuldighen plicht

vcrmaenende : maer foo dit al te vergheefs viel, om dac

den onwillighen fbldaet de verlanghde proye, die hynu
tuilchen fijne tanden hadde , niet en wilde verlaeten ; foo

deden wy,door Godts ingheuenjiet Hooghweerdigh hey.

ligh Sacrament op de merckt brenghen , ende begonften

hem by de teghenwoordigheyt van fijnen leuenden Godc

te befweeren , dat hy fijne vrome handen en waepenen

met her onnoofel bloedt der borghers niet en wilde ont-

eeren. Dus wierp hy fijn gheweyr daer henen, viel op fijne

knien,aenbadt fijnen Godt, gaf de handt aen de borghc--

rij e : de welcke ons duyfentmael nae der handt van defen

dien ft bedanckt heeft.

Elders zijn meer andere peyfen ghemaeckt, en ghcfchil-

len iieder-gheleght: want dit ons daghelijcks werck is: dan

'cis onmoghelijckjiae onnoodigh, hier alles in't befonder te

verhaelen, te meer om dat de voorghemelde voor een ftael

moghen dienen , waer uyt men vande refte ghenoeghfaem

kan oordeelen.

ƒ. I X.

A^e^ettfie Vfint ghcbriijck der gheeïïdijckerExercitkn.

oeffenin-

ghe, de f"^ E s E oeffeninghc foo cyghen aen de Societeyc,heeft

tlh'' \J haeren layfter in Nederlandt eerftelijck te Louen be-

Iv/m- komen , daer den Cancellier vande Vniuerfitey t Tappems,
4ietT.

, Jen
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den Chooi'-dckeii van LuyckHcfius, den Abt van Liefliej^

Blofiüs, de felue met fulcken vrucht ghedaen hebben , dat

defen oock fijne Religieufen daer toe verweckte,en nae dat-

fe dk ghedaen hadden,aen denP^ecloor P. Adrianiis fchreef:

Och of dit ouer tlpintigh iaeren ghefchiedt '^aere ! hoe njeel be-

ter foade het met onfe ouderlinghengaen ! '^py lonen Godt^dat hy

ons door ulieden fulck^ eene maniere njan bidden gheleert heeft,

uyt de '%^elcl{e
, foo icl^ hope , Godts glorie ende Jaliaheydt der

felen ^volghen fd . Noyt en iller iaer gheweeft, oF in dit

Collegie en wierdender menighe gheoeffent , ende onder
die vele Do6loren,Theologantcn, Rcchts-gheleerde, on-
der-tuflchen oock al Bifchoppen ende Archsbifchoppen,

iae oockby wijlen heele clooilers.Welcken roem foo verre

ghingh, darter oock eenen Pater van daer te Huy tot het

clooilcr vande Cruys- broeders gheroepen wierdt , die den
Generael van d'Orden , ende de Religieufen aldaer, in de

fcUie beflierde. Een fekeren Ouerften vande Minder-broe-
ders teLouen en wilde niemant tot fijn' Orden ontfanghen,

ofhy en hadde d'Exercitien gedaen. 'cWelck ouer een komt
met het opfèt van fommighe Bifchoppen ende Archsbi-

fchoppen, die de felue vrucht al mede voor den aenvan^h
van hunne ftaeten ghefmaeckt hebbende,niemandt en ple-

ghen tot het Priefterdom te wijen', of hy en hadde fich

eerft t'onfen huyfè eenen tijdt langh door de gheeftelijcke

Oeffeninghen bereydt ghemaeckt. Soo wijdt haer onfe

Prouincie beftreckt , is mede de vrucht van defe Exercitien

verbrcydt : wantter niet een huys oft Collegie en is, daer-

der iaerh jcks niet fommighe, elders meer, elders min (waer
onder vele treffelijcke mannen zijn

)
gheoeffent en wor-

den.

Hier komen nu by de Meditatien vande Vaflen , die

wel voor dcfen inde SodaUteyten aen de Sodales alleen,

maesT
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maer nu onlan^hs door indicucn van P. lacobus Stratius

onfcn Proiiinciaclj opentlijck inde kercke aen het volck ia

vcr/chcyden taelen nac gheleghenchcyt der plactfen, mee
fu leken toeloop, op de Paflie on fes Heeren voorghehoudeu

cnde vertoont worden , dac de kercken , fondèrlingli

t'Antv/erpen,dick\vils te enghe vallen.Men heefcer vry wat
llerck in't beghinfel op gliekracyc : dan dit zijn gliemeyn-

lijck onfe dienden onderworpen , de vv^elckc wy enen wd
üm datfe naemaels vande ghene ièlfs dieV teghen uytvie-

' ^len , niet alleen <^Iieprefen , niacr oock al nas^hevokhc
r-worden,

•; 5. X.

Va^ cuerfcheydengodt^mchtighe injlellm^en.

i^htcMfle \ Lsoo ftijf als op ict anders heeftmen teghcn de bid-

ocjfenm- ^j^ daghen vanden Vaften-auendc gheroepen ^ als -die

fche'^den
-^^^^^ doot ccnc godtUjcke inwcndigheydc die hem dreef,

godt- van den voornoemden P. Scratius te Lonen inghetüek, en
-vruch- Yi^Q clei- handt niet alleenlij ck in ons Nederlandt,maer heel

]uiim-' Chriftendom door met fulcken vrucht inghcftelt zijn , dat

ghetu noch de booshcydt noch d'afgunftigheydc felue die konnen

ontkennen. Wie fbudc op ecnen onghebonden tijdt,- als

allen moedt-wil endc broodt- dronckenfchap los ghelaeten

was, verwachten , dat de herberghcn gheijdelt, ende de

kercken vervult fouden worden ? nochtans hebben wy
dit {00 verre ahebracrht , dat het nu meer hcvKi^h als Va-
Iten-auendt-daghen fchijnen te zijn: indcr voeghen dat op

vele plaetfen vcrfchey-den Ordens te hiilpe moeten komen,
om aen de menighte te voldoen,die denAflact komt verdie-

nai. Men heeïtcr dickwils omtrent de vijftigh duyknt

ghctelt, die binnen den tijdt van die dry daghen, in plaet-

fe
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fe van hun lichaem goede chier aeii te doen, mee het

broodt der Enghelen aen de tafel des Heeren feefte gehou-

den hebben.

De Statiën vande Paffie heeft eerftmael te Ghendt een

van onfe Priellers ingheflelt : 'twclck nae der handt die

van RijiTel, Valencijn, Atrccht , Bethunen, Dornick, ende

andere fteden naeo[hevoldit hebben. t'Olfen , t'Exaerde^

t'Aelil:, te Hondcfcote, te BrulTelop de Sauel;, hebben wv-
fe felue opgherecht.

Vande verheffinghe der Aflaeten,die tevoren fchier ver-

gaen, na ouer al ghefocht en befocht worden ; van't ^hc-

bruyck der heyliger beelden, die te voren ongheacht, nu by
een ieder in weerde zijn \ vande medalien en ghewijede

roofen-hoeykcns,daermen voordefen nau.welijck will afte

{preken , en nu 'theel landt door in voge zijn ; van Reli-

quiarien , ende het eeren der Heylighen, ende in fonder-

heyt des Enghels-bcwaerders, dat wy grootelij cks te Roer-
monde ende elders vervoordert hebben 3 vande lauenilTe

der fielen in't Vaghevier, waer toe wy met verfcheydeii

vonden gheholpen hebben, wil ick al wetens ghecn ghe-

wagh maken,om dit Capittel niet al te feer te begrooten. '

Eeiie faecke en magh ick niet voorby gaen, vande Ber-

ghen van bermhertigh,eydt , om de welcke , met uytroe-

dincrhe vande Lombaerden.teahen fommicrhe onshefin-

de te beveftiahen , als den Archshertodie Albertus eeni-

ghe kloeckc Theologanteii noodigh hadde, heeft voor al

P. Leonardum Ijgflium daer toe ghebruyckt , door wiens
leeringhe de feli^s verfekert, en 'theel landt door met
groot ghemack der ghemeyijte, ingRebraght zijn.

^ Eeec f. XL
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^. XI.

Vftnde hefondcre hftntermghe met onfen

cmn-nMïïm,

Eiffle W^\ E glicfpraeckfaemhcydc vaa onfen Ncderlandtfcheii
ocjfann-

J^^^ acrJc veieyiclit hier vry wac meerdere gheiiieyn-

fJ„;J^w2_ iaemlicydt van ons, als milTchien in andere Rij eken ghe-

tu, ploghen wordti waer in wy ons foo pooglien naede men-
fclien te voeglien^dat wy nochtans Godt boucn al foecken.

_ Niemandt en Ibude gheloouenhoe vele duyfenden ficlcn.

door defèn handel oft vande dolinghen der ketterijen be-

keert , oft voor d'afvalligheydt bewaert , oft tot een beter

leuenghebraghtzijn. Wy tellender dickwils met honder-

den in een Collegie alleen. P. Gulielmus de Pretere hoe

vele heeft hyer t'Antwerpen op den rechten wegh ghe-

ftek^cnde onder die Philippum denCraeue van Mansfcldt?

Hy ghebruyckte de ionghmans der Sodaliteyt als brack-

honden om het wildt op te iaghen , dat hy nae der handt

met fijne difputatien cndefoete hanteringhe ghingh van--

ghen : noyt weke of hy en quam t'huys met eene nieuwe

proye gheladen. P. lacobus Serjans was foo behendigh

in't handelen met de ketters , dat hy bonen verfcheyden
'

Caluiniften^op weynighe maenden voor fijn' aflijuigheyt,

wel hondert en vijfcigh Lutheranen bekeerde. Eenen an-

deren trock op een iaer twee-en-vijftigh,op een ander hon-

dert en dertigh Engelfche, waer onder dry Capireynen

waeren, tot de heyliglie Kercke. P.Ioannes de Gouda heef-

ter vele meer met het ahewi^ht vande bondii^he rede-

nen, als met fijn bevallijck praeten omghefet, omdc waer-

hcydt te volghen. Wc de Dordrechcfclie Synode felfs heb-

ben



HET VI. BOECK. DVYTS-NEDERLAiNDTSCHE SOCIETEYT. 587

ben wy op defe maniere eenen roof ghelijck voor de helle

gehaelt. Eenen vande Minilters uyt Schodandt die'r henen

ghefonden was , niet konnende de hardigheyt vande pre-

deftinatie der Gommarilten verdraghen, quam oiier nae .

Antwerpen , ende van daer ghingh hy nae Lier, alwaer

hy in onfe handen foo ghelackighlijck grhevallen is, dac

hy oock d'Exercitien vande Societeyt ghedaen, en vol van

eenen anderen gheeft, nu Catholijck zijnde, daer uyt ghe-

komcn is.

Noch merckelijckeris de bekecringhe van eenen Hcr-Mercke-'

dooper, die uyt Meiren-landt, fijner twaelf^ wel den ycr-^'J^^
^^"

naemften van defe valfche Apoftelen, nae Neder-landt ' *

ghefonden was , om de fchadelijcke leóle van Menno te

verbreyden. Hy leedt fchip-braecke met den hoop voor
.

Duynkercke, doch ontquam het met fijne mede-ghelèl-

len,nae dat hy twee daghen op Godts ghenaede op een

luycke ghevlot en teghen de zee gheworltelt hadde. Ghe-
duerende 'tpcrijckel, viel hem onder- tuffchen dit naedenc-

kenin, of milTchien fijne reyfe aen Godt nieten behaegh-

de. Met welcke ghedachte foo hy op het vlack flranJt

tudchen Duynkercke en Nieuwpoort noch befich was, foo,

fiet hy onverhoedts eenen Religieus in een wit habijt aen

fijne fijde ftaen, die hem feyde : 'tGhene dat ghy f-eyji ^ dat ~
'

is 'ivaer , u^e reyfe rmf-haeght aen Godt. Hier ouer heel be-

roert, fict hem met verwonderinghc aen , ende vraeght

van waer hy fijne ghedachten wiil? 'tls ghemegh , and-

woordde den Religieus , dat tck^ nj dit aenghedient hebbe:

njoorder , g^ct ghy nae Antl^erfen, ende handelt met de Patres

f-vande Societeyt I E s v , njraeght die, en (y fullen nj het "^uer

ghelooue "^ijfen. Dus biedt hem de handt , tot een teecken

van danckbaerheyt : dan defen,fonder voorder ghevv^agh,

gaet henen , en laec dai Her-dooper ouergoten met blijd-

Eeee 2, fchap
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fchap nae fijne mede-ghefèllen fpocden ; by de welcke hy
foo haeft niet ghekomen en was, othy vraeght hen : Heb-
dy wel den man ghefien die my daer aenfprack ? liy heeft

my weten de binnenfte ghedachcen van mijn herccte fc^y~

ghen. T'famcn omfiende, meync hem met den vingher te

> wijfen, fegghende, Daer gaet hy henen; dan hy was uytter

ooghen verdwenen, t'Antwerpen dan ghekomen zijnde,

foo hy met iemandt van d'onfe,die de konfte wel ver(lont,

OLier de punten des gheloofs fpreeckt, valt gheUjck ee-

.,.-„ nen anderen Saiikis ouer doodt ter aerden , en bhj ft foo

ettehjcke uren hgghen. Nae der handt eenweynigh ver-

__ quickt, komt wel by fyfekien , doch blijft met eene fwaere

ficckte bevanghen ;, de welcke als hem nu fcheen met de.

doodt te dreyghen , heeft fich laeten doopen, ende dé ghe-

fondtheyt weder ghekreghen. Van welcken tijdtaf, na
eenen Paulus zijnde^ ghingh ouer al die van fijn' afghe-

fworenc fcd:c befchaemen, en rot het waerachtigh Catho-
lijck Roomfch ghelooue vermaenen.

Gheene Collegien enzijnder,of fy en fouden dierghelijc-

,

' ke ghefchiedenilTen van vremde bekeeringhen konnen by-
brenghen , die dooft vriendelij ck ffamen-fpreken en ver-

keeren byghekomen zijn; dan de menighte doet my een

eynde foecken , opdathaer depenne daer in niet en ver-

liefe, oft met langheyt verghete,

i. XII.

Vande ghefchreuen ende uytghegheuen hoecken.

Tv Vtlf-

fe oefe- |X E vrucht die uyt de boecken komt, is dies te meer->

y%^-^! L-^ <icr en achtbaerdcr, hoe fy haer verder door de heele

,*r:nahe wcrcldt uytftrcckt, ende langher van duere is als de men-
1'an fchen felue , van wie fy voortkomt. Al en hadden wy
i^o^cke^.. aheen'
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ghcen' andere fpoor, als de bekeeringlie van onfen heyligeii

Vader ïgnacius , die haeren oorfprongh nyt het leien van
eenen s^odtvruchti'^hen boeck diehadc heeft; defe foude

ons gnenoeghlaem moeten aeniaeghen , om een 100 piofij-

celijcken middel voor de fielen, als het fchrijuen van goe-

de boecken is, crnftelijck te beherten. Hoe dat haer onfè

Prouincie hier in ghedraghen heeft, en* konnen wy niet

verberghen, fchoon dat wy wilden^, naedemael de ftucken

in't licht ende aen alle de wereldt bekent zijn. In allerleye

fchriften zijndervemiaerde mannen gheweell. Inde Theo*
logie Leffius en Coningh, inde H. Schriftuere Delrio, Cor-

nelius en Tirinus, inde Chronologie Samerius, inde Gon-
troLierfienCofternSj Romxiis, Gouda en Scribaniiis, in-

de Sermoonen Gollerus , Mangotius en Hamerius , inde

Antiquiteyten Schotttis, inde Mathefis Aguillon, inde

Hiltorien Rofweydus en Hugo, inde gheellelijcke Oa-^

derrichtinghe Adrianus,- Dauid, Sucquet , Stratius eti

Makeblijde, en inde Poëfïe Siifins en Bauhufius. Vele

andere , die, hoe wel Duytf-nederlanders , nochtans biiy-

teii- onfe Prouincie ghewoont en ghefchrenen hebben^

als oock fommighe die van minderen flaghziju, gae ick

voorby; om een woordt te moghen fegghen van 't boeckf-

ken van P. Lcflïas , Welck P. Thomas Sailly , anderffins

al mede om fijne fchriften beroemt,in't Neder-dnyts ouer-

ftellende, het Beraedt des gheloofs ghenoemt heefr. *tls te

verwonderen, hoe nut dit voor vele verdoolde fielen ghe-

weell: is. Eene groote meni^hteder verwaeyde nienfchen,

die fonder ecnigh, oft immers hetwaer, ghelooue blin-

delijck nae de verdoemenillè liepen , hebbender de handt

in ghevonden, van de welcke fy tot de va ftigheyt vanden

rechten wegh ohelcydt zijn. Graeuelanvan Naffou, ghe-

wefcn Generael van des Coninghs ruyterije, fal het m fij-

Eeee 3, nea
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neiiperfoon ghetuyghen, lioedathy door't lefeii en oiicr-

legglien vande ghewightighe redenen daer in begrepen,

af--ftandc vande ketterij e en profelTic vande Catholijcks

Religie gedaen; bouendienuyt hope van voordere vrucht

onder fijne bloedt-verwanten te doen^ 'tfelue boeckf-

ken nyt d'ItaHaenfche fpraecke in de Hoogh-duytiche

ouerghelèt, ende met fijn' eyghen handt fraey uycghe-

fchreuen heeft. De weder-komfte van Lipfius uyt Hol-
landt nae defen Staet ( want ick en magh het oprechte-

lij ck gheene bekeeringhe noemen ) is door eenen brief

van P. Delrio veroorfaeckt ghewceft: den wekken, ghe-

lijck hy felue in fijn' aiidwoorde melt, hem noch by
daghen

;,
noch by nachten liet ruften : foo diepen priem

waeren in fijn herte de bondighe redenen, die hem fij-

nen vriendt, van ouder kennill'e weghe, voorghefcho-

ten hadde.

Hier mede flliyten wy dit eerfte deel van het derde

Capitel , laetende ons voorftaen , datter aenden goedt-

wiUi^hen Lefer sjhenoe^h , ende aen den ongunrticrhen

al te veel by ghebraght is , om te betoonen , wat cene

veranderin^he van manieren , ende vermeerderinahe

van godtf dienftigheyt, federt onfe komfte in Neder-

ilandt^ dooi verfcheyjen oeffcninghen
,
ghefchiet is.

DE
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DE TWEEDE BEDEELINGHE.^;

Vandefvvaere Mipen oftfeyndinghen.

Ier ouer-treffclijcke Miffieii hecfc oiife Daytf-ne-

derlandtfche Societeyc : nae Hollandc, nae de fchc-

pen 5 nae 'tlegher, en nae de peile , dib wy om den fueren

arbeydr, ende de gheduerighe peiijckelen diefe uydlaen,

deSwaere noemen. De HuIIandcfche is noyc ionder ghe-

vangheniile, ofc vreefe der fcliier : immers men moetter

altoos in'c heymelijck gaen, en dieflijck by nachteende in*c

verborghen handelen. Doch den oogft van ontallijckefie-

len vergheldc ouervloedighlijck de moeyte dic'r ghe-

daen, ende het fweet darter verboten wordt.

§. I. •
•

^ande hTolUndtfche Mijtte.

\ ¥3 EGHiNSEL van defeMiffieis eerft uyt den ijuer van HdlUnt-

^£j twee wereldtfche Priefters ghefproten , waer van{^^^^^^

den eenen loannes Smetius gheboorcigh van Leyden, den en hae-

anderen Martiniis Duncanus Paftoor te Delft was. Defe '^^^ ^^7"

fiendc dat het ghelooue in hun landt door de wapenen^'"

der weder-willighe Staeten daghelijcks foo feer achter-

waerts ghingh^ dacter van veeitigh menfchen fchier niet

een Catholijck en bleef^ hebben elck voor hun hooft, den

eerden te Roomen by den Paus Clemens den VUL den wordi-

tweeden by onfcn Prouinciael van Nederlandt, aenghe- ^«j <'/'^^-

houden, datmen hen de hulpe vande Societeyt wilde toe-
J£^^^,^^

" fchicken, naedcmael fy die niet meer aende dolende 'm- Pa'.ts,.

iandeis, als aen d'ongheloouighe Heydenen , dacrie met

n^enibihce
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meniglitehcncn voeren, en behoorden te weygheren. Dus

van*^ gheboodt den Paus aen P.Claudius onfen Gcnerael, en<dc-

tvvee ien aen onfen Prouinciael ( 'tghenefy macr en fochten) van
Patres, eenigli volck derwaerts te feynden . P. Gulielmus de

Leeuw, en P.Cornelius Duyft ( defen van Delft , den Aica

van Dordrecht gheboren ) Vvaerdender in't iaer 155?!. door
verfcheydcn weghen henen ghefonden. GuUehnus had-

de iijiien voecquadijck buytcn de paelen van Antwerpen
•

,

gheftek, als hy inde handen van een deel flraec-fchenders

viel, die hem uytghefchudt , en van alles berooft hebben-
de , ioo langh achter aen eens peerdts lieert ghebonden en

ghefleypc hebben, dat fy hem heel ghewondt en mif-

maeckt ouer doodt lieten ligghen. Niet veel beter en voet

P.Duyfl;: 'tfcheen dat den duyuel d'oorloghe Ai^ hy op fij-

nen hals fagh aenkomen, in defe twee leydtf^mannen ftut-

die heyde ten wildc; dan, te vergheefs. Sy gheraeckten beydegaeder
^^

^Z^ ^^ Dordrecht , hoe wel foo onthatleweyt, dat Gulielmus

rncHy van fijns moeders deu re voor eenen bedelaer foude ver-

fonden zijn gheweeft, en hadde hy aen haer gheenc

kennilfe ghedaen, dat hy kindt vanden huyfe was. Sijnen

ijuer en liet hem niet langher ruften, dan de lichaemelijcke

ghefondtheyt en vereyfchte. Hy begonft terftondt te pre-

dicken,en fijne landtf-ghenoten, die middelertijdtin trae-

en ver- Bcn vloeyden, in't oudt ghelooue te verftercken. Van hier
dealen ycrdeylden hen defe twee, volghens d'orden van hunnen

Ouerflen, inverfcheyden gheweften. Gulielmus gingh hec

Stift van Vtrccht , Ouer-IüTel, Ghelder-landt, ende in fon-

derheyt de Veluwe ende de Betuwe ( die't niet flecht van
doen en hadden) met een' Apoftolifche neerftigheyt bear-

beyden. Cornelius begaf fich nae Delft, om van daer Alc-

jnaer , Hoorn , Enckhuyfen , Haerlem , Leydcn, Amfter-

^ , dam, 'sGrauen-hagde, Rotterdam, Schiedam, Dordredir,

^ en.
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-en, met een woordt ghcfèydt, heel Holhiidt mee fijne pre-

dikatien te doorloopen. Soo onvernepen was hun vierigh

hertei iae fouden al voorder in Zeelandc inghedronghen

hebben, en hadden d'Engelfche garnifoenen de hauens

foo nauvk^ teghen d'inkomite vande Priefters niet befet

ghehadti die euen-wel noch al eens nytgheftrcken zijn

gheweeft, om de weyiiighe Catholijcken aldaer te gaen. ..

helpen. By defe , foo den oogfl: voor foo luttel werck-lie-^^/;^//

den te groot was , wicrdter 'siaers daer nae P.Ioannes Bar-

gius den derden, ende langh daer nae P. Adrianus Arbo-
rcus.Ouerften vande Miflie, dicfonden. Hier haddv nu
ghelijck de vier Euangelillen van hun vader-landt, wantfe

allegader Hollanders waeren: die fich ouer al verfpreyd-

den
,
gaende en iQederom kierende inde ohelijckenijfe ijan eenen

^^^^"'

fch'pjnenden bltcksem. Doch ten leedt als niet nae de kom (Ie

van Arboreus, dat P.Bargius met vele fchoouen van fïelen,

fbndcrlingh uyt Ooll en Weft-Vrieflandt
,
gheladen ten

hemel voer; in wiens plactfe nae der handt P.Nicolaus

Romxus quam , hoe wel eyghentlijck tot byftandt vande

Zeeuwen.

Defe dan hebben ecrft het ijs ghebroken , ende den

wegh aen vele hunne mede- ghefellen , tot faligheyt vaii

ontelbaere ficlen, ghebaent, der wekker fommighe fche-

iien tot inden uyterften ouderdom van Godt bewaert te

zijn, om vande Societeyt (als ofse die foo langh ghe-

wacht hadden
)
gheholpen te worden. Een oudt wijf van ^^^w-

hondert iaeren bleef, teghen 'tvonniife vande Medicijnen, J^^Y^^^

leuen, tot datfe van onfen Pater beter onderricht, de kette- ^e/^rf-

rije en terftondt het leuen verliet. -DefgheHjcks ghebeur-'''"jS^^^'^'

de't aen een oudt man van tachtentigh iaeren, die niet

fteruen en konde, voor hy en hadde iemandt vande Socie-

teyt ghefproken, die hem in't waer ghelooue onderwees,

F fff cii
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en nae den hemel fonck. P. Gulielmus liadde ficli al s^aen-

de vergrepen , en was by gheiuck oft ongheluck in een

Mennillen liuys gheraeckt; dan ghebmyckte foo wel fij-

nen mif-gangh, datliy den Her-dooper met vrouwe ca

kinders op den rechten wegh braght. P.Marcus vanden

Timpel wierdt van iemandt by eenen libertijnfchen^.ofc

( fbo dit volck fich noemt ) vry-gheeftighen edel-man ^he-

roepen, dic'r al vele
(
ghelijck doch die van fiilckeo fl.igh

niet licht om re feiten en zijn) van fijne goede vermaen-

ders atghefchafc en vruchteloos doorghefonden haddc;

maer hy heeft hem fbo weten te raceken ^ dat hyfïch acii

fijne redenen ouergrif^ en met vcrwoncieringe van. de heek

ghebuerte goedt Catholijck ftierf.Van gheUjckenghebeur-

dc'r aen eenen anderente Leyden^die noch foo veel ghckic--

kiglier was , dat hem by de gefondthcyt der fiele de lichae-

melijckeoock, als eene toe- ghiftc ^ ghefchoncken wierdt.

Dan wat willen wy met oueitolugheyt vande befon-

dere bekeeringhen den Lefer moeyelijck vallen, dacrder

ten minden alle iaeren wel acht hondcrc, Uietilmael oock
bouen de twee hondert, op weynigh daghen tijdrs, door

eenen Prieftcr ghefchiedt zijn? Ditfeurde dtcn ketteren

van't beghinfel onfer kom flc, inder voeghen,datfe een ver-

bodt teghenalle Catholijcke vergaderinghen en dicnfien

P lacks^e- licicii uytgaen : waer in foo hen docht dat de lefuiten
nn ugcn

j^q^j^ niet belchevdelijck ^henoeah uyr^hedruckc en wae-

teitj ren, maecktenle een nieuw intiaer 155^6. eyghenthjck tot

on (en la ft, tcdien alle de ohene die ons fouden derren her-

bcrghen , oft eenighfins in hunne huyfèn ontfanghen. De
beloften, die'r voor den aenbrengher byftonden, ende de

bitterheyt vande Predikanten^hebben vele Patres in lijden

ghebraght, naementlijck den eerften grondt- fteen van de-

ikimm ^^ Miffie P.GuUeUnum de Leeuw , diefe eens te Dockum,
ende
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cnde andermael te Leewaerdenghevanghen hebben; doch '^'^^^^^
.

beyde reyfen voor raniben ( dat Godc aende Cathohjcke|/_,^^^'^"*

wel-doenders mildehjck betaelde) los ghelaecen . Iii den

fcluen ftrickviel P. Corncliuste Delfr; danhy wierdc dae- inf^he^

delijck wederom vanden Schout om fijne krachtighe wel %<^^

iprekentheyt ontflaghen . *tSchijnt dat Godt defe fijne
j^}J^^"

dienacr5;^ als tweelingheii , met een ghelijck leuen en fter-

uen heeft willen vereeren. Ghelijck^rhandt zijnfe in Hol-
Isndc ghekomen

,
ghelijckerhandc hebbenfe dm tijdt van

twintigh iaeren aldaer ghearbeydt^ghelijckerhandt zijnfe

in een iaer^ rijck van verdien Ilcn
,
gheftornen

^
ghclijcker-

handt nac hunne doodt, met eenen roem van heyligheyc

-en bouen-natuerlijcke wercken vcrmaert gheweell.

Op fulcke fondanienten , wat konde daer anders als ^^^^^»-

kerckers en boeyen voor de nae-komciinghen volghen? ^^^^.^

Amlkrdam, Gouwe^ Leyden, den Hage,ende andere (le-

den weren daer af te ipreken , hoe dac ccncn Wouters, Ma-
keblijde , Borhiyt , Tack , de Greef, Wencom ghevaerea

zijn. loannes Vmngus fat in Vrieflandt fciien maenden,

nac dat hy van fijnen eyghen difcipel verraden was: fijne

boeyen, die hy in't aendoen kiiile, wierden van ecnen Ca-
tholijckvoor groot ghelJc inghekocht : loo loffelijck was
de mare van fijne deughtfacmhcyt,ende den ijuer, met den

welcken hy als eencn anderen Pau lus, verfcheyden ketters

i^heduerende fijne fv/aere £fhevanriienilTe (van de welcke

ly niet en focht verloft te worden ) tot de waerheyt be-

keerde. Van meerdere weerde zijn de boeyen, met de

welcke fy dien onbefchaemelijcken werck-man, en ghe-

trouwen dienaer Godts P.Petrum Maillart, nu onlanghs

ouerledcn , foo onghenadighlijck ghevetert hebben, dat

hem vijfthien iaeren langh fijne wonden tot inde doodc
toe veriwoereu.Wy weten het danck aen de faechtmoedige

Ffffi Woor-
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door de Woordeii-dienaers,datfe hunne galle met foodanighe kne*
^i/r^r-

u£]j[i-^g[-^^.i-j ccghcn ons uytfpoawen. Dan ons lammere dat-

j'reM- ter fbo vele fielen by verkort, en de Staeten der Verccnigh-

k^ntc», de landen lbo door vertwijfelt worden, datlc om *tgheian-

ghelvaneen deel onglieioute tonghen, den vrijdom van

confcientie ( dicfe oock anderffins aen loden felue mee

openbaere oeffeninghen toelactcn ) aende Catholijckeii

alleenlijck benemen. Men moght wel in't beghinfel van

de turbelcn teghen de Spaenichc InquiHtic kraeyen, alfmeii

ergher met fijne patriotcn ende de Iciüiten wilde lenen,

om datfe het oudt ^helooue teghen der nieuw-^hefinder

leeringhe hoLiden ftaen. Maer de kloecke Belijders en ioec-

ken niet datmen deernilTe met hen hebbe : te meer om dac

Godt onder- tulVchen met wonderheden verklaert,hoe aen-

^.Clene ghenaem hem hunnen arbeydt is. PFranciicus van Cleae
oner doot

j^gl-^ ^-^ Hoom kranck van eene doodtlijcke ficcktCj de Ca-

^l^r^ordt tholijcken wenfchten wel hunnen goeden herder om veel

by -vvtf^ o[\ddts te behouden, dan daerwas een koftelijcker oiFe-

(elmghe
^^y^ic ( foo'tfclicen ) van doen om hem te verbidden. Eeii-

'^l^rbi' f^ker vrouw-menfch prcfentecrt haer aen Godt, als een

dsft^ wiiTelingh , om te ftcruen , indien den Pater magh beko-^

men j en wordt verhoort. Op ftaenden voet,als of de fieck^

te ouerghefet waere, beghintdcvL'^uwe tequelen,ende

den Pater te ghenefcn, ^aende in deler voec^'icn altoos ^he-

lij ck-maetigh voort , deneenen nae fijne ghefondtheyt,

d'anderenae haeredoot: tot dat eyndelijckop den feluen:

tijdt dcfe ftierf, en dien volkomenlij ck ghenas.

VVon^ Alfoo wonderlijck is*t, dat niet aen tmcn P.Romasus al-

^u^rZ^
leen,maer aen fijn heele vergaderinge te Pcotterdam gebeur- -

^dempte ^^- Den Schout verrafehte hem fchier acnden autaer,gelijc-

Rotter- ke-wel ontquam hy't noch,ter wij Ie men den feluen onder-
dam,

j-^i^j ^^^^j. practen. Daer waseenenuytgangh achter op'c

waetcr.
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wacterj dacr eenen boot van felfs tot hem qnam aenghe-

dreuen ; in dcfcn ipringht hy met foo veel volcks als dien

draghen konde^eii fèt ouer. Die'r oiierohcblsuen waeren,

flonden alloo beladen, als wel d'andere verblijde j te meer

om dat fich niemandt enderrede veritouten om den boot

aen te brenghen, uyt vreefe van inde klippe te vallen j dus

keert den boot anderwerf en derdemael van felfs, fbnder

kmandts beftier, tot datfè allegader ouerghefcheept wier-

den, en niemandt in de breucke en viel. Beter (al ick feg- '>f^'^/<?

ghen, oft ergher, voer den Schout van Delft , met P. Ludo-
^-^ '*

uicus Makeblijde. Nauwelijck hadde hy hem glievan-

ghen, ofhy wierdt foo onghepaeyigh ontllelr, dat hem de

Dodioren het leuen ontfeyden j maer foo den Pater daer

by ghekomen zijnde, een vierighghebedt ouerhem fprack,

cjuam hy terftondt tot fy feluen, en wierdt ghen-efen. Met
dierghelijckc munteberaelen de Catholijcken, en wreken
de lefuiten hun leedt.

Meer fouden wy van defe Miffie {egghen, hoe en waerfê

verfpreydt zijn, die defc kudde voeden en bewaeren j daiiE

de Gcufcn fouden't mereken.,

jT. II.

Vande Mifie naet legher.

E N feght {preucks~ghewijfe,watter vande arendts

_ komt, dat wilt om 'thooghile vhcghen ; en al dat

van der katten aerdt is, dat wilt altoos muyfen. Wat won-
der is't dan, dat de Societeyt den krijgh volght, die van

eenen krijghf-man voortkomt ? Nae dat P.Thomas Sailly

uyt Mofcouien, daer hy dry iaeren langh kloeckelijck met

P.PofTeuinus ghearbeydt hadde, nae Nederlandt met brie-

iien van Sigifmundus Coningh van Polen acnden Prince-

Efff 3. van.
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van Parme in't iaer 1586. ghekeert was-, heeft hem dcfcii

^.Sailly alloo behert, dat hy hem voor biechtvader koos , en mede
^z/ör^r nam tot alle campagnen , fonder den ieluen tot de doodt

'vader ^^^ ^^ veilaeten. Die en konde anders niet als eenegrootc

vanden aenfienüjckheyt by de houelinghen en officieren van't Ie-

"^^^"p^ gher aen P. Thomas gheuen: de welcke fooCe dacghehjcks

^g^ noch aennam door de menighte vande Heeren^die dé Prin-

ce hier in volghden^ende de gocdthertigheyt der fbldaeten,

die hy in alle perijckelen en fieckren nae vermoghen by-

ftondt; foo wierdt hem allenghskens onmoghelijck den

Jfl^'!y^.^Jxtt. alleen te draeghen. Oueriulcks beghint met den

mjle, Prince van hulpe te handelen , den wekken de fcluc niet

alleen terflondttoegheftaen^maer ernftelijck oock verfochc

heeft.

Hierhebdy nu den aenvangh van defeMiffie, tot de

welcke op dit verfbeck van llonden aen twaelF vande

kloeckfte Patres (die mede weten fchap van verfcheydcii

taelcn hadden) met noch andere tv/aelf gheenePriefi:ers,ten

deel vandcSocieteyt zijnde, ten deel nae de ielne ftaende,

diefonden wierden. Den Prince oncfonghfe alleaader in

fijne familie, tot datfe te boeck gheftelc {ouden worden,

om eene ghefctte aelmoelTe tot hun onderhoudt vanden
Coningh te genieren.Van dien tijdt af,tot op den dagh van
heden toe volghen v/y 'tlegher, niet uy t baeclöeckelijckheyc

( als fommighe onghefinde vermoeyen ) maer alleen om de

fielen van'tkrijghf-volckjtufl'chen de daghelijckfche perijc-

kelen teghen den helichen vijandt ter fieligheyt te wape-
nen , om alfoo met eene goede confcientie te ftercker te-

ghen de lichaemelijcke vijanden te vechten, ende de doodt
met eenen onbefwijckelijcken moedt te verwachten. Wanc
buycen defc wat anderen buyt iller doch voor ons , als

hongher, dorft, onghemack , ilanck^ vuyligheyt, fieckte,

iae
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iae de doodt fclue te liaelen ? P.Thomas kreegh de peftci^r^^/j^^ff

als hy d'aerme foldaeten die daer mede bevanghen waeren^f#«

,inde baracken by BurickghiiigK dienen, en quam foo ver-

re dat hem de Medicijns liet leuen onrgauen j doch door

eeiie belofte aen Onk L. Vrouwe ghedaen ontquam hy de

doodt, en fpoedde fich met de bewondc feeren nae Zlu~
phen tot den Prince: die aldaerniet het ontfet befigh, fien-

deden Pater aenkomen ^ fchiet hem toe met bhjdfchap^^

en feght: Komt aen P.Thoma, ende ftaetmy by^ofmy iet

xnenfcheUjcks oiierquame , ter wijle wy voor de H. Kerc-

ke gaen vechten. Dit waeren de proet-ftucken van. onfeii

nieuwen foldaer..

Ghehjcken hafaert liepen fijne medeghefcllen in ver-

liheydcn tochten ende bclegherin2;hen. 'cWas ccncn her-

den vorll als den Pi ince in'tiaer 1591. 'tbclegh van PvOua-

nen ghingh lichten, de tenten wierden dickwils inden

iiiecuw nedergheflaghen , het eten ontbrack, de leden ver-

ftjfden van d'onghenadige koudeden euen-welmoellmen

voort met het lei^her. Door onshemack dan ende ahe-.

breek viclender veie vm d'onfe in fwaere fïeckten, eenea

hacldeder oock de doodt , die op eenen amonitie-waghen

onder den blaeuwen hemel uyt een verkildt lichaem aen

Godt fijnen vierighen gheeft gaf.

"^tlaer daer nae, als Graeue Maurits Steenwij ckbenauw-
de^ heeft fich P.Henricus Samerius in duyfentperijckelen

daer binnen ghevonden. Den. Gouiierneur vande ftadt La ^^h'^j^

Cocquelle, die'r een van d'onfe tot hulpe derfoldaten ver-
^,^;f^^'^^^*

focht hadde, fiende dat hem defen Pater toeghefondenT.^^w^-

wierdt, was fèerverblijdt-, uyt reden , dat hy om fijnen

ijuer en langh- bekende ghedienfi:igheyt veel op fijn volck

vermoght. 'tWelck fy oock metter daedt ghetoont hebben,

niet alleen in't afflacn vanden fwaeren ftorm, daerder wel
twee

rt^.
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twee duy feilt vanden vijandt bleef (gheduerendeden wek-
ken hy ouer al by was, ende den moede aende vechtende,

ende de heylighe Sacramenten aende vallende gaf) maer

oock in't onergaen : want foo Mauritius voor een punc

vande capitulatie befprack, datmen hem den lefuit foude

in handen ftellen ( hy hadde verftaen dat het garnifoen op
fijn woordt malckandercn ghetrouwigheyt belooft hadde,

vanden uyterften noodt t'onderilaen^t'iamen oock, dat hy
plichtigh foude gheweeft hebben in eenigh verraedt van

Engelandti hoe wel dit laetilc valfch was) hebben (y defe

conditie glat afgheflaghen, en ghefeydt, datfe met hunnen
Pater fouden leuen en fteruen. Dus moefte Mauritius wijc-

ken,en fijn befpreeck afgaen,uyt vreefe dat hem den lefuit

met defe onbefuyfdc gallen noch eens foo veel bloedts

koften foude, alflbr aireede vergoten was.

*p. Mon^ Inden tocht, die den Graue van Fnentes int iaer pf. nae
tanm Je doodt vaudcn Archshertoghc Erneftus in Vranckrijck
üvor^ t

jgjg^ bleef P.Nicolaus Montanus doodt, diemen den Apo-
woordty ftel vandeBourgoignons noemde,nae dat hy met vele won-

den doorfchoten en doorkerft was. Den biechtvader van-
T. Cri- den Graue P. Antonius Crifpus , als hy voor Camerijck

^^H^n'
^'^^^^^ foldaetenf ghelijck hy altoos plagh) de trencheen

opliep,kreegh eenen fcheut inde borftrwaer van ouer doodt

in'tqnartier ghebraght zijnde, behicl ghelijcke-wel noch
eens fijn leuen, 'twelck hem luttel iaeren te voren ( als hy
uyt de fcheeps-armade teghen Engelandt op een planckc

met eenen mede-ghefel alleen op de kufte van Vlaenderen

quam aenghedreuen ) ten dieneynde van Godt fcheen ver-

lenght te wefen, om dat hy't vele iaeren in defe foo fwacrc

Millie foude befteden.

Ofd'onfe inden bloedigen veldt-flagh van Nieuwpoort
meer moeyte ghedaen hebben om de fielen te helpen,

als
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als wel moedt aende foldaeten ghegheuen, om kloeckelijck

te vechten, daer fbude men met ledenmoghen 'aen twijfe-

len. Niet enhcbbcnfe nae glielaeten , foo langli alfTer eeni-

ghe hope was van te wederftaen, om de vlucht te ftiicten}

dan nu te laet zijnde,als clck nae een goedt uytkom"en facrh^

bleuen fy euen-wel het veldt houden, om der ghequetfier

biechten te hoorcn.Hicr door den vijandt als gheterghr, fet

daer op aen,ende achterhaelter dry vanden hoop P. Petrum
BufclinunijP. Laurentium Euerardi,en P.Odionem Cam-
penfem, de refte ontlicp't. Bufelinus als hy lich nicc voor p,Bufe^

foldaet, maer foldaeten-herder opentlijck uytgaf, wierdc /*«^*f

met twee looden doorfchoten : dan foo hy hier van op ^^^^fi^^*^'

ftaenden voet noch nier en ftierf 5 kroop hy op handen en

voeten by de fteruende foldaeten, en gaf hen d'abfolutie^

tot dat hem eyndelijck het bloede begaf, om 'tkleedt fijner

fiele in dat van't Lammeken,met hope van der Martclaeren -

krans, te wafTchen. Euerardi voor eenen lelliit vande ^. Eue^

ouerloopcrs bekent , ontfingh dies te meer wonden , hoe ^^^^^-^ ^^^

defen naem doch hacteliicker aende Caluiniften.is. Cam- ^" /^^",

penfis, die biechtvader vanden Archshertoghc Ernellus vdcwot
gheweefl: hadde, ter wijle hy meteenen ghequetften op ^^«,?^^-

fijne fchoudercn doorloopt, om dien het leuen te bewae-

ren, verheft het fijne. Men heeft de lichaemen naemaels

foo doorhouwen ende doorhackclt ghevonden , dat het

een uyt het ander niet en kondc onderkent worden.

Het dry-iaerigh belegh van Ooftende heeft onfen arbeydt vde

en perijckelen niet alleen befwaert, macr oock verlenght, ^^Jg^^^'^

daer zijnder fommighe vande peile, andere vande vijandt- ^^//

fchekoghels wegh ghenomen. Onder defe was P. Spiker- Ooflend€,

man, die met lijnen ijuer den naem vanden Duytfchen p.s^i-

Apoftel verdient hadde, mits hy alleen voor Ooftende meer kerman

als acht hondcrt Hoogh-duytfchen ( waer onder oockeeni-
^i^^/^'

G g g g - ghc ghefchoth
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ghe Capiteyiien en Colonellen waeren) vande ketterije tot

den fchooc vande heylighe Kercke ghebraght liadde, 'cis

ongheloouelijck wat fiecktcn cnde onghemacken defever-

drietighe belegheringhe veroorfacckte , wacr door ghelijck

onfcnacrbcydt meniglivuldigher , alfbo oock de vruchten
Verfchej- ouetvloedigher acn quamen. Doch de ghefonde wierden

uonen ' "^^^ ^"^^^"^ bcforght als de fiecke : want daer wierden ver-

itit U' fcheydai deuotien tot verweckfel vande godtfdienftigheyt

^^he(ïd
^"*^ {eg'^cr ingheftclt. Eene was, datinen het H.Sacrament
met behoorlijck licht ende eerbiedinghe nae de fiecke

, droegh^ d'andere, datmen daeghelijcks op ghefette uren

MilTe voor de loldaeten dede-, de derde^datmen 'smorghen.s,

*snoenens en 'sauents met het trompet ouer al
,
ghelijck een

tceckcn vande bede-kloek gaf 5 de vierdcj dateer altoos \\\

onfe tentc licht berndevoor een Marien-beeldt, daer een

ieghclijck fijn gebedt by daghe en by nachte quam fpreken.

Ende meer andere dier ghelijcke, diemen in volghende

tijden tot den aenvan^h van 'twaelf-iaeriö;h beftandt al

mede ondcrhoiiden heeft.

J>e Mif' Y^it in*t iaer ncghen verkondight'zij nde,hebbendcr fom-

andtZ i'Piig'T^e nieuw-roerighe oheeften hun onrufte teghen de/è

werf Miflie ghekeert, om aenden Coningh wijs te maken dat
beve-

fiight:

j „ . > -'" — Q" .T -;- -~ v*«w

r r. ^y^^^ ^^ ^'^^^ onnut ende onnodigh , loude afdancken , ende

d'aelmoeffe die'r toe ghefchickt was , aende bctaelinghe

van foo vele foldaeten ouerdraeghen. Sy en hielen niet op
met vrijuenen fchrijucn, voerende al eer den Coningh op
het berecht vanden Marquis Spinola fijne miltheyc be-

vcllighdc, met uytdruckelijcke ordinantie, datmen ons nu,

noch immermeer vooitaen in dit ftuck moeyehjck en fou~

de vallen ,^ maer de ghewoonlijcke aelmocllc veyligher en

veerdigher betaelen. Dan^ghelijck den onv/ille doch altoos

fwaerigheyt baerr^foo heeft hy hier uyt de foldaeten teghen

ons



HETVI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT. ^ÖJ
ons opgheruydc , als of hunne betaelingl"ie , om oiis te vol-

doen , we-derhouden wierde: waer op eenighen tijdt langh

sroote blaeme tej^hen de Patres ontftaen is : doch defe

woleken verichouen haefl: door*t licht der waerheyt,

'twelck hem nefFens onfe onnoofelheyt quam vcrfchijnen.

Soo ghinghenfe dan voorts inde ghewoonlijcke ghe-

dienlHgheyt,diefe foo binnen 'slandts ghedaerende den tre^

lies aendegarnifbenen, als buyten de prouincien teWcfel

cnde in Paltslandtaen het krijghC-volck betoonden. Met haeren

den uyrgangh van't beftandt begonft wederom hunnen '*^^9'^''

arbeyt met meerdere perijckelen aen te gaen. Wat en ^/fj.^^

'^

hebocnfe niet in't ongJ^uckigh beicgh van Berghen op

Zoom gheledcn, iae wat niet ghedaen?

P. Gulielmus Buuet nae het fpringhen van eene mijne Lofvan

(die hem fijnen hoet wegh ghenomen, endc 'ta«nficht met ^-^^^^^^

het heel lichaem met aerde ouerftroyt hadde ) bleef niet

alleen onverfaeft bloodt teo;hen den vijandt met fijn kruvs

ftaen, maer ioegh het herte wederom int lijf aende vluch-

tighe foldaeten , als hyfe en met woorden moedt gaf, en

met de fchouderen ^elaeden voor aen diin^^h, om de nieu-

wc borllweyre te^hen de mijne op te worpen. Men heeft

hem dien dagh bedanckt, dat hy d'eere van des Coninghs

wapenen bewacrt hadde. Hy was een onvermoeyclijck

werck-man, aen groot en kleyn, om fijne ghedienftigheyc

en forcjhe voor d'aermc weduwen ende weefcn ( wekker
vader hy ^henocmt wierdt) al om bekent. Den Prince

Cardinael , die hem onder-tuflchen by fieckte van fijnen

biechtvader in't le2;her tot de biechte ghcbruyckte^bedrocf-

de fich ouer fijne doodt, en gaf meer als eens ghetuyghe-

niüe, dat de Societeyt veel, maer 'sConin^hs legher noch

meer, in P.Buuet verloren hadde. Alfoo kloeck was P. Pc- ^^'^
'^^

trus Eulaert,die iadcn llagh van Flcru mcc eenen. karabijner
*

Gggg 2 - ift
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in fijne wanghe ghefchoten^ met fijn eyghen eiide derghe-

quetftcr (oldaeccn bloedt ouergotcn, blscf niet te min vol-

ftandigliin fijnen dicnft, loopende oncr al om de vallende

v^nP. te helpen. Met denfeluen moede heeft fich P. Hermannus
U^^o.. Hugüinde Veluwe vertoont, dacrhy oock door onghe-

mack ende aermoede met gheduerigen arbcydt vermenght,

neffens eenen anderen Pater de fieckcehaeldcj waer vanfc

beydegader llieruen.

Tot noch toe ende eai iaer, twee ofc dry daer nac , wae-

ren \vy alleen in't legher teghen den Hollander befigh: 'tiaer

vijf-en-dertighjals ons den Franf-man op den hals drongh^^

'Bot-ar- heeft den arbcydt met de vruchten verdobbelt. Niemandt
^V'"^^ en foude fich konnen verbeelden den ouer2;rooten lall, diewordt

^ r\ r i
'

i i

verdob-. wj omtrent. Schencke4chans ter oorlake van t groot ghetai

helt by derfiecke ghcdraghen hebben: 1:qnamalop de Societeyt

rlhAnf^ aen:waerom oock den PrinceCardinael fijn' apoteke ten

beften gaf,en daghelijcks fi^jnen aelmoefl'enier t'onfen fondc

om te vernemen nae de krancke , met lall van aelmoeflen

daer voor in der Paters handen te lacten. ^-y befochten de

fiecke, fy diendenfe, fy hoorden hunne biechten, fy ga-

nenle hun Kercken-rechten , fy floten hen dooghen, fy

maeckten de putten,fy droeghenfe op hunne fchouderen nae

'^tgraf , onder-tuUchentot twintigh (effens; inder voeghen
vAn fi]n dat fijne Hoogheyt ouer fulck eene lichaemelijcke en ghee-
Hcoghep

|^^^]n^;j^c bcrmhertii^heyt vcrbaeil ftaende, feyde meni'ah-

fin^
werucn openthjck,, dat ny iulcks noyt ghelien enhadde^

en dies volghende de Societeyt niet ghenoeghfam en kon-

de prijfen. Omtrent den feluen tijdt en plaetfe ftieruen

den Hertoghe van Lerma, den Graue van Grimberghen,,

en (die alle onfe hope fchier mede ter aerden droegh)

den Marquis de Aytona : de welcke fchoon datie alle-

gader hunnen gheeil tutlchen oniè armen, gauen, en ver-

hinder-
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hinderden nochtans in't niinfte niet de ghcwoonlijckc ghe-

dienrtigheyt en liefde tot de ghemeyne loldaecen.

Ahoo herdt ghingh het aen omtrent S. Omcr, bchoude- ^^ *^- O^

hjckdat de fieckten van onfen kant wat minder, als de'^''^^'

perijckelen waeren : uyt welcke reden de deuotie oock

buytcn ghewoontein't legher foo groeyde, dattcr daeghe-

hjcks bonen de duyfent krijghf-liedcn ter tafel des Heeren

ghinghen. Te Calloo waeren wy dagh en nacht inde tren- te Caïloo,

cheen by defoldaten, om de felue^ in gheval van noodt, by

teilaen, en tot d'eeuwigheyt te bereyden. Welcke liefde

alfoo wel de Hollanders als d^onfe t'Antwcrpen gheproefc

hebben, als wy die nefFens andere Religieiilen ghelijcke-

lijck diencien, en vele van henlieden, door de bewcfene

bermhertigheyt beweeght zijnde, tot ons Catholijckghe-

looue braghten.

Eene merckelijcke iake ghebcurde*r dies aengaende te

Bcthunen: daer.lagh eenen herdtneckighen Hugenot in't

gait-huys feer kranck, vanden rooden loop: om wiens fiele

te winnen den Pater gheene moeyte en fpaerde, gheenc

moghelijcke ghedienftigheytonder iich en liet.Hy vracght

hem ofhy nietvan doen en hadde^Stroo/eydeden fiecken:^

*twelck hem terftondt ghebraght wierdt. Niet andersB-

iae een fop van rooden wijn met wat fuycker : fy gliewardc

hem daedelijck. Niet meer? Anders niet als het Catholijck

ghêloone, andwoordde hy: want 'ten kan anders niet zijn,

of de waere Religie ifiier^ ciaer fulcke liefde bevonden

wordt, onfe Minilters en fouden fulcks niet doen. Dns
flierfhy weywighe daeghen daer nae,van alle Sacramenten

der H. Kercke behoorlijck voorfien.

lek en vonde gheen eynde, dat ick macr eens in 'tbefoii-

der verhael van dierghelijcke wercken en quame; 'tis my-

ghenoeghdat ick mijn voornemen hier magh uytvoeren,,

Gggg 3.
CU. -
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en bewijfcOjhoe fwaer dcfeMiffie isrinde wclcke niet anders

als hongher en kommer van aermoede,vuyiigheyc en ftanck

van fiecke en doode lichaemen , koude en hirtc, rcghen en

windt vande d'ongheftcithey t des hemels^krancklieden van
onghemack endc arbcydt , ten laetften de doodt feluc nu
vanden vijandt, dan vande pellc, cnde andere legher-fieck-

ten te verv/acliren is,HeeIc maenden niet uyt fijne kleederen

tegaen,onder den blaeuwen hemel op koude en voglitighe

aerde te ilaepen, befcliimmelt en vermuft broodt t'eten^

troebel endc ongheforrdt water te drincken^van gheworm-
tefchicr te Icuen , met rouw ende ongodtlijck volck om te

gaenjdatzijn hier on(c daghelijckfche renten. Dan wy ghe-

trooften ons du al , om de liefde vanden ghenen die ons tot

de doodt toe bemindt heeft, en ghelijckelijck voor alle fic-

len gheflorucn is.

JUfv^n Voorvvaer den Marquis de Aytona achtède dcfè Miflïe

^^f^^^f-boucn al datter loffelijck in 'sConinghs legher te vinden

was; want ibo het eens i^heviel, datter iemandt in fijne te-

ghenwooidigheyt vry wat mondigh tot lof vande Hol-
landtfche krijghs-orden , bctaelinghc , cnde rappighcyt

fprack: Onfe vijanden moghen hebben, fèyde hy, wat fy

willen, fy en hebben gheenc Icfuiten in hunnen legherrfbo

langhals defe godtvruchtighe Miflie ftaen fal. Tullen oock
de Catholijcke wapenen van Godt ghebenedijdt worden.

Van't fèkie ghevoelen mocft wel wcfcn den Prince Cardi-

nacl, als hy ons tot fchaemroodigheyt toe prees, cnde in't

bywelen van fijnen edcldom en Colonellen ouer den goe-

den dienll bedanckte, die wy in't legher ghetrouwelijck

ghedacn hadden. Doch defe ghetuyghenilTen, milTchicn

uyt joülle boucn onfe verdienften ghefproken , moeren ons

meer tot eenen prickel van klocckmocdigheyt, als tot eenea

windt van ijdele laet-dunckenheyt dienen , om naefi: Godt
de
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de vruchten van onfen arbeydt aen fijne Coninghlijckc

Hoogheydc toe te Ichrijiien , die haer gheu^eerdight de

ièlue met een foo crocde oogjlie aen te fien»

jT. 1 1 1.

V^nde Alipe nac de fche^m.

Van't bcghin der Societeyt heeft haeren ijuer ghe- f^'^.^^^''

toontjdattcr gheene wateren foo onftuymigh en zijn, hhfTde
i\^ de liefde der fielen konnen ouervallen. \^. heines w :is Soaeten

den eerften, die van Martinus de Carnoza verdicfelfchapt, jffi^^'f-

met de vlote vanden Vice Roy van Sicilien loannes Vega pio%cn.

dit woeil clement invoer , om de matroofen cnde de foU

dacten by te ftaen. Sijn goedt exempel hebben naemacls

P.Hieronymus Natalis,en P.Ifidorus Bellinus in iaer 1 5 5 1.

^hevol^ht , als den feluen Vec^a tecrhen de Turcken trock,

macr onder weghen door tempeelt acht galeyen verloos,

in wekker ecne P.Ifidorus met al watter in was, veri2:indi. "^-/A^ö-

Ende dit is d'ecrfte ofterande . diemen weet van d*onfedatT T^"
inde Miilie vande fchepen, in't midden vande zee, 'tvier

ghevonden heeft ; daer hy van foude ende in*t water bran-

den , ende inden brandt verdrincken. Noch erger voer de

vlote van't iaer fcftigh y onder het beleydt vanden Vice-

Roy loannes Cerda : wanrfe wierdt heel vande Turcken
verflaghen , doch fonder eenigh verlies vanonfe Patres^die/^^'^'*"^

hunner ks onder d'ouerigheydt van P. Antonius Vinck, J^^ 7^
een Nederlander,door enckele voorfichtigheydt Godtsalle- ri^ckel

gaderin een groot oorlogh-fchipwaeren^daermen dcficckcj^"^^^

in beforghde : want foo den vijandt nu meella" was, heeft
^

fich dit fchip alleen , met luttel mannen , eerft twee uren

langh tcghen feiien ^ daei nae teghen fèfthien ^ ten laetllen

teghen
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rcghen fèuen-en-twintigh galeyen ( den ftrijdt in all^s om-
trent fes uren duerende ) foo vromelijck gheweert , dat het

eyndelijckinSicilien ingeloopen en behouden gheweeftis.
^c/jfz'er- j^-jjg gj-QQj-g armaede van Spaignen teghen Engelandt,

kendcr ^^^^ ^^^^ ^ mcdc deerlijck afliep, verdronckender acht van
onder d'onft, twec ontquamen't op een plancke, als elders bouen

Sr g'^^ftydt is. Gheene reyie walTer fchier van d'onfè ghedaen,

of fy hadden de doodt , oft immers de perijckelen der fel-

uer, uytgheftaen.

Dit euen-wel niet onvermindert, hebben wy defen lafl:,

niet voor eenen tocht oft twee , maer voor altoos Ibnder

voorgangh ( dat wy immers weten ) van eenighe andere

Prouincien der Societeyt , d'eerlle van al te Duynkercke
Eeihin- aenvecrt . Voor alle des Coninghs fchepen en wall'er niet
fUn ^^»

iT^^eer als eénen Spaenfchen Capellaen. Wat foude defen on-

^iCif- der de Nederlanders uytrechten, wekker taele fekie hy niet

/^ en verftondt? en nochtans ( ghelijckde hauen fterck altoos

vande Hollanders befet was ) liepenfe noyt zee-waerts in

fonder «jroot perijckel van met den vijandt te flaen : waer
toefe dickwils nae langhduerighe dronckenfchap en on-

tucht foo onbereydt te fchepe ghinghen,datter fchier nie-

mandt op fijne ialigheydt en peyfde: ick laete ftaen, ghe-

biecht oft ghecommuniccert foude hebben. Dit verlies

van foo vele fielen ( wantfe bynae daghelijcks ilaeghs

'
. . quamai ) feurde den Marquis Spinola , alfdocn Admirael

^''^''^^'^ vande zee, ende de doodt van defen Capellaen , (die int

atiis'spi'
^^cJ^dry-en-twintigh verfcheydde ) waer-nemende , dient

«<?/^ haercHoogheydt d'Infante Ifabella aen, van defen lail

voortaen de Patres van de Societeyt ouer te fetten : het

welck alfoo op den elfften Nouember van't felue iaer ghe-

hoe beurde.

fvv^er Hoe fwacr defc Miflie is , madi men eeni^hfins uyt
^"^- "^

d-om-
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d'omftandighcden (peuren. In't leglier te lande hebbenfe

immers troofl aen malckandcren, hier zijnlè clck op een

verfcheyden fchip verdeylt- komteer perijckel
(
ghelijck hec

al menighweruen ghebeurt is ) fy moeten Tonder abioliiric,

oft eenighe Sacramenten lleruen; fy zijn gheduerigli in een

bracke loclir, die'r vele doet walghcn, in een rouw gliefcl-

fchap van een deel onbefnoeyde gaften , da-^h en nacht in

onrullcjin gheiladighe perijckelen van onweer oft vanden

vijandt: den welcken alfmen aen boordt komt, niet en is te

ontloopen. lek laete nu ftaen den Hechten kolt en dranck^

de vuyligheydt en llanck dcrfiecke, de mocyelijckheydc

van foo vele onghewallche monden^daer fchier anders niet

als vloecken en bannen ende onkuysheydt uyt en komr. •

Dan de liefde ouerwinnet al , die'r fommighe Patres oock
met belofte toeghedreuen heeft , om noyt rouw-koop wan

foo goeden wcrck te hebben. P. Gulielmus Hercanus was p^Her-

diep in fijn iubileejals hy defeMiffie met veel biddens ver- canns

ibcht, en ten laetften verkreeorh.
mhUns

Sy verdeylen hen nae'c ghetal der fchepen , fomwijlen'^v/zi?t-

een, dickwlls twee oft dry tot hunnen lal): nemen ie : hun F"-

werck , eermen feyl maeckt, is rondom te gaen , ende elck

een door 'tghebruyck der H.Sacramenten teghen de perijc-

kelen te wapenen. In zee gaenfe foo langh oucr en weder
met booten hunne fchepen belbecken, en de ficlen die dacr

mede vaeren beforghen , als de winden dit toelaeten . Sy

maken datmen alle morghen en auendt een ghemeyn ghe-

bedt fpreke,fy doen verfcheyden fermoonen op fijnen tijdt,

ende daghelijcks MilTe allTer gheen tempeefl; en is , fy ver-

wecken de matroofen ende loldaeten tot de biechte en de

H. Communie, der welcker onder-tulTchcn wel hondcrt

fefFens t*onfen Heere gaen , 'twclck fchier voor een mirakel

op zecghehouden wordt. Doch omtrent de fiecke ende de

H h h h ghc-
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crhequctftc is hunne meefle bcrmhertigheydc te vinden;.

defe Itaenfc fooghctrouwelijck by,datter by wijle wel dry

op eene reyfè hun leuen inghefchoten hebben. Eenen ftier-

• man feyde laetftmael van cenen Pater die'r in ghebleucn

was, dat hyoockom thien-dobbele gagie fulcke moeyte

niet en foude aengacn, als dien goeden man ( voor wie hy
ahbo Hef fijnen eyghcn foon (oude verloren hebben) nu

menighen tijdt inden dienfl: der fieckeghenomenhadde.

Maer nerghens en fchijnt hunne liefde profijtelij cker^als

in tenipeell en zee-flaghen^ dan verweckenfe een ieder toe

beloften en biechten, ende niemandt bykans en ghebreeck-

ter aen fijne behoorlijcke fchuldt in iuleken noodt.

Deer- 'tGheviel onlanghs darter een Coninghs galioen
^

hchttojjc daer P. Cornelius Syluius op was,, by nacht door ftorm

p\^^iT ^^^^ d^i"^ Hollandtfchen kant quam te berften ; de doodr,^

uuii\ hoe wel inde fchroomelijcke duyflerniiTe, was klaer voor

ooghen : daer (londt een al-ghemeyn ghefchrey op^datmen

bouen al het ghehuyl der winden hoorde ^ niemandt en

wafler fonder mifinoedigheydt, als den Pater alleen. De-

fcn dan , hoe iongh hy ende de zee oock onghewoon was.

Liet fich hooren bouen al, en fedit : Wel aen ^oede man-
ncn, als het immers aen Godt foo belieft, laet ons vanden

33 noodt een denghdt maken : moeten wy fteruen ,*dat wy
?3 dan iminers onfe traenen uyt een rouwigh herteouer on-

3r fe fondcn , ende niet ouer het verlies van een foo kort en

3? vcr^rangheliick leuen vergieten. Laet nu vrouwe en kinde-

3> ren en vader-landt vaeren , en peyft alleen op d'eeuwigh-

)•> heydt, die ons aenflact :van een^ureleuens oft twee, miA
ï3 fchien oock maer eenen ooghenblick, hanghronfe faligh-

33 heydr,. oft verdoemeniiTe : wat meerdere ghenade konde

y> V Godt in dit gheval doen., als dat ghy eenen Pricfter

» fbudt by V hebben r zijdy Chriftenen, die het ecnwigh
'

- leuea

3-3

*3
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Icuen verwacht^ lbo maeckt v nu bcrcydc om ecne falighc '^

doodt tefteruen. Niemaiidc en ifTcr onder den hoop ghe- ^^

weeilj oFfy hebben hunne biechte gelproken. 'twclck i^he-

daen zijnde , als nu het water hoogher en hoogher qiiam,

nae dat hy den kelck aen fijnen riem ghebonden hadde;

foo neemt hy het crucifix inde handt, toont aen allcgader

het beeldt van hunnen Saügh-maker, van wicn fy korts

daer nae recht oftghenade hadden t'ontfanghen , kuil het

met alle ootmoedigheydt ende eeibiedinghe, draeghc Jict

rondom 'tfchip, ende gheeft het aen een ieghelijck tot

eenen laecllen pandt vande aenftaendefaligheydc mede
te kufl'en. De zee was nu al ouer d'enckelen , en euén-wcl

liep hy noch ouer de gangh-boordcn om. eenieghelijcken

moedt te ghe^ien. Maer als fy nu ouer de knien tot aen

den buyck toe begonll te Iwillen , ende d'een en d'andci

fich totlVemmen bereydde ; heeft hyfe befworen , fbo wie
van alle de doot ontquam , dat hy te Duynkerckeghekeeit

zijnde van ftondcn aen foude in anfe kercke gaen biech-

ten endecommuniceren/tWelck nae datfe eenparigh aen-

veert, ende malckanderen den droeu ai adieu gheghenen

hadden, is het galioen met het meerder deel ende den Pa-

ter mede te gronde ghegaen. De weynighe die de fchip-

breucke ontkomen zijn,hebben hunne belofte vromelijck

ghequeten, ende mét tranende ooghen den ijuer en kloeck-

moedigheydt vanden Pater aen alle man verkondight. Hy
vifchte met eenen treek hondert en dertigh fielen , die hy
nae den hemel fbndt. Was't niet een goede feude, ende de

pijne weerdt daerom in zee te gaen , iae oock te fteriien,

om foo vele menfchen het eeuwi^h leuen te befordien ?

Noch fchroomelijcker ghingh het aen teghen den vijant

in't iaer vier en-twintigh, daer een fchip fonck, ende den

Pater. die een oudt grijs man was, mits hy fich telangh

; • Hhhh 1 'hy

t
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by de ghequetfte onderhoLiden hadde , verdroncken fou^

de hebben, en hadde ilch eenen anderen Pater van'c naefte

fchip met een couwe niet af-ghelaten ,' cnde hem ayt het

water t'famen ende de doodt ghetrocken. Den Admirael'

van defe vlotc gheraeckte onder Engelandt al vechtende

van Fa- in brandt^ nae dat den Capiteyn ende P. Francifcus Braye^.
HYBrayu

die by hem ttondt , beyde met eenen bol verfcheurt wae-
ren. Niet langh daernae,. al in d'eerfte proef-iaren van

' defe Miflie, wierdter eenen Pater ,gheduerende het ghe-

vecht, fwaerlijck met een fplinter in fijn hooft ghequetft:

*t\velck euen-wel niet teghenftacnde , bleef hy fijn volck

fbo langh byftaen , tot dat hy half befwijckende wegii

ghedraghcn wierdt.

i'ruchten De vruchtcn die wy hier raepen, zijn de fielen van onfé

'^Miïrt^^^
foldaeten en bootf-ghefellen , de welcke voor al beforght

worden ; doch het ghebeurt dickwils dat wy aen onfe

vijanden al mede nuttigh zijn,oft met hunne doodt te ver-

bidden^ oft met hen tot het eeuwigh leuen re bereyden.

Mcrckc^ Ter wijle de deerlij cke onbermJieutigheydt vande voet-
hjcke hc~ fpoclinghe^die den- Hollander eerft begonft hadde^noch in-

.^;f^^^"|JghebrLiyck was, wierdtcr onder andereeenen ouden grij-

oHt man. fiert^diemenniet en hadde konnen bekeeren , ouer boordt

ghefmackt : den wekken by ghelucic eert touwe , die'r

* - omtrent den fpieghel van't fchip flingherdb, ghevat heeftr

waer aen fich eenen goeden tijdt vaft-houdende, heeft

ten laetllen oin hulpeglieroepen, en, foofe hem wilden

af-fchudden , met fmeecken en bidden door voorfprake

van onfen Pater foo veel refpijts verkreghcn , dat hy im-

mers foude moghen biechten, en Gatholijckflreruen. Wy
wordt dan ettelijcke uren in' t waer ghelooue onderwe-

fcn , en fpreeckt de biechte van fijn heel leuen. Nae de

welcke als onfen Pater, hem focht te verbidden, ende den

Capi~
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Capiteyn iiyt kracht van fijn' orden weygherigh moell

vallen, feyde den ouden man : 'tKomt my nn glielijck iiyr,

als ick maer CatholTjck en benjoft lenen oft fteriien.Worpt

my nu vry ouer boordt, als mijne fielc flechts niet en gae

nae den afgrondt der hellen, daer en is aen'c lichaem gheen

verlangh al verfmoort het inden grondt vande zee. Noyt
en hadde hy blijder ure als in eene foo gheluckighe doodc.

Seer merckelijck is d'auenture, die aen een feucn-iarigh rronder

kindr, foon van eenen HoUandtfchen Capiteyn ouerquam. i^'^^"^

Het laghen fliep indekaiute,ter\vijle den vader met ee- ^„^^^

nen Duynkercker aengheklampt vocht : het ghevoelq

eenen koghel omtrent fijn beddeken, doch al flnymeren-

de ontghccft fich ditperijckel,en windtfichin fijne deck-

fels om weer ghcrufter te gaen flaepen, terftondt komtter

eenen anderen bol die fijn een beenken woiidt: hier ouer

beghint het foo te fchreeuA^^ren, dat den vader om leegh

gaet; maer foo hy de quetfuere van't kindt met deernilTe

befiet, komt den derden fcheut , en neemt het ander been-

ken hem heel wegh. Doenwierdt den vader uytfinnigh,

en met een dolleii kop de lonte uyt des naed-itiendens

handt ruckende, loopt nae het poeder, en fteecktfe daer in.

Op eenen ooghen-bliek vlooghter al met het fchip inde

locht , ende 'tkindt mede, doch niemandc gheluckigher

:

de refte vergonghen tot een toe allegader ; het kindt ui zee

wederom nedervallende vat erghens een kiycke ,, waer op

het fich foo langh houdt, tot dat het met eenen boot ghe-

vifcht , ende in ons fchip ghebraght wordt . Terftondt

wierdt het onder befpreeck vanden Pater ghedoopt , nae

der handt oock ghenefen , ende in't Catholijck ghelooue

opghebraght.

bit al te waetet , aen landt eii zijn die van defe Mif ^^^T^,

fie oock niet ledigh. Bouea de ghewoonlijckeforghe diefc
l^^jj,^^,^,

Hhhh. 3 voor /J^f,.
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voor de macroofcn, 'tzy fieck, 'tzy gheibndc, draeghen^be-

fchickenle dateer voordtacii niemandt fchier in zeeën
gae, offezijn ghebiechr. Voor defèn was het fchande, en

wierdc voor eene bloodigheydt ghehpuden , dat fich ie-

^ inandt biechten foude eer liy te icliepe ghingh ; nu worde
het voor een' eerc en tcecken van klocckinoedigheydt,dat«

men vromelij ck ftrij den wilt, aenglienomen. Dan'tmee-
• ftc werck datfè wel aen landt hebben , is , oft in vremde

hauens, oft in kerckers , daerfe dickwils met hun volck in

<^heraken, Sooderouereenis^he iaeren ^J^oote fterfte in een

galioen te Pa (lage in Bifcayen ontllondt , heefter onfen

Pater vele op fijne ièhouderen nae 'tgaft-huys ghedra-

ghen, daer hyfe daghelijcks ghingh bcioecken , en met
aelrnoclTen , die hy achter lande vergaderde , nae vermo-
gheii helpen: 'twelck aen die van Cantabrien foo wel ghe-

reyde^ datfe hem met den naem van Apollel vereerden. In

Engelandt waerender twee van d'onic met andere ghe-

vangheneop-gheleydt, die fchip-brake gheleden hadden;
maer en betoonden noyt meerderen vrijdom des gheefts,,

dan allle inden kercker niet alleen de Catholijcken en ver-

Iterckten, maer oock een deel Engelfche tot ons ghelooue

bekeerden. Dierghelijcke vrome feyten hebben elders meer
'r. Porre t Andcic inde ghevanghenifle^ende namentlijck P. Carolus

^^'^^^^^
Porret te VlilFinghen, voortgheftelt; den wekken oock

^ru frtrft^'^^^ der handt in Spaignen met twee fijne mede-ghefellen
r,nettvvu van fiecktc gheftoruen is , die hy inden dienft van het

^'^')^j2?^'kranck boot{-volck ^^^^^^^ Men foudefe beklae-

ghen, indienfe met eene foo lofFelijcke doodt den ijuer in

meer andere niet verweckt en hadden,die daghelijcks vlam-
men om hunne fieien inden moeyelijcken arbeydt van defe

Midi e voor de faligheydt huns naeften aen Godt op te

zhem
::

^

. $.IV.

draeü^'
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i. IV.

Vftndc Aiipe nftc de pïtcLJ.

DE s E is welde{brghelijckfte,maerniet d'önvmchc-'

baerfte Miflie. Ghecne van al eii heeft meer perfoo-

nen mede ghefleypc ; oock ai glielooue ick niet, dacter

eenighe Prouincie onder ons is , daerder meer als inde

Du yts- Nederlandtfche tot foodanighen dienft uytghellclt

gheweeft zijn. D'encrhe paelenvan't landt;, de ghcdueri-

^he oorloghen , de menighte der"inwoonderen, de fonder-

linghe ghemeenfchap endc hanteringhe met malckande-

ren(waer doorliet quaedt vier lichtelijck verfpreydt wordt)

hebben by wijlen veroorfaeckt , darter feffens , bonen die

van d'andere Miflien, in vijf vetfcheyden fteden onfe Pa-

tres toe ghebrnyckt zijn gheweeft. t'Antwerpen hebben t'^^^^-

wy dit werck van Chriftelijcke liefde veerthien hzxcn "j^^^ljj^^

langh met verlies van vier-en-twintigh mannen , bedient, drr vur-

onder de welcke Pater Francifcus de Schot, Boraher-mee- ^'^-''^.^^^^

fters foon vande ftadt, grooten lof by een ieghelijck behael- cUndunjl

de, als hy met eene leeder door de venfters in een liuys klom , 'v^^»de

daer de befmette allegader te maghteloos waeren, om de ^^^ ^'

deure van binnen te openen.

Te Gliendt bleuender elf in het iaer van dry-en-dertigh, tcGhendt^

vier binnen Vmaendts,.al kloecke en verftandighe man- ^j^^^;^,-,

nen, der wekker fommighe de Theologie , andere de Phi-

lofophie voorghelefen hadden.Niet tegenftaende, datfc als

flijck d'een op d'ander voor de handt afltierucn, foo ikiC"

den euen-wel hunne mcde-ghefellen om prijs, wie dateerll

fijnen voet foude moghen inden fchoen van douerlcde-

nc fteken. Eenen ouden Tobias Roclofs hadde twce-en-

dcrtidt
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dertigh iacren in dit Collegic gliearbeydt., fijne leden wae-

ren nu ftram , fijne beenen ftijf , fijnen gangh moeyelijck:

hy verdiende meer te ruften , als dat hy^op nieuwe onlc-

digheydc foude gaen pcyfen ; euen-wel houdt hy fterck aen

om inde pcile te gaen dienen , daei' hy maer voor weynigh

tijdts, om de plaetfe te ftoppcn
,
ghefondai wierdt , met

meyninghe van hem ftracks wederom t'huys te doen kee-

ren. Dan 'cbclietHe Gode aendefen fijnen.dienaer tot den

Joon van fijnen voorgaenden arbeydt noch een toc-maete

by te worpen , dat hy als een' offerande van liefde inden

langh-ghcwenfchten dienftfijn leuenfoudebyfettenj dus

vac hy 'cvier, en fterft, fooder nu ghewagh was van hem
in te roepen, als hy 'sdacghs tevoren ghefeydt hadde , dat

hy't met eencn dagh veel goedt foude maken', om niet

^^ , meer op fijne wederkom (te te dencken. P. Nicolaus Ia-

''z'an ^a- Hiot, gheductendc defen brandt, toonde al mede eaien oiv
ler Ia- vcrghelijckclijcken anderen van binnen, als hy van eenen
'^'^*'*

fiecken t'huys komende, en verftaende darter aen't ander

eynde vande iladt een iongh-ghefel opftraetc lagh , die ter

.
oorfalic vande hacftiglie fieckte van fijnen m.eefter was uyt-

ghefloten , op ftacnden voet derwaerts liep, en naedat hy

hem alle fijne kercke-rechten opendijckin't aenficnvan't

volck ghegheucn hadde , hem vande aerde opnam, en nae

'tpcü-'iuys droegh.

Maer 'tghene, de ftadt iieel in verwondetinghe (lelde,

^locck^ was de ghedicnftigheydc van twee gheeftelijcke dochters

vanT ^^'^" Antwerpen, die nae datfe haer vader-landt in ghelijc-

twee ken gheval ghetrouwelijck bygheftaen hadden, met raedt
gheefte^ vaudc Socictcyt nae Ghendt ghinghen , ende den ièluen

hters. dienll acn de krancke betoonden. Haer exempel verweck-

te terftondt dry andere , om in foo goeden wcrck aen haerc

Jborgherije mede-plightigh te wefen ^ diefè faghen dat van

vremde

d&c.

n
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vrcmde foo belicrc wicrdt . Doch (oo dcfc d'ccne voor,

•cii d'andere nac^ vier iiyt den dicnft introckcn , en fticr-

Ucn, bleet denlail wederom by de twee cerlk, die fchooii

datle menighweruen de lieckte behaek hebben , niet te min
rot noch toe van Godt altoos ghcfpacrt zijn ghcweelL
'tDiierde te Ghendc ai wat iangh dat wy dienden

,
ghe»

lijck oock te Brullel ^ maer te Macftricht , te Rocrmondc,
te Hal, te Lier, te Breda, t'Oudenaerde,te Cortrijck, te Wi-^

nocsberghen, te Belle, en to CalTel , niet teghenlbendc

'tgroot verlies van perfooncn, (oo Iangh als de lieckte felue

duerde.

Dit alles by verfoeck vande Magiltraeten in openbacre .
~

en bekende peftc, met aHbnderinghe der j^hener die'r toe '
'

iiytgheftelt wierden ; maeralloo groote perijckelen heb-ö/jf^'fW/^

ben heele huyfen en Collegien met de legher-fieckten ghe- -^j'?^-""-!^

loopen. Nae dat den aen-llagh op Cadfèint millucktwas, //J^^^^^"

bleuen euen-\\-el de foldaeten inden herft-tijdt op't veldt^^^^r-

ligghen. hier uyt en konde anders niet als iwaere iieckten-^'^^^^^''»

ontllaen, van de welcke terllondt niet alleen de gall-huy-

fcn , maer fchier alle de llraeten van Briigghe «vol krancke teT^rug-.

iaghen. 'tWas deerlij ck om fien, en niemandt eiien-wel en^'''"^'

hadder, oft immers en fcheender deernilTe mede te hebben:

ioo verlaten waerenfe van gheeftelijck en wereldtlijck,

tot dat wyer de handt aen itaken,en-, niemandt uytgheno-

men , alle die van 'tCoUegie hen tot dit werck van berm-
hertigheydt beganeii. Dcrthien viclender nvt vermoeyt-

heydt cndc de fwaere lochten in doodtlijcke krenckten,

waer vander vier, endc onder die den Reclor fclue, hiui
'

'lenen verloren . Niet beter en liep het af 'siaers daer nae

met het belegh van Berghen op Zoom , naedemael hec

krijghs-volck in't opbreken door d'omligghende plaetfen

verdeylt ouer .il groote onghclondtheydt mede braght,

1 1 i i Ion-
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te Mcche {ondcdïngh. te Mechelen eii t'Antwerpen, daetmen bo«
^"' uen de gaft-hiiyfen ( die't niet meer en verdroeghen ) op*

alle openbaerc plaeticn d'aerme menfcheii fagh liggheii:

van eene vrcmde {leekte ileruen : die foo bchaelijck was,

datter te Mechelen vier van d'onfe , allegader uyclkke-

lijcke mannen afgheraeckt wierden ,. en llieriien r maer

^^^^^'".t'Antwerpen 'thuys vande ProfeiTcn een enckel gaft-huys

fcheen te weien : dertigh fefFens vattede de quaele , en vier

infghelijcks ghinghendcr mede deur, die voor den prijs

vande gheeflelijcke en lichamelijcke bermhertigheydr,

( wantfe en Paftoors en Celle-broeders fchier t'faemen wa-
ren ) het eeuwigh lenen kochten.

inHol^ Inde Vereenighde landen van beneden heeft haer aL
landt mede defe liefde vertoont, alilcr ouer vier oft vijf iaeren

Jeracht inbegrepen in ghelijcke iterfte acht van onfe Patres ia

cp een den dïenft vande behaelij cke fieckte ghebleuen zijn. De

*PV^\ Geufen felue van hunne (ielcn-troollcrs in't ghevaer verla-

vmd" ^^^^) betrouwende op onfen ijaer ende al-ghemeync liefde

fcfle. deden ons alldocn roepen, ende aenvccrdden 'tCatholijck.

ghclooue, om (alighlijck te Ikruen.

Meer en dient luer niet af ghefeydr,om reden : Axt fcIue

brenghe ick maer onbelchccdclijck by,,londer voordere

omftandigheydt ; om te toonen hoe dat wy acn niemandt

oniè liefde in duldaiiii:^hen noodt en willen laten ontbre-

ken , daer buyten de liclen anders niet , als de fchoone

öffvra- doodt voor ons tehaelen en is. Ick wete wel datter al fom-

^^
^;^^^^^ mighe gheweeft zijn , die ónfe rechtfinnigheydt die wy

Aiijfie; ^^^ defcn dienfi: voor hebben, met het fiioervan hun' ey^

ghene begheerlijckheydt metende , met volle monden
uytifroydcn^ dat wy ons profijt hier in faghen , meynen-

de dateer wat wonders in ftack , fonder 'twelck wy daer

foo niet en fouden nae vlammen. Dan dat defe deughdc-^

iaec-
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Jacckers ( die hun hoofdt doch in alle gaten fteken , en wcrdt

met alle dinj^hen willen bemocyen, om van alles, behal- ^-'^''^^^^-

Lien van hun eyghen ghebreken , t'oordeelen)eens aenwij-
^'^^^°

fen, wat profijten wy daer by ten tijde Vvin veerthicn iae~

ren t'Antwerpen ( 't fclue is van andere plaetjfen
)
ghehaelc

hebben-, en ick ial hen in teghen- deel verfekeren, dateer vry - •

al wat veel van onfe aermocde in ghefchoten is, midts hcc

ghetal der uyrgheftelde Patres by wijlen den noodtdruft,

die ons toeahefchickt wierdt * verre te bouen crhindi.

cnde de felue daer-ai-tullchen ordinantie hadden van

gheen' aelmoelTen ten opfichte van defen dienft t'eyfchen

oft t'ontfan2;hen : waer in , roolan^h alimen niet en kan~ •'O
-toonen , datfe hunne ghehooriaemheydt te buyten ghe^

gaen zijn, doetm^n hen, ende de Socicteyt mede, voor-

waer groot onghelijck , datmen 'tichijnlijck werck van

eene foo forghelijcke, en nochtans foo ghetrouwe, Chri-

ftelijcke ghedienftigheydt met d'onbehoorlijcke blaeme

van afgunftighe tonghen wilt llaen , om 'tfelue te verduy- " ' '
*

fleren oft te verdrucken.

HET VIERDE CAPITEL.

V^^ 't^hmc de Societeyt 'm Diijts^NcderUndt '

.

gheleden heeft. .

_

DE N heylighen Ignatius hadde wel eene maghtighc De So^

vlote met al haer ichipf-crhewandt teghen de ket-
"-^"/^

terijen en alle vijanden van Godts eere toegherult , doch Duyts-

( ghelijck den vermaerdcn Doéloor Nauarrus plagh te (eg- Neder--

.^hen)aen die en foude noyt llorni ort onweder ontbreken: '^" ^*

inder voeghen dat wy ons al mede in Nederlandt niet en

ï i i i 1 mo^heii
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mog;hen van mcnighe vlaghcn verwonderen , die ouer de

Societeyt ghelianghen ende ghedreuen hebben : te mcer^

alsnicii fiec door Godts ghehenghcnille gheichiedcn, dac

wy teglien windt en tije (tot leedc van onfe vijanden)

daghcfijcks noch eucn llerck opfeylen.

vande 'Dc ketters (
gheUjcker doch ghecne ghcmcynfchap tuf-

kcttcrsy
jf^;!^^^^ 'dichtende de duyfternillc en is ) hebben hun mee-

rte ghefchut teghen ons in defè landen ghelod , als fy

merckten dat wy ciaer enckelijck op uyt waeren^om den

bafilifcLis van hunne dolinghe in t ey te vertreden . Wat
leughens en hcbbenic niet verfiert ? hoe vele fabels niet

c^hedicht ? hoe menighe vaUchcydt niet fchalckehjck voor-

g;hewendt ? om acn de wereldt t'öuerdringhen dat wy
ongherufte ghecllen

,
gheveyfde politijcken , oprocrighe

al-teftieren ", iae bloedrghe Coningh-moorders waeren.

doorPee- Eenen Ipedingh , met naem Peeter Panne, nae dat hy nu
ter P.in-

£jj^j^ middclkens in ondeught vcrquill , ende opdebier-
^' bancke door de kele hadde laeten loopen-is om fijne

fchuldcii: vluchtigh gheworden, en te Leyden aenghedrc-

uen. Hier zijnde in't iaer 1 5 5> 8. beroemt fich ( men weet

niet oft uvt gabberinghe j oFt uyt vertwijfelinghe , cft

nyt oprocyinghe , oft , 'tghene waerfchijnehjcker is, uyr

losheydt van herlTenen ) dat hy in'r landt ghekomen

was om Graue Maurits om te brenghen. Waer ouer be-

fchuldight, ende op de pijn-bancke ghefmeten, foo hy

d'ecn voor, en d'ander nae, en daghclijcks iemandt nieuws,

uytklapte van die hem tot dit moordt-dadigh ftuck ghe-

raden ende uvtghemaeckt fouden hebben 5 valt ten laet-

ften , met de hope diefe hem gauen van t^ontkomen , op
^'^

^'^l
de ïefuiten. tWelck als hy m^rckte dat aen de Heeren

VJ^IT- wel beviel , fbo laet hy van ctit eynd^ een heel klöuwc

fchni- lcu^:>'heneii voort atUoopen. Den Recloor van Douay
^'l^^'

^
- ^ had-
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haddc't hem in2:lieaheiien, den Prouinciael Oliuerius Ma-
narxus hadde hem eene rente van vier hondert guldens

daer toe belooft , iaerlijcks t'Iperen t'ontfansjhen daerfe

befct was : hem was cenc Canonickfdije voor fijnen foon
toeghefeght , en bonen al , eene groote kroone inden he-

mel. Hier op hadde hy ghebiecht en 'tlichaem des Heeren
ontfanghen. Allegader olie inde lampen vande rechters

van Bab)4onien5 die den aermen fot ionder voorder on-

dcrioeckter doodt verwij fen,ende de fententie tot lakin-

crhe vande lefuiten in alle Lielen doen uvtiiacn. De ket-

ters naemenfe ouer al aen voor de waerheydt-, de Catho-
b jcken d'een fns d'andcr foo ,. nae e^hefinthcvdt , 'tm eerder

deel vanden ghemeyncn man , die ons niet en kenden,

helde nae het-vonnilTe;. te mcer,om dat dicrghelijcke mare
in Vranckriicxkende Eniiclandt achter onien riiedic ainah.<

P.Collerüs fiende dat ons deic blaeme fchicr ofr mor-^^^
ghen teghen de ichcnen moght fpringhcn, indicnic onbc- vvordt

beandwoordt bleef, nae wetteliick onderfocck weder-
i'"'!''''*

ieghtle Ichrikehjck met eenen toon meer als van feifiah bcand-

leughenen, m de wclcke fich den nyt(innighen dronckaert "^^^^^^^

vergrepen hadde. Dcfe verweyringhe ghelijckfe tot bhjd-
fchap vnnonfe vrienden diende., alloo ftrccktcfe tot ^roo-

te fchandc vanden Magiftraet van Lcydcn : want zijnde

met de (rhetnvaheniiTen ( die verfchcvden lieden, des ver-

focht 5 terilondt aen de waerheydt gaucn ; aen 'tHof vnn
HoUandt ghefcnden ,.ende de rechters^ beroepen om 'rghe-

ftreken vonnide te houden ftaen^ hebben ftiUekcns d'een

en d'ander de vuyle-bruydt^ fonder eens t'andwoordcn,

bedeckr, en met een heuich doodt-blocden begrauen. Soo
verdween dit gheruchr als eenen opgaendcn domp voor
taenfchijn der fonne , en liet de Societcy f bv vijanden al-

foo wel als by vricnden^inT: belit vanhaere onnooièlhcvdt.

liii 3 Die
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Morde Dit cn \vas euen-wel d'ecrfte kladde noch niet, die ons
'^^^g^^-^ de ketterij e dies aenii^aendc ghefochc liadde aen cc lian-

Meten' '^i^i^^'^- In de belegheuuighe van Steenwijck fes iaeren te vo-

ren blicièn d'Engelfchen aen Mauritius fijn' oorcn vol, dat

P. Sameiius, die'r binnen was , met de Coninghinne win

Schotlandc , Maria Stuart,, teghen Elifabcth Coninghin-

ne van En gelande aen^hefpannen hadde, om die van
«^ ••11 "1-1 1

kante te helpen. Hy was eenen tijdt iangh biechtvadec

van Maria gheweell : hier uyc hadde den lafter fijnen

oorfprongh ghenomen , en foo veel op Mauritius ghe-

wonnen, dat hy alle goede conditien aen de belegherde

beloofde, midts fy hem den lefuit Samerium leuerden.

Macr dit wierdt.hem afgheflaghen, als bouen ghefeght

is , waerom hy 'tbefpreeck oock afghingh. Niet te min

wierdter ontrouwelijckindc fake ghehandek ; want d'En-

die nae gelfchcn vonghen defen Pater-, en foudender op ftaende
de doodt yoetcn door hunnen krijghf-raedt fpits recht oft onrecht

sVmerim^'^^^^ ghedaen hebben-, en hadden de Coninghfchc fol-

f.ae'^. daetcn nii:t gheweyi^hert ibnder hunnen Pater uyt te

trecken. Dus wiercit Iiy van Mauritius om der.eere wille

uyt der beulen handen ghetrocken : die hunne tanden nu

alfoo verre op fijne doodt ghewet hadden , datter aireede

.eenen ion^hen fielen-trooller omtrent was , om hem tot

afftandt van fiin ^helooue te vermacnen: den welcken foo

gheducrigh aenilondt en riep , Leert de'Svaerheydt njxn ?nj,

Leen de ^merheydt ^an my \ Samerius nae een langhmoe-

digh llil-fwijghen, den lecker onder d'ooghen fiendc, doet

den hoedt af, en vattende fijne grijfe hayren , feghtouer

luyde ; Als immens d'een hy d'ander de fi^aerheydt haelen fou-

de, foo moefte ghy die njm mi]nen ouderdom kpmen leeren.D'En-

gelfchen namen Mauritius defe beleefcheyt feer quaelijck

af, doch moeften ghedultin fijnen wille nemea: hyhad*

de van

•. -
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de van fijnen vader den Prince van Orajgnen gheleert, de

lefuiten meer door liil in*c bedeckc , als in't openbaer door
<^heweldc te vervoldien.

Met watbehendigheyt defcn ^tghemeyn ballinghfcliap Door d-n

vande Socieceyt in't iaer acht-en-leuentigh door de Sta-
^^^^J;

ten cc weghe braght,gauen de kromme-fpronghen uyc, die ratgnen^

hy met ons Collegie van Antwerpen ten felucn tijde ghc- t'Am-

bruyckte : want uyt defèn klauw fult ghy den leeuw in werj^en^

fijnen anderen handel kennen . Nae d ontij diglie doodt

vanden grootcn Commandeur Requefens nacmen de Sta-

ten vande landen de rcgeringlie aen , Wie en foudc niec

alles goedts van oniè evghene patrioten verhopet hebben?

noyt en ghingh het ergher ; met hun verbondt inde Pa-

cificatie van Ghendt hebbenfe 'theel vaderJandr in on-

drao;ht en bloedii^he oorlo2;hen aheftek ? 'tEerlle dat de

Geufen riepen , was : Spaignaerrs en lefuiten uyt ; dele ^

waeren de fplinters in hunne ooghen , e?idc de ftronckel- '

fteenen
, waer aen fy hen ftieten . tcghen de Spaignaerts

nam den Prince de wapenen aen j teghen de lefuiten fijn ., ,

ghewoonlijck voiTen-vel , om datfe van't volck beminde^

wierden. Hy doet onder de handt naedencken flroycn,

dat wy't met de Spaignaerts eens waeren , en dieshal-

uen èttelijcke quintaelen poeders heymelijck in ons Col-

legie t'Antwerpen hadden laeten inbrenghen , om een

deel van henlieden die ronfent verborghen laghen ^tot

uytplunderinghe van de ftadt da(^r mede te verfien. Niet'^-vr hj

fchoonder en focht het^ grauw , om eenen oploop te- ^^^Z"'*^^'

ghen ons huys te doen , ende 'alles te roouen. D,us ghingli «/.;„^^,^

het fpel eens op den noen aen , als by goeden ghc val de r-r},

deure des huys ghefloten was . Een deel ongheiacten ga-

fien meynen de poortc meteenen niail-boom inden vloer

te loopen ^ om ons allegader te vermoorden. En voorwaer

'tfton-
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tftondtcc kaïupcrliick glieiiGccrh ^ en Iiaddc den Goa.-

uerneur mee den Sehout niet by tijdts inde weere ghe-

weeft, en nac onderfoeck verklacrc , datter niet af en was

van't al ï^Kene men ons ilaegaf. Hier mede ^^acrdt het op^

7Jndt:, 1'ocr wel op dit pas gheftilt 5 dan verhiet lich fterckcr

mee de vcrklaeringhe die'r teglien Don lan d'Aullria als

vijandt vande landen uytgongK . Want ghclijck wy voor

fijne vrienden ghchoiiden wierden , foo hebbenfeons alle

moeyelijekheyt aengliedacn,ten eynde wy van felfs 'tCol-

Jcgie en de de ftadt ruymen louden : fy breken meer als Te»

iienmacl op weynigh tijdts in ons huys 5 en doorfniit-

- felen't van onder tot bouen j macr noch wapenen , noch

ioldaeten , noch ^hcldt vindende ( datfe wel 'talder-

meejft fochten) mctfenie alle de deuren toe, behoudelij ck

eene tot den uytgangh, voor de welcke fy noch wacht

ftellen^die dagh en nacht de Patres moeyelijck viel,en hun-

ne rulle Hoorde . Doch hier door en befwecck hunnen

moedt noch nier^om de ftadt te verlaten.

tegk ons Wat raedt dan voor den Prince van Oraignen, op dat
twee l^y f]jj^ opftel doch uytwerckc ? Hy verdenckt cenen eedt

tot beveftinghe vande Pacificatie van Ghendt: maerfoo

w y deicn noch at'-lloeghen , uyt kracht van onfe Conftitu-

tien, die ons fcherpelijck alle bemoeyinghemet laken van

Staet verbieden, vondt hy noch eenen nieuwen tot naer--

der achter-deel van Godt ende den Coningh, die Gheelle-

lijck en w^ereldtlijck moellen fweeren teghen Don lan, en-

de allen fijnen aenhangh. Wy en waercn fbo (Iccht niet, of

wy en ben^erckten wel dat het op ons ghemunt was,nac-

demacl alrecde een gocdt deel van d'andere Gheeftelijck-

lieyt ( niet teghenllaende datfe van ons ghewaerfchouwt

wierden , dat het op eene veranderinghe van Pvcligic aen-

Guam)de huycke nae d<:n windt begonilte hanghcn^endc

in

•VOüï
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in plaetfe van hunne fchapen voor te flaen,met de wolucn
te huylen. Soo dan, als ons delen eedt voorgeleghc wierdc, ^le de

andwoordde den Recleur P. Reynerus Reyneri , dat het Soctcteyt

ons door de Confticutien vande Societeyc ongheoorloft
'^l^J^,

was dien te doen j voorders dat hy tcghen den oploop der
'^

ghemeynte ( waer mede fchecn dat hy ghedreyght wicrdt)

op de Godtlijcke ghenade betrouwde , diehemende de

fijne totter doodt toe in fulck eene gherechtighe weyghe-

rin^he niet en foude ontbreken. Om demoedi^Mievt van

dele woorden , begonftmen , door het opruyen vanden

Prmee van Oraignen, de Patres nu meer te benauwen, en-

de onder den man van onfe aenftaende doodt re mompe-
len : 'twelckals onlc vrienden ghewacr wierden, macck-

cenle foo veel by de Heeren , datter dry van de wel-ghe-

linde tot ons quamen met den eedt, die nu fchier van alle

de Gheellelijckheyt ( uytghefondert de Minder^broeders,

die neiFens ons ghetrouvve bleuen ) onderteeckcnt was : fy

biaghcen met fmeecken en bidden alle moghelijcke rede-

nen by, om de Patres om te fetten. Dan al te vergheefs,

mits daer intereil van Godts dorie aenhinali. 'thoodifte

dat fy verkreghen, en wy gheerne toellonden, was, dat wy
ons , behoudelijck het wel-vaeren vande Catholijcke Re-

ligie en de hulpe der fielen,voorders gheene faken van oor-

loghe en fouden onderwinden.

Maer hier en waeren de Geufen niet mede vernoeght, wacr^

die 'sdaec^ns dacr nae op Pinckfter auendt , heel vroe^h in orn'tQU

den morghen-ftondt 'tCoUegie quamen befetten met laft rftvvon

vande Heeren ( foo fy hen lieten verluyden ) om de leiliiten 'vmde

tot eenen toe allcgader uyt te hongheren. Sy ioe^hen de ^^'^i^"*

kinders uyt delchole, en 'cvolck uyt de kercke, (y floeghen

eene latte voor 'chuys, als ofFcr de pefte gheweeft hadde,

cndc en lieten nicmandr uyt ofc in gaen. In dcfe<»r voeghen

Kkkk tiepc
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liep'c afop Pinckiler-anendr, Op den daghvan 'cHoogli-

tijdt feluc kiyddcn de Patres een' half-ure langli hunne
kloeke, om 'cvolcknae ghewoonce te kercke te roepen:

'twelck foo het met hoopen aenquam , ende van 'tket-

.u ..rh terfch ^hefnorre i^heftut wierdt, foudet bvkans meer.icren-
AIS OOCt^ O O

_

-' J

dekcrc' oproer tuflchen de partijen oncltaen hebben. Doch den
%• Borgher-meeller een goedt Catholijck man, dic'rtcn aen-

gangh quam, flichtede de Iwaerigheyr, en iocgh de canae-

lie van daer: macr hy hadde nauwelijck den rugi^iie ghc-

keert, of fy enkomen met een meerder ghebaer weder
aen, en trecken oock hunne deghcns, mee drcyghemenren

van inde kercke te vlieghen, en ghewclt aende kfuiten te

,.^ j
doen , welcker laetften dagh nu verfchenen was. Men

^jvelt loopt den Borgher-mcciler nac: maer delen nu ouermanc
fl'cfw, vande menighte( dieghccn ghehcot en gaf) moefteièlue

aen*t oproer wij eken, en fich verlchooncn, nacdemael

daer ^hcen ontfi^^hen was, ende den Prince van Orai^nen

aen't ghepuffcl den voet hier in gaf; dat iiji^ie maghc
ende authoriteyt oock mede ten eynde was. Dus 'tier-

moon ende de lactfte Miilê nu uyt zijnde, vaüenfe met ge^

weidt inde kercke , (pannen hun roers, trecken hun rapiers^

f« /c/;;V-o!ririni^henden P^edreur: den welckcn , foo iemandt van

eaJn^ d'andere Patres Wilt teghen den op-val verweyren, worde

Tarer, vande onveiiaetcn door de lacriftie ende den hof tot in'c

huys toe met verfchcyden mufquet-fcheuten vervolghr^

daer hy euen-wel ongheraeckt af quam by de refte van

'tCollegie, de welckc aireede op de bouen iacle verfiemc

was, om de doodt (waer tocfe malckanderen met omhcl-

finghe van een' ongheveyfde liefde verweckten) kloecke-

lijck te verwachten. Onder-tuiTchen wordt P.Boccatius,

(die de beeldt- llormerij e van Leeuwaerden foo vromeiijck

V/ederflacn hadde ) ind.xchtigh dat den kop nKt hetH. Sa-
.

' . . crameat
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cramenc inde kercke ghebleucn was, cndc ghecne perijcke-

leu ontficnde, duinght dweers henen door de ghcwapen-
de mannen , langht hem vanden autaer, en keerc naelljnG

mede-gheiellen , tlijuende elck een , die dit vry-mocdigli

ftück aendidi , öft verflaecrhen ouer fulck een onverfaeft-

ncyc , óft door Godcs tecrhenwoordi^heyt maditeloos ca
beltaen.

Ter wijle dan dat de lammerkens met hunnen herder

de vleefch- bancke ver\vachten,om (ghelijck't fich lier aen-

fien) eerft-tijdts ^hekeelc te worden, maken hen de foldae- f
"^^'-^^

-

ten meeftcrs van't huys , en komende ter plaetfe daerfe vcï-jitrs van.

gaedert waercn , ondertaften die feer nauw, van onder tot ^-^ ^V^>

bonen : 'twelck ghedacn, leydenfe langhs de facriftie door
de kercke met eenc ftille trommel nyt nac de Schelde. Nae kjden ds

een vaendel dat voor^hin^h , volsihdcn de Capiccyns en- ^^^^'''^^^

de andere officieren, tullchen dele ende de loldaecen in't
^^^'

midden de Patres rondom befet. Acn't waeter wordenfe

wederom een voor een Icherpelijck onderfocht, ofse iet

mede ouer hen drocghcn-, maer v/atfè klopten oft taftedcn,

en konden euen-wel, noch doen, noch te voren,den voor-

noemden kop achter-haclen-, Godt niet willende ghedoo-
ghen, dat het broodt fijner lictfterkinders vande onbc-

fchaemde honden mif- handelt foude worden. Sybleuen
Gene goede poofe op de Schelde nac't tije wachten, om
met den eerden vloedtnae Mechelm te vaeren.

Hier beghint nu den vos wederom fijnen aerdc in't .

^^^erck te ftellen. Den Prince van Oraignen , die dit al be-
^^^^'

ileken hacide,ontbiedi: langhs den eenen kant aen die van „jj"

Mechelen , datfe ons wel moghten inlaeten , dan als een volghtfe

weder- willii;h ende uyt Antv/ernen diebamien volck, '^^^ ^^''^'

met en ioudcn oy hen laeten vernachcen. Aendcn ande-

ren kant feyndt hy fefl:ii:^h ruyters uyt , die ons nae 'tver-

^Kkkk z
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^^^^ ^^^_
drijf Liyc de felite jftadc onder weghen allegader foudeii

moorden: ncdcrliouwcn cnde matfen. Doch Godt bewaerde de fij-

ne: want foo hen den Magiftraec van Mcchelen dorden
doch dit vanden Prince nii voorghekfen 3. ende fylieden alle 00-

Verlost
ghen-blicken de doodt voor ooghen hadden , om eerll-

voets buytcn de poorte vermoordt te worden ^ qnam daer

een cornet peerden by bevel vanden Archf-hertoghe

Matthias (aen wien des Princen fiiycken ah'ecde ontdeckc

waeren ) uyt Lier gheiondcn ,. van ons onverhindert nae
Louen te gheleyden : 'twelck eeiien dagh oft dry daer nae

^i ghefchiedde ( want die van Mechclen de mcyninghe van
Matthias nu veritaen hebbende^ vry w^at fchooii der fpracc-

ken, en nytftelvan tijde gauen) als wyghcHjcker handt
met de Minder- broeders ( die de feliie kanile t'Antwerpen
onderftaen hadden ^ ende in de fcliie herberghe by ons te

Mechelen ghedronghen waeren) ghetrouwelijck tot half

weghe ghebraght, tuAc aldaer aen twee hondcrt pcerden

cndc foo vele voet-knechten ( die van Louen te ghemocte
ghefonden waeren ) met eer-fcheiiten en bly gheklanck

vande trompetten aen weder fij de ouerghclcucrt wierden,.

:,
' Den GouLierneur verwachtede de ballinghen biiytcn de

poorte der ftadt, ende nae dat hyfe met een eerlij ck ont-

hael bewellekomt hadde,^ leydele met ccï\ aLghemeyne
blijdfchap des volcks , d'eene nae hun Cloofter ^ d'andere

nae hun Collegie, op den 11. Mey van't iacr 1^78.
hyfoeckt Middclertijdt was den Printe van Otaignen belïgh om
''!^e^J

de v/el-ghefinde van Antwerpen , die hem den wijt v:irk

fchccmn, ons ballmghfchap gauen, met ghefochte redenen van Stact,

( die hy oock fonder befluyt liet in''t licht gaen ) te ver-

bloemen j dan Godt dede onfe on fchult langhs eenen ande-

. icn kantj met eenen flagh van fijne rechtveeudigheyt, te-
'

ghen eenen onverlaet uytberften. Nae dat wy nu verdie-

.
.... uen^
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uen, ende 'tCoUcgie met de kercke ghcplunderr waeren, Strafe

wierdter eencn rabaud ohevondeii , die om fijns s^heliick
"'^'^^ '"^'

gheboefte te vermaken een fchimp-fpel aenftelde, dat hem i;aHd^,

op den leliien dagh noch ten naghelen uytfwocr. Hy floot

fich binnen de deiire van^t Collegic , en ftack een bullcl

ftroys met een wit roeyken ter vcnfteren uyt : fijne mede- <

comedianten^j d'een voor en d'ander nae, quamcn kloppen^

om in te zijn; acn dcwelcke hy t'elcke reyiè met een luyd

ghelach voor andvv^oorde gaf : Wat duyuet ijdt hier al te

kloppen ? enjïet ghy met l^at teeck^n datter uytfteeckl ^ alle die-

hier ghe^oont hebben^z^n tot eenen toe njande peflilentie ghe^

Jlaghen. 'tSpcl ghedaen, keert den fpot-voghel nae huys, cn^

met hem de Godtiijcke wraecke op de hielen: wantpp^

den feluen dagh, daerder anderffins inde heele iVadt gheene

fiecktc en was, wordt hy aehterhaclt, ende fijn huys vande

peflc ghcraeckt.

Vele diergheUjcke vervolghinghen hebben wy eklers -^^"^'X"'^

i^heleden. inder voci^^hai dateer van feuen Col!.e2:ien niet £1.^^^,

meer als twee, te Lonen, en te S. Omer ouerbleuen. icghmgen,

Maefl:richt kreegh den Borgher- meeftcr felue een fofflet -V^^'*^/"

vanden Gouiiernear, om dat hy fich te^^hen onfe uytfeyn-

dinghe Helde. Te Briigghe quamenfe ons nu met bloote t^ ^^f*g-^

poignaerden van binnen, dan met verfcheyden mufquet-^/ '

fcheuren van buyten , en andere ontiichtigheyt fbo langh

qLiellen,dat wy ten laetftcn door beuel vanden Magiftraet

de Itadt rnymen moeften. Te Nimmeghen wierdt P.Lco- te Nim^

nardus Kedeluis niet alleen nyt het huys , dat ons de ^^'^^*"*

moeye van P.Petrus Canifius wettelijcfc ghegheuen hadde^,

macr oock uyt de ftadt met P.Ioanncs Aftenfis verdrenen.

P. Aften fis wafler niet langh te voren Choor-deken ghe-
.;

weeft, en nu fcdert fijnen ingangh inde Societeyt , van.

Geulen weder ghckcert, om de borgherije in't oudt ghe-

Kkkk 5
looue
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looue tcghen {btnmighc nieiiw-ghefinde vanden Magi-
ftract tevcrfterckcn : wacr mede ioohy onvcrmoeyelijck

befïgli was, wordt van fbnimighe boeuen aenglietaft,

ende ter ftadt uyt nae een byc^heleahen bofch ^helleurt»

dacrfe den weerdighen man fijne kleederen uytfchudde-

den ,5 ende deerlijck (hoe wel met fijne groote vreughde,

dathy voorden naem Christi veifinaedcheydt moghc
lijden) met doeken floeghcn.

VFrcet- In alie dcfe ouedaften bleef de wreedtheydt der ket-

^^^^^"^'"^^ teren nocli al buyten de paelen van blocdt-jftortinghe,

maer onlanghs te Maeftricht heeftfè den Commandeur
GoKleyn heel ouer fchreue doen loopcn. De Sodcteyt

die bleef daer nu in 'c vijfde iaer, volghens 'tbefpreeck

vande Capitulatie , in hacr Colleaie ende diewoone-
iijcke dienften, niet fbnder vrucht en bekeeringiie van

eenighe mcrckelijcke hoofden. Hos foude de ketterije

<loch voor haer ooghen dit konnenficn, en langher lij-

den? men focht maer den klippclom den aermenhondt
te flacn . Daer was verraed: teghcn de iladt ontdcckr,

hier modlmen de lefuitcn (koilewat wik) by fehuldt

oft onfchuldt , met liil; oft gheweldt , inrrecken om
plichtigh vande ondaedt te maken. Dus rijghtmen hen

op, nietdatic 'rftuck aenghclcght, maer immers kenniOc

daer van ghehadt hebben. \¥at moeyten vry door Co-
nin^hen en Princen deden , novt en heeftmen de ^he-

biedende Heeren konnen verwilli^hen , datfe in eene foo
• -f

ghewightighe lake by vorme van recht louden voort-

^aen : fy voeren met hunne bitterhevdt, door : 'twas ^he-

noegh dat Golfteyn fijnen bloedighen moedt door een

Jfc^^^^^'^Janghiaem vier aen de Icfuiten moght koelen. Dus pij-

"^Z^ iiight hy eeril P.Gerardum Pafman^daer nae Philippum

^^^/- Nottin^ ettelijcke uren met grouwfaeme tormenten, ten

» laetftcii
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liecften oock P.IoanncmBaptiftam Boddens, een trefFc-

lijck man, die'r Re6lcur en van grooten acnfiene by den

Gouuemeur was, omtrent de vkr-en-twintigli uren^dagh^^Vi^^^?^.

en naciit lan^jli , fondcr ophouden , in ccncn llekenden '^'<^^^ ''^^^

hals-bandc, op eenen fcherpen diy-voet, voor een onghe- '*

naedigh vier, waer mede hy hem allenghskens tot kif-

fens toe braedde. Dat de Broeders in Chrifto, ioo
fy hen

noemen (die dit fevt nae der handt met szhedruckte leu^rhe-

nen hebben ghefocht te verlchoonen ) nu eens bykomen
met hunne lieue iaechtmoedigheyt, en d'Inquificie bLie-

. men , eenen Golileyn fal alle de beulen van Spaignen-

befchaemen. Nae dufdaenighe torment-en heeft hyfe doen
^^^ ^^^^

onthalien, aliie van te voren allegader op't fchauot hun- «''^^'^^/-

ne onnoofclheyt voor Godt ende de menfchen opentlijck-''^*

verklaert hadden. Den Fvcdeur P.Boddens nu verwefèn

fclirecf den naevoli^henden brief aen den HcrtOi^he van

Bouillon Gouuerneiir der (1 ad t (wiens afwelcn dewreet-

heydt waer ghenomen hadde ) uyt den w^elcken''men de

waerheydt fpeuren kan, indienmen immers ghcloouai

wilt aen een Religieus man , die nu ter doods ghingh,

om fijn lenen voor de vier-iehaereGodts te verandwoor-

den. Z'pjnde nu ter doodt '-vcr^pefcn ^ hebbe my njerfloudt defe Brief

l^eymghe letteren aen V.Excellentie te fchrijuen , om die te be- '^'^^" ^•

dancken n.;oor dik wnfle ende eere die ick^ hier te Maeftricht njcin
^^^ ^^^^

hder ontfanghen hebbe, lckj~uerkliierc dat ick^ltoos eenen feer ghe- Goumr,'

! trow^en enfeer onderdaenigen dienaer njm V,Excellentiegeleeefl "J^^
^^^

ben, en dieshduen bidde de felue, datje ghedient zy njoor eene
i(j^j_^^

ghelvijje Ivaerhejidt defe fke te gheloouen, die tck^op mijne Ja~ .

Itgheydt, ende op de ghenaedighe fententie ^Godts (die my bin--

nen luttel uren te ^uer^achten faet) 'uaflelljck^njerfekeres dat ;- .

ick^ njoor d'ontdcckin'jhe njant ^erraedt ft^ycdck^Lin Landtf-

mun aireede met de doodt bctaelt heeft) int rmnfe noch di^

re^e.^
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reSïelijck^ noch indtreSïelïjcl^ iet daer afghe^^eten hebhe , njeel

mm dat icker mede foude ghemoeyt ghe^eefï hebben : dat kh^

Joo memgblveruen aen V. Excellentie mondelingh njerklaert

hebbe , hoe eyghentlijck^fulcksmet onfe Conflitutien firijdt ^ en

njandefelm ^erojremdt üy Hier opgae ick^Jlerueny en tot oor--

kgnd der "^aerheydt kujfe met alle recht[inmgheydt ende eer^

hiedinghc de handen njan V, Excellentie. Den alderghetrow^^fiej^

en meejl-verbonden dienaer hannes Baptijla "^oddens. Ick^ben
'

ghenoodtfaeckt door de handt njanden cippter te fchrijuen^ nac-

demael de mijne door 'tpijmghen onghebruyckelijck^gheli^orden ü*

uyt Maefirpcht den lo. Itdij 1658.

Dieper en wil ick dit pcrck niet intteden^dat noch werin
ïs vande verfche moort/t onnoofcl bloedt dat noch roockt^ ,

verdient eene vromere penna, die metter tijdt elders lal op~

ftaen , om de kloecke kampei's ic krooncn. Dit en moghc
hier niet verfweghen worden, om te betooncn , dat het

onnoodigh is verre bnyten 'slandts 011 er zee den laiiwer-

tack van martelie erghens in laponien te gacn naeiaghen,

die ons de Caluinilten veel ghereeder t'huys op on-
Trigaiil- fen eyghen bodem weten te bieden. Hoe wel ( om die

Chiiftia-
^^^^^ "^^^"^ woordt in*t voorby-gaen te raken ) de Hollan-

nis apud deis een groot deel inde grouwfaemc laponiiche vervol-
laponios ghinghe hebben, Wy leefdender heel gheruft , tot datfc

phisli.i.
^^ Heydencn en hunnen Keyfer quamen wijs maken, dat.

c.4. wy onder het dcckfel des gheloots nieuwe Rij eken waeren

j^^^r^^ komen foecken , om die aca den Coningh van Spai-

dcrSocie- gucn t'ondcrworpcn. Hier uyt ontllondcn de brandc-fta-
yt tot l^^en en moordt- kuylen , diele nu als fraeye Chriftenen

Undtfcle ^^^^ komcu voor ko'rtl-wijlc aenfchouwen. Doch, voor al

Cahum- den haet dienfc ons dra^^hen, en voor alle de vieren diefe

i^"' ons (loken, en fullen wy anders niet doen, als a^ienghe kg-

20. ' ^^^ van allerleye wei'cken van liefde oj/ hunne hoofden ^cr-

fade"
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gaderen. De kerckers van Brabandc nae hunne nedcr-laahe

van Calloo, ende noch dagheÜjcks die van Winocs-Ber-

ghe en Duynkercke
,
ghetiiyghen ghpioegh met wat eene

ghedicnftighcydtdeghevanghenevan ons voorkómenden
nae vermoghen gheholpcn worden. lek laete ilaen met
wat perijckclen en moeytc men hunne faligheydc in Hol-
landt feuie gaec beneerllighen* Nae alle welcke gheeilc-

hjckeen lichaemehjcke bermhertigheydt, indienie euen-

wel
(
gheüjck *t fchijnt) onfe vijanden willen zijn en blij-

uen, lullen wy den llrijdc moeten ghedooghen^ endeelck

voor ons hooft, tot ieder een van henlieden defe woorden
vanden H. Hieronymus ghebruycken : Ineen punt en fd^^^^^^-
4cl(t met IJ met kannen ghedvAgben , dat ick^ den ketteren fpae-

""^^"

ren, ende my feluen met Cathoüjck^ betoonen en fonde : m^heval

dït de reden njun ons a^erfclnl ü , fleruen k^n ick^, maer niet

frijghen.

Vande ketters ( daer wy gheene beteringhe af en ver-

wachten) is d'ongunftejae de vijandtfchap, al mede onder

de Catholijcken gheraeckt:wekker vele, 'tzy uyt onkcndt- DeSene-

fchap (die onminne maeckt) 'tzy uyt moedtwiUi^he boof-
^')'^ 'j^"^^

I 1/1 ^1 11111 r 1 1
ViWae

heydt ( dat wy Godt ende den mulder laeten Icheyden
) Catho^

de wapenen van hunne partijdighe tonghen dies te fchae- ^'j^k».

delijcker teghen de Societeyt aenghetrocken hebben, hoe-

men klaerder in't exempel van onfen Saligh-maker fiea

kan, darter gheenen haet bitterder en is, als van fijn ey-

ghen volck, en vande Gheeftelijckheydt onder maickan-

deren.

Sedert dat wy in Nederlandt zijn,noyt enilTer fchier

iaer fonder eenigh onweder hier oft da:r voor-by ghe-

gaen. Vanden beghinne af ftondcn de winden teghen

ons op te Louen. P. Wifchauen wierdt gheblaemt, Pater ^^ ^-oHet?^

Adrianus shekerckert , de Paftoors ftaecken de hoofden

Llll t'fa-
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t'famea om onfe dienilen te verhinderen , men fchreef

niclitbaere boeckskens^men verboodt de fcholen, men bc-

lallcdeons met foldaten, men ruyde de iongheydc teghen

ons op 5 OLier al fochtmen ons mondelijck en fchafce-

lijck te laken. Honderc iaeren heeft dit gheduert , cnde

noch en is 't gheen eynde . 'tHeel landt door , maer be-
t'^^nt^

(onder t'Antwerpen , waereii wy Dnc d'AUic ende fij-

* nen foon Frcdericus in den wegh . Den Bifchop Son-

niüs ende den Magiftraet , anderffins wel tot ons ghe-

(indr , weken aen fijn' af-keerigheydt : defen weyghefde

ons de wooninghcn, dien ontnam ons *tghebruyck vande

capelle : inder voeghen , dac wy dry iaeren langh buyten-

'shuyfè van d'eene plaetfe op d'andere moeften gacn MilTe

lefen. Tegen welckinterdid/choondat wyeenc PanfeUjc-

ke buUe verkreghen , om, onaenghefien den Bifchop, de

capelle t'hnys te ghebruycken j foo hebben wy nochtans de

hcLifcheydt voor ons recht gheftelt , ende de fake uyt eer-

biedinghe tot cenen beteren tijdt laeten henen fluyeren.

Onder-tLidchen vv^alTer ghewagh onder fommighe hoof-

den, datmen dele nieuwe Orden nkx en behoorde t'aen-

veerden. Van wekken inhoudt al mede de brieuen waren,

die den GouuerneuT van Antwerpen Frcdericus Perenot-

tus acn den Magiftraet fondt. Doch hy verand^erde eer

langh van ghefintheydt , als hy uyt fijnen broeder den

Cardinael Granuel verftondt, wat eenen goeden dienft

deSocieteyt t'Antwerpen aen de gheplundcrde borghers

Flnndc- van Mcchelcn ghedaen liadde . Duc d'Aluc hadde defe
nnghe

^^^^^ ^^^ hujx. acn fijn krijghs-volck ghegheuen, ten eyn-

A4eche- de dcfwatc ftrafFe van eene wanckel-moedigheftadt
(
ghe-

'^<^«- lijck hy verhoopte) alle d'andere foude in bedwanck hou-

den , en met een vafte ghetrouwigheydt in haere fchul-

dighe ondcrdanigheyt flapelcn. Dus wierden allekercken^

cloo-

m
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clooftcrs ende hiiyfen dcerlijck berooft , ende de plundc-

ringhe t'Antwerpen voor cenen kicynen prijs veyl ghe-

braght:'t\velck onfe Patres fiende, hebben uyt medc-lijdcn

eenwerck van Chrirtclijcke liefde bcllaen , en verfchcy-/#^M
den rijcke coop lieden uycgfiemaeckt , die 'cgoedt ten ^"/,V^J"
leeglillcn inkochten, en voor 'tfeluc gheldt ter imnilcr aen 'd:

fchaede aeii de eyghcnaers wederom ouerlietcn . DcnSJ-l'!^'""

heelen kerck-roof wierdt oock door eenen van onfè Pr ie- '
''

ilers achteriiaelt, ende uyt de handen vande foldaeccn ghe-

k.reghcn : boucn dien eene merckelijcke fommc ghcldts

door ons ingheuen en toedoen vande Antwerpenaers by

den anderen vergadert , om den meeden noodt van hunne
ghepliinderde ghebueren eenighfins re verlichten. De-
le onfe bermhertii^hevdc aaeyde foo wel aen den voor-

noemden Cardinael , die voot defen Archsbifchop van

Mechelen ghewecll was , dat hy door fijnen broeder de

Societeyt daer van dede bedancken : den wekken by defe

gheleghencheydt van dien rijdt af onfen vriendt bleef.

Beter werck en konden wy in fulcken gheval niet doen,

en nochtans en heeft het de quaede tonghen der wangun- wordt

lliijher niet mo^hen onti^aen. Eenen Relijjieus wcv<i:\zi'^^^^'^^^'

fich foo verre op den preeck-lloel , dat hem den Bifchop

Sonnius met 'tCapitel den mondt fnoeren moefte.

Hier mede en hiel den lailer euen-wel loo niet op ^ of

daer en wierden menighte van fabelen onder de ghemeyn-

te geftroyt, ende door eenighe vande Gheeftelijckheyt be-

veilight^dat wy de vrouwen leerden aen haere mans we-

derfpannigh zijn , ende onder den fchijn van heyhgh-

heydt t'onfen huyfe difciplineerden. Dit ieydemen op alle

waghcns en fchepen, en wierdt nu voor ghewis ghelioa-

den : inder voeghen dat men oock op den Magilbact

ernftelijck verfocht , te willen dit gherucht in achtinghe

Llll 1 ne-
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nemen 5 en neer (lel ij ck onderfoecken . Docli, dien was
wijfcrals fiilcks te gheloouen, en liet alles op lijn beloop.

Macr foo de nijdigheydt hier mede noch niet vernoeght

en was, heeftfe ons door de felue vijanden langhs eencn

DcSocie- anderen wcgh aenghetaft.Wy ghebruyckten byghedooghc

^^^\^!'^T de kercke vande Lieue Vrouwe-broeders, en iielden die op

z;vnle '"net grooten toe-loop van't volck/twelck nac onfè dienden
L.FroH- ende prcdikatien quam. Dit ièiirde fommighe andere, die

T''^^^^ niet en konden ^helijden dat de fonne in't water fcheen,
fiers ver- ^ '^ ' '

UtterL.'. ende dat felfs oock eens anders mans kercke door ons weL
varen foudc: daerom ghinghenfe de Patres,onder den deck^

mantel van fchande,teghen ons opfl:oken,aIs of hunne eere

grootelij cks daer mede verkort wierdt, dat eene oude Reli-

gie(ghelijck iy waeren)haeEen luyfler en byilandt van nieu-

we aenkomclin^hen moefte gaen haelen. Sy vermoghten
foo veel by hcn,datfe ons op eenen onbequamen tijdt hun-
ne kercke opleyden , ende op eenen fchup-ftoel ftelden.

Noch en is dit niet ^henoecrh oheweeft aen d'afkeerish-

heydt. 'tis omtrent vijftigh laeren gheleden , datfet met
allerleye blaeme ioo bondt maeckte, dat den Bifchop ghe-

noodtfaeckt wierdt onfe onnoofèlheydt met een openbaer

oorkondt van ghctuyghenille fchriftelijck voor te ftaen;

waerom wy ons te min verwonderen, al blaeft den feluea

windt by wijlen noch al t^Antwerpen, hy heeft nu by de
tachtentiah iaeren in dat ^at gheftaen.

tGhene tot noch toe byghebraght is , wierdt fchier al

in't ghemeyn met eenen blinden aenftoot ghedreuen,fon-

dcr eenigh wit in*t befonder teghen de Societeyt voor te

laere lee-
^^^^^ben. Tuffchen beyde zijnder verfcheyden partijen op-

rmghe ghcftaen, waer van d'eene onfe leeringhe, d'andere ons le-

^t/or^f uen en manieren laeckte. Een vermaert Doóloor van Lo-

^.„^
' uen hadde moeten by bevel vanden Paus fommighe fijne

leer-
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leer-ftuckeii opentlij ck afgaen iii't bywefcn van P. Fian-

cifcus Toletus , doen noch lefiiic , maer korts daei* nac

Cardinael, dier als Apoftolifchen ghefandt daer toe ghe-

fchickt, ouerftondr. Dit konden fommighe vandeThco-^'oor de

logifche Facnlceyt niet fwelglien,fondcr de fciiande op ons ^''^^'^^'-

te verhaelen.Om hun hayr dan wederom te krijghenjfpan- Ti^.coio.

nenfe t'famen teghen P. Leonarduin Leffiain aen, en trec-^^z^^f^^

ken, noch ter goeder trouwe , noch ten rechten verftande, ^' ^''^'^•'>

een-en-dertigli voorftellinghen uyt iijne (chriften , die hy

vande predeilinatie^ende andere dicrghelijcke punten,aen-

gaende de voorfichtigheydt Godts iii'c verkiefcn der me 11--

fchen tot de glorie, voorghelefen hadde. Defe gaenfe. Ton-

der den man tehooren fpreken,niet alleenlijck vermaken,

maer oock verwij fèn, als oKe niet Cacholijcken waeren,

en ghemeynfchap met de Pelagianen ende Semipelagia-

nen hebbende , teghen de waere leeringhe vande H.Kerc-
te ver-ke flreden. Sy braghren hun opilel loo verre, dat hen Bi-^^^^

fchoppen, Prelaten,en vele treffelijcke mannen mede-vie- fpjf//^^''

len ,.en teghen Leffium onderteeckenden. Hier mede niet re» te^cn

te vreden,trocken aen hun fnoer d'Vniuerfiteyt van Douay ^#"'^^

( de Sorbona van Parijs bleef weygherigh) en Itellen eene^^^^^^c-

befondere leffe teghen hem op . 'tis te verwonderen ^watk"^"^

een' opfprakeiae oproer.defe hafpelindie 'theel landt door ^" ' F'

maeckte ; ais den Prelident Pamele , ende meer Raedrs- teyt van

heeren, nefFens een deel vande Bifchoppen met ons, an-^^«^9'-

dere met d'Vniuerfiteyt hielen . Onfe vrienden llrat-

ten de heufcheydt , met de welcke de Societeyt hier in

voortghingh, en feyden , dat het tijdt was om uyt te fien,

en fijne tanden te toonenjals dufdanighe dogghen ende ou-

de honden begon ften te balTen. Maer de voorfichrigheyt t'i'o^yrd'-

van Ledius, die te Roomen in voor-raedt was , heeft de ''.?''
''£'^^„

donckere woleken hvieft veriaeght. Hy hadde fijne voor-/^^"

LUI 5 Hel-

mi
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ftvlüiighcn dcrwaerts acii onfcn Eerwecrdighen P.Gencracl
wiens ohdoiidcn AcYi wcLkcii dc feiue aeiiden Paus Sixtus den V.
1 uctny.^^ e

^
j-

^ ^^^\ ^^,j^ klocck Theolo2[ant was ) en defsii aeii de ver-dm iaus ... 1 ^ t \
1 •

1

^ncdi ^aderin^he der Cardinaelen aeiidieneiide.wailer eendragh-
vmdt^ telijck L:hefloten,datfe van goeden aloy waeren, noch iet

teolien de Catholiicke leerinoihe der hevlishct Kercke en

begrepen. Diis^ om voordere Icheiire te verhoeden, ende de

verwaentheyt van ioo bHnde Ccnletirs nae evfch te verne-

deren, {00 Ichreef den Pai's aenden E^ijcopnj QiUtinHS^ dat

hy fich met alle vlijt van Geulen ( daer hy Nuntius was)

iiae Louen beghcuen foude,, ende in fijnen naem 'tgherefen

ghefchil voor denApoiloliichen Stoel trecken,noch eenigh-

Iins ghedooghen , dat de gheichiUen ouer de punten

des gheloois van eenighe andere Bilchoppen, als vanden

oppcrft^n (die inde plaetfe Petri is ) nae oude ghewoonte
der heyligher Kercke gheoordeelt fouden worden. Met dit

bevel komt den Calatinus op'c Ipoedighlle na Louen,roept

de partijen by den anderen , en toont fijne credentie-brie-

uen-, de welcke nu voor oprechte en ghetrouwe van weder-

•fijde aenghenomen zijnde, foo heft hy fijne reden op met
een groot beklagh teghen de Faculteyt, datfe haeren voet

«op eens anders mans crue ghedelt, ende haer verftout had-

de bouen maghteene foodanighe fcike tVnderwinden, die

-den Paus alleen toellondt te bevonnüTen; te meer,datfe die

aengherecht hadden Tonder Lellium eens tehooren fpreken,

oft de vcrwefene voorftellintrhen ter de^he fonderfoecken.

•en varide Nac dcfe voor-rcdcu begheeft hy fich voor goedt om 'tghe-
Nunttm {q\-^[\ te doorgronden: 'tweick bevindende dat heteenveer-

f^^ijj. " digh met fijne Roomfche onderrichtinghe ouer een quam,
vvordt, foude daedclijck 'tgheraemde vonnille voor Lefiius ende

de Societcyt uytghefproken hebben ; en hadde den Archt-

i)ifchop van McchelenHauchinus^fbo wel om fijn'eyghene

( want
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(wanthy de fake vry wat fterck teghen ons ghcdreaen had-

de) als om anderer Biichoppen, ende der VniueLfiteyteere

te bewaeren,iiict tuffchen beyde ghekomeiijCndeden Nun-
tius ghebeden^ dat hy fich in plaecfe van recluerjalsmidde-

laer tot een accoordt wilde laetcn gliebruycken. Dus heeft

hy een fcherp ban-fchrift opentUjck verkondight teghen alle

de ghene , die d'eene oft d'andcre parïijc van kctcerije ofc

dv\^aelinCThe in volo-hende tijden ioudedcrren betichten. In ^« ^'"'>"

weleken excommunicatie-brief foo hy de woorden van-
<^"'

den Paus Sixcus tot eerc van Leillus gheftelt hadde , is de kjaen.

leeringhe vanden goeden Pater ende de Societeyt in hae-

ren goeden roem ghebleuen. Inder voeghen , dat d'onbe-

dachtheyt der ghenerwel grootelijcks te verwonderen is^

die nae 'tverloop van dry-en-vijftigh iaeren ( als wy nii

meynden buyten nijt enftrijdt metvreughdcons honderfte

iaer te vieren ) d'oude koeye noch eens met mif-verllandt

van eenen nieuwen Auguftinusuyt de gracht haelen : de

welcke doch voor niemandt v/aerichijnelijck meer en fal

ftmcken^ alfmeniè filbeghinnen t'ontleden^ als voor d'uyt-

grauers felue; teghen de welcke akeede een groot voor-oor-

deel vanden Pairs ghegaen is^als hy den bocck heeft doen
verbieden , diemen met foo vele kromme-{pronghen int

licht ghedrondicn heeft, 'tis ^henoesh vande leeringhe.

Op ons leuen zijn tweederhande fchichten aengheko- De So-

men , d'eene van ghierigheydt, d'andcre van hooveerdigh- ^^^^'^y^

heyt, als ofwy onverfaedelijck van goedt en van ecre wae- ^iJilcci

ren. D'eerPce vloogh ouer zee tot d'ooren des Coninghs w^' be-

toe : by den Avelcken wy dies aengaende foo befchreuen
f
^^^^^'^^^

waeren, dat hy beuel aen fijnen Raedt te Bruffcl fondt van
^'^ '

op ons. inkomen te letten . Maer als hy nae een nauw- ^

fpeurigh onderfoeck" vanden heelen ti jddij eken ftaet on-
ferProaincie beter onderricht wassende dieshaluen by laft

vanilcii

jecKt
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vanden Prefidcnt Pamele vier mannen uyc den Secreten

'verfchootB^acdt ghcilclc w ierden , om onfe aermoede mcc eenighen

Te7reten
bcquamcH vondc van noodighc middelen te verficnj heeft

RaUt, hy lichniet alleen ouer d'omijdigiie fame-fclienders ende

aenklaeghers van onfe ghierigheyt verbolghen.; maer op
den voor-flai^h vanden uhevondeii middeLdiehem vanden

Piince van Parme ende den Prefident ouerghefonden was,

ichiifcelijck mcc fijn eyghen handt fommighe punten toe

onfen voordeele aengheceeckent. Doch den goeden wilk
vanden Coningh en hadde gheenen voortgangh, ter wijle

daer erghens wederom eenen fwerten houdt tuilchen bey-

de liep, die fijne brienen twee volle iaeren ophiei-; waer
door ghefchiedde ( foomen middeler tijdt begonft te han-

delen van eenighe Seminanen tot opvoedinghe der Pa-

ftoren te ftichtcn) dat de.Societeyt ter üjde ghettelt, ende in

liaere aermoede ahelaeten wierdt.

ontfeght Wy moghten foo ghierigh ghcweeft zijn , wy hadden

en^^re^
^^^" ^^^^ ^^^^ Priorijen^ Canonickfdijen, ende andere Pre-

:kf}deiii benden aenveert^ diemen ons alleflins voorfchoot, iac

oockfochtt^ouerdringhen^dan onfen Prouinciael P.Cofte-

rus fiende, dat (ulcks groote opfprake ende onminne van-

de Prelaten en Capitelen veroorfaken foude, heeft de

Heeren sroocclijcks bedanckt , ende den goeden naem van

fijne Religie voor alle rijckdommen gheftelt. Ditwierdc

vande verftandighe feer wel ghenomen ^ nochtans bleePer

altoos eene quaede wortel inde herten van d'ongunfti-

ghe, dat wy rijck ende begheerlijck waeren : Hun ghe-

bouw en kerck-cieraet ( feyden fy
)
gheeft het uyt , de tefta-

mentcn diefe aen hen vande gheeilelijcke dochters doen

maken, brenghen het mede, daer toe hebbenfe defen ftaec

verdacht ende in voge ghebraght.

Mijn voornemen en is hier niet^defe lakinghe in t breedc

te
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te wederlegghen^om te bctoonen hoeverre de fchult van

begheerlijckheyt vanden roem ïs , die ons nae gaer. WyJ) toont

liebbender in't vierde boeck op fijne plaetfe afdiefproken: ^ff^"\^*

euen-wei en kan ick ecne gheichicdenille ore twee niet^«^/..

voorby gaen^wacr uyt men van onfe gliieriglieytten rechte

kan oordeelen. Als in't iacr vier-en-leuentigh de ghemuy-
tineerde henfeluen met een' al-ghemeyne uytplunderinghe ;

van Antwerpen,dreyghden te betaelen, en dief-haluen den

Commandeur Requefens met d'inwoonders de pennin-

ghen in alle vlijt opbraghten, waer mede i'y aen't krijghf-

voick voldeden, quamen verfcheydenaerme luyden , oock
al die vande Biddende Ordens, by de foldaeten gheloopen,

om van hunne uytgheperlte betaelinghe mede te deylen:

*twelck hen foo wel dieviel, datter een feker kloofter voor

lijn paerc alleai vier duvient guldens af ghenoot. MacrStradadc

foo daer niemandt vande Socieceyt uyt en fa^h^oft de handt t>eIloBel-

uyc en ftack om te hebben j de foldaeten hen laetende voor- ^
'

ftaen darfè in niemandt meer als in ons gehouden en waren, weyrert

(van wiefe dickwils in't ledicr hulpe ontfanahen hadden) ''"'"^'^f.^'OIO' TJCCTCltfJ'r}

feynden "eenen vanden hoop nae ons CoUegie , om te vra-^^^^^ /<.

gen, waerom wyons profijt niet waer en namen,en nefFens .^^^»»^^^'

andere Religieufen op foo goeden ghetije niet en quamen
vifldien.Men andwoordde hem , dat hy aen fijne kamera-

den van onfen't weghe wilde boodfchappen eerft voor

al refticutie aende borghers te doen , en dan op aelmoefien

te peyfen. Met welcke vermaeninghe aliVe niet alleen

gheenflins verbittert, maer oock meer ghemoedt wierden

om ons deelachtigh van hunne proye te maken •, liebbenfe

onder malckanderen eene goede fomme gheldts uytghe-

leght,en die nae't Collegie gefonden. De Patres bedanckten

hen vande beleeftheyt, en feyden als voren , datfe gheenea

roof voor aelmoefle aenveerden en fouden: dus, wildenfe

M m m m een .
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een dcughdclijck wcrck met hiui gheldc doen, datfe*t aai

d'aenne lieden en fchamele borglienje,op wie ly'c ghe-

i;vaer haclc hadden , fouden wederom gheuen» Hier hebdy nu
^f^^^^^'ccn llacl vanonlè hegheedijckheyt, de wclcke niet alleen

(rlftraet
vcle vandc foldaeten bewc.eght en heeft , om reftitutie te

gheprefett (jiocii^iYi^icr oock dcn Magültaet, om ons opentlij ck voor
wordt,

^j i^^j. ^q\^}^ |.£ prjjfeii en te bedancken.

Indien ghy noch luft tot een ander hebt, hoort watter

twee iaeren nae de Spaenfche furie inde ielue ftadt van
j4rjder Antwerpen gebeurde. Daer wierden twee Lndtf-knechten
exempel die nict de vorighc plunderinghe rijcken buyt ghemaeckt

' hadden 5 ter dcj.k verwefen: aen de welcke, Ibofe beydc-

gaderteilamencghinghen maken , onfe Patres vertoonden

hoefchuldigh fy waeren het ouerfchot vanden roof aen
.

. d'eyghenaers wederom in handen te ftellen : den eenen liet

,
-i'

' fich ghefegghen, den anderen bleefby fijn voornemen, en

maeckte aen verfcheyden kloofters verlcheydcn legaten,

: bouen dien dry honderc kroonen aende Societeyc. Waer
van d onlè verwitright zijnde, gaetter eenen Pater op*t fpoe-

" dighftenae den kercker , cyfcht den niifdaedighen fijn te-

ftament af, en fchrabb'et voor fijn' ooghen uyt dat hy
aende Societeyc ghclaetcn hadde- daer by voeghcnde,wilde

hy fijne fiele bewaeren, dat hyer reftitutie van doen foude,

aen wiehet toequam: voorder, dat de lefuiten met ^heen

onrechtveerdigh goedt ghcholpen en waeren. Defe woor-
den met het feyt wierden van d'omftaenders met grooten

lofopghenomen reuen wel zijnle noch vande boosheyt ten

arghften verfèght. Daer is eenen leughenaer foo onbc-

(chaemt ghevonden gheweeft,die wel heeft derren uyt-

ftroyen, dat onfen Pater *degaet van een' ander Orden uyt-

ghefchrabt hadde; waer ouer iemandt,die 'tfelue nu al fon-

der voord.er oiiderfoeck vaftelijck gheloofde ( foo blindt is

de
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de paffie van eenighe tegheii de kfuiten ,. datfc het al voor

Eaangelic aenneineii dat hen maer teghen en gaet) met

eenen treffel ij eken gheeftehjeken Heere vanJe Cathedraelc

kercke nae de «[hevani^henille $^hin2[h,om nae oo^hen-fich-

tigheyt van't teftanient,indetéghenwoordighc/t v3.ï\ fiilck

een ghctuyghe, de fake te verbreyden, ende onfc begheer-

lijckheyt aen niemandt ghebreck te laeten hjden. Maer
foo hy het anders bevondt alfmen hem aenghedient , ende

hy ghelooft hadde, is befchaemit met een langhe neufe

nae hiiys ghckcert. . ;

Dit is onfe begheedijekheyt, daermen foo fterck teghen

kraeyt,als ofwy al het goedt vande wereldt nae ons wilden

trecken^ daer wy nochtans ouer al in noodt ende in fchul-

den zijn. Wat laden 't Profes-huys van Antwerpen voor "^^y^^-

defen i^hehadt heeft , en heeft een van onfe vijanden te Pa- ^^"
-'

"J^i

rijs niet verfwegh*en , als hem docht dat dit goede ftofFe Tromn-

was om fijne ruchtbaere boecken teghen dé Societeyt daer "'^j

mede te vullen. Wat fchulden het noch heeft
,
ghevoelen-

fè belldie'r moeten voorforghen , en dacr-en-tuffchen op

enckcle aclmoelTen, (onder eene mij te inkomfte, leuen. De
CoUegien moghen hunne renten en iaerlijcks inkomen

hebben: waer van alffe nu tamelijck voorfien zijn , is hen

voordcr oni^heoorloft eeni^ihe aelmoeflen t*ontfan^hen;

doch, diergclijcken en illèr gheen in onlè Prouincie,mits {y

noch al in fchulden en ladrn fteken. 'tWelck euen-wel niet ^'^l'^^"'

teghen ftaende ilTer in Polen eene penne foo onbefchaemt „^^^
p^"

cyhevonden gheweeft, die fchriftelijck heeft derren laeten lonia: in

uytgacn, dat wy in Ncderlandt wel vijf-en-twintigh kloo- ^P^^^-^

fiers vander Premoaftueyten Orden (meer allTer fchier zijn )
^

*

met hun inkomen in{>hcflockt hebben. De woonindie is

alleffins noch enghc, ende op vele plaetfen onder het dack,

de kamers weynigh gheftoffeert ; bonen een matras , eenen

M m m m 2. ftoel^
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flücl, een tafelden 'cghene de ftudien met wat deuocie aen-

gaet^en ilVcrniet te vinden. De kleedinghe fimpel endc

onbchanghen 3 den koil fober en maetigh. Waer blijuen

dan onlè grooce rijckdommenj diewy befitten ? Dan ( foo

ick feyde )mijn voornemen en is hier niet eene langhe ver-

weyringhe vooronfeaermoedete fchrijuen ^ 'tis ghenoegh

dat het bhjckc , hoede Societeytin ons Dayts-Ncderlandc

met den naem I e s v ( diefe voert ) al mede tot een teecken

gheftelt is, waer teghen veel ende heftigh gefproken w^ordt.

1Z><? So~ £)j^Q tweeden pi]l dienle op ons lollen, komt op de ghe-

^vvrrdt
^'^'^^^^'^'^^ verwaentheyt aen, als of wy door eer-fïicht van

gheiaeckt QCïïc bcfondcrc uytftekelijckheyt,alle andcïc Gheeftehjck-
met ver-

j-j^^yj. trachtcden in grondt te feylen,oft immers te verduy-

yyf^ fteren, om alleen in gheleertheyt en ghedienftigheyt der

ghemeynte uyt te fchijnen. Hierom Icghtmen dat wy de

Houen der Princcn hanteren ; van niemandt en wordenfe

nochtans min als van ons betreden.dat wy ons met de faken

vanden lande moeyen; van niemandt en wordenfe noch-

tans min als van ons aengheraeckt. dat wy oiier al onfe

vrienden willen indiringhenjOm nae der handt ons fpeldaer

mede te fpelen^ van niemandt nochtans en wordt hier met

meerdere heufcheyt en befcheedentheyt als van ons in ghe-

handelt. Defe lake,dieallenghskens haer feluen verflijt en

ioudcn wy n iet eens achten/ten waere datter onder-tn fTchai

eenighe naedcnckinghen uyt ontflondcn , waer mede ( 'keu

weet niet door wat ij ner ) onfe oeffeninghen en bedienin-
vervolght ^hen bevochteii worden. Wat en heeftmen herwaerts en

^eeffemL
dcrwacrts niet ghedaen om onfe (ermoonen t'onderkruy-

^he», pen? Wat en ftroytmen noch daghehjcks niet uyt teghen

de Sodalitcycen, alsof het maer vonden en waeren om de

fladt op onfe handt te draeyen,ende alle huyièn te be{pien?

Wat weghen en ifmenniet inghegaen^ om d:n toeloop der

peiutav
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penitenten te verminderen, iiyt beforghthcyc dat wy te

groot fouden worden, en d'andere Gheelklijckheyt bouen
het hooft waiTen? Wat een vervoigh en hebben wy niet als

nu ende alfdan teghen onfe fcholen ghefien, uyt vreefc dat

wy de befte verftanden uyrkippen fouden, ende de Repu-
büjcke van mannen onverfien laeten? Wat onweder noch
onlanghs ter oorfake vande Generale Communie uytghc-

ftaen ? alfmen oock den naem van Sijne Hoogheyt den
Prince Cardinael,ende d^autoriteyt van fommighe Bifchop-

peUjte Roomen misbruyckte,om de fekie door omweghen
by den Paus vruchteloos temaken. Hier heeftmcn ons de

fermoonen , daer de catechiimuflcn , elders wat anders af-

ghenomen ; ten minften datmen in eenigherleye maniere

'tleedt van andere kercken wreken foude , die eenen af-

breuck daer by fchenen te lijden; hoewel datfè ( als bouen
ghefèght is ) hen mifgrijpen , die fulcks vermoeden. Alles

wel, allTer maer Godts glorie en der fielen fajligheyt niet

door verhindert en worde: de welcke foowyvoor ons

ecnit^h witi^heftelt hebben, konnen wv oock niet alleen

lichtelijck met goedt ghedult alle aenftooten draeghen dis

teghen ons aenkomen, maer al mede uytter herten de groo-

te ondanckbaerheyt van fommighe vergheuen, die nae me-
nighte van weldaeden inde fcholen endeanderffins van ons

ontfanghen, met lulcke bitterheyt de Societeyt al omme
beicgenen,als offe ghefworen hadden de verdiende vriendt-

fchap met lafter en vijandtfchap te verghelden. Aen de

v/elcke is't dat ghy de reden van hunnen haet ende afwen- •

.

dingheafvraeghtj en konnen anders niet bybrenghen , als

de woorden van Martialis op eenen fekeren Sabidius ghe- Lib. r..

fproken: epig.35,

C^nimotCy Sabid',nec polftmi dicere^ qmret -. .•

Hoc tantü'i fojjhm dicere^ Non amo U,-

Mm m m 3 (hx.
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dat is: 'Ken heb* nj doch niet Itefy'ken k^ngheen reden <uinden:

Dan ditfeggh' ich^alleen^ dat ickj-u noyt beminden,

Sy volghen blindelingh de ipore van andere, en fpreken

van ons quaelijck , fonder te weten waerom; vele
(
gheloo-

ue kk) uytonbedachtheyt , oft datfe hen fcliaemen in ghe-

felfcliap met de wolu en niet te huylen^ eenighe oock uyt

lautere boosKeyt. Die ick voor flor van*t teghenwoordigh

capitcl maer en bidde, datfe willen gliedencken : indienfe

glieenc dciight door onie fcholen, predikatien oft andere

ghedienftigheden oyt en hebben ontfanghen, datfe immers
noytecnigh onghelijck vande Soeieteyt gheleden en heb-

ben.Waer toe dan ons tegen alle wetten vande Chrillielijcke

hetdefoo bittcrhjck vervolght? waertoe foo vele leughe-

. iienteghen Godten de confcientie , fonder eenigh wedér-

peyfen, verfiert oft verbreydc ? waer toe ons foo haete-

lijckby de ghemeynten vermaeckt, die /ten deden fooda-

nighe blaemen, de ghedienftigheyt der Soeieteyt tot fae-

ligheyt van hacre fielen oucrvloedighcr ghebruyckcn foLi-

Zachar. den? Gheeft doch plaetlè acndc reden , ende oordeelt lo<ier'

achtigh oordeel.
1-0

2.Cor.ï

Eccli.

44' I'

HET VIIFDE CAPITEL.
Vfin ieere dcvD^tyts-mdcrU^dtfche Soeieteyt^ diefi

, <^an hfiere doorhehtighe mfinnen, en roerfehej-

'

. den lojfelijekegloettsyghemjfen ontfptn^en heeft.

BEGHlNNENt)^ "Wederom r7isfelu-cn teprij/èn^Nkz al-

toos^maer/tghene den Eccleliatlicus feght,l^jv lotien de

doorluchtighe mannen^ende onfe ouders in hunne gheflachten. De
gheheughenilTe vanden goeden renck der deughden , diefe

ons naeghelatcn hebben^ en magh met den korten tij dt van

een*



HET vr.BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT. ^47
een' eeuwe niet begrauen worden ; maer verdient datfe by
alle nae-komelinghen indereeuwigheyt blijue lenen, aLs een

voLnaeckt patroon van onfen roep^om daer nae te wercken.

Ecnighe hier van zijn eyghentlijck Nederlanders van glie-

boorte^andere die in Nederlandt gheleeft,ort immers 'tfelue

met hunne tegenwoordighey t ott mirakelen vereert hebben.

Den H.Ignatius moet voor aen gaen ^ die ( om fijn onder- ^f^^ero

ftandt dat hy te Brus^^he van Gonlaluus Aguillere en Lndo- f"
^'

uicus ViucSjCnde t'Antwerpen ten huyfe van loannes Cael- de Ne-

Lironrfan.^en hcefrjde Nederlanders altoos fonderlinsh be- ^<'>'^''«-

hert/chier all^i^ader nae Roomenin fiin leuen by hem onr- lTJ^
Dodenjendeinlcalien^Sicilien;, Vranckrijck, Duytilandttat heeft^,

demecfte ampten en bedieninghen ghebruyckt heeft. Hoe
foude hyfe dan nae fij ne doodt konnen vergheten? Niet lan-

gher als dry daghen nae fijn ghcluck-faeligh verfcheyden

(als elders ghelèght is) verkreegh hy inden hemel dat deSo-
cieteyt vanden Coningh in defe landen aenveert ende ghe-

gheftapclt wicrdt: van welcken tijdt af, tot den dagh van

heden toe ^ hy noyt op en houdt fijne kinderen te bemin-
nen^enie d'inghefetene des landcs met verfckeyden bouen-

natueilijcke gauen te voorkomen.

Ouer vijfthien iaeren ghenas hy te Mechelen eene ionghe ƒ;«£ w/«

dochter met naem Maria Kakelaer van een fwaer onghe- ^_^kel(n

val, dat haervan eene quaelijck-ghefette fiftel ouerquam, derUndt.

door 'tghebruyck al leen van't waetcr dat t'fijner eere ghe-

wijet was. De lake nae behooren onderfocht , en vandc

Medicijns be-eedt, wierdc vanden Archs-bifchop voor eeti

mirakel veiklaert.

'Te Burburgh in Vlacnderen gafhy door het aenhanghen

Vün fijn heylighdom volle ghelontheyt aen eene Rcligieufe

van S.Francifcus Orden, loannaTerefiaghenaemt, die nti 1

vanden Dodoor verwcfenj hacr' met hec heyhgh Ohefel

<^hin*^h
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ghingK IGC de doodt bereyden. Bouen vele fieckteii was fy
noch met eene blindtheyc gheraeckc : dan de quaelen ver-

fchoLien allegader feflFens op eenen korten tijde. Dus wierdt

de gheneiinghc vooreen ghewis mirakel vanden Medicijn

gheoordeelt, en vanden Bifchop van S. Omer yoor lülcks

aenveert ende verkondight.

Alfüomildt en heyliaem heeft hy fich onlanghs t'Ant-

werpen acn Maria Bonniers ghetoont , nae datfe twee iae-

ren in deerlijcke ghettelteniire5endedelaetfte acht daghen
m ghedtierighe onrafte buyten alle menfchelijcke hope van

beteringhe ghelcghen hadde: want door het eeren van fijne

reliquicn vielfè in flaep, en nae vijf uren (londtfe op friich

,en ghelondt 5 kleedde haer felue, en met verwondcringhe

der diebuerte ghin^hie nae onfe kercke om den heyli^hen

Vader te bedancken, Daer wierden vijfthien ghetuyghen

afgheleydc^ende de weldaedtals mu*akcleus,door'ttoellaen

vanden Bilchop erkent.

DefgheUjck is te Roermonde aen eens Medicijns doch-

terken, ende elders aen andere weder-vaeren: want alles in't

befondcr te melden, en laet de menighte niet toe. Dit alleen-

lijck hl ick in't gros legghen, dat, ghehjck aen d'eene fijde

de Nederlanders den H.Ignatium,bouen vericheyden deuo-

tien, door ftichtinghen van fchoone kercken en capellen

ghefocht hebben op't hooghfte altoos te vereeren: alfbo hy
van fijnen kant noyt op en houdt aen de fèlue met ontal-

lijckc gheeftehjcke en lichaemelijcke weldaeden danck-

btaer te zijn.

Mirakt- Al en heeft den H.Xauerius(datmcn immers weet)onsNe-
len van dctlandt nict fijne voetai niet betreden j foo en heeft hy hec

^erimtn ^uen-wel tcn tijde van noodt fonder fijne hulpe niet ghe*

^eder- lactcn. Antwerpen was in't twee-en-twintighfte iaer van-
landf. jg loopende eeuwe in groot perijckel, om van Mauritius,

die
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die mee eene fterckc vloce aenquam , befchaedighc te wor-
den. Hy fprack aireede foo vermetelijck, dat hy fijn opfec

voor onverhinderlijck hiel , 'ten waere den hemel van bo-

uen 'cfclue omftiet
,
ghchjck het metterdaedt ghebeurde.

'tSchcen dacXaucriuSjWiens dagh opftondta de verwaent-

heyc met een mifnoeghen aenhoorde^ende^om die te caftij-

den,van ftonden aai vorll en windt t'faemen tiep^om al het

töu-werck te doen bevriefèn^en de fchepenfoo tegen den an-

deren te fmijtenjdatfenoch voortwaerts noch achterwaerts

en konden, macr perijckel liepen van met Mauritius felue

alhg.ider teverfincken. Soo veel ider af, dat den Marquis

Spinola op de felue ure als dit onweder aenghingh^ met
den edeldom van't landt, malckanderen de handt te Roer^

monde daer op gauen , datfe den H. Xauerium voortaen

voor eenen Patroon van des Conin^hs ledier aennamen.

'cWelck d'Infantelfabella verftaende,dede dicshaluen tot

erkentenifie vande weldaet'tvoornoemdetcmpeeft met hec

beeldt vanden Heylighen inde locht, uytfchilderen.

Niet min en heeft hy verfcheyden Duynkerckers in hunne

perijckelen verhoort. Den Capiteyn Peeter Norman , die

'tfchip Xauerius voerde, wierdttweemael door hem be-

waert; eens,als hy van dry Hollanders benauwt,belofte met

fijn volck aendenHeylighen doende, by onverwachte rij-

finghevan eenen dicken mift ontquam ; andermael, als hy

*theylighdom van Xauerius gheduerende'tghevechta^ndeii

gi'ooten maft hechtede, waer teghen eene fchuyf-tanghe

vanden vijandtop ons ghefchoten dweers door alle de ma-
troofen en (bldaeten , fonder iemandts hinder aenquam,

cnde ftillekens neder feegh,als oflè den heylighen pandt

ontfien haddcj maer foo men defe opnam^ende den vijandt

met ccncn ruyterlijcken {cheut weder 'thuys fondt,

maecktefè fulckeii fcheur in fijn fchip , dat het fich moeft

Nnnn ouer-
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ouemheaen , of het foudc te gronde sheaaen hebben.

Noch viemder was her ghcval dat aeii laii Vrients we-
dervoer, die met eeiic kleyne fregatce in zee gheloopeii.

was,eiide in diiyfent psrijckelen itondt om van eeiien HoU
laiidcfchen oorloghf-maii verwonnen, ende met alle fijn

volck ouer boordt ghefmacktte worden. Hy nam fijne

toevlucht tot Xaueriuai 5 hy honghinfghelijcl^ 'tkasken

van fijn heylighdom aen den malt , hy verfterckte fijne

maets, iae verfèkerde hen oock datter gheen noodt en was^

Komt het anders uyt^ feyde hy, iQorptmy in zee. De woorden
waeren noch in fijnen mondt, allier eenen koghel op fijne

boril aenquam , die voor fijne voeten neder-viel, londer

door te aaen. Hier ouer onrftaec eenen windt , wacr mede
hy vlughs de doodt ende den vijandt ontieylt. Maer lbo

die gheduerigh aen (lijfde , ende dat men nu niet min de

golnen als te voren den vijandt en vreefde , neemt hy de

heylighe reüquien vanden maft, en laetende defeluemet

een touwe inde zee fincken, voorfeght hy aen fijn volck,

datfe eer langhde riemen noch fuUen moeten uytleg-

ghen^ om voorts te o-heraken. 'rWelck als't daedeliickphe-

fchiedde, foo wierdteu eenen ketter, die alle defe mirakelen

met verwondering;he voor fijn' ooo-hen fa^h, tot het Ca-
tholijck ghelooue en tot het eeren vanden H. Xauerius

bekeert.

p. Petrm Noch dry andere vande thien eerfte Patres hebben onfen

Faher <» Nederlandtfchcn bodem betreden. P. Petrus Faber,die ten

^^f'^~
deele door fy feluen , ten deele door Strada en Wiibhauen

wondere dinghen te Louai uytgherecht heeft: inder voe-

ghen datmen hem niet alleen de beghinfclen van'tLo-

uenfch endeMaeftrichtich Collegie,maer fchier den heeleii

oorfprongh vandeNederlandtfcheSocieteyt moettoefchrij-

Tm^Lai--
^^ci^-P^I^cobus Laines den tweeden Geiierael^die de fonda*

ncsy . meii-^

éb.
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mcntcii van 't Antwerpfch CoUeeie glieleghc , endc den

Cardinael Granuel met den Prefidenc Vialius aen de So-

cieteyt ghewonnen Iieefc. P. Alphonfus Salmeron dien en ^i^
grooccn Theologanc, die'r op twee verfcheyden reylai met F^^"/^

twee trhefancenCardinalen Miefien is ^lieweeft.Bouen dien SlJ"^^'

hecfcNederlandc d'eere^dat het inden perfoon vanP.Pafcha- ^^ Pa-

flus Broëtus (die een mede vande thien eerlle was) de Socie- f^^^^f^^

teyt heeft helpen ftichtcn; mits defen eenen waerachtighen Neder^

Nederlander gheweeft is, omtrait Camerijck gheboren, ^'^«^^^•

fchoon dat hy fich teParijs voor eenen Picard uytgaf , om
fijne iludien, sheduerende d'oorloiïhen , fonder lloorinahe

te mo^hen vervols^hen,

Behahicii defe hebben verfcheyden uytheymfche Pa- ^^erfchey-

tres in defe luiden doordeu^htfaemheydt en dieleertheydt j^^ ^/f"
ir? riTT- \-\ 1 n heymjche

uytgheicnenen : r. Hieronymus üomeneccus den eerlten Patra

Prouinciael van SiciUen, P. Francifcns Strada den eerften i^ebben

Proüinciacl van Ara^-on, P. Andreas Ouiedo den tweeden ''V ,^^T
n 1 T-i--T^T-ï- XT 1-

derLandt

Patriarch vanEthiopien, P. Hieronymus Natalis , d-icac vereeru

Conftitutien vande Societeyt,by bevel van S. Ignatius ende

Laines, alleffins verbreydt heeft^ P. Petrus Ribadeneira,, die "KJbade-^

den Coningh te Brultel vcrwillighde om de Societeyt in
"^^'^'^'

defen fi]nenScaett'aenveerden-,P,Pvobertüs Bellarminus,die ^c^i^'^-

nae P. Ribadeneira feuen iaeren lan^h te Louen 'm S. Mi-
^'"^^

chiels prochie in't Latijn ghepreeckt hceft,en nae der handt

Cardinael gheworden is^P.Francifcus Toletus , die vanden ToUtm,

Paus ghefondcn wierdt om te ftaen ouer de her-rocpinghe

van fommishe verdoemde vooiftellmdien. en nietlansh

daernae den rooden hoedt moeft aenveerden^P.Campianus Campu^

ende vele andere Martelaers., als zijn Sothudlus , Thomas ^'^^'

GarnettuSjWalpoluSj Ogiiba:us,Co!hnns,Coiiftantius: die

allcCTader de vonckcn van hunne oucrïiLOOte liefde Godts

op den Nederlandtfchen hcerdt ghevat hebben , waer uyc

Nnnn 1 nae-
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naemaels het vier ontftaeii is , 'cwelck hen op den autaef

vande martcHe als eenen brandt- offer ter eeren Godts heel

verflonden heeft»

Doch alle defe, als gheleenden huyf-raedr, ftellen wy
oheerne wederom ouer asn wiefe toekomen, om onfe Pro-

Trefe- lüncic met haer eyghen hane te ftofferen. Defe bevinde ick
hjck^Ne-

t^yeederleye; d'eene die hier te lande 2:hewonnen. maer el-

dershny- dets onerghevoerr,cnde ghehjck op eenen anderen grondt
ü'ilmts, verplant zijn •, d'andere, die hier te lande niet alleenlijck

^hewonnen , maer oock gheblencn zijn. Onder d'eerllc

• y zijn P. Mercurianus, Cornelius, Berchmannus, die wy
aenltalicn ouerghefet hebben: P. Wifchauen^Vinck, Da-
niel, die wy acn Sicilien ganen: P-Canifiiis, Cuuillonius^

Goudanus, Del Rio, loannes Buf2EUs,Deckeiias,Becanus,

die nae Düytflandt ghinghen : P. Barzxns, dien wy toC;

faeligheydt van foo menighe fielen aenindien fchoncken.

Welckc allegader hoedaenighe mannen jfy gheweed
zijn , foude liier telangh vallen om te verhaelen , euen-

wel en magh ickcr twee oft dry vande vernaemfte niet

veriwijghen.
T.Tetrus ^ Pctrus Canifius , te Nimmeghen in Gclderlandt ghe-

(inijiiis,

boren,was niet alleenlijck deneetllen onder alle de Neder-

landers, die inde Societeyt quam^ende van P.Faber te Geu-

len ontfan^hen wierdt , maer bonen dien oock den ecrften

vande hecleSocieteyr, die oyt boecken in 't licht gaf. Den
Coningh Fcrdinandiis verfochtop hem^dat hy eenen Cate-

chifmns fchrijuen foude, 'twelck hy te Ween in Ooften-

rijck in^t iaer 1554. dcde. Dit was het eerfte ftuck wercks,

waer in hy fijne ende der Societeyt gheleertheydt t'famen

aen de wereldt met (ulcken vernoeghen ten- roone ftclJe^

dat fich niemand t der nae-komelindien en behoeft te

fchaeiTien , om op defèn groiidt-fteen voor: te bouwen.
Hy
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Hy wiert van S.Ignatins den eerftenProuiaciael van Diiycf-

landc gheftelr, en gaf fulck eenen Inylter door de Noordc-
fchc landen acn de Societeyt , dat hem d'onwetende voor
den auteur vande lefniten hielen , en defe nu inde wan-
dchnghe niet anders als Canifianen en noemden. Hy was
foo fchrickehjck aen de ketters, dat hem niemandten der-

rede wcderftaen ; Melanchthon^Sneppius^Piftorius, Sarce-

riuSjBulIingeruS;, Brentius, ende voort alle die ongaere vo-

ghels, in Lucifers fchoot uytghebroeydt^moellen Iwichten

allle maer fijne redenen en hoorden : waerom hy oock van

henhedcn fchimpfghewijfe ( hoe wel niet t'onrecht) Canü

Anfiriitcmy^ii is^den öoflcnrijckschcnhondt ghenocmt v/icrdr,

om. dat hy oft gbeduerigh voor de kudde Ch R i st i teghen

de woluenaenbafl:c5.oft als eenen haelcn-v/incit altoos op
de bane was,om ketters te iaeglien , en fielen te vanghen.

Soo crroot was den roem van fijnen ijuer ende loffehjcke

diedsn^dat Princen, Coninglien, PCeyfèrs^ iae oock Paufen

feluc, van hem ^hetuvizhden . dat hy den eeni^hen fteun-

itock was, waer op de Catholijcke Religie in Duytllandt

was bUjuen ftaen,ende noch ruftede. De ketters (om een

van hunne leughenen hier onder de waerheydt te voeyeren)

plaghten te fegghen, dat fonder Canifius het Paufdom om
verre lagh.Wat daerafzy,den P^oomfchen ConinghFerdi-

nandus fchreefhem immers toe^dat hy fijn Rijck door hem
behouden hadde^ alle de Bilchoppen, Prelaten en Re-

publijcken riepen om hem, om den brandt vande kette-

rijen te komen bluffchen,oft immers te ftutcen ; hy wierdt

euen-fterck van alle Vniuerfiteyten ende Dom-kercken

verfocht, om de Catholijcke waerheydt met difpu teren en

preken voor te ftaen j hy wierdt vanden Paus Pius

den ÏV. aen de Princen van heel Duytflandt ghefonden,

om die in*c oudt ghclooue te ftaepelen, Waer mede

Nnnn 3 befigh
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be{ighzijnde,quam hy ccNimmegheii in fijn vader-Iandr,

daei' hy alle fijne vrienden wel honderc en twintigli in ghe-

tal(die hem elck om 'tfcerfte ter taklen noodden om te toe- ju

iren) dede alle de fpijfe in 't gaft-huys drae^^hen , om d* aer- p

me lichamehjck, ende henlieden glvxlleiijck nae de ficle

te voeden, ghelijck het ghebeiirde: wantfe tot een toe alle- i

^aeder biechteden en communiceerden , en nae een viericjh

vermaen dat hy hen voorhiel, aen hem de handt gauen dat-

fcnoyt van't oudtCatholijck ghelooue afftandt en foiiden

doen. By Otho den Cardinael van Aufpurg was hy infulc-

ken weerde , dat fich defen wel by wijlen vernederde om
hem de voeten te walTchen: by den Cirdinacl Hofius foo

wellekom, dat hy te Trenten fieck ligghende, foo hy Cani-

fium maer en fligh aenkomen , iiyt enckele blijdfchap op
ftaenden voet ghenas. Hoe wel daer vele zijn, die dit voor

een mirakel (ghelijck noch meer andere dierghelijcke vjrem-

de iiytkom{1:en)aenghenomen hebben.Hy flicrf te Fribargh

in Switferlandr, met grootcn roem van heyligheyt , ende

wierdt nae fijne doodt met verfcheyden mirakelen van

Godt vereert, 'tis onfeker , offer nae Godc ai S. Ignatius

iemandt anders is, aen wien de Socicteyt,immers in Dtiyts-

landt,meerdereverbintenine heeft, als aen Canifius.
Theodo^ Sijnen broederTheodoricus mag[h hier bykomen.dien den

„iji;,^^
" H. Ignatius ftracks metten eeriten aenfien foo beminde, dat

hy hem niet alleen inde Societeyt,maer ooctot een gemeyn-
faem ghefelfchap in fijne kamer onrfongh.Hy regeerde vele

iaeren de Collegien van Munchen, Dilingen en IngoUladc

;

waer hy oudt van iaeren,en vol van verdienften, ten hemel

nae d'Enghelen voer, met wekker naem hy om d'onnoofel-

heyt fijns leuens van groot en kleyn ouer al vereert was
gheweell. Eene gheraecktheyt ontnam hem ganfchelijck

fijne memorie eenen tijdt langh voor de doüdt,foo dat hem
buyten



HETvr.EOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT. ^55

buyten de foete nacaien Ies vs enMARi A,die hy noch altoos

iadeii mondt hadde^fijncn eyghen naem oock ontgaen was.

Ter Avijle defe twee lichten inden Noorden iiytrchcnen,

ghingh P. Gafpar Barzxus, ghcboortigh van Ziericzee in ^- ^'^f'

Zeeiandtjdefackelen van lij n e bernende liefde^ door heclK^^^^'^'

Oollenj tocOrmus in Pcrlien toe, draeghen. P. Simon Ro-
drigues een vande thicn eerfte Patres ontfongh hem te Lif-

boa inde Societeyt, als tijdtlijcken Coadiuteur, in'c ièlue

ixier als Luther in Diiytflandt fticrf. Maer icn gheeftGodts,

die hem in't her te woelde, ftelde wel haeft de keerde op
haerenkandelaer. hv 2;hevoelt eenen inwendi^^hen drift om.
te prekenjhyderre't inden refter voor ons volckbeilaen: 'ten

hadde gheenen Ichickyhy doetfe allegaeder met fijn' onghe-

maniertheyt kcchen. Ghevraeght dan zijnde van P.Simon,

wat kem van fijne predikatie docht,Al en is'r,andwoordde:

hy, voor defe reyfe niet wel ghcliickt, enen-wel fal ick noch
een predikant worden. Waer by foo hy vaftelijck bleef, en

Simon nu fijnen ijiierbegonft te mercken,doethemPriefl:er

v^ij en,ende op de dorpen aende landtflieden preken/tWelck.

hy met iulcke beroerte vande herten dede , dat al het volck

fich menighweruen voor fijne voeten wierp ,om te biech-

ten 5 inder voeghen dat hy wel onder-tuflchen twintigh

uren achtersaens daer mede befi^h bleef.Dus fondt hem Si-

mon nae Indien,.om dat hy Xauerius,den eenen Apoltel aen

den anderen, behulpigh wefen foude. Noyt ghelijcker paer

in onvermoeytheyt en ijuer. Goa was den eerften heerdt

daer hy fijn vier foo fl:oockte,dat eer langh de heele ftadt in

brandt ftondt. 'tfcheen dar elck woordt (ghelijcker van

Elias ftaet )ghelpjck^ eene fackele bernde, ott wel, ghcïijck den Ecdi.

Heere by leremias fesjht, als ecnen hamer was die de fleenenf"
^'

morfelt. Noch de woeckeraers , noch d'onkuyfche, noch de ^j. ^^,

wraeckgierighc en konden 'tgheweldt van fijnen vierighen.

oheeft
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gheeft v/ederitcicn.Men fagh menighmael datfè nch in vol-

le kercke nae 'trermoon aeii fijne voeten wierpen. Maer
noyc en blacckte die herce meer, dan als het binnen Ormiis

den ftrijdc acndefondendie'rouercolligh waeren, endeaen

deSarafijnfche fuperfticien leuerde. Doen faghmen datter

vei fcheyden koop-lieden, tot twintigli duyfent kroonen al

onrechtveerdigh gewonnen gheldt^ieffens aen (ijne voeten

braghten, Welckhyby ghebreck van d'cyghenaers, alle-

i:^ider tot behoef vande aerme dede belleden. Doenfaoh-

jnen dat hy in vollen daghe, met eenen hoop leer-kinderen

iiyt den catechifmus, den Sarafijnfchen tempel .ghingh

open breken^ende hetkruysdaer in planten. Al hetMahu-
metaenfch ghelpuys Itondt en grimde ghelijck leeuwen,

en ghelijcke-wel niemandc en derrede fich daer teghen (lel-

len, leken ghelooue niet datter dierghelijck feytnoch een

in heel Indien ghefchiedt is : te meer dat den Coningh fel-

iie inde ftadt teghenwoordigh was, en BarZc^us met fijne

kinderen 'tveldt behiel,de Sarafijnen oft niet derrende, ofc

niet willende, den tempel voortaen tot hunne iuperllitie

ghebruycken^die dooi't kruys Chrïsti (foo iy ditnaemen)

nu onteert was : waer ouer hy ten diende der Chriftcnen

bleef. Doen faghmen dat de loden felue hem groote eere

bcwefenjCndede Sarafijnen den boordt van fijne kleederen,

iae oock fijne voet-ftappen kuilen ; lbo groot was den roem

van fijne heyligheyt, die als nu en als dan haere ilraelen al

mede door prophetijen en mirakelen uytfchoot. Aen eenen

herdtneckighai Portugies ioegh hy eene fwaere fieckte op
den hals , tot dat hy fich biechtede, en niet langher : aen

eenen andeien^die fijne wraeckgiericheyt niet en wilde lae-

ten vaercn, voorfeyde hy , dat hy eer langh te vergheefs om
eenen Priefter roepen foude.'twelck 'sdaeghs daer nae ghe-

beurde, als hy haeilelijckftierf, eer den biecht-vader by de

handt
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handt was. Hywierdc in't Porcugies prekende van ccncii

Sarafij nfclien edel-man, die defctaele onbckent was , vol-

komenlijck verftaen, waciom ficli dien oock rot ons ghe-

looue bekeerde. Hy llierf eyndclijck nae tbekeeren van

entallijcke fielen , Prouinciael ouer Indien 5 binnen Goa,

daer hem nae eene vierighe predikatie, die alle herten ont-

flelt hadde, fijne krachten fchier al ilaende begaucn.

Aiïoo groote,oft oock meerdere, mare van heyhgheyt ^'^''^

ghingher achter P.Cornelius Wifchauen, die een Mcchclaer rVtfcha-

zijnde te Loucn woonde, en nu veerthien iaeren dacrh en ^-^^h

nacht een fcherp hayren-klcedt op fijnen ruggh droegh, eer

hy aldaer inde Societcyt van P. Faber onttanghen wierdt.

Van doen af fchenen fijne deughden foo hel , dat fijn leuen

by ghefchri fte onder den man liep . De acnkomtic en de de

woon-ftcde van d'onfe wiert hem Godtlijck veropenbaert.

Sijn* ootmoedigheydt was i]ytil:ekelijck5 en wierdt noch
meer van Faber gheoeftcnt, die hem in diiylent manieren

proefde:onder anderc,döer hy nu een bciaerc man enPriclter

was, by een ieghclijck bekent, dcde haii met den l-mdt-

looper inde handt aende flmcke fijde vanden longhen ïkw-

dcnt Strada gaen, als hy ghingh preken. Dus verweck-

te fijn exempel Leonardum Kdlelium, Nicolaum Gou-
danum , en Lanoium, Danielem Parcbruck, Adrianum
Adriani, Maximilianum Capella, ende meer andere vande

treffelijckile ionghmans der VniLierfiteyt,om hem inde So-

-cieteytte volghen. Sijnereynigheyt heeft hy tot den eynde

toe onbevleckt bewaert : waer roe hy oock elck een met

fu leken ghewis^ht van krachtighe redenen vcrmaende , dar-

ter ontallijcke ioo in klooflers als inde wereldt de feluc on-

dcrhielcn. zA.ls hy te Mcffinen in Sicihen Nouicie-meciler

was,ginghden roep achter fi:adt,datter noch weduwe,noch
ionghe dochter ( hoe houwens ghelmt fy oock waren) hem

O o o o macr



658 EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT ïbSY..

maer eens te woorde ftondc , of Iiaeren iuft eii verghing!i^

en begonjft Godc in fuyuerheydc ce dienen.Dus gheviel hec

datter dry edele ionghvrouwen^die aireede verlooft waren,

willende daer van eene proeae nemen ,
ghelijcker handt al-

kaecks by hem te biechte quamen. Maer'tiockfpel verkeer-

de terftondt in ernft. D'eene voor ende d'andere nae^ foo hy

elck verboodt aen haer ghefellinne te fegghen hoefe gheva-

ren waren, veranderde op ftaenden voet van fin , en keerde

nae hnys met opfet vanden Bruydegom Christo voort

aen te handicn.Dit saf een ^root CTherucht inde ftadtimaero 00 o Til
noch wel foo groot 'tghene in een' ijdel-tuyte ghebeurde,

die om de fchoonheyt van haer ghekrolt hayr al te hoogen

moedt in haren boefem voerde^noch van't fuyuer oft cloo-

fterlijc lenen en wilde verftaen.Hyen fprackhaer maer eens

aen^en voorfeyde datfe eer langh defe hooveerdigheydt in't

felue hayr bekoopen foude: weynigh tijdt daer nae viel hec

heel uyt, en fy nu kaluwe zijnde, lagh niet fchoonder , als

haere fchaemte met eene cloofterlijcke wiele te bedecken.

Hiilor. Defen man was foo vermaert om de kracht, waer mede
Soc p.2.

j^y deduynelen verdreef, dat hetnoodigh is ghewceft(foo-

der van alle kanten te aroote meni^hte van befetene men-

fchen aenquam)om 'tghewoels ende gheruchts wille, voor
Beyer- ^^^^g poofc-tijdts dit wetck te ftaken. Onder vele bekeerin-

Twl-!i ^en.die hy door het infien vander menfchen herten dede, is
1 ucairo. 05 J lilt n % • 1

wel de vernaemfte van dien dooden gheweeft, die om de

wille van eene quaede biechte door hem berifptaen fijne

voeten doodt viel , ende van hem we4erom ten lenen ver-

weckt wierdt,om voortaen beter te biechten ende te leuen.

P. Corneliiis verfcheydde eyndelijck te Loretten met foo

fchoonen ghelaet nae fijn* afli] uigheydt , dat ieder een uyt

degheftake des lichaems, de heyligheydt fijner ficle ghe-

noeghfaem fpeurde,

< De
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De twee NicoIai^Goudanus en Lanoius, zijn groote lich- "Njco ^

een van onfe Socicceyc in dele landen geweeft. Den eerden ^^^ ^^^'

was Paftoor te Berghen op Zoom^den anderen(die oock van '

den eerften tot de Religie gerrocken wiert)was Canoniek re

VeurnCjeerfe het vendel vanden H.ïgnatins volghden.Gou-
danus en liadde fijns ghelijcke niet in'c predicken en di/pu-

teren teghen de ketters,waerom hy oock door verfoeck van
den Roomich-Coningh Ferdinnndus nae Worms teghen

Melanchthon ende d'andere fedlarilTcn gheionden wierdt.

Nae dat hy te Venetien d'eerftc fondamenten van'cColle^ie

gheworpen hadde^ (bo las hy de Godtheyt inde principael-

ite Vniuerfiteyten van DüvtHandrjdie hem elck om 'tfterc-

fte verfochten. Den Paus Pius den IV. hadde fulcken (y\ie^

voelen van fijne deughdt ende gheleerthcydt , dat hy hem
als fijnen Apoftolifchen Ghefandt nae Schotlandt fchickte^^

om deConinghinne Maria Staart ouer de doodt van hae-

ren man Francifcus den II. Coningh van Vranckrijck te

trooflen, ende tTamen de Catholijcke Religie ( die'r groo-

tehjcks begonfl: te hellen) met fijnen ijuereenighfins teghen

den val t'onderfetten. Hy ftierf in't iaer 1565. nae dat hy ee^.

nighentijdt te Louen de H. Schriftacre uytgheleght , ende

d'Academie met fijne Latijnlche vermaningen fterckelijck

tot de deughdt verweckt hadde . Lanoius bediende twee- Nico^

mael in fijnen tijdt 'tProuinciaelfchap van Duyrflandt, en ^'''^ ^'^^

was in fulcken achtbaerheyt by onfe Patres van d'eerfte ae-
^'

nerale Congregatie , dat hy oock eene ftemme kreegh, om
nae de doodt van Ignatius de heele Societeyt te regeren.

P. Leonardus KefTelius^die van Louen, en Dan iel Pare- Leonar-

bruck,dievanDender-mondewas,ghelijckfe als tweelin- ^'^[Kef-

ghen beyde op eenendagh aen de Societeyt gheboren wier- dI^^II^
den , alfoo waerenfe aen malckanderen oock heel ghclijck Fare^

in manieren.Leonardus was Ouerfte van donfe te Geulen, ^^''^<.-

OoGO 2. • 'ais
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als hy nu ccncn P^cligicus van cene doodtlijckc ficckce, dan
ecncn bcictcn mcnich , bcyde ter wij Ie (y hunne biechtc

aen hem ipcaken
,
ghcnas. Hy verltcuckLe P. lacobum Lz^

dcihia in fijnen i:ocp,aLs hy nu begonll; tccvvijffclen , midts

hy hem tweemael op de verborgen gedachten fijns herten,

eens den wilic Godts bcquameiijGk te kennen gaf, en an-

dermael oock van fijne (uyverheydc en vohherdigheyt ver-

ièkerde . Hy ghenoot het voord-eel , dat hy den H. Igna-

tium in fi:nüjcken ichijn mitakeleufehjck te Ccuien in fij-

ne kamer moght eenen tijdtlangh aenfpreken^ dienoclitans

op den feluen llondc te Po3omenwas.Hy droegh fijnen ijuer

onder tuüchen nae Nimmei^en, daer't fich tot een Collceie

liet aen fien: dan foo hy nu drooghen aen de mocye van

P.Canifius ghefloten hadde , loo v^aerdt hy vanden Magi-

llraer^ door het opruycn vanden Borgher-mee fi:er,tet lladt

uyt 2;heronden, uyc reden dat dele godtvruchtighe vrouwe

een huy.s tot wooninghe aen de Societeyt ghefchonc-

ken hadde. Doch \Ueper al wat vremdt af met den roer-

vinck van dit onghelijck , den wekken eer langh ilierf,

nae dat hy een deerlij ck treur-fpel in fijne twee foonen

ghefien hadde , die malckanderen in een ghefchil ver-

moordden . Eenen anderen Schepen , die de uytfprake

van't on<>herechtig:h balling[hfchap en fèntentie dede ,,

krcegh eene teeringhe , en gaf ten laetften fijnen gheefl in

wanhopigheydt. Leonardus verfcheydde van defe wereldc

binnen Geulen , daer hy tot fijne doodt toe R,e<5lor was,

Maer Daniel in Sicilien , nae dat hy in dat eylandt te Pa-

lermOjte Catania^teMontereal (daer hy 'tCollegie regeerde)

endcdoor den heelenMamertijnfchen llrccckmet eenen on-

blulchelijcken ijuer de faligheydt der fielen vcrvoordert,,

ende den dagh van fijne doodt langh te voren wel befchey-

«Jelijck voorfeyxit hadde . By defe komen de twee Bufxi,

loaa-
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loamies en Theodom? , Vinckiiis, Deckcrius, Bonarrius,

ende die onlanghs te Roomcn ftierFjP.ComcIlus a Lupide, Corm^

van wien lacobus lanfoniiis een vcrmacrt Docloou van^J*/^^

Lonen plagli te iègirhen , dat liy eenen ichac van wijsheydc

ende godtvruchti^heyt wastTvVclck oock fijne meniglivul-

diglie boecken^die hy op de lieylighe Schrifcuerelieeft laten

uyt^:Taen,^henoeiTliracni bctoonen. Item Theodorus Gcï.\ï- Theodo-

dl eaien Ajiiibrdamnier, die, nae dat hy te Louend'eeiile'"'^ p^'

11 n ^ • J 1
-rardi,

ecrc mee aiic mans toeltemmen ( niemandt uytghenomen)

inde promotie ontfanghen hadde, nae Pvoomen ghin-:^h,

en vanden H. Ignatiiis inde Societcyt aenveerdt v/ietdt;

daer hy onder 'tbelcydt van dien groeten Do^loor Olauins-

foo wel inde Godtlijcke weten(ciiappen aennaem ^ datter

in't heel Roomfch Seminarie niemandt met hem te ver-

ghehjcken en was. P.Laines fchlckte hem in't ghcfelfchap

van Pater Petrus CanifiiiSjdie als Paus-'^hedmdt nae Polen

ghingh, om de Catholijcke Religie inden rijcksdagh aldaer

te houden ftaen : dan hy jftierf op Vv^e^^h te Ween , tulfchen

'tghefangh der Enghelen, van't welck hy aen Theodoricus

Canifius fcydc : Ickjmore der E^^hclcfiftr^^hy
C^^^^fiy h^^^^^"

de. li\ hoorj der Engloden fangh.

Tot noch toe de Neder-Duytfche Patres , die buyten

'slandts vande Societcyt ghebruvckt, en fchier allegader gc-

ftornen zijn: want vanden Godtfalighen loannes Vttxch-^oannes

inans ( wien Dieft aen de wereldr, maer Roomen als eenen
^'^^'^~

anderen Aloyiium aen den hemel gat^ ) wil ick hier iwij-

ghen , om dat fi;jn woaderbaer leuen. ende heyligheydt in

onfe moedcrlijcke taele befchrcuei^ ouer al in handen i»?,

waer op ick den Lefer aenwijfe, om dat wy de grootte van

fijne deughden met dit kleyn verhael niet ea foaden ver-

korten.

Onder de ghcne die den verwilderden wijngacrt van

OooG 3. iiuii

mans.
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itKh
^^''^" vader- landt met befondereii arbcydt bevrocht, ofc met

Neder- uytncmenden fcliijn van dcughden vereert hebben ,ver-
landers foont ficli ecrll P. Adrianus Adriani de Witte een Anc-

'siandts:
werpenaer, aen den wekken S. Ignatius om de fiiynerheyc

Adria- fijner fiele den naem van eenen aerdichen Eiighel plagh te

^d^tf~
§'^^^^^^^- 'tSclieen dat hy Godt toe fijnen wille hadJe, om
alles door 'tghebedt ce verwcriien. 'sDaeghs eer hy van
een Iwaer accident ghefneden mocft worden , badt hy den
Heere om ghefondtheyt , ende op ftaenden voet hoorde
een e Godrlijcke ftemme, Z;;> ghefondt: waer by op den feU
iien ooghen-bliek oockghenas.Door defen middel verloftc

hy een dry-iaerigh kindt van fpoockfel der duyuelen, en

niet langh daer nae des felfs meerder-iaerighen broeder

van dicrghclijcke quellinghe derfwarte gheeften. Alshy
ghevraeght zijnde van Adelheydis Liitens, ClarilTete Lo-
nen ,hoefe de diiynelen befcheeden fonde,die haer fondcr

ophouden , nu op't doodt bedde de ghedenckeniffe vande
voorleden fonden met fwaere bekoringhe quamen verver-

khencn verwijtelijck opworpen^voor andwoorde gegeuen

hadde_, datfe die by hem feynden foude- ftierfwel de goede
Religieufe den feluen nacht eene gherufte doodt, maer hy
moefte de ballen beraden . Want ter feluer ure als fy vcr-

fcheydde, quamen hem de duyftere voghels befpringhen,

ghelijck hy inden morghen-ftondt aen een Sufterken ver-

telde , die inden ingangh vande kercke tot hem quam aen-

gheloopen , om de doodt van d'ouerledene te boodfchap-

pen. Eerdefe haeren mondt konde open doen, nam haer

de boodfchap af, en feyde : kk weet datfe ghepaffeert is;

haeren doodt-fl:rijdt hebbe ick te nacht teghen dcduyue-
len uytgheftaen : nu ter tijdt isfy in't Vaghe-vier, dan nac
dry daghen falfe daer van ontflaghen worden, en ten he-

mel vaeren. Wat defen man inde beghinfelen der Societeyt

te
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te Louen ghedaen en gheleden , met wat eeiien roem van

heyligheyc en vruchten der fielen in defe Vniuerfiteyt vet-

keert heeft , in hoe groote weerde ende achtbaerkeydc

hy by de Doóloren gheweeft is ; fuldy in't eerfte ende in'c

vierde Capitel defes Boecks vinden^ daer wy den Lefer he-

nen feynden^om hem met gheene onnoodige herhalinghen

te vervelen. Hy ontfliep falighlijck in den Heere te Lonen
in*t iaer 1581. en wierdt fchier vande heele Vniuerfiteyt met
cenen al-ghemeynen rouw uytghedraghen.

Twee iaeren voor hem ftieruen ter feluer plaetfe van eene ^^^^^^^

pefte, die'r vele duyfenden mede fleypte , den Reólor van t H^l^
CoUegie P.Ioannes Gulielmi van Haerlcm, die met Bellar- van de

minus de Godtheyt ghelcert hadde , ende een man was ia f^fi^P''''

de Grieckfche ende Hebreeuwfche taele fonderlinah ervae-
^^"'

ren: P.Vrfinarus Gooflfens, die van S. Ignatius den eerllen

Reftorvan't Collegiete Praeg gheftelt wierdt, ended'Ab-
dije vanLieffies met de gheeftelijcke Exercitien foo wel
oefFende : P. Reynerus Reyneri , die van onlanghs Re6lor

t'Antwerpen,nu ballingh te Louen,de plaetfe vanden ouer-

ledenen Ouerften aldaer vulde : P. loannes Aftenfis , dien

vermaerden Predikant van Antwerpen , en Behjder van

Nimmeghen, den welcken nu Reólor van Maeftricht zijn-

de, de ketterije al mede verdreef, om by foo vele trefFelijc-

ke mannen fijn graf te vinden: en, die om fijnen onvershe-

lijckelijcken ijuerteghen de ketters wel hadde mogen voor

aen ftaen, P.Andreas Boccatius een Vrief man. Hoe moe- ^ndre.ts

de en mat van arbeydt defen was, hiel hy fich euen-wel al-
^''

looi met broodt , flechren vifch en waeter te vrede; hy en

fliep noyt anders als op een berdt, ten hooghfte ^ebruvck--

te hy by wijlen wat ftroys,noch da^h noch nacht iaer nvt,

iaer in, en queec hy *thayren kleedt, dat hy op fijn lijf

droegh. Men heeft voor fcker ghehouden , dat Godc fijne

heyligheyc
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heyÜCTheyt mee vcrweckinghe van ecnen dooden heeft wil-

Icii vereeren.loanncsBaitel een iongh-gefel lagh nu op ftroy

den tweeden dagh^ora daedelijck bcgraiiente worden, all-

men met crroote verwonderinghe op eene van fijne wan-

glien een roodt plecksken ghewaer wkrdt. Waa" ouerfoo

P.Boecatiiis gheroepen , 'tlijck dede ftaca, endehet voick

aiiet^ader met hem twee daghen in't ghebedt volheide,

recht fich den dooden op^ en keert nac 'tleuen. Iedereen

wicrdt van vervaertheyi; bedaen ., de welcke allenghskens

tot lbo veel ^rooter verv/ondernighe quam , hoefe mee

vremdere fehaemheden meerdere ende oogh-ichijneUjcke

verandcringhe in fijn lenen ende manieren van doen ia-

ghen. Daer hy te voren eenen moedtwiUighen ende on-

ahelaeten sail was , leefde nu niet alleen m alle ftike en

ieeghbaerheydt , maer ftrafce met -fulck eene kracht van

.woorden de wulpsheyt van d'onghcbondene ieught, dat-

ter niemandt aen en twijfelde , oi hy en haddc in d'andere

wereldc ghev/eeft , en ghefienwat daer nae dit lenen om-
ghin^h, 'tWelck dies te Ifercker van alle man aengheno-

.men wicrdt, om dat hy federt de verrijienillc verfcheydcn

itaelen volkomenlij ck iprack, daqr hy nochtans gheen' a^i-

dere, als die van fijne moeder, oyt gheleert en hadde. Hy
voer fterekin teghen alle vrouwachtighe Ptieiters,en voor-

feyde , dat ,
ghelijck Godt door gheen' andere fonde meet

Gv de menfchen vergramt en waS;, alloo den tijdt aenllondt,

datmen,, om de weynigheyt van d'ovierblijtselen, wel alle

de Gheeilelijckheyt aen e-en .tafel fonde konnen ièttcn.

NIaer dat P. Boccarius en fijne medc-ghefèllen mannen
waeren^ die van.Godt aen de wereldt gheiont waeren, om
de duyllernilTen der dolinghen uyt der menfchen herten

te verdrijuen.Ditis dien Boccatius,van wiens onverficfden

moedt in de beeldt-ftorminghe van Leeuwaerden., ende

onfe
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onfeuytfGyndinghe van Antwerpen, elders gliefproken is.

Nae dat hyin PaiylTencndeNeder-landt grootelij cksghe-

arbeyt hadde, en nu in plaet/è vande verdiende ruftc, ver-

ibcht nae Indien te moghen reyfen , wierdt hy van Godc
-tot d'eeuwighe rufte^neffens de voornoemde Patres, te Lo-
nen gheroepen.

Van gliclijcken ijuer teghen de ketters was P. Henricus Henn^

Dionyfij, den Apoftel ( foo fy hem noemden ) van Maef- '^^^ ^^^-'

Cricht. Defcnjlioc wel van Nimmeghengeboortigh,preeck-

tein't Hoogli-dnyts te Ceulen, met grooten toe-loop inden

Dom j en las inde felue ftadt de Theologie , inde welcke

Doóloor zijnde, wierdt liy met hofFclijcke cerimonien

Reótoor vande Vniuerfiteyt te Dilingen ghellclt. Maer
verliet defè weerdigheydt, en quam te Maertricht in Diic

d'Alues tijden, van wien hy oock belet wierdt, om met
den Cardinael Hofius (die llerck om hem aenhiel) nae

Pruyden te gaen. Dit is den eenighen leiüit , diemen weet

dat Dnc d'Alue befinde, en dit noch meer uyt eygene bate,

ais uyt liefde: mies hy {eyde,dat hy fich van de Itadt meer

met eenen P. Dionyfijjals met het heel garnifoen verfeker-

de: in fulcken achtc washy by d'inwoonders. Hy donder-

de foo hcftigh teghen de ketters in fijne predikatien, dat hy
om d'endide derkercken, <xhenoodfaeckt wierdt onder den

blaeuwen hemel te preken, daer hy nae en wederom van-

den ftoel tudchen een rot ghewapende kool-draghers ghe-

leydt wierdt,die altoos bereydt waeren,teghen den op-loop

derGeufen, om 'tleuen voor hunnen Apoikl, met vergie-

tinghe des bloedrs,by te fetten.Hem borfte een* adere door

'tgheweldc van prediken , waer van foo hy de teeringhc

laedde,en dieshaluen daghelijx:ks totter doodt toe gheyten

melck dronck,dat hem een ftom-^heborene ion2;he-doch-

ter aeiibraght \ heeft aen defe fijne wel-doenfter eene mira-

P p p p kelcufe
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kelenfe danckbaerheyt bewefèii , als hy met groot lichc

omfchcncn , de felue nae fija' aflijuigheyc is komen befoec-

ken^ ende 'tvry ghebruvck hacrdcr tonghe met bcfcheydc-

lijcke fprake gheghenen heeft. Eeiie ieldlaeme fake ghebeur-

de twee iaeren nae fijne doodt, als Nicolaus Straciiis den

Deken van S. Seriiaes ftierf. Sy waren't eens gliewcefl: alffc

noch beyde leefdcn^datfe doodt in een graf by den anderen

ligghen fouden. Di\s alfmen voor den laetft-gheftoruen

Stratius 'tgraf foude gaen maken , heeftmen 'tielue, eerder

iemandt de handt aen ftack, niet alleenlij ck open ghevon-

den,maer oock de kifte van P.Diony fij iuyft foo veel vande

plaetfe verfchouen,datter die van fijnen vriendt konde nef-

fens ligghen. De heele ftadt was ghetuyghe van defe won-
dernilTe, en fchreeffe de heyligheyt vanhaeren Apoftel toe.

Wy naerderen allenghskens tot onfe kennilTe ^ om vaii:

de mannen te fpreken ,. welcker dcughden ende heyligheyt

Franci- wy voot onfeooghen ghefien hebben. P.Francifcus Cofte-
fciis Co'

j^g^ ^^^^ Mechelen gheboren, was den laetften van alle de

Neder-landers, die met onfen H, Vader Ignatius te Roo-*

men verkeert hadden, ende oner twintigh iaeren te BrulTel

ftierf. V/at al wercks en heeft hv niet t'famen op eenen

tijdt omhelft,ende lofFelijck uytghevoert ? hy was Prouin-

ciacl , eerfl: vanden Rhijn-ftroom, nae der handt tweemael

van deft Neder landen : welcken tijdt ghedii erende, foo

preeckte hy dickwils drymael 'sdaeghs, en hoorde onver-=

moeyelijck biechte , en fchreef menighte van boecken, en

difpiiteerde daeghelijd« met de ketters : en dit al onver-

mindert, en ghingh noyt fonder hayren kleedt, oft en liet

achter fijne menighvuldighe difciplinen. Gheene forghe

en heeft oyt fijnen ghewooiMijcken flaep benomen, ghee-

me vermoeytheyt den feluen oyt bonen de ghefetre ure van

opftaen verlenght j al en was hy oock maer^ uyt reden van

belet-
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beletfeleii:,inden midden-nacht nae fijne rufteghegaen: foo

gliefec was hy van gliemoedr, foo puntigh m fijnen regliel. •

Hy plagh te feg^hen , dat hem fijn' ouders van ionghs af

aende Moeder Godts opghedraghen hadden,waer uyt fijn*

uytftekelijcke ghefintheyt toe de felue fprootjdie hem dteef
_

om d'eerfte Sodaliceyten in fijne Prouincien op te rechten, -,

cnde haere eerc nae vermoghen ouer al te verbreyden. Den
loon van fijne liefde tot de fuyuere Maghet ende Moeder,

fchijntdat fijne reynigheyt gheweeft is, die hy foo onbe-

vleckt tot den uyterften ouderdom van acht-en-tachtcn-

tigh iaeren bewaert heeft, dat hy^nae fijn eyghen belijden,

fijn heel leuen langh niet een ontftellinghe der natuere, iae

niet een' onkuylche ghedachte en ghevoelde. 'cWelckdies

te meer flaet te verwonderen , om dat hy tulTchen foo veel

rcyfeiis en rotfèns , foo veel wakens en brakcns , foo veel

fchrijuens en vrijuens, in allen dien tijdt niet eenen onghe-

fonden dagh ghehadt en heeft. Als hy fijn leuen nu ten

eynde fagh gaen , en van iemand t der omftaendcrs ghe-

vraeght wierdt,of hy oock ghewilligh ftierf, andwoordde

hy met den H. Ambrofius : Ick^ hebbe fiogheleefi, dat tch^my

iiies met en hoeue te fchaemeni tefleruen en njreefe ickjiiet, "^ant

ick^ eenen goedertieren Heere hebbe. Men las hem tot fijnen

trooil den neghentighften P film van Pauid, wiens veerf^

kens allegader ibo hy beleedt dat tot Ah toe in hem vol-

braght waeren, ghekomen zijnde tot het laetfle: Met Ungh-

heyt der daghenfal icl^ hem '^ernjuUen^ en hem njertoonen mjne

faligheyt: 'tEerite deeljfeyde hv, nu foo verre bouen de tach-

tencigh zijnde, is my al mede gheworden-, het ander ver-

wachte ick vanden Heere.Waer op als hy tot eene vafte ho-

pe fijner faligheyt v€rweck;||wierdt , feyde hy met een bly

ghemoedt dat hy gheenflins daer aen en twijfelde. Dus be-

taelde hy te Brullcl de fchult der fterffelijckheyt uyt laute-.

P p p p 1 ren
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ren ouderdom aeii denataere,nae dat liy ieaen-en-feftigh

iaeren met fidcken naem van heyligheydc inde SocieceyC

gheleeft liadde, darter oock heele cloojfters hunne roofen-

hocykens en medalien naemaels fonden,om aen lijn doodt

lichaem tot bewijs van eerbied iiighe, te (bij eken.

Thonm 'tSelue Collegic van BrulTel fondt in korten tafrcaen-

SaiUj, Jqqp y^j-^ tijden P.TKomam Saillium nae den hemel^ecnen

man dien 'thecl Hof,daer hy biccht-vader van was,ni£t an-

ders als Den heyliglien Pater en noemde. Hy liadde voor

deien eenen onghcloouelijckenarbeydt inMofcouien uyt-

gheftaen^als hy dagh endc nacht in duyient perijckelen fijns*

leuens tulTchen bofch-roouers ende ftraet-fchenders, elf

inaenden langh fbndereens iiyt fijne kleederen tegaen, de

woejfte wildernürcn door-lieppm ditonghemanicrt volck

door de wetten Christi te latfoeneren. D'ondiefondt-

heydtjdie hycr haelde^ gaf oorfake aen fijne wederkom (Ie

in't vaderlandt , daer hy biecht-vader vanden Prince van

Parme zijnde, de MilTie van 't legher inftelde , ende nef-

fens de fèliie 'tCollegie van Bruffel vele iaeren regeerde.

Nae d'aflijuigheydt vanden Prince ( aen wien hyd'ooghen

binnen Atrecht floot) als nu de landen aen den Archsher-

toghe Albertus by houwelijck toequamen^is hy van defen

met den Admirante nae den Keyrer,den Coningh van Po-

len, endeden Archshertoghe Ferdinandus (die naemaels

oock Keyfer den tweeden van dien naem wierdt) ghefon-

den » Eenighe iaeren daer nae wierdc hy nae Parijs van den

fekien ghefchickc , in 't ghefelfchap vande ghefinten die

derwaerts ^hinghcn , om den peys tudchen de twee kroo-

neq Spaignen en Vranckrijck te treffen. Hy lis daghelijcks

bouen de groote Ghetijden ndfh die v2inOnk LieueVrou-

we,wiens u yenemenden dienaer hy was. Noyten ghingh

hy ten huyfe uyt , of hy en eyfchte van haer de benedidie

door
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rfoor eeiieii kus van haer beeldt , noyt en verlicpcr dagh o^

hy las haer een roofen-hoeyken op fijne blooce knicn jiioyt,

ofhy en keerde fich ( waer hy oock was biiycen 'slaadts,

ofc in't Icdier) inec een beionder crhebedc nae Ow{^ Liciie

Vrouwe van Hal. Als hy eens op Tekeren tijdt in doodcs

noodt wasdom de menighte van 't bloedt^ dat hem uyt een

ghcborften' adere af-liepjdedehy eene belofte tereerevan

OnfeLieuc Vrouv/c van Scherpen-heuuel,en fagh de \viy^

lighe Moeder tot hem komen^dic inde teghenv/oordigheyt

van S. Barbara acn Chriftus hacren fone feyde ; Lcieten 'ivy

defen onfm dieruer noch eenen tijdt langh lenen, Hy fliep me-
nighmael op de harde aerde, met een hayren kleedt op fij-

nen ruggh^ende een fcherp pundjh kruys op fijn borli. Al-

len fijnen leghen tijdt, befonder 'sfonjasghsen 'sheylighC-

dacghs, belkedde hy in't i^hebedt: om 't wcick acndachte-

lijck te moghen doen ^ oeffende hy fich gheftadigh inde

deught van mactigheydt en foberhcydt. Hy voorfagh ende

voorfeydc fijne doodt, die hy fchicr aen den autaer in't

Hofnae deH. Communie ftierf: doch hadde foo veel re-

Ipijts, datmen hem t'huys drocgh^ 'tghene hy op d'Infintc -

verfocht, die anderffins gheerne ghefien hadde, dat hy fij-

nen falighen gheeft inde teghenwoordigheydt der Houe-
linsihen aen Godt wederom ^hedieuen hadde.

P.IoannesHamehus.enPXeonardus Lemus waeren mee ^'^'^''^^^

UT

een geHjck accoord van deughdcfaemheyt en geleertheyt in /^.'!'^^^

de profedie vande Godtheyt teLoaen ghepacrc-.maer wicr^

den gefcheyden, als loannes de behaelijcke fieckte by eenen

krancken vattede^dien hy inde pefte byftondt, ende korts

daer nae vericheydde, als hy te voren fijnen goeden Engel

aen'tvo^i:en-eyndc hadde fici-» ftaen. Hy was van BruflcU

fche ouders m Zxlandt gheboren ; maer Leonardus van Leofur--

Brechtj een dorp in Brabandt, leefde nae heiii langhe iae- d^i-sLef^

Pppp 5 reiV
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ren, cnde icheen uyt de heels wereldc door met fijn dicp-

fiiinigh ende nochtans klacr verftandt : 'cvvdck niet alleen

dickwils vanden Prince der landen Albertus in verfchey-

den fvvaere faken, maer ouer al van Cardinaclen, Bifchop-

pen ende gheleerde mannen raedt ghevraeght wierdt. Den
Paus PauIiTsdenV. hebbende fijnen boeck vande Paufe-

lijcke maghc ghelcfen: Dit ü^ feyde hy, den man die fijnen

n^ijandt yanght. Wederom als hem een fcker Auteur De
lujlitia (^ lun acngheprefen wierdi:, floegh hy fijne handt

op LefliLis die voor hem lagh, en feyde, Dcfen heeft het punt

ghetrojfen. Hy wierdt van P.Laurentius Norwcgus (diemen

den Vifcher der ficlen noemde) tot de Societeyt ghetrocken,

als hy nu d'eerfte plaetfc onder de ghemecfterde inde Phi-

lofbphie bekomen hadde. Sijn leuen en is anders niet als

een ahedueri^h lluderen en bidden gheweelt, foo landi

als het de fwackhcydt toeliet , die hy met weynigh voedt-

fels tuffchen vele fieckten in een uytghemerghelt lichaem

feer foberlijck onderhiel.Dedrylaetfte iaeren,als hy fvvaer-

lijck vanden (leen ghepijnight wierdt, braght hy fchier

in cnckclghebedt en toefuchtinghe tot Godt ouer: in den

wekken hy, buyten alle verlichnnghe van Medicijnen, fij-

nen trooft nu alleen tottsr doodt toe vondr, Soo verdul-

digh als hy in fijne pijnen en fieckten was, {bo langh-moe-

dijh ende vreediaem was hy oock in alle de vervof^inghen

gheweefl, die teghen fijne leeringhe opftonden: noyt en

hoordcmen een toornigh oft auerechts woordt uyc fijnen

mondt tecrhen parrije gaen , iae verfchoonde de felne al-

ieffins , en focht het onghelijck dat hyer af ontfongh, met

eere en ghedienftigheydt te verghelden. Euen-eens ghe-

lijckmen noch heden-fdaeghs nae fijne doodt fiet, dat hy

d'ongunfre van lommiohe,die fijne leeringhe op een nieuw

gaen laken, met weldaeden ende wondere werckai, die

met
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mecgrooten roem van fijne heyligheydc onder den man
gheftroydc worden, (chijnt te betaclen.

P.Martinus Aiitonius Delrio,enie P. Carolus Scribani ^^/^r^/-

waeren den eenen van Spaenfche^den anderen van Icaliacn- ^^^^^-

iche ai-konifte : den* defen te Eruflel, den dien t'Antwer- oelrto^

pen, ende van deghelijcke ouders gheboreiij en malckande-

ren m kloeckheydt ende oeffeninghe van veiftanden feer

glielijck' belioudelïjck dat ficli ScnbanijOm der regeringhe

wille , die hy lèuen-en-twintigK iaeren langh, foo Prouin-

ciael als PvCÓlor t Antwerpen aii^c te Bmirel achtergaens

bediende, meer tot d'iiycwendigac bekommcringhe be-

gheiien moell: ; maer Dclrio gheduerigher acn de ftudien.

bydeboecken bleef: daer hy van ionghs af (ulcken ijuer

toehadde, dat den gheleerden Lipfius van hem ghetuygh-

de,van niemandt fijns glielijcks oyt gKele(èn,g!iehoort, ofc

verftaen te liebben,die'r foo vele met aendachc doorloopen

hadds, waerom den feluen hem oock 'iMirakel njcin fijnen

tljdt plagh te noemen.Ten een-eivtwintigh iaeren begonft

hy boecken te fchrijuen,en wierdtfoo vrocgh Raedcf-heere

van Brabandt ghemaeckr, dat hy oock voor d*acht-en-

twinrigh des Coninghs Fifcaelwas, ende by wijlen de

plaetfe vanden Cancellier hiel.Onder 'tdeekfcl van met den

Coninghouerghewightighe faken te handelen^. kreegh hy

vanden Prince van Parme verlof^ om nae Spaignen te

reyfen,daer hy fijn affcheydt vande wercldt nameende be-

gaf fich tot den dienft Godts inde Societcyt : in de welc-

ke hy vele iaeren te Luyck^ te E>ouay, te Gratz , te Sa-

lamanca^maer londcrlingh te Lonen, met preken 3. ende

de Godtheyt te lee ren, oncrghebraohr heeft ; tot dat hy

cyndelijck in't iaer acht vanden ftcen ouerwonnen , fij-

sien gheeft gaf, dry iaeren omtrent nae dat fijnen grooren

vriendt Lipfius ( dien hy met fijne iaachtighebrieuen uyt

Hol-
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HoUandt nae Brabandt getrocken hadde) voorgcgaen was,"

CaroUu Macr Scnbani leefde toe het iaer neojhen-eivtwinticrhet' -
Of

öcrwam.
^^^ fprcyde middeler tijdt den roem van fijnen grootai

moede ende vromigheydc door heel Europen tot Princen

ende Cardinaelen , tot Keur- vorften énde Coninghen, tot

Keyfers ende Paufen toe^die hem menighweriien met hun-

ne brieuen vereerden, ende tot oncierhoudinghe van eene

^hemeynfieme vriendtfchapfeer hcrtehjck noodden. Dry
dinghen, die andcrilins noode paeren, hadde hy t'famen

shevocorhtxen <:rootheydt van herten met diepe oodcmoe-

-cligheydCjOntfagghehjcke achtbaerheydt met (praeckfaeme

ghemeynfaemheydt ,
gheduerighe bckommeringhen met

onveibrokene inghekeertheydt des ghcefts. Hier by was
hy met eenongheloouelijck betrouwen op Godt begaeft,

waer mede hy fich derrcdc d'alderfwaerfle faken onder-

winden, ende fonder fchijn van menfchelijcke hulpe ghc-

Juckiahlijck nytvoeren. Meer als eens heeft hy door fijn

ghebedc iuyft foo vele aelmoeffen ontfanghen, als hem op

-den fêluen dagh oft tot betaeiinge vande praemende fchul-

den,oft tot onderhoudt van 't huys noodtwendigh wae-

ren. Hy was in fulcken weerde by den Keyfer Ferdinan-

-dus den II. dat defen van alle Nederlanders, die hem qua-

men groeten, nae fijne ghefondtheydt vraeghde , en foude
* -

, hem nae Duytflandt gheroepen hebben , indien hem Ne-

derlandt hadde willen deruen.Den Coningh van Spaignen

beklaeghde fich (fijns aengaende) ouer twee faken rd'eerflc,

dat de beraedighc wijsheydt van Scribani foo verre van

hem in Ncderlandt gheleghen was ; de tweede , dat hy
de gheheymenirten van fijnen 'Politicus ChnfttanHs in't licht

hadde doen uytgaen , diehy wel ghewenfcht hadde alleen

te weten. Henricus den IV. Coningh van Vranckrijck,.iii

plaetfe van fijn Amphithutrum bonorü te branden , daer

hem
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Jiem onfe vijanden toe opilocktcn
,
gaf hem met opens

biieucn d'eere van fijnen borgher ai naturel van Vranck-

rijck te zijn, Den Apoflohichcn Nuntius Carata quam toe

ghcen ander eynde uyt Duytflandr , als om hem te bcibec-

ken. Hoe loffelijck plegen den Archshercoghe Albertus^den

Bever- vorft Maxunilianus.denHertodie van Nieuwburdi
Wolfgangus Gulielmus van hem te fpreken ? hoe dickwils

wierdt hy vanden Cardinael de la Cueua^cnde den Marquis

SpinoLi;,oock op eenen dagh,iae inden nacht fekK%om raedc

van ^hewighriï'he faken belocht? wat eenen toclooo walleL"

daghelijcks tot hem vanHeeren^ Princcn en Princellèn^om

hunne ghefchillen neder te legghen? 'tGhebeurde eens dac

hy binnen den tijdt van veerthien daghen dertigh procei-

ien tullchen Princclijcke huyfen ncderleghde.hy Icheen ore-

boren te zijn om alle ghelchillcn tot een goede accoordt te

brenghen , oock wierdt \an alle kanten verlocht om den

goeden-man te zijn, en peys te maken. Buvten eene reyfe,

als hem d'Infante Ifabella dede roepen , en ftclde hy noyc

fïinea voet in't Hof, en niet-te-min liepen hem alle houe^

lingen nae^om fijnen raedc te ghenieten. Hoe hy d'eere meer

vloodtjioefe hem meerfochtjal euen eens ghelijck defcha-

duwe, volght ghyfe nae^ fooontlóoptfe v-, ontloopt ghyfe,

foo volghtlc V nae. De moghende vrienden toonden hunne
gheneghentheydt , nu om hem Bifchop, dan om Cardinael

te maken^ maer alllè faghen met wat eene vervrcmtheythy >

fulcks verwierp , uyt vreefe van voordere vijandtfchap , He^

ten hun opftel en ghedachten varen. Tuilchen alle beletfe-

len die hem t'alle kanten ouervielen^en liet hy noch de pen-

ne varen om verfcheyden boecken te idinjucn, noch fijne

ghewoonelijcke ghebedai en facrificien der Mille; ghedue-

rende de wclcke iHieenfijn herte van teere deuotie in trae-

nen te finilten, Hy fleypce eene langhduerighe liccktG dry

Qqqcj iaereii
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iaeien voor fijne doodt:wacr by foo d'Infaatc verftondc dat-

ter ceii pleuris tocglucflaeghen was,fondtfc mctter haeft ie-

mande met een poeyerken daer hacren vader Philippus

den ll.wel eertijdts in ghelijckcn glievaLbate by ghevonden

liaddc. Dan het q.uam al te laet, als hy nu dcfer wereldc op.

S.Ians-dagh den 14. lunij was ouerlcden • nae dat hy fijne

aenftaende doodt eenigen tijdt te voren aen d'een en d'an-

der voorfeydt hadde. Hy reyde(loo't fcheen)iocklwijre aen

Pater Philippus Bultinck die hem quam groeten , om nae.

Mcchelen te verreyfen^F'Fiï/^e''^ ^atcr^ ypy moeten tfamenvac

den hemelgaensdoch het woorc greep (1:adL;:want als ettelijc-

ke maendcn daer nae te Mechelcnghcboodcfchapt wierdt

dat P.Seribani 'sdaeghs te voren vericheyden was,foo feyde

den Pater : VP^el hoc ? icl<^ moefï mede fiertien . Nauwelrjck

hadde hy foo luttel woorden voortghebraghr^of-hemberlte

een' adere in't lijf, en gaf lukken ouervloedighen bloede

ouer, dat hy fchier voor 'tontfanghen des heyligcn Oliefels

noch daer inverfoiachtcde.Dcfghelijcks ghebeurde met de

Marquile de S.Remy , aen de welcke hy torrrooft van hacr

lijden , datfc hem t'Antwerpen klacghde , het aenftaendc

cynde met defe woorden te kennen gaf:Ir^jQ/ haefi Voor^aen^

(n binnen fes l^cl^nftddy my OJolghen. Eflen foo is'cgefchiedt.

Sy gact wel te palTe nae Dixmuyden in Vlaenderen,en vv^ort

daer fieck : noch en waiTer gheen achterdencken van ller-

iienj dan alfoo haeft de tijdiiigc quam dat P. Scribani glie-

paffcert wasƒ00 keerde iy haer tot den Penfionaris der fte^

de die'r by Rondt, en feyde: Nuist doch met my ghedaen:

"^ant P.Scribam en heeft my met meer als fes 'Vpeken leuens nae

fijne doodtghegheuen. Dus ghingh fy haer ftellenom te iler-

iien, en verfcheydde iuyft op't eyndeken vandefes weken,

ghehjck het voorfeydt was.

Boucn de Yoornoemdc Patres zijiider verfcheyden an-

i . dcrc
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dcre sheweell:, die met het licht van hunne deucrhden en ^^^^'

ouertreffeUjcke daden, als oock met gheleerthcyt^onfe Pro- A^^.^f^

uiiicie bclchencn en vereert hebbcn^dan den noodt dwinght trcfcUjc^

mv (om den Lefcr niet te vervelen) deieallc^adcr onder ee- ^'^
'^^'"

"nen regiller te ftellen , ende alleen by aenv/ijfinghe^tegheu

de verghetelijckheydt vanden al-bederuendcn tijdt^voor te

houden. Wat mannen en zijn niet gheweeil Pater Fran-

cifcus Aguillon,Nicohuis Romxus, Adrianus Mangotius,

Heribercus PvofweyduSj^gidiu.s de Coningh, lacobus Ti-

rinus,AndreasSchottus,Ioaniies Daaid,Arnoldns Gathius^

Theodorus Peltanus, loanncs de Gouda, Martinus Brellè-

TUSjHermannus Hngo , Bcrnardus Bauhufias , Antonius ,

Sücquet, lacobus Srratius , allegader door hunne fchrifteii

en boccken vtMJt-beroemt ? Wat ijueraers der liclen en

werck-lieden w^aeren Pater GuliehnusLconius, Gornehus • .

^

Quyftius , Florcntius Bouckhorl!;, A.drianus Arboreus, '

^

Ludouicus Makeblijde, Gulielmus Buuct, Petrus Mail-

lart, Gulielmus de Pretere ? Van defen fevde immers den

Bifchop van Antwerpen loanncs Malderus , als hv fijne

.

doodt verfiondc, dat de heylighe Kercke eencn Apoilolijc-

ken werck-man verloren hadde. Wat eene wijle ende be-

raedighe OuerPcen hebben v^^y ghehadt iw P. Gulielmus
,

.

Veranneman^Franciicus Praranus, lacobus de Godt, J^gi-

dius Bauariüs^Marcus van Doorn c,Ioannes Wintershouen,

Gulielmus Bouters , en meer andere, die ick om dekort-

heydt nu moet voor-by gacn, om defen boeck ten langhen

laetftcn met eenighe loffelijcke ahctuygheniilen te iluyten,

die puer on (e Nederlandtfche Societeyt uyt den onberi-

fpeliickcn mondt van aenfienliicke en erheloofweerdi5hc5'''{f'''''^^'.

pcrioonen ghegaenzijn. dcDy.yts-

Den Paus Plus den IV. om te tooncn in wat een' achtin- Nedcr-

ghchy de Nederlandtfche Prouincie van onfe Societeyt en ^^''^^^;^'"'^

Qqqq i haere ;:;;,'

D
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<£vf»?<««-hacre dieafteiiliadde^diefeaen de H.Kcrckeindebekeerin-
^^^^\ ghe der ketteren eti verbeceringhe der Catholijckcii dcde,

ibiidc een' uytdrLickclijcke Bulle aen den Cardinael Gran-

iiel,waer m.rde hy hem de felue wel hertelij c bevaljende om
onfc achtbaerheyt by groot en kleyn noch meer te verfterc-

ken5koos P.Nicolaum Goudanum voor fijnen Apoftolijc-

ken Nuntius , om de Bifchoppen van Schotlandt^ ende de

Coninghinne Maria in fijnen naem te gacn befoecken^ende

in't ftuck der vervallende Religie ten beften te raeden. Van
wat ghe voelen Clemcns den VIII. ouer onfen ij oer ghc-

weell is^blijckt ghenocghfaem uyt de Miflie van Hollandt,

die hy ons boucn andere toefchickte , om d'ouerbleuelin-

ghen van't verftroydelfrael aldacr te vergadcrcn^cnde d*af-

«^hewekene ketters tot den rechten v/e^^h te breni^hen. Den
CarAi- Cardinael Grocsbeeck plagh onfe Parres van Louen dick-

mkn, ^yiJs i,^ (Jj,^ Bifchdom van Luyck te nooden, eo de felue als

Enghelen Godts t'ontfanghcn. Niet min en deden fijne

voor-faeten Gcorgius ab Aullria, en Robcrtus van Bcr-

i^hen : wacr van dcfen foo herccliick te^hen die van Lonen

lèhreef, die onfe dicnften trachtedcn te verhinderen.

^jtfibop- 'tMeeftc deel vande Bifchoppen des landts wat eene ghe-
^^"' fintheydt en hebbcnfe niet t'onfwaerts betoont ? La:uinus

TorrcntiusBifchop vanAntwerpen fondeerdc ons Collcgie

te Louen , ten eynde wy aldaer de Philofophie fouden lec-

ren^cn nam GoJt tot ghetuyghe dat hy gheen beter werck

en konde doen^ als dit, om d'Vniuerfiteyt te vervoorderen.

Hy fchreef dieshaluen eenen ftercken brief aen die't hem
wilden beletten j inden welcken hy ons noemt mannen van

de heylige Socieccyt, door welckcr fchölen de heelc werelt,

en naementlijck dcfe Prouincien
,
groote deughdt ontfan-

ghen fulicn.Den ijuer van onfe werck-lieden t'Antwerpen

hadde ganlchelijck 'thertc van defen Prelaet ghewonnen,
als
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als hy 'cgroor ghetal der ketteren jfixgh, die hy iaerlijcks,

door ons toedo^n^tot de kudde C h r i s T i braght. Dcfer
wierdender wel iètien dnyfcnt op de vierlactlleiaeren fijns

Bifchdoms ghetelt, hoe vele moctendcrdanin vorighe tij-

den bekeert zijn gheweeft ? Die den mijter nae hem droo-

ghen loannes Mirxus,cn loannes Malderus,b:herteden ons

beyde infghelijcks, den defen oock met eene vaderlijcke

ghefinthcydt, diehaey totter doodt toe, ten tijde van twee^

cn^rwintigh iaeren, beftrcckre ? lacobus a Caftro Bifchop

van Roermonde nae dat hy de Societeyt eens ghekent heeft,

en dede niet fondcr haren raedr^cn ghebruyckcefefeuen-en-.

twintigh iaeren foo bnyten als binnenkom fijn' onderfatcn

te helpen,iae oock om fijne biechte te liooren- 'tvveick noch
meer andere Bifchoppen doen.Hy quam menighe reyfèn te

voet nae ons Coll:gie ghewandclt , om vancenighe ^he-

fchillen des gheloofs^oft ghevallen der confcicntic, met de
Patres te handelen. Hoc Gisbertus Mafiiis den Bifchop

van 'sHertodien-bofch de Societeyt ^heacht heeft, sheeft

niet alleen fijne vriendelijcke en gall-baere onthaclinahe te

kennen, met de welcke hyons in fijn hnys ontfanghen

heeft, macr oock de predikatie , die hy op de fecilc van on-

fes H. Vaders beatificatie dede : als hy fijne natuerlijcke

welfprekentheyt fbo ruym en wijdt tot lof vandc Societeyt

liet uytloopen , datter fommighe onghefinde nyt afgun-

ftigheyt hen dies bclghden, en wei derredcnop ftoel teghcn

hunnen eyghen Bilchop daerom uytvallen. Sijnen naevol-

gher Soefius volghde al de felue voet-llappen. Den Bifchop

van BruggheRcmigiüs Druitius feyde acn de Hccren vande

fladt, quam het op d'onkoften en het onderhoudt vande
Societeyt aen, dat hy lieuer felue de ftadt ruymen fouds,als

toelacren dat het CoUegie daerom foude achterblijuen

.

Maer Matthias Lamberti, die nae hem den flaf voerde, al

Qjïqq 5
' en
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en was hy ons ghcen vriendt in fijn leuen, op fijn doodc-

bedde nochtans ( als wanneer de Ih'aelen van d'acnilaende

eeuwighcyt de waerlicyt van alle dinghen v/at klaerder

voor ooghen Hellen ) dcde ons by hem roepen ^ en fprack

aai eenen van onlè Patres de gcneraole bieclKevan fijn

ganfch leuen, en maeckteons een'eeuwighc aeimoeiTc. In

ghelijcker maniere ghingh het ichicr met den Bifchop van

Cjhendt Carolus Mafius, wiens niet alleen fuchtende ftcm-

me van alled'omftaenders in fijn' uytcrftceehoordt v/ierdt,

dathy deSocieteyt foo fpaede ghekent en bemindt hadde,

maer bouen dien oockeenebefchcydelijckc belofte die hy

aen Godt dede, vande Societey
t , indien hy hem fpaerde,

aldaerte fonderen. Watherteons ^hedraiihen hebben Mar-
tinus Rithouius, Petrus Simonis, Antonins Hcnnin^ Geor-

gms Chambcrlain Bifchoppen van Ipren, wijiai hunne

weldaeden ende aclmocllen uyt, met de wclcke fy de So^

V cicteyt mildclijck beghift hebben. Vande leuende en lacc

hunne heufcheyt niet toe dat wyfpreken.

Ahci!^ Onder d'Abten^ die allcllms hunne gheneghentheyt tot

ons met lofFelijcke ghetuyghenille van hun ghevoelen ver-

klaerthebben^ is ghelijck den eerden, alfoo niet den min-
• ften, Ludouicus Blofius den Prclact van Licffies gheweell,

Hy hadde inden Prefident Vi^jlius ccnidie teeckenen van

afkeer teghen ons bemerckt, dus Ichreef hy aen hem ecnen

lullighen bricF, waer in hy de Societeyt alioo voor ftondr,

dathy de fclue niet alleen noemde de lactlle Orden van

Godt tot racliii;hcyt van vele menfchcn inde H. Kercke in-

ghellelt, maer feer nut tot het wel-vacrcn van defe landen.

Hy voeghde daer by fijne vrcefe,met de welcke hy forghde

dat het landt foodaniL];e werck-lieden noch niet verdient en

hadde j wekker vruchten en ^vondere dacden Spaignen,

Iralien^ Portugacl^Duytilandr en Indien foo oucrvloedigh-

lijck
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lijck ghenoteii. Daerom badc hem, dat hy niet voorder te-

ghen Godt en fijne confcientie ftuijdcn en wilde, niaer, om *

den opperilen Hecre te bchaeghenj de Sociereyt nae vermo-
gen aenden Keyfèr cnde de Coniaghinne iijne füiter bene-

len. 'tSeliieghevoelcn haddevandc Societeyc den- laetil-

ouerleden Prelaet vande feluc Abdije Antoniusvan Win-
ghe, den welckcn dieshaluen niet allccnlijck in alle fijne

Monicken eene beibndere liefde tot on(e Orden inghellort,

maer bouen dien oock gheene beleeftheyt oft mildthevc

onder ficli ghelacten en heeft, om ons in alle gheleghent-

lieyt loo met woorden als mer v\^ercken te helpen.Den Pre-

k.et van Duynai Adriaiuis Cancellieren konde fich met
ons gheicllchap niet verfaeden. Hy plagh re fegghen dat de

Societeytvan Godt inde wereldtgheilelt was om de fielen

t'C regeren:: waerom hy oock uyt liefde van fijn- vader-landt

by die van Daynkercken daer hy gheboren was , llerckc-

Ijjck acnhiel , datfe ons binnen hunne lladt tot fcker wel-
vaeren vande ghemeynte ontfanghen foudcn

.

Verfcheydcn Ek)cloors van Lonen , naementlijck R'uar- Dcfioo-rs,

dus Tappeius ,en Adrianus Brouwershanius, hebben met
hunne lof-redenen Tukken ^hewii^ht aen onfeinflellin^he •

ende oeffeninghen: gegheuen, dat wy hen danck weten van

vele aenkomelinghen die'r de Societeyt om aenveert heb-

ben. Ruardus, die Cancellier vande Vniuerfiteyt was,plagïi

opentlijck te fegghen datGodt de Societeyt verweckt hadde,

om de ketterijen te vernielen,ende de vervallene Chriftelijc-

ke godtvruchtighcyt oueral door ièrmoonen, icholen ca

catechifmaflen weder op te rechten : in weickes- ghevolgh

het niet te verwonderen en viel , datiè ouer al door het in-

gheuen van Satan m.ct lafter en quactwilligheyt bevochten

wierdt. Adrianus ftrafte d'oudcrs die hunne kinders van

ons aftrocken j. en feyde 5 dat onfe inftellinghc heel Apo-
ftolijck
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ftolijck was, om den ghebannen tucht wederom in te bren-

gken , ende op fijne verfche voeten te letten. Oueifulcks

daclcoftons niet enkenden , ott aenden heylighen Gheell:

wedcullonden die ons partije vielen. dVniaerficeyt fclue

wat een heer lij ck ghctnyghen gatie van ons aen Vrouwe
' Marie , als iy haer aduijs op d'aenneminghe der Societeyt

in defe landen vraeghde? D'inUelhnghe der Societeyt ( foo

luyden de woorden ) is godtyruchtigh ende heyligh, noch daer

en "^ordt tn haere frimlegien^l^Hllcn,meieren njm doen^ oft han-^

del iet ghenjondcn , dat met nut en profijt elifk^ en is aende heek

H. Kercke , en fonderlingh aen Keder-Duytjlandt. Haere T^-

tres hebben tot noch t&e met grootc njrucht y ende feer goedt

exempel njxn een gheflichtigh leuen onder de ChriA-gheloomghe

rverkeert.

:ReligieH^ Vande Pveligieufen magh men dit in t ghcmeyn feg-

^T ghen , fchoon datter fommighe in't befonder uyt eeneu

onbelcheyden ijuer finaddigh vande Societeyt fpreken en

preken , den meeften nochtans en beraedighilen hoop

.^
-^ draeghen ons goedt herte , en hebben groot ghevoelen

Yande Societeyt , in wclcker fcholen fy voor 'tmeerder deel

opghequeeckt zijn, ende den fin tot den Gheeftelij eken

llaet ghehaelt hebben . Immers de vier Biddende Ordens

van Ipren ghedroeghen't eenpaerlijck onder malckande-

i'cn , datter niemandt van henlieden voortaen onghejftraft

quaüjck vande Societeyt (preken en foude. Pipinus oock,

cenouertreffelijck man uyt der Predick-heeren Orden (die

Vicaris van Granuel in'r Archsbilchdom van Mecheleii

w^as) als hy verüondt datter fommighe vande fijne quahjck

vdnde Societeyt onderrecht waeren, en verfiiiaedelijck

fpraken. Latten ^y oock^^ feyde hy aen henlieden, w^r/^-^/;^-

fellen I E s v lenen , e?ul€ die Patres niet lakens "^elcker njoet-

Jlappn te volghen ons meerdef eere fal ^^efcn^ als die te lafieren.

De
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De wereldtfche Hecreii hebben immers noch alfoo lof- 0>"f"i^t

feUjck met een groot ghevoelen van onfe Religie ghefpro-

ken. Nae dat Philippus den I L de Societeyt eens ghekent

ende in Nederlandt oncfanghen heeft , hoe vele CoUegien
heeft ,hy ons oner al ghefticht ? Hoe hertelij ck tot onfen

voordeele aen fijnen Prefident ende Raeden defer landen

ghefchreuen? hoe hooghlijck aenden Prince van Parnie be-^

volen, dat hy ons alleflins van noodigh onder-houdt voor-

fien foudc? Doch den willighen was haeft ahetrocken. die

van fijnen eyghen kant uyt een* inghefoghene liefde van
fijne moeder Me Vrouwe van Parme tot ons foo ghedrtuen

wierdt, dat hy den Coningh ingaf in plaetfe van cafteelen,

Collcgien der Societeyt aende groote fteden te ghcuen, die

de iclue meer dan alle de garnifocnen verfekeren fouden.

Dus als hylpren en Maeftricht innam , feydehy, dat hy de

pene der cafteelen diefe met haere wederwilligheyt ver-

dient hadden ^ in CoUegien vande Societeyt ï e s v ver-

anderde.

Onfen Prince Albcrtus hadde wel altoos een groot ghe- 'Prltjcen^

voelen vande Societeyt ghehaJc, dan hy en heeft het noyc
befcheydelijcker verklaert,als nae de brieuen die den Archf-

hcrtoghe Leopoldus tot onfen lof aen hem fondt : want hy
doen in defer voeghen andwoordde: V/j "^a^tï-lpjck^gheloüy

dat de Societeyt aende Kercke Godts ende onfe (Ittholijcke Keljgiey

*^oor de l^elckefy noch moeyte noch leuen enfpaert^ feerprofijteljck^

is y ende defelue al/effns door de ganfche bereidt ^erbreyt ende

oprecht, Daerom ü't biUtgh dat alle Princen en Cathol'jcke

'tokken de goede dienften njandefelue erkennen. Wat ons be-

Unghty 1^7 hebben te der oorfike de Societeyt altoos behert^ noch

enfullen m ojolghende tijden iet naelaeten dat tot haeren ^afJom

o/i befcherminghe moght dienen. lae en ftiHen't onder ons niet he-

ten ommet ernfi enforghyuldtgheyt nae ojermoglren defelue Socie^

R r r r teyt^
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teyty die V.Hoogheyt foo njrïendel'ijch^en ghetrouloelpjck^iten ons^^

beveeltj de vruchten njun haereghebiedemjje te doen ghemeten.

Alfoo ghewightigh waeren byLans fijne woorden,dieliy

acn Graef Herman vanden Berghe ouer d'oprechtinghe
" van'c Collegie van Roermondefchreef , feggliende dat hy

de/ifake ten hooghjien ter herten trock^^ om d'uytnemende Tfruch-

ten dje hy daer njun ter eere Godts in alle d'omligghende [ïeden^

€n naementlijck^te Venloo^'r^er'^achtede. Niec min (hoe wel mcc
weynigheu woorden ) en begreep d Infante in haercn brief

aenden Bifchop aldaer ghefclireuen : Ghy zjjt^ feyde fy, een

oogh-ghetuyghe ^ande groote n/rucht, die de T^atres ojande So-

cieteytghe iaen^ hebben^ en noch doen. Aen defe twee Princeii

van hoogher ghedenckenilTe weten wy danck, datde So-

cieteyt in Duytf-Nederlandc in korten tij dt foogheluckigh-

lijck aenghenomen heeft: waer toe fy oock hunne mikheyt
foo ruym heten uytfchijnen , dat wy bonen de honderc

duyfènt ducaeten aelmoelTen in verfcheyden plaetfeii eii

^heleahentheden vande fekie ^henoten hebben.

Meeren^ Anderen edcldom van minderen flagh enmagh ick hier

niet meklen : daer en ware gheen eynde , dat ick aenden

Commandeur Reqiiefens, den Graue van Fiientes, den Ad-
mirante van Aragon^ de Marquifen Spinola ende Aytona
komea wilde. Defen ketftenen vermijdde fich niet voor

Schencken-fchans aen eenen Pater tcfegghen, aLs hy hem
ontraede^om de wille vanden behaelij eken ftanck^^in't gall-

luiys daer hy befigh was , te komen , dat hy hem niet beter

en kende als eenen "Trifter Vande Societeyt: daer hem defen a/er-

poutede tegaen , dat hy daer oockj^el moght volghen. Voorder
foo fprack hy foo loftelijck van onfe legher-miflie, dat deii

Prince Carduiael de felue niet alleen op 'rhooghfle beherr^

maeroock mondelijck voor fijne houelinghen en krijghl-

officieren, en fchriftelijck. met uytdruckelijckc brieueii

aea
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aen fijnen Heer broeder den Coningli ghcprcfen heefr.

Onder die vanden tabbaerr, heeft den Prefident Pamele R^cden^

in onfer liefde nytghelteken : hy endc den Prince van Par-

me fchenen oucr handt te ftrij den,wieder van beyde de So^

cieteyt oft meerprijfèn, oft meer voorderen foude: foo nur,

iae noodigh achteden fy die tot de bewaernifi'e van't landt

en vande Religie. Wat fal ick vande Magiftraeten der fte-

den fegghen? Die van Ghendt hadden eenen verdraeydea

windt ( men weet niet van waer
)
ghcvat, dat onfen Gene-

rael P. Claudius onfe Patres van daer wilde nemen, dus

fchreucnfe aen hem, en baden allegader uyt eenen mondt
door 'tbloedt Iesw Chkisti^ dat hjfhlcks niet doe^ofi ghehen- '/

ghen en l^ildcy maer njeel meer de Societeyt hy henlieden tot troojl

en gheejielijckennjoortgangh derhorgherijeJlaepeknendebe'veBt-

ghen, ter 'Vpijlefy doch metfoo groote vrucht onder de ketters ende

de Catholijcken aldaer ^erkeerde^ datter de HKercke daeghelijcks

eenen merckelijcken aen'^as door ontfongh.Dkrghclii cke ghecny-

ghenifle ^auen van ons andere fteden, waer van fommighe
ieydcn^datfe ojan eenen danckeren nacht^ Dpner in^fiaken^ door

de Societeyt, tot eenen hoeren dagh njxnde godtfdienfligheyt

ghekomen "ït^aeren. Andere beleedden, datlpy met eenen befon^

deren ij^er de wngheyt leerdennen in alle deughdt enfeeghbaerheyt

optrocken, Eenighe oock, ^<t^ T^^r noodt^h tï^aerenom 'tCatho"

lijckgelooue te hotidenjiaen^ende de Chrifielijckefeden op te rechten^

De Heeren van 'sHertog^hen-bofch, 'sdaedis eer de ftadt

oucrghingh,allTehun droefaffcheytvan malckanderen nae-

men , voor 'tlaetfte werck van hun Magiftraetfchap,

fonden beyde de Bor^her-meefters liiet eenen vernaemften -

Schepen nae ons CoUegie , om de Patres voor den ghetrou»

wen dienftdienfe menighvuldighlijckontfanghen hadden,

hooghelijck te bedancken, als of hunne meefte beforght-

heyt inden uyterften noodt gheweeft hadde, datfe immers '

Rrrr 2. onfe
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onfe verdienfteii in eenigher maete erkennen fouden.
Lipfim. lek fluyte met den groocen Lipfius^ den wel :ken ghelijck

liy de Societeyt in fijne ionglie iacren fondcr *cbelec van
fijn ouders inghegacn foude hebben, alloo bleef hy de Icl-

ue met een oprecht herte fijn Icuen langh beminnen^en by
alle man prijfen. Hoe dickwils en heett hy P. Del Kio niet

komen bedancken, uyt reden dathy hem vande neer-fijde

tot d'onderdaenigheyt des Coninghs wederom ghebraght

liadde, om het waer ghelooue in fijne volle oefFeninghe

onder de Catholij eken te belenen? Hoe neerlligh heeft hy
onfe Sodalireyt ghevolght? Hoe lolFelijck altoos van onfè

godtfdienftigheyt en gheleertheyt ghefproken ? Hadden
Scaliger en Baudius alfoo wel fijn leuen, als fijne leeringhe

aenghenomen , miilchien foudcnfe de penne al mede tot

onfen lofghekeert hebben^diefe andeifins foo menighmacl
met hunne fehimp-dichten teghen de Societeyt misbruyck-

ten. Doch hier in ftellen wy 'tmeefle deel van onfen lof^dat

wy aende ketters mishaghen endehaetelijck zijn. Noyt en

gheueniè meerdere eere aende lefuiten , dan alde de ièlue

Douen alle andere Gheeftelij ckhey t met eene befondere bit-

terheyt vervolghen. Dan toonenfe eerft voor goedt aendc

wereidt^wie hunne meefte vijanden zijn^en van wie (y den
Coflcrus meelton afbreuck lijden, Kondenfe foo verre met ons ko-
inre uta-

j-^^j^ ^j^ Bcza wel wenfchte *thuys van Valois in Vranck-
tionem- .-ii , 1, ir- n
dici) njck te brenghen ( hy hoopte met de iijne meelter van't
HoJIan- Rijck te worden , als hy de Coninghinne moeder met hae«

uérfus ' ^^^^ ^^^^ Carolus den IX.ende al het Coninghlijck gellacht

Panniïi. van kante foude gheholpen hebben) dan waeren s'er bouen
op, en behielen ( foofe immers meynen) het veidr^omhun-

ne bedrieghelijcke fuycken fonder voorder achterdencken

uyt te fetten. Sy laeten hen voorflaen (en daer is vry wat af

)

datwy te diep in hunne kaerten fien j en daerom wat haet

oock



HETVI.EOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT. ^85

oock datfe teghen de Spaignaerts draghen , foo dcrrenfê

nochtans dies niet tegheniftaende wel fcgghen, datfe lieuer Cofteruj

alle de Spaignaerts die in't landt zijn, als maercen dofijn ibidem,

lefuiten en hadden. Van waer komt het, meynt ghy, datfe

d^ijuerighe Catholijcken, nu niet enckelijck Catholijckcn,

oft Room fch-Catholij eken , maeir lefuitfch-Catholijcken

noemen? Is hetnierom 't^hcvoelen datfe hebben van onfe

ghetronwe vromii^heyt , met de welcke wy de H^ Kercke

voorftaen? Meerderen lofen konnen fy ons niet gheucn,

noch wy met henfcheyt aenvecrden. Dcfen fekienende al '
,

den anderen, die ons foo wel vande vijanden als vande

vrienden,*tzy verdient,'tzy onverdient,t1uiys homt;,keercn

wy tot Godt, aen wien alle de glorie inden hemel endc op

der aerde toekomt : tot welcker vermeerderinghe indien

onfe fchande en befchaemtheyt nutter zijn, als wel onfe eere

endc goeden naem j foo laten wy defen gheerne vaeren , om
die alle de daeghen onfe lenens met een blijd ghemoedt

uyt te llaen, en met een danckbaer herte te verdraghen.

Hier mede vaert wel, goeden Leièr, om uwen gheeft

met de naevolghende finne-beelden en dichten ted'ien

de vermoeytheyt, die ghy miffchien nyt het wijtloopigher

verhael van defen feften boeck ghcfchepc hebr,voor 'tlaetlle

een weynigh ce gaen vermaken.

Rrrr 3

' De
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De HoUaiidtfche Seyndinghe.

later delpliinas Arion. < r^\J^:

DAer ü een leegh gheloeH doorfneden met rmerm^
Hier ^oont 'den oUen Vries ^ daer lpacl(re "Batameren:

Een ijelch^y ghelijch^ het ü gheboren aen de ^ee^

Soo feylt het alle daegh nae een uytheywfche ree*

Oheltuhgh alfoo l<^^^ghjy 'sConinghsfcepter eerden.

Eer jy <ient Koomfch gheloof den ruggh herdtneckigh kierden.

Eer jy door njalfch bedrogh njm njrijdoms ijdel fchijny

ühjed'^ongen onder t'ioch^, en Jlaefghel^ordcn zjf!^

Al
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itAl light een grooten hoop 'm dolinghen ghedoluen.

Nochtans een loi/fer deel verheft fich uyt de goluen^

Die oock^ door njalfchenfchijn^en '^anckel5aer ^-uerjlandty

Nu dreHen nae dengrondt, en lieten 'tnjafle landt.

Hier ^ordt nj handt njereyfcht ^ die loilt nae Iesvs aerden^

Die ooch^omtrent een zee foo menigh pel belvaerde.

Die ojiotten m ternfeefi ^gaet <-vat die inden hoot\

Die (tnch^n nae den grondt ^ komt treckt die uyt de doodt,

Siet hier de "^oefte T^e^ daer daeghelijcks tempeeflen

Oprl/ifen door 'tgheblaes ijan niew^-ghepnde gheeften\

Die makin dat matroos gaet '^ijcl^n uyt de baeny

Daer foo njeel hondert laer fijn ouders zjjnghegaen.

Het ü ghenoegh ghedoolt
, [tet "^aerghy zjjt gheia^ekeny

Aenmerckt ijfliermans eens die n/ af deden fteken^

Die Luther , en (ytluin ghebrandt-merckt aen de k^eck^y'^' %'

Z^oir ^haros-toren houdt, en ruoor eenfeker iaecl^

Gaety kloecke helden, gaet int midden a/an dees "binden.

Om doornj foet gheluyt tempeefl enftroom te binden:

De vejien en defladt nserlomtmen door ghe'^elt^ — ";

Maer 'therte njanden menfchl^anneermen /oetjejf^/Selh.

Beghint zArion eens te raken maer pjnfiaeren.

De njifchen komen aen , en drvjuen op de baeren^

Dolphijnen om en d'om gaen fpelen op de zee^

D'een neemt hem of den ruggh, en njoert hem aen de ree.

Arions foete luyt, Arions gheeftigh finghen

Kan 'tloreede element en (ijn' inlooonders d'^inghen:

Maerfhaeren desgheloofs die mak^n foeter fingh.

En brenghen 'smenfhen hert noch lichter in bedl^angh.

Gae^, kloecke helden, gaet^ den loon moet t/ a/erl^fecken^

On door Arions luyt ijeel beter njfch te treck^n.

Wie dat een her' njerfoet ^jan een naebuerigh Vriendt^

Die heeft, nae mijn njerfandt^fjn dagh-loonl^cl ijerdient,

^ Het
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Het fchuylen vande Hollandciche Seyndinglie.

Vberior Litebris venatio. 4 ^^^'''^ 1-^"/^ '> l;oI,

C Daer Jtt het i'oL

DAer zjjn inegherj , daer zjjn njijfers^,

Dichyods heele daeghen miJfe?'Ji

Die maer leuen by ^Mt hoop\

SondeV^ddty enfonder noop:

eAndre zijn "^at meer als dreyghers^

Dejè iaegh£fz op de reyokers

,

Die al '^ijnjijlim en fchalck,

, sIMoeten firijck^n njoor den njalck^i

Som-
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"SommigJj pet men hier op letten^

Om hun gaeren "i^el te fetten ;

T^n nae moey en matte lé

brenghen maer eenjhepken me,

lae men ^indtghe/Iepen hoeren.

Die het quach^l-betntk^n roeren

,

Dochjy Jlaen heel daeghen Ungh,

Crooie moejten, klejnen rvangh.

^laer die in conpjnen-holen

Bens fijnjret "^ilt Ueten dolen

y

Oy die krijght d grooter buyt!

'tUeghter m-et dofijnen uyt, -:

Die komt fhttys heel "^cl gheUeden^

Om te fiowen^ om te braedcny

Bn hy leeft heel loeken langh

Dick^ils maer op eenen njangh.

Wat den '^ey-mm kan bekruypen^

Dat enfal hem met ontjluypen^

Die by nacht ü op de been:

Dejen n/anghter thien ^voor een.

En ghelijck^men iaeght de beefle?!,

Caet het oock^ al met de gheeften, .-.
"-

Iaeght den loey-man in een hol,

Hy krijght haeBfijn tefchkennjoL

Sietmen niet in Hollandt hopen

'isNachts het "^ilt met ganfche hoopenl

Seght my eens^ Loiolas bloedt,

Is den njangh by nacht niet goedt ?

Kloecke taeghers y die de k^ylen

FFeet, Hoaer dat de fielenfchuyleny

Iaeght met vjuer , iaeght by nacht^

Nojt en njondy beter laght,

Ssss De
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De Seyndinghe nae 'tlegher.

Da mihi animas, C Der fielen huyt

cetera tolle tibi. \ Kies uk njoiir ujt»

E flercke Babel-fladt hooghmoedigh of haer mueVen^

Efi trotsom memgh borght;, yerfiout haer krijgh te yuerent

De» Palefïijn/chen- VorH brenght teghen haer in't njeldt

*Z)^ Ridders n^anfijn Rijck^^ met Sodomas ghe'^eldt»

Men fieeckter het trompety en bey de leghers-k^achten

Caen treeken teghen een^ en
,
fonder langh te ivachteff^

Men hour^Hy en Jleeckt , en kerft n/an deen en d'ander kant:

Daer iQQrdt <ued edel bloedt njcrgoten in hetfandt.

Doch



HET.VI.BOECK.DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOClETEYT. 6^1

Doch 'tVdieftïjnfche ^olck^lpefWijckt^ ennjalt in handen

'Van 'tBabyloonfche heyr, dat kneuck die met banden-^

Daer gaet den goeden Lot met boeyen aenjijn handt

^

En keert ftch eens njoor 'tlaetB nxe fjn hef njader-landt.

De maer rondom ghc^reydt, kornt zAbraham ter ooren^

Het is hem droef\ 'tgheval njan fijnen neef te hooren:

Hy Wapent flughsfijn ruolck^^ en met een kloeckcn moedt^

Treckt hy te yeldt^^aerts m den nj'ijandt op de --voet.

Staet
^ flaet Babylomer , meynt ghy hetfoo t\mtloopcn

Met ulven roof en buyt ? ghy fidt het haesi btkoopen^

ZJ ^'luchten baetter niet : ghy fult hoeft zijn gheleerty

Hoe dat des oorloghs kans op korten tljdt verkeert,

Siet hoe 'tAbramfche heyr den ruijandt 'Weet te pranghen:

Den rooticr 'Wordt berooft^ den ^angher 'Wordt gheya-nghen

^

Den n:^rijdom ü hy quvjt , iae in dcnfeluen bandt,

Daer Lot me 'Wasgheboeyt^fteeck^ fijn gheyanghen handt»

Soo haeB den Patriarch ^-viSiory heeft ghekreghai^

Men heet hem 'Wellecom^ een iedergaet he?n teghen,

En biedt hem ^eel ghehcksj dat hy doorfijne kracht
'

De bondt-ghenoten heeft ^r^erloB uyt njtjandts maghc,

'Hyfichickt den buyt hen toe y en "Wat hy heeft bekomen-)

Doch 'Wat hy fchencki oft niet^ 'ten^wrdt met afghenomen^

Den Caningh feydt: Houdtghy den afgheiaeghden buyt,,

Maer laet my toe dat uk defielen trec\ njoor uyt, .

•Chy die met 'tlegher n/olght den ^ijandt op fijn hielen

y

Den roofdaer ghy nae iaeght en T^jn het niet de fielen ?

Wordtghy hier meeHer afy niemandjt is WWsghelijch^

Al kreegh hy n.'oor fijn deel het groatfi-e Coninghrijcki

Laet dan het danckbaer heyr de njendels en cornetteny

Tot een bedencksaemghift y
gaen inde k^rckenjetten:

Maer 'Weet dat wwen buyt njeel hoogher hanghen moet^

Want hy ghe'Wonrun is met Godts Soons eyghm bloedt.
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Kpftclijckcn roof uyc de Seyndinghe des leghers.

— Pars optima prxd^e

Iiinoua dat vircs ccrtamina.

'tHerten aes

l Gheeft foUes.

DEn liwj-man 'itreet het hert nrm dees froy uyt te haelm^

Om denghetrou^'cn dienHwet fulch^aes te betaelen^

T)atgheeft den njoghel woedt
^ foo '^ordt hy opgherockti

VFie heeft met ijdelhandt oyt haute k^ aenghelockt f

Gaet njry nu reygher deiir , /^gaye ügheij<mghen

y

Soo met ^ ghy moet terjiondt oock^al de fehie gcinghen:

Stet hoe den ^alck^op ^v jtjn klawfen heeft ghe'tï^et ^

En tot ghtlsi[fen greep den krommen bech^ ghefet ?

Het
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Het befte deel der proy\ den oorf^rongh vxn het leueny

Met hert ü hem tot loon yanjijnen njxngh ghegheuen^

Dit ü dat hem gheeft kracht^ ditgheeft hem defen motdty

Ikt is dat hem of a^Joo ipack^rfêteren doet,

"Bn ghy die I E s v s fendt^ t7i iaeght met groot ^erlajighen^,

Op datghy erghensfotidt een 'bilden a^oghel njanghen^

Alsghy dan toederk^ert^ "^at loon ü't datghy Icacht

Van een foo vette proy, ^uan nj bekomen taght}

My dunckt dat ghy myjèght met onyerfaefde redem

Datghy engoet en bloedt nroorftekn'^dt beïieden.

Soo iPte 'TToor fijnen njrïendt noyt een blaeu'W'OogFen liraegh^^

*tls teecken dat hyhem oock^'^eymgh liefde draeght,

Ghyjeght hoe dat de deught 'S&ordt nerghens uytghejloteny

Datjy metfheet en bloedt 'ïïxordtfchoonder ouergoten^

Datjy noyt meer en ruH als midden' inden noodt

y

Datjy noyt meer en leeft als midden inde doodt.

"En dit doet gjjy om 'thert, den buyt magh 'tleger hou'^en^

Maer defen roofiaeght y a;oor 's^ijandts heel-k^rtoitr^e^y,

€n midden mdebrefch : 'tenü gheen l^nder-fj?ely

Wie 'thertfio lomnen h^n die haelt roofryoor de hel.

Wel aenghy diefoo dert het Itjftepandejètteny

Voor't donder a/unt ghefchuty a/oor t kraken ^van mufcpuetten-^

Voor bomhen^ ijoor een mijn\ oft rvoor njenpjni^h "viery

Dat ^riendt en vijandt a/at in't midden Van't quartier,

Laet <-üry de Capiteyns met hunnen buyighe'^eerden.

En 'tvolck^ die in het ^eldt hem hechten met hunfleerden:

Soldaeten Capiteyn^ die njoor den Coningh ijechty

Slaet daer de handt nny op, daer toe hebtghygoedt rechte
'

VVat baet datmenigh heldt beklimt een poort (ft toreny • '

Is't dat nae aVtgloe'^elt het herte gaet Verloren^ '
'

Ter "^ijl het legher dan ü uyt om fijn ghe'^in,

SoopaH op njgheliieyry en neemt het hert doch in,

Ssss 3 Seyn-
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Seyndinghenaede fchepen.

Ia<5lemur, modo profimus. i 'z'

- •. .* • c f^

'

Tot bdct

Ls een benaw^de n;loot ifilt in een 'hxHenfchuyleny

Ter ^vijl door het tempeeB de holle baeren huylen.

Ter Mvjl het ty enfiorm fpits op mdlcl^nderfiucny

En d'op aherockte zee doen ouer klippenJïtxen:

T>cin -gorden ttyghe^ü ghegheejfelt ruande linnden,

^tSchijnt dat een tederftrijdt om ons deerfi te njcrjlmden.

En al ons flaegh ghe^oel, ons onghcruft ghe^jloty

h njoordc baerm j])el^en ojoor de IvindenJ^ot,

Macy

^-
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Miter rooor die h^mt ghefeyk zijn "^j ghetrou^'^ baeckeriy

Op dat hy hiergheen plaet o/t banckj?^ kom' te naeckcn:

Schoon "^y dan inde %^e mxer vlotten op ghenaey.

Noch toonen 1^ de haef^ en l^r^fen hem de kaej.

ZoioU ijromen Heldt yghy zjjt "z^an daer ghefproteny

Vaer met de l^oefle z^e Bifcaia '^ordt begoten,

VVy gaen door iQindt enflorm^ "^ygaen door hollen ijloedty

Er/Jchillen njxnde doodt mier eenenhalmn njoet»

n)at njry de heele z^e haergramfihap op onsfiortCy

'En doe "^üt datje kan om 'tleuen ons te korten^

Tot aller Maeten troofifoo fcheneken liy ons pijn

y

VVy "^eten dat onsfchae 'tfchip fat profjtïgh zjjn.

O Stierman y die daer tracht door 'tblaeu'^e njeldt te rijden,

Leght afdtn hooghen topy denfchoot moet ghy hier mijden,

Daer neffens light een plaet
, Jlrijckt 'tfeyly oft loeft hetfchip-^

Daer ügheen bidden njem' 'tfal berfien op een klip»

"Enfetghy niet^ matroos, die planck^ ijan'tfchip ghereten^

De doodt kgmt met het natghedronghen door de (pleten:

Kafch kalefatert 'tleck^y en flo/^t defcheurterfiondty

Het gaety ter '^''ijlghy toeft , al hellende te grondt,

Conftabely fa, gheeft ^ler, en laet de bloedt-njlagh "^xeyeVy

Lof af om met deesfjd' den '^Ijandt te doornaeyen:

S^y fhippertjen de lont,fy klampenfeffens aen,
^

•

Is'ttijdt ^van met de handt nu indenJack^ te faenl

Wel aen gloygheeft gloehoor y
ghy paU nu op njftuck^n.

En Ipilt met ons als oriëntgaen ^oor den ijïjandt rucken\

Schoon datter Stierman bleeffchoon ghy T'erloort het roer^

Weet dat met ons alleen noyt qualijck^fchip^en njoer.

Al njlotten '^y op zee door 'binden, en doorgoluen^

AÏ "borden Ti^'gheklamty oft indengrondtghedoluen,

VFy ^vraeghen noch nae zsCy noch'^indt,noch "vrees, nochpvjn-y

Als loy maer hjoqy of vloot ^beyi^ijfe baecken %vjn.

Winfte
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VVinfte vande Scyndinghe op de fchepen.

Ea.crgetd.ucsabv„d:s. { ^^^[Z:^^
WAnneer e^nghkrigh hert met ghelt-fucht ü onjléken^

Dan tracht het 'tingheloant Van 't^erdrijckje doorbreking

lae dat ü hem te kleyn^ de tee het oock^doorgaety

Om daer ie 'binden 'tgoedt 'tnjerlceckselyan hetquaet,

Daer fpringht men ouer boordt om in dengrondt tefoecke^y

in kokken maande zee, in onbekende hoecken:

/" Den duycker ^ultfijn handt, maer nimmermter 'tghemoedt^

Eu brandt hoe langhs hoe meer mt midden njanden bloedt.

Dies



HET VI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDTSCHE SOCIETEYT. 697
Dies blieft hy euen aerm^ dü 'tfchip heelgheUeden

^

Al heeft het njoüen Uft^ 'ten kan hem met njerpieden:

Al loaeft dat hy uyt zee met 'sComnghs mijnen quam^

'tEn blufchtgheenfjïns den dorji, 'tü olt. inde njlam*

O ghierigheyt! o lufi! die niet en zjjt te temmen

Door kltpy oft '^indty oft [lorm^ aft monflers die daerf^emmen,
Neemty dat de zee njerfoet^ en -'iet en maecl(^ de beefty
Daerghy zjjt in het hert daer tst altijdt temfeeji.

Neemty datghy met den Jchat komt uyt het diep gherefen

Nae een behouden reys, l\?atjalder doch af'^^efenl

Ut tiel de pijne loeerdty ü loei den loonfoogroot^

Daer^y <-uoor onderHaet 'tperijckel njande doodtl

^aer gfy die daer betrow^t op berders njan f^ee duymen^

En laet tempee^ en -T^e rondom ^v oorenfchuymeny

En dat omfielen roof fchoon datghy qualijckyacrt

,

Spijt loinden^ baer enfiorm^ njjchatten zjjn bel^aert.

Dit is de befle vracht^ dit zjj^ de rijckjie loaeren

Die lemant braght uyt zee^ oft Vifchte in de baeren^

De /iel, '^lens fehoone glans het altemael verdoofd

Wat dat uyt Gangesfchoot ü immermeergheroofty

De (iel, njan Godt ghefiort m defeflechte leden-,

DeJiel,fijn eygen beeldt, njan hem begaeft met redens '" ^y}

Defiel,foodier'~üerr'ijckl,fooknHelï]ckbetaelt;

Defiel, ^oor "^le Godts Soon njan bouen ü ghedaelt,

Gaet aen, het i's njoor "^mdt
,
gaet on'verfaefde mannsn^

Denfihipperfieeckt van kant, defiylen flaen ghe>ïfannen:

Die reedt op OoH oft VVefl, "^at haelt hy meer alsfandtl

€n acht het amor gheluck^^kriight hyt m'tnj-aderlandt,

Daer is gheen Compagnie met V te ijcrghelijcken,

lae felfs des Coninghs '-vloot moet oock^al Voor ij firijckent

Den cargo is den prijs van on'^eerderigh bloedt.

En m Vacrdfche reysfoo voert ghy hcmelfch goedt*

T 1 1 e De
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De Patres in perijckel van tempeeft oft flagh, fuyueren de
herten vande Bootf-ghefellen door de Bleekte.

Inftante periclo. j
Tompt ny^definde

t C Eer tgaet tegronde.

T hadeenfiaelen herL^ hj hadde fiaele Ieden
^

oft tjyt een row^e kltp oft IpLtenfcen fieenghefneden.

Die d'eerfe ghingh in z^e^ en 'tfchip uyt dhanenfiet,

Daer byfjn naeHe bloedt met droeue traenen liet.

Met eenen bollen boom te trotfen al de haren^

Dasrfiorm en donder-JIagh recht bonen "thooft njergareny

Daer midden mde doodt 'snachts niemant doodt enfet.

Dm als4-enf^arte ^olckjen hellen blicksemfchiet:

Daer
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Daer hy nu ondergiet doorgrondeloofe kokken^

5\^ '^eder rijfl om hoogh^ en hanghtfchier inde "^olck^n:

Daer kabels als hetjiroyy daer maften , daer den f^riet

Wordt njandenftormghekrooch^ ghelijck^het foackfie riet:

^aer hem een f^njandts nuloot den "^indt "^eet afte Jhijden^

En brandt d'^eers of hem los, en boort hem ^z^an terfijden^

SoQ dat het ruym de zee njan alle kanten drinck^^

En dat het Iponder is, hoe 'tfchtp noch niet en ftnckt.

Wat raet hier dan. ghefchaft^: fa,Jchipper met ^ gaflen^

Depomp moet by de ^erck,, ghy moet de kielontlaften:

Dochfchoon 'tghetrojfenjchip dooft Ipaterfoa beficicht'^

Den ballaft^an de fond' is puaerder "i/angheloight.

Ter Ifijl dat lon^sflaept, m't midden njanfip droomen

Soo "^ilt hetfchip te grond njermeeUert ijandeftroomen t

Syforten ouer boort haer rifk§- kgop-yaerdy,

En noch en is hetfchip njan ondergaen niet njry.

Wat "donder ist, matroos, dat loy nochgaen tegronden}

^aer lighter een in't ruym die njaftjlaept in fijnfonden.

Smijt defn inde zee,foo drooghje "^eer de hiel:

Het f^aerBe datmen ruindt dat is een booffieL
':

Ghy dan, die met de vloot gaet kruyffen door de baeren.

Weert altijdt '^an hetfchip datfchifper kan bef^aren^

Soo is de reysbe'']t>aert: al klampt den^ijandtaen, .

Dehauedieghyfoeckt,enkanrunietontgaen,

Gh'en hebt nae oorloghfman, noch caper met te yraghetiy

Denfchat die ghylie ^uoert en is met afte iaghen:.

V naeld' k^nt beterfierr' ,
ghyfeylt op nyafier k^ert^

En yan een "^ater-reys maeckt ghy een hemel-Vaert»

Ghy dan die daer befeylt de '^ee met kloecke fchepen^ ...
Op alle rremdt ghelpeft^ op allen oordtghefepan,

Is't datghy inde Vrees van vrees ^dt zjjn bevrtjt,

Ghcbruyckldoch lï^el deespomp, maeckt v defonden quljt:

T 1 1 1 i- Scpi-
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Seyndinghe nae de pefte.

Victima faluus public^. { ^^T/L/.

fiAer'loai te KoomEn eens een afgrondt inghefonck^n^

Diejïjn nuerghiften dornp dreefmin oft ?neer als vonc^en:

VFa?2t uyt dm diepen foei onfiack^ een heete pefi.

En tüierdt de Koomfche aerd' met menigh lijck^gbemeji.

HHongh ouer al njol baey^ en Papens op dengheuel^

Heel Roomen droeghfclner rou^-> door deinfivueren neuel:

Hierfiierfeenfrifchc maeght^ daert \indt Van eenen dagh,

D€j^B^ en bleecke doodt en loeet ^angheen ontfagh.

Daer
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Daer ^asgheenmenfchen hulp^ mendéjlagh-offerandcn.,

En <uoor der Goden beeldtfooghinghm^n loie-rooc\^ breinden-:

Doen hèblenfy njerÜAcn den middel njm hun qmet^

Een hooft ^an edel bloedt, een doodt njun hooghenftaet,

n^m eennjan riddersfiam dieghingh fich hier mftorten^ Curtfus.

Ennjoor het ^ader-landtfijn eyghen leuen korten.

O Vro^m, o hjpecken heldt I alflerftghy door den njal^

Weet dat yfaem en naem noch eew^igh leuen fdl.

Nu magh t^ Koomen njry een borgherf-kroon gaen vlechten

y

Enfiellen op ^ beeldt^ ofi om nj "papens hechten:

Alhebtghy 'svijandts heyr onf^eldight den laurier.

Nochtans denfchoonflen lack^die groeyt hier in l>et <-uier.

n^ochfchoon den vromen heldt dxes kroon met recht maghftrijck£?t:

Men '-vindter heden-sdaeghs die aen hem niet en ^ijckeny

Diegaen recht in het vier, en midden in den brandt

y

Tot heyl van menighfielycn van hun vader-landt.

Ghy zjjt het edel bloedt, die midden in de pefteny

En in eens anders doodt V leuen gheefi ten befleny

Als moeder, en als foon, als vriendtjïjn deur toefluyt-, ' ^

Intïjdtnjannoodtendruck^danühetmaeghfchapuyt,

itAl ^ordterop dedeur eendroëue latghe/Iaghen,

zAl '^ort het huyfgefin ^an reeuloers uytghedraghen, ^

Al fierft een heele '^njch^ al is het Vierfoo quaet,

Dat hetghevogheltfelfnuoor doodt njalt op dcfiract-,

'Ghymict te min en^ect ^anfchroomen,noch Van beuen^

En op een ur all.en foo loaeght ghy thien mael 'tleuen,

Ghy paH op gheenfenijn, ghy trotft defelle doodt.

Men kent een trouwen njriendt m't midden nj.inden noodt.

DatnjryoudtKoomevprvjs'die^'eghnamhaereplaegheny

Schoon ghy int leuen blïft, ghyfierft hier alle dacghen:

Ghy deedt in def:n brandt foo mentgh ijromenfprongh,

Waeraenghcen II]f alleen , maer fielcn '^el-T^acrt ho'ngh.

Tctc
3

Daer
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DAeris een' eew^ '"voorby^ het zjjn nu hondert iaeren

Dat haer dees Compagnie quam eerjlmael openbaeren:

Sy 'Waji door teahen-fpoet^ ohelljck^ eenfilureplaet^

Hoeiemandt die mcerjlaet^ hoe datfe breedergaet.

n^en Heer die dit begonfl dtefal het oock^^olmak^n^

Menfagh hem mytfijn Iperck^ in het beghinfelftaken:

Hy flaet enfmeedt ditjiuch^ allenghskens noch al uyt^

Den ringh die moetter zjjn, het ü fijn lieue Bruyt.

Leerty wenfchen, njan dit beeldt nj loerckin oner^e^heny

Daer flipt foo licht een ypordt dat noyt is uyt tenjcghen:

Hoe rajch ü iet ghepeyft^ hoe haeB is iet ghcfeyt'i

Men doet op korten flondt^ dat duert €e?i' eeur^igheyté

De rep njernielt den t'ijdt^ defieden tn de Rifeken

7Jer'Vallen'ïveer totftof^ en hebben ooc\haer lijeken: .

'

: .

'tWacht al den onderganghy het is des ^erelts loopy

De Tyramidenfelfs die liggh'en ouer hoop.

Der Maujoleen bow^ ruerrijckt met duyfentgauen

Is mftjn eyghengraften laetftenal begrauen.

Wie ijjer die oytftgh Ipaer dat Qolojfus flondt'i

VVie locts die Roomen nu oockjbinnen 'Roomen ^ondt}

Maer al ons purper-root , en al ons aerdigh blofen^

Js teerder als het ijs op eenen nacht gheyrofen, .

Jae al ons edel bloedtj en reden-rijcke tael.

aAls fel Van lichaemfcheydt danfieruet altemael.

De doodty dcblcecke doodt ts een ghcremt njan beenen:

Godt ^ow^ aen dit droeffpoock^ noch oogh^ noch eor njerleentn^

Om datfe niet en hoort^ om datfe met en fet,

Soo baet hier foetghcliet oft het ^cl-/preken niet.

cAlIeenj njolherdt de deught
j ffijt doodt ^ en tijdt, en iaeren

y

Sy houdt haer eer/]e icuihdt, sm kjit ghecn griife haeren,

Gheluckigh is den mmfch die fch tot haer begheeft,

Al haelt hem eens de doodty "^^M datijy eeultugh leeft.

HER-
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HERDERS-SPRAECK
TVSSCHEN

CORYDON EN TYTER,
WenfcKciide de Societcyt cciiwigheii voorfpoedc en ghc-

luck oiiei" her meiilghvuldigh gliebrayck der HH. Sacra-

menten, end-: bevechtinghe der ketterijen : diefe door;

de vette weyen, en woluen-iaght verftaen.

ÏJ Et iQ^ omtrent den vaelen Herfl^

"j^ Wanneer denpoenen Somerflerfty

Wanneer den ri]rn^ en k^uloen nacht

^

/ ^ Het leughdigb loofbeneemt (ijn klacht:

Een droeuen tijdt njoor heel het "^out^

En ^oor een dtefijnfchaepkensftout*

Dat eertijdts '^^ een njette "^ey

Datftondt doen als een maegher hey^

Datfiondt doen fonder klaeuer-gras^

- Tmp:heen niet als het ijoormael loos

>

Soo Corydon dit eens befagh,

n)ie achter een kleyn haeghjen laghj,

Omtrent een fieten'^aeter-firoom^

Daer hy in eenen hollen bmrn

6en oJiertjcn hadgheftoockt njan hout^

DathygheraepthadinhetlPouti

Maer, Tyterjeyd' hy, lieue njrïendt^,

' VVaer hemt ^ee dit al nj-erdientl

En ipreedel^luen op een hey,

' En Meertfche buyen inden Mey,

Enfneew^ en haghel langhen tijdt

^

Wanneer denfelkn Humter bijt^

Daer
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^aerftaetife dun heel maenden Unghy

Bn heelde kudde ^ordtfio mnckj

Alleen Iv^t uytghedorjfenfiroy,

Oft "^el een handt-njol maeger hoy^

Oft toe-mttet als het ouerfchiet.

En anders oockjn gheeft men niet.

De njfchen zjjnder beter aen^

Oocl^die opftHe ^ijuersjlaeny

n)ie hebben daer heel ueren uyt

Tot fppjscnijoedtfelgrondigh kruyt:

lae ijfer "^el een blinden mol

Die met k^n leuen byfijn hok

Daer is met eenfoo naecktenpier^

Daer ü met een feo kleyne mier

y

Ofjy en hebben fj?ijs en dra^ick^^

En dat njoor heele laeren langh:

VVte njondter oyt een njo^hel doodt

GheBoruen door des honghers noodt?

Sy fnghen heel denfemer deur,

Hetfchvjnts'enforghennerghensnjeur^

En eer dm ''Sinter ü m't landt

Soojlekenjy haerfchuytajan kant^

En ijheghenjaemen ouer zee, \
'En daelen op een groene ree,

En nJindenloofengras,en lisy

S'en "^eten met Ipat t>mter is.

Voor my ickj^enfch rritjnfchaepkens daer,

Oft dat 'thier altijhfomer "^aer.

Tytcr. ^ Maer, f^orydon^ hoe datje praet.

En "beetje dan met hoe het gaetl

Soo loa.s het ouer duyfent taer,

. Dit ii eenfaeck^doch al te hjder.

V V V V Dm
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Den "Sinter is een maghtïgh heldt^

Die 'theele landt in roerenftelt^

Defin die doet hy achter gaen.

De Jnelleftroomen doet hy (laen.

De boomgaerts rooft hy al haerfruyty

~ De a/elden al haerfippigh krptyt.

De blaeders al haer groen coletiry

De bloemen haerenfieten geur

^

De aerde backt hy als een korft

^

Wat dunckt nj ^anfio kloecken Vorfi?

iMaer dat tck^ ij op defin tvjdt^

VVanneer de aerd" njan ko^de fplijt^

Kond' toonen loaer de meldenftaen
'

' Daer alle daegh noch fihatpk^nsgaen^

Sn daer noch ü fioo ieughdigh kruyt

qAIs inde groene Lentenfpruyt,

Watfeghie daer af lieuen njriendt}

VVaer daer een kermis aen njerdient}

Corydon. O Tyter^fiet daer is mijn handt, i

*K.en heb met eenfoo "^eerden pandt

^

*Ken heb met een fioofraeyen ram^

'Ken heb niet een foo fichoone lam^

'Ken heb met eenfioo njette oy^

Niet eenen haemel in mijn kgy,

Ofi kiefi hem ^ury njanftonden aen,

Maerfieght 'my Ivaer die njclden ftaen,

Tytcr. O neen, hetfluytjen rnoeter by,

Endan deruyfipijj njannjfy\

En ijoeght daer toe eengheeftigh riet^

Ofit anders ick^enfigghet met.

Corydon. Ick^ben te ^reden/tü ghedaen^

Mits tck^daer ee?is magh henen gaen-,

^ D&ch
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DochJè^ht eens ^ie/è.toe behoort

y

En ofhet njee met "^ordt gheftoort.

Tytcr. Den Herder^ die daer heeft hevel,

O die 'T'erflaet fijn faken ^ely

Die isgheduerigh inde ivejr,

Enpafi noch op "^of noch op beyr:

My dmtckt hy heuetmeerghedaen.

En dick^ils in't ghe'^eyrgheHaen,

Nu '^ilje hooren '-uol befcheet,

TJan '^aery en hoe dat ick^ het "^eet-y

Iek^fat eens onder eenen boom

Omtrent den foete^iTiberflroom

y

- Daer ick^doen op den feluen ftondt

Het herdertjen itAlexfS ^ondt:

Die'^iefchfijnfchaepk^ns inden <^loety

Ghelïjckmen inden fomer doet.

^ Ter t>ïjl hy flaet en '^afcht , en plafiy

En Wachter cm hetfèerfe bafi,

Soo komt eenfchipken op ons aen,

£n had hetfeyl ghefpannenfiaen.

Het njlaghjen uouen op den top.

Dat had een naem metflraelen op:

Enfoo Hyoorhy ons hene?i njoer^

Dacrfat een achter aen het roer.

Diefongh dit in fijn moeders tael,

En'thj/mck^ghelijck^een nachtegael:

Als voor iijns Coninghs rcclic

Loiola ftaet en vecht.

En ftrijdt voor de laurieren,
'

Door 'svijandts rouw ghewelc
Is liy ter aerd' glievek, ( manieren.

En wordt op eenen tijdtghewondt op twee

V v vv 2. Wanc
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Want als het lichaem viel

Soo fchoot oock Godc fijn fiel;

En mort haer ouergheuen.

Deen wonde dreyght de doodt,

Hy valt in fteruens noodt-

Maer d*ander Tonder pijn vcrfekerthem het leucn»

Doch foo bet feyld'jen dapper gonghy

Verfiond' ick^ qudijcklpcit hy fongh^

En dan het drillen njan het loof

Dat maeckte my fchier hallef doof}

En in het "^aeyen njan het net

Daer bleef de refie njan het liet.

Coiydon. Maer hebjet daer by laetenftaen^

Oft zijdy met hen <-voortghegaenl

Tyter. Ich^ftl nj fegghen'^at ick^dé^ "
•

^^Kg^^^^g^ ^^^^ ^^ ^^^ poof-je mé:

Nae ick^ Alexü had ghegroety

Soo ghingh ick^ langhs den '^aeter-vloety

En hiel my aen den binne-fadt

Die braght my n^oor een groote fladti

De kloeken luyden altemael.

Alen loHe ftucken njan metaeU 3

En mits Jy m haer berghen laghy

Soo gaft een harden '^eder-flaght

^^kfy^ fifij^^ ^^^^ lochty

lek pO'fl^
"^^^ ^'^^ loefen moght:

Al had IC k, aen een pijen rock^^

Al droegh tck^m.er een herders ftoci?^^

Nochtans ick^ghmgher recht op aen^

En derrde by de lonckers ftaen,

lae ftelde my "^el aen hun fy.

Het gaepen ^ njrient.^ is altjjdt ojry»

Daer
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Daer ftgh ich^foo njetl koetjm flaen^

Soo datme'r quctlvjck^dear k^nd'gaen: > -

Daerfagh ick^ Heeren -ponder groot.

En louteren alghekleedt in't root:

Daerfagh ick,menigh ^remtghefindt

Cbekomen uyt een maghtigb Imdty

En hadden knechten fiij
fn^an gout^ \

En koetfen "z^an befonder hout-.

De peerden pronckten 'kjï^eet met hoCy

Met rnaenen tot der aerden toe.

Isloch quaemen Sloitfersaenghegaen

En hadden groote broecken aen.

Met hellebaerden in hun handt

^

En dreuen 't^olck^ op eenen kanty

En maeckten haeft een open baen

VVaerlmghshetOpper-hooftmoÜgaen,

Endaer me drongh ICkarnde kerck^,

\ Een troffen botf^^ een deftigh '^erck^

Daer't ouer al om 'tfeerfie blonckjy

'tScheendat ick.in een he ??elgonghy

VVat dat w'al inde "^^erelt njindt!

Ick^figh myfiheefy ickfigh my blindt.

* Noch hadder njan een ^remde kufl

Denreuck^pjn aenghenaemenlufi:

My docht het ^asfoofoeten geur

y

lc\gxuer Godt mijnfiele ^eur.

Danftondter noch eengaelery, -
.

Daerfagh ick^ memghfchdderyy '^
^

Enpnne-beeldenafghemaelty

K'en lifeet met iQuert ijer(landt al haelt*

Crefcendo Hier hon(rh een rech:e boomen-dreef

y

non deii- ^ ^^^^ ^^ ^^ ^lefCer Ccheefy
Cit 0?dO. -r r -H^V V V V 3

M^^^
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f3^aer hielen haeren rechtenJlandt

Chelvjch^de Orden "U^a^ghepUnt:

En dier-ghelijck^ fchtldery

Sagh icl(er honden op een ry^

Maer 'tfraeyfte noch ^m altemael

Dat hongh daer in een guldeftel:

Daer Upas op eenen doeck^g 'efielt

Sengroeny een njet^een vruchtbaer ^elt,

En tuffchen d dit lenghdigh kt'uyt

Daer hepen klaere bek^n uyt:

Menfagh op al het plu"re nat

Oock^ met een afghedropen blaty

*Z)f Herders fpeeldcn onder een^

Het <-ueldty en kladde li\'U ghemeen:

Enfoomen daer njcel tymis njondt

, Soo "^xeren aldejchaepkens rondt

^

Behaluen dat haer '-vachtje fijn

Noch krolde njan den roofmarijn:

Daer ^lesgheen aconitcn fpruyty

Men'^iHdaer ojangheenghiftigh krityty

Men t}ifl daer <uan gheen padde-Jlimy

Men "^ifi daer njan gheen ^roeghe?i yijm^

Men loifi daer ^van gheen rnottigh Iveer^

- Men '^ifl daer njangheen hitttgljfeery

:
;

'
_ Men Ivifl daer njangheen kgutfenijny

Hetf:hem een paradij' te zijn-

Het njee had 'sdae^hsfijn njoüe lufl^

Het njee had 'snachtspin iJoUe ruÜ,

Ick^fagh daer eycke boomen flaen^

Daer honghen rondom looluen aen^

Die hadden menioh lam njerfcheurty
^

En menighfchaep Van kantghejieurt.

Ter



HET VI.BOECK. DVYTS-NEDERLANDT^HE SOCIETEYT. 7II

Ter "^'ijl het njee njerUetenflondt^

T^n[onder herder
:,
fonder hondt,

Ghingh d'^xelen U?ighs het looefle '^out^

Dmv memxndt '-uoormxels had aheftout,

Maerpetfoo rafch een beter Ivxcht

Heeft opghefielt der iJpoluen iaght,

Met flughfche dogghen by der handt

Vol i^fre pnnen inden bandt^

Soa heeftmen dit bloet-ghierigh dier

Op fiaenden yoetghelicht ruan hier:

Nüjït het mfijnfjolen hir}/lty

Enfitmetnjreefenochenfchuylt:

Want ai dees Herders onder een

Die zijn ^vanfionden aen te been^

En gheuetfich het rninHe bloot

^

.

.

Soo krijgket licht een harden floot.

Sind dien tijdt ü het hierfoo heety

Dat ntemandtfchier njan'^oluen'^cety

En al degheen' die lammers hout, . .

En al degheen diefchaepenftout^

En hier ü karnen met het njee^ .

Die heeft ghedmrigh peys en njreCy

Die "Spordt met eyghen ^olghedoH^
'

' \

En raeckt al lichter aen den kofly

Mxeckt keeskens metfijn eygben handig

De beHe van het heele landt, ' y - -

€n loordt op korten tijdt ghe'^aer

Dat hy Ipordt rijcker alle taer.

Cofydon. ^t4 fchep tck^, Tyter, metf^en moedt^

Ghy gheeft my^TyHr, beter bloedt:

* Maer ü't dat tck eens '^enfchen maghy

Soo 'i^enfcb ick^ om den blijden daghy
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Als ick,mijn fchaephens ouer al

Met hen m't groeu eens drvjuen fd:

Soo njrees" icl^ oock^ de ndefte eeur^

Noch "i^olf^ noch beyr , noch feilen leew^.

Noch "^enfch ick^aen dit heel ghejiachty

Dat Joo ghedaertgh houdt de It^acht^

O och met perijcl^l'-uanfijn bloet, .

{Al anders als een huerlingh doet)

Dat het ghelucklgh blijuen magh

Ghelijchjtü heden op den dagh.

En daer op finglf n\ een nietf^ lict^

Dat ghy fult [pelen op nj net,

Daerom foo fit een Hpeynigh neer.

De
"^ïjfè

gaet: Les mariniers.

Soo langli als bouen door't blaeuw-hemels lichc

De fonne rijdt op een vergulden waeghen.

En ons vereert met hacr fchoon aengheficht^

En fchenckt voor droeuen nacht de blijde daeghen:

2, Soo langh als dwaelen fal een filu're vloec

Door onfe groen-gheklaeiierde valleyen:

Soo langh een criftalhjncn ader fproet.

En fpoclt haer mocder-klip, en rouwe keyen:

3 Soo langh als in een haegh groeyt wilde vlier,

Soo langh den wijngaert-fcheut wilt hooger reycken:

Soo langh'het groen veyl witten popelier.

En fachte moft bekleedt de harde eycken:

4 Soo langh moet defen Herder met fij n vee

Oock inden quaetften tijdt ghelückigh bhjuen.

En brenghen 'tkouwc landt den fomer me,

Om ons verhonghert vee daer langhs te d.rijuen.

KORT



KORT BEGRIIP
VAN

D'AF-BEELDINGHE
VAN

D'EERSTE EEVVVE
DER

SOCIETEYT lESV.

V O OR-RE DEN.
an't honderfte iaer cnde

lubilee. i

VOOR-DICHT.
DenH.lgnatiusvandc wereltfcheoor-

loghe tot den gheeftelijcken ftiijdc

bekeerc,ende van doen af ('tvvelck

hy dickvvils fijn heel lenen ghe-
voclde ) gioote ghenoeghte ichep-

pende uyc het aenichouvven der

hemelen , wordt opghetoghen in

den gheeftjfeuen daeghen langh,als

wanneer hem deGodtlijcke liefde

vertoont de vermaerfte mannen,
die hem onder fijn vendel fiiUen

keten opfchrijuen. Il

SINNE-BEELDEN.
De Societcyt I e s v. 52

Deuis vande Socicteyt, tot meer-
dere EERE GODTS. 34

Beveftinghe der Societeyt , op den

Feeft-dagh van SS. C o s m A s en

Damianvs. 36

De Societeyt belooft oock vruchten

nae hondcrt jaer. 58

De Socicteyt tracht nac d'ecuvvigh-

heydt. 40

HET EERSTE BOECK,
OPGAENDE SOCIETEYT.

HetI. Capitel. Om Vvat
reden verfcheyden Religieufc

Ordens op verfcheyden tijden

verweckt zijn , endenamentlijck

die van de Societeyt I e s v. 41
II. C A p. Hoe de Societeyt lange iae-

ren te voren voorfeyt is. Verfchey-

den hiftorien hier toe dienende. j^6

I II. C A p. Den eerften ende princi-

paelftcn inftelder der Societeyt , is

IesvsChristvs. 51

IV. Ca p. Waerom aen defe Religie

den naem van de Societeyt I e s v
ghegheuen is. 55

Xxxx V. C AP,



KORT BEGRIiP VAN
V.CriP.Hoe de H .Moeder GoAts pa-

troonciIe,ende als iwcede infiv^lller

vande Societeyt is. 57
VI. Cap. Hoe dat nae Godt ende

M ARIA, den H Ignatias den
• Inft.lder ende Vader van defe

minftü Societeyt is. 61
VII Cap. Hoe den H. Francifciis

Xauerius den tweeden pilaervan

de Societeyt is. 64
VII I.C A p. De Societeyt wordt van

den Roomfchen Stoel gheappro-

bcert. 67
I X. C A p. Eenighe dinghen die aen

de Societeyt als eyghen zijn. 71
X Cap. Dry andere dinghen die

acn de Societeyt oock eyghen zijn,

ende haere icught bewacren. So

SINNE-BEELDEN.
VVerckende ende aenfchouwende Ic-

uen der Soc ietey t. S ó

Dereghelen der Societeyt en verbin-
den op ghcene fonden 88

d'Aermoeile is voorlichtigh. 90
d'Aermoede is onbelemmcrt. 91
d'Acrmoede is prohjtelijck. 94
d'Aermoede is met luttel te vreden.

96
d'Aermoede is onbckoramert. 98
d'Aermoede gheeft liiyfter. 100
De ruyuerhcydt der Pveligieufen door

beloften verfekert. loi
De iuyuerhcydt blijft onbefchadight.

104.

Een luvLier heite verbeeldt Godt. 10^

De fiiyuerheydt is vruchtbaer. 1 08

De iuyuerheydt is vijandt vande le-

digheydt. i i o

De liiyiierheyt wordt licht gheque Jl.

1 11.

De fayiierheydt fonder vlecke. 1
1

4

De fayiierheydt wordt door lijf-caftij -

dmghebcfchermto. iié

D'AF-BEELDINGHE
De fayiierheydt verwint al vluchten-

de. - 118

De ghehoorfaemhcydt is veerdigh.

120.

De ghehoorfaemheydt let op eenen

winck. i2i
De vierde belofte vande Societeyt,

ghehoorfiemheydt aen den Paus
vanRoomen. 124

Belofte van erheen' eere oft llactt'aen-

veerden. i x6
De Societeyt wordt grooter gheacht

door'^t verfmaedcn vancfe eere. i iJ
Eerghierigheydtis forghelijck. 130
Belofte van d'aermoede niet ruymer

te maken.

Vernieuwinehe der beloften.

i3i

154
Vernieuwinghe van den gheeft. 156
Het iaerhjcks vercreck tot de Ghee-

ftelijcke Oeffeninghen. 158
Rekeninghe van conlcientic als't den

Ouerftcn belieft. 14®

141AVtievndinizlie.

HET TWEEDE BOECK,
VOORTGAENDE SOCIETEYT.

HetI.Capitel. Van d'eerftc

veroaderinehc der medc-ehe-
lellen , ende fondament van d'Or-
den. 144

IL C A p. Vanden voortgangh der

Societeyt in haere beveftinghe,ende

regeringhe ender den H.Ignatius.

II I.C AP. Vande vermeerderinghe

der Societeyt door Europa, i j o
I V. C A p. Vande verbreydinghe dtr

Societeyt door Afia. 170
V. C A p. Vande verbreydinghe der

Socieieyt door Aifrica. 1 79
V I. Ca p. Vande verbreydinghe der

Societeyt door America. 182

V 1 1. C A p. Vaade vermeerderinc^he
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der Sociereyt door verfcheyden breyden dooi: vericheydeii Sodali-

mcrckelijcke roepen tot de lelue.

187.

SINNE-BEELDEN.
Verbreydinghc der Societcyc I e s V-

De Sociereyt doet Goeie offerande

alle uren vanden dus^h en nacht.194

Bekccringhe van Rijcken en Prouin-

cien door de Socicteyt. 195
Seyndinghe nae alle plaetfen , oock
door den minflen winck van den

Paus. 198

De Socteteyt vocght haer nae den
wille van den Paus in haere Seyn-

dmghen. 200
Het ampt vande gheeftelijcke ghe-

fancen. 202
De Seyndinghe nae Indien. 204
De Seyndinghe nae de Nieuwe we-

rcldc. IC 6

Den roep tot de Sociereyt. 20

S

Aioyfius gaet inde Societeyt. 210
Staniflaus Koftka noch longh zijn-

de, gaet inde Societeyt. 2 1 2

HET DERDE BOECK,

DEWERCKENDESOCIETEYT.

HET I. Ca PI TEL. Wat oef-

feninghen aen de Societeyt

eyghen zijn , endc in londerheydc

vandc predikatien. 214
II. Cap. Van verkhcyden onder-

wijlmghen inde hocghe ende leege

fcholen. 219
III. Cap. Vande onderwij (Inghc

inde Seminarieji : ende van den
Catechümus oft Chriftelijcke lee-

rinfjhc. 226
IV. Cap. Vande necrftigheydt die

de Societeyt voorwende om d'eere

vande H. Moeder Godts te ver-

teyten oft Broedcrfchappen. 252
V. C a p. Van'tghebruyckder H.Sa-

cramenten door de Societeyt we--

der op-ghcrecht. De bidt-daghen

vanden Vaften-auendt , ende de

Generale Communie. i^S

VI.C a p. Vande Gheeftelijcke Exer-

citien des H. Ignatij , ende haers

menighvuldighe vruchten. 241

V II. C A p. Van de ^hedicnftigheyt

der Societeyt in't byftaen van d'acr-

me menfchenjdie met de haeilighc

fïcckten ende onghevallen bevan-

ghcn zijn. 247
VIII. Cap. Vanden arbeydt ende

vruchten der Societeyt onder de

Heydenen. 2j^

S INNE-BEELDEN.
Werck-lieden der Societeyt. 25

3

Den roep vande Societeyt is , veel

doen en lijden. 263
OtlFeninghen der Societeyt. 162.

De Societeyt helpt haeren euen-nae-
Hen ibnder loon van arbeydt. 2^4

Het werckende leuen helpt het aen-

ichouwende. x66
De Gheeftelijcke OefFeninghcn van

den H.Ignatius Icherpen den geeft

in ftilte. 26

S

Het boecksken vande Gheeftelijcke

OefFeninghcn is eenen 1'ekereu

leydrf man, om eenen ftaet des le-

ucns te verkiel'en. 270
In ftilre vandeG heefteli jcke OefFenin-

glie leertmcn fyieluen kennen.

272.

In't vcrtreck van de Gheeftelijcke

Oeffcningen vintmen grootc fchat-

ten. 274
Gcncracle Communie. 270'

De Biechte. 278
Sodaliceyt van Onfe L. Vrouwe. 280

Xxxx 2 On-
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Ondcrwijllnghc van de ionghcydc.

281.

Onderwijfinghe van de wilde. 284

De Societeyt toont den wegh des le-

ucns[door gheleertheydt en godt-

vruchtigheydt. iSS

Het ampt der Predikanten. 288

Onderwijfinghe van de kinders. 290
De Latijnfchefcholen. 292
DeChriftelijckeleeringhe, 294
Het beghiniel van de Chrtftelijcke

leereis't Cruys. 296
De principaelfte leflc van de Chri-

lijcke leere : eenen Godt , en dry

perfoonen. 29 S

Den Chriftelijcken Leeracr houdt

voor ooghen de leehjckheydt der

Tonden. 300

Den Chriftelijcken Leeracr weder-

houdt de kinders van de helle. 302

Den Chriftelijcken Leeraer leert de

kinders bidden voordeneten. 304
Suyueren handel en wandel, 3 06

HET VIERDE BOECK,

DE LIIDENDE SOCIETEYT.

H etLCapitel. Hoe de So-

cieteyt door Godts ghehenge-

nillè , en vaderlij cke liefde in te-

ghenfpoedtgheoeffent is gheweeft.

J08.
I L C A p. Hoe den duyuel door het

lafteren van den H.Ignatius de S.o^

'. cieteyt focht in haer hooft heel te

- verdriicken ..eerfe noch beveftight

was. 312

HL Cap. Hoe , en uyc wat reden

de Societeyt foo menighen oucrlaft

nae iiaere beveftin^hc shedraiihcn

heett. 317
IV. Cap. Yand'aenftooten der So-

cieteyt in Italien. 5 20

Y. Cap. Yan d'aenftooten der So-

D'AF-BEELDINGHE
>

cieteyt in Spaignen. 32e
YL C a p. Yan d'aenftooten die de

Societeyt in Yrancknjck ghelcden

heeft , eer fy daer uyt veriaeght

wierdt.
3 3 5

V I L C a p. De Societeyt wordt uyc

Yrancknjck ghebannen, ende we-
derom ingheroepen.

3 38

Y 1 1 L Cap. Hoe de Societeyt in

Duytilandt ghelijck-matigh met de

Carhohjcke Religie vcrvolght,ende

dryraael uyt Tranfiluanicn ver-

iaeght wordt. 545

IX. Cap. Hoc de Societeyt uyt

Bemen, Hongarijen, Merren- landt,

Silefien, cndc uytRigainLithaiiwe

verdreuen is. 351
X. C A p. Yande lafteringhenteghen

de Societeyt gheduerende haerecer-

fte eeuwe. 355
XI. C A p. Yande vervolghinge der

Societeyt inde Nieuwe wcreldCji

ende voor al in de Ooft-lndien.

570.

X 1 1. C A p. Yande vervolghinghcn

ende martelien der Societeyt in la-

ponien. J72.

X II I. C A p. Yan vele die in Moo-
ren-landt, Arabien , Weft- Indien^

Brafilien, Florida, Mexico en Para-

quarien omghebraght zijn. 577
XIY. Cap. Yan eenighe Patres,

die wreedelijck in Europa, princi-

palijck inEngelandt, omghebraght
zijn. }8i

SINNE-BEELDEN.
De Compagnie hondert iaer bevoch-

ten. 5S<>

De Societeyt wordt te verghecfs van;

de benijders bevochten. 388

De Societeyt te vergheefs ghelafterr.,

. 39°-

Den Nijdt lafterende de Societeyt,

belchae-
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befchaedight (vfelucn. 592

De Sociereyt vcrbiijc haer in teghcn-

fpoedr. 5i;4

De Societeyt verlanght nae teghen-

Tpoedc. 39Ó
De Societeyt wordt volmaeckt door

teghenlpoedt. 598
De Societevt wort door tcehcnfpoedt

ghefuyuerc. 400
Vcrheflingiie der Sccieteyt door te-

ghenlpoedt. 40 z

De vervcl^zhincihe vcrciert de Socie-

teyt. 404
De verdienden der vervol^hinfrhc.

406.

De boeyen en banden ftrecken de So-

cieteyt tot eere. 4cS
Koftelijcke doodt der Marcclaeren.

410.

HET VIIFDE BOECK,

DE VEREERDE SOCIETEYT.

HetI. Capitel. Vereerin-

ge der Societeyt , uyt de door,

luchtighc heyligheydt van haeren

Vader Ignatius, ende haere kinde-

ren door Italien. 412
II. C A p. Den naem van de Socie-

teyt wordt door d'Apoilolifchedac-

dcn van Francifcus Xaiierius , ende

andere fijne mede-helpers in den
Ooften vermeerdert. 419

III. Ca p. Van den goeden naem
der Societeyt , die inden Suyden,

ghelijcke wonder-dacden van hacrc

kinders , aenghekomcn is. 455

V I. C A p. Vanden roem die de So-

cieteyt door de ghclecrthcydtende

deughden ghewonnen heeft. 470
V 1 1. C A p. Van't ghehick ende

voordeel der ghencr die inde So-
cieteyt fterucn. 479

VIII. C A p. Van d'eere en goede

ionrten , die de Sociereyt van ver-

fcheyden Paufen, ende Gheeile-

lijcke Princen ontfanghen heeft,

4S5.

IX. C A p. Van d'eere ende ionften,

die de Societeyt van de wereldtlche

Princen ontfanghen heeft. 488
X. C A p. Eenighe ghetnygheniilen

ouer d'infteUinghe ende handel der

Societeyt I e s v, ghegheuen. 49

1

XI. C A p. Ghetaygeniflen van Ste-

den, Vniuerfiteyten,ende Religieu-

fen van andere Ordens. 495

SINNE-BEELDEN.
Den H. Ignatius ghequetft door het

ghefchut met eenen fle.^n , wordt

onfteken inde liefde Godts. 502.

Het lan^hduerigh vaflcn van den
H. Ignatius. 504

Den Edel-man , die Ignatium 'tvier

weerdigh acht , wordt op den fel-

ucn dagh verbrandt. 506
Ignatius ghebruyckt Faber , alias

Smidt,tot de bekeeringhe van Xa-
uerius. 508

Weften ende Noorden, door Apo- Ignatius prekende onfteeckt de toe-

ftolifche mannen aldaer verlpreydt

is. 437
I V. C A p. Dcnfchaerlaecken man-

tel , daer vele kloecke Martelaers

de Societeyt mede beklcet hebben.

450.
V. Ca p. Van d'eerc die de Socie-

teyt door de mirakelen, ende dier-

hoorders met de Godtlijcke liefde.

510.

Den droom van Xauerius van Indien.

te bekeeren. 512
Xauerius de wereldt door-reyft heb-

bende , flerft inden ingangh van
China. 514.

DenSalighenBorgia verheft lijn ghe-

Xxxx 3 fiacht.
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l5achc cioor de deughr. 5

1

6

Op het beeldt vanden Salighen Aloy-

iius , die de croon onder de voeten

heeft. 5 1 8

Den Saligen Staniflaus fterft'sdaeghs

voor de Hemelvacrt van Onfe
L. Vrouwe. jio

De Martelaers van laponien , uyc-

verkoren vaeten van victorie. 511
P.Carohis Spinola woidt door ejn

langh- duerigh vier verbrandt. 524

HET SESTE BOECK,

DEDVYTS-NEDERLANTSCHE
SOCIETEYT.

etI. Capitel. Hoe de So-

cieücyt eeril inde Nederlanden

gekomen ende aengenomen is. 526

II. C A p. Hoe de Societeyt in Duyts-

Nederlandt verbreydc is. 534
1 I I. Ca P. d' EERST ï BEDEELIN^^HE.

Van den arbcyc ende oefFeningen

der Societeyt in Duyts-Nederlandt.

§. I. Van den CatechifmuSjOfc Chri-

ilehjcke keringhe. jjS

§. 1 1. Vande le^^ghe ende hooghc
Icholen, jói

§. HL Vande SodaUieyten ende On-
Ier L.Vrouw>.^n cUenlT:. 5(^5

§. IV. Vande predikaricn. 570
§. V. Vande Mifllen , ofc Seyndin-

ghen. 572
§. V I. Van't ghebruyck der tl. Sa-
cramenten. j7j

§. V 1 1. Vande kerckerSjgaft-huylcn

cnliecke. ^78
$-VlIl. V^uidepeyf-makinge. ^80
§. IX. Van't ghebinyck der Ghee-

fteUjckerExercidcn. 5S2

§. X. Van vcrfcheydengodcvriich-

tighe hiftelÜnghen. ^84

D'AF-BÉELDINGHE
§ . X

I

. Vande b efondere hangeriiighe

met onlcn euen-naelten. 5 8 (J

§. XII. Vande ghefchieaen eLuic

uytghegheuen boccken. 5 S 8

De tweede bedeelinghe. Vande
(ivaere Millienoft Seyndingen. ^91

§ . I . Vande Hollandcfche AliVlie.
5 9

1

§. II. Vande xVtiliienae't lesher. 597
§. 1 1 1. Vande Miilie nae de Ichepen.

607.

§. IV. Vande Miilie nae eie ps(\:e.6i
^

I V. C A p. Van't ghene de Societcyc

in l^Liyts-Nederlandc gheleden

heefc. 6 1 9
V. C A p. Van d'eere der Diiyts-Ne

•

derlandtiche Societeyt, diefe door
haere doorliichtighe mannen , en
verfcheyden loftelijcke ghetuyghe-

ni iFen ontfanghen heeft. é ^ ó

SINNE-BEELDEN.
De HollandcfcheSeyndinghe. 6S6
Het fchuyien vande Hollandtfche

Seyndinghe. 68 S

De Seyndmghe nae't Icgher. 690
Kollehjcken roof uyt de Seyndlaghe

des leghers. 6^j.

Seyndinghe nae de fchepen. 694
W inilc vande Seyndmghe op de fche-

pen. 6c)6

De Patres in perijckel van rcmpeeftof c

flagh , iuyueren de hercen van de

boorf-geicikn door deBiechte. 6c)S

Seyndinghe nae de pelle, 700
d'Eerfte eeuwe der Societeyt lEsv.70

2

Herders- (praeck tuifchen Coi-ydon

en Tytcr , wenfchende de Societeyt

eeuwighen voorfpoedt en gheluck,

ouer het menighvuldighgebriiyck

derHH.Sacramenten,ende bcvech-

tinghe der ketterijen: diefe door de

vette u'eyea, en woluen-iaght ver-

ftaca, 704

APPRO-



APPROBATIE.

IC K onderreeckenc vinde gheraeden , dat dit bocck

^hcnoemt d'Af-beeldinghe yan d'eerjie eenwe der Socte^

teyt I E s V, voor defeii in*c Latijn uytgliegaen , en nu in onfe

Duyts-Nedcrlandtfche taele gheftclt, magh in'c licht ko-

men, mits het dien ftigh is^, foo tot meerdere kenniffe der fel-

iier Socicteyt, als tot verweckfel om de goede exempelen

van vele Apoftohfche mannen , die daer in ghemeldt wor-

den, met groote v rucht ende bekeeringhe der fielen^ nne te

volghen. t'Antwerpen defen 17. December 1640.

Gafpar Bfirix^Pleh,^ liLCenfor,

Met Priiülegie van fijne ConinghlijckeMaicfteyt ;, voor

dentijdtvanncghcniacren: -

Onderteeckent

St€cnhuyfe.
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