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O P D R A G T.

WELEDELE GESTRENGE HEEK»

T*Var ik U, ten nutte des Vaderlands en

^ der Kerke, eene plaats zie bekleeden

onder de aanzienlykfte Beftierders onzer

Provintie , welken , in navolging van het

edel



O P D R A G T,

edel voorbeeld hunner doorluchtige Voor-

zaaten , altoos , de loffelykfte pogingen in

het werk gefield hebben ter behoudenis der

beroemde Kerkgemeenten in de Valeyen

van Piemont, en die , vorderde het thans de

nood
, op nieuw zouden doen ; daar

ik U onder de geleerde Direéteuren der

Hollandfche Maatfchappye der Weeten-

fchappen te Haarlem telle , en , altoos

ruftig , in haare Vergaderingen zie ver-

fchynen , vol yvers , om volgens haare

zinfpreuk, Gode en den Vaderlande te

dienen, — daar ik, voornaamelyk , Uwe

zonderlinge hoogachting voor, en Uwe

voorbeeldige begunftiging van allerleie

Weetenfchappen en Konften kenne ,

en zelf daarvan proeven ontving, ook

toen de Hollandfche Maatfchappy , vóór

vyf jaaren, beüoot, myn Antwoord op

haare uitgefchreeven' Vraag aangaan-

de de Natuurlyke Hiftorie van het Va-

* 3 der-



O P D R A G T.

derland, met eenen prys te bekroonen,

en my, tevens onder haare Leden aan-

neemende, tot eenen kloeken voortgang

in deeze en andere edele Weetenfchap-

pen verder op te wekken ; mag ik dan

niet, gedreeven, by de overweeging dee-

zer dingen , door eenen dankbaren yver

,

onderneemen, eene andere Hiftorie, een

Werk voor den Godsdienft en het Va-

derland gefchreeven, onderdanig aan U
optedraagen ? Hiftoriën behooren toch

tot de Weetenfchappen ; in dccze is ook

deneer van God beoogd, en het nut des

Vaderlands gezogt.

Indien de Gefchiedenis , in het alge-

meen , de fchatbewaardfter der Waarheid is

;

indien zy de deugd van grootc Mannen aan

het geheugen der Nakomelingen doet over-

gaan , en de wandaaden der Dwingelanden

gehaat maakt ; indien zy door haare ver-

haaien de nuttige begeerte naar treffely-

ke



O P D R A G T.

ke navolging in bekwaamc vernuften ver-

wekt; indien zy de gefteldheid van het

menfchelyk hart in veelerleie bedryven

aantoont, en overvloedige raadgeevingen

verfchaft , die zy door bekoorlyke of af-

gryzelyke voorbeelden ftaaft ; indien ,

eindelyk, haare rykdommen de armoede

der ervarendheid boeten met het ople-

veren der aanmerkelykfte bedenkigen op

allerleie gevallen; — byzonder, indien

eene Kerkelyke Gefchiedenis den naam

van een Kriftenvolk , welk, in langduu-

righeid van beflaan , en verfcheidenheid

van lotgevallen , zyn weêrgaa op deeze

waereld niet gehad heeft , van de verge-

telheid bewaart; indien zy ons een ruim

veld der wonderlykfte gevallen , die tot

roem van den Koning der Kerke , tot eer

van den Godsdienft, en ten voorbeelde

van kloeke navolginge ftrekken
,
opent

;

noch eens, indien zy ook alle de voor-

* 4 dee-



O P D R A G T.

deelen eener ongevvyde Hiftorie hebben,

de , dezelve nogthans door de edelheid

haarer verhaalen overfchrydt ,< mag dan

niet zulk eene Gefchiedenis onder Uw
oog gebragt, en thans der Kerke en der

waereld op nieuw aangebooden worden?

Hier ontmoet men de Hiftorie van een

arm Volk , dat de Leer der Waarheid

niet korter bezit, gelyk het roemt, dan

byna XVIII Eeuwen , en thans noch

dien koftelyken fchat even kloek be-

waart; hier vindt men eene kleene Na-

tie , wier verlicht gebleeven' Voorou-

ders het zuiver Evangelie , vóór eene

reeks van jaaren , in veele duiftere Ko-

ningryken , Vorftendommen, en Staaten

van Europa overbragten : hier ziet men

,

hoe de wyfe Regeering van God fom-

tyds toelaat , dat een gedeelte zyner Kerk

nu door de felfte verdrukkingen gelouterd

wordt, dan wederom flille en gelukkige

da'



O P D R A G T.

dagen beleeft : hier befpeurt men in der-

zeiver Vervolgeren de kragt der vooroor-

deelen , het geweld des bygeloofs , en

de magt der dwaalingen , die hen ver-

voerden tot ongehoorde wanbedryven,

over welken de Nakomeling zich noch

fchaarat : maar tevens , dat de befte Vor-

ften vaak worden misleid, de onderdaa-

nen als dan ter flagtbank gebragt , en een

goed Land jammerlyk ontvolkt : dan

,

hier verneemt men daarenboven de zege-

praaiende magt der Waarheid ; den on-

bezweeken yver in derzelver belydenis

en verdeediging ; het ftandvaftig roemend

geloof in het midden der uiterfte folte-

ringen ; de juichende verlochening der

waereld ; en een nooit wankelend ver-

trouwen op de Goddelyke heilbeloften,

te zaamen tallooze rampen gelukkiglyk

te boven koomende : des dit kleen gedeel-

te der waare Kerk , fehoon maar éénmaal

,

5 * voor



O P D R A G T.

voor een korten tyd, uit zyne Vaieyen

gedreeven , den vallen zetel in dezelver*

blyft inhouden.

Een ruim veld van veele Eeuwen zal

U deeze ontzettende tooneelen openen.

Groötfche vertooningen indedaad ! die

nooit kunnen nalaaten een edelaartig ge-

gemoed , te treffen. Wy voeden dit

vertrouwen , dat ze Uwer aandagt over*

waardig gekeurd , en myn arbeid geens-

zins gelaakt zal worden. Dit te beoo-

gen , zal geen goed hart , — dit kan het

Uwe niet wraaken.

Ik gaa- voort, Wel Ed. Geftr. Heer!

te wenfehen , dat Gy, in het midden

der drokfte bezigheden van Staat , be-

handeld met eene zorgvuldigheid, daar

Land en Lieden op moogen ruften , den

onafgebrooken zegen van den Grooten

Regeerder der waereld op dezelveu zult

zien daalen; dat de waare Weetenfchap-

pen
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pen altoos dien fteun en die aanmoediging

in U mogen vinden, welken zy lang in

U ontmoet hebben; en dat Gy, op U-

we beurt , dezelven al verder fchooner

moogt zien bloeyen, ter eere Gods, en

's Vaderlands nut» — Uwe jaaren , ne-

vens die van (Jw aanzienlyk Huis , wor-

den lang uitgerekt , en veraangenaamd

door eenen overvloed der uitgelezendfte

zegeningen, zo van deeze als van de toe-

komende Eeuwen!

Ik ben met onveranderlyke hoogach-

ting

WELEDELE GESTRENGE HEER!

UWELED. GESTR. ONDERDANIGEN EN
VERPLIGTEN DIENAAR,

JOHANNES FLORENTIUS MARTINET.

VOOR.



VOORBERICHT.
"celen c!er aanzienlykfte Leden van Staat,

V zo wel als de meefte Hooge Kerkver-

gaderingen onzes Vaderlands , zonder thans

van byzondere Lieden te fpreeken, begon-

nen , vóór negen jaaren , een byzondcr belang

te ftellen in de behoudenis der Waldenzen,
die zich in de vermaarde Vaieyen van het af-

gelegen Picmont noch bevinden; te regt in*

<lagtig zynde , dat de Godsdienft dit van hun

cifchte , en dat, voorheen , duizenden van

derzelver Voorouderen, door de geweldigftc

vervolgingen gedrongen , en , van tyd tot

tyd, van daar gevlugt zynde, de zuivere Leer,

in de donkerfte Eeuwen, herwaards gebragt

hebben, welke , hier, diepe wortelen fchieten-

de, niet weinig ter grondlegginge en optreb-

kinge onzer Vadcrlandfche Kerk toegebragt

heeft.

Terwyl dan dit bewys van dankbaare er-

kentenis voor deeze onfehatbaare oude dien-

ften, terwyl dit uitfteekend en ten hoogften

pryflelyk belang ons eenen nieuwen luider

byzette, en overvloedige proeven uitleverde,

dat de zugt der braave Nederlanderen voor

het welzyn van Kriftus Kerk in andere wae.

reldoorden niet uitgeblufcht
,
nog dc oude be-

min-



VOORBERICHT.
minnelyke weldaadigheid ter onderfteuninge

van arme en gebreklydende Geloofsgenooten

uitgeftorven ware, mangelde het, in het al-

gemeen, aan eene geregelde kennis van de

vroege en laate Lotgevallen deezer beroem-

de Kerkgemeenten , welken de meeften niet

willen meer in de waereld te zyn.

Juift deeze onkunde en derzelver verval be-

koorden, ten dien tyde, allereerft, myne le-

dige uuren. Zy noopten my, om, in Honden

van uitfpanning, door naauwkeurige navor-

fchingen , tot een volkomen trap van kennifFe

der oude en laate Gebeurteniflen deezes Volks

te geraaken , en daarna de vrugten mynes ar-

beids mynen Landgenooten aan te moogen

bieden.

Ik bepaalde my tot de Inwooners der Va-

leyen van Piemont alleen ; want , hadt ik my
willen zetten ter nafpooringe van alles, wat

dat uitgebreide Volk, in oude tyden, onder-

den algemeenen naam van Waldenzen be-

kend , in andere Landen , en byzonder in

Provence en Languedoc wedervaaren is; ik

moeft een anderen arbeid ondernoomen heb-

ben , die minder aan het oogmerk zou heb-

ben voldaan : myn taak was buiten dat groot

genoeg.

Men



VOORBERICHT.
Men bewondcre niet, dat ik een Werk van

zeer ruimen omflag, waaraan , voorheen , vee-

len hunne pennen affchreeven , in één

Boekdeel begreepen hebbe ; men vraage

niet, waarom ik eene Kerkelyke Gefchiede-

nis van die vermaarde Gemeenten , welken

zo grooten naam van zich in de waereld heb-

ben doen uitgaan; welken zo veele Staatsver-

wiffelingen , zo menigmaal voor- en tegen-

fpoed , nu eene lieve ruft genooten , dan veele

gruwzaame verwoeftingen , byna XVIII Eeu*

wen lang , ondergaan hebben , in zulk een

kort beftek vertoond hebbe? Wy wilden, ge-

]yk we dit, ter onze verantwoordinge
, ge-

zegd hebben, gaarne bekennen, dat het ons

wel veel tyds , doch geen' zwaaren arbeid

gekoft zou hebben , in meer dan één Boek-

deel derzelver Gefchiedeniflen van de vroegfte

tot op de tegenwoordige tyden , te befchry-

ven : dan wien fmaakt het , voorheen gedruk-

te Schriften , niet algemeen verlooren , op

nieuw in het licht gegeeven, te leezen? Wien

gevalt het, oude GebeurtenhTen , die min of

meer bekend Haan, al wederom herhaald te

vinden? Of wien luffc^ het, nieuwe zaaken

,

die in een kort beftek voorgedraagen en afge-

daan konden worden, zonder dat de kortheid

duis-



VOORBERICHT.
duifterheid baarde, of aanmerkclyke ftukken

over het hoofd gezien werden, op ecne lafti-

ge en verdrietige wyze , onder het verlies

van ecnen aangenaamen leesluft , vertoond

te vinden?

Om dan deezen verveelenden Schryftrant

te myden , heb ik getragt , zo veel my mo-

•gelyk was , den leesluft en aandagt door

eene aanvallige kortheid levendig te hou-

den ; oordeelende , dat , naardien ik gee-

ne gevvigtige Gebeurtenis dier Kerken , zo

veel my bekend is, overgeflagen hebbe, bc-

knopte verhaalen genoegzaam zouden toerei-

ken, om den weetgierigen en tot mildaadig-

heid geneigden Nederlander een denkbeeld,

beide van die oudtyds zo vermaarde en van

de tegenwoordige bykans geheel onbekende

waldenzen , te geeven, en tevens te bedui-

den , aan welke braave Kerkgemeenten Hy
zyne liefdaadigheid zo ruim als verftandig be-

iteedde.

De laatfte, meeft geheel onbekende Lot-

gevallen deezes Volks, onzen Landgenooten

nooit in hunne taaie medegedeeld, hebben we
uitvoeriger te boek geflaagen , zonder te vree-

zen, dat we hun hierdoor eenig ongenoegen

baaren zouden.

Dee-



VOORBËRICMf.
Deeze Kerkelyke Gefchiedenis,dus gekleed,

deeden wy , voor eenigen tyd , te voorfchyri

komen. Spoedig ontvingen wy de zoete ver-

gelding op deezen arbeid, van te zien, dat

ze een zeer gunftig onthaal by onze Vader-

landers genoot, in zo verre zelfs, dat de eer*

fte druk ras verkogt werdt. Men begeerde

daarop een tweeden , dien wy lang uitftel-

den, in hoope, van gelegenheid te zullen vin-

den d om eenige noch duiftere tydperken dier

groote Gefchiedenis in duidelyker licht te zul-

len kunnen zetten: dan die aangenaams hoop»

door de verwoeftingen , welken de balbaadige

krygsknegten , en de ongenadige vuurvlam-

men, zo vaak, omtrent de koftbaarlte Gedenk-

ftukken aanrigten, ons thans voor altoos af*

gefneeden zynde , voldoen wy , zonder langer

uitllcl , aan de heufche begeerte van veelen.

Eenige verbeteringen mogren, en andere

vermeerderingen konden we niet nalaaten,

hier by te doen, byzonder niet, die de Lot-

gevallen der Valeye Pragelas in deeze Eeuw

betreffen ; om dat onze vernederlandlche

Waldenzen, Nakomelingen der geenen, die

in den jaare 1733, herwaards gevlugt, en

onze Natie thans ingelyfd zyn , met ons voo-

rig kort verhaal weinig te vreden , die Ge-

beur-



VOORBERICHT.
beurtenis , waarin zy zo veel deels gehad heb-

ben , uitvoeriger begeerden te leezen , welker

naauwkeuriger berigt, in deeze uitgaave me-

degedeeld , wy vertrouwen , aan andere Va-

derlanderen geenszins te zullen mishaagen. —
Intuflchen hebben wy gezorgd , dat de byge-

voegde vermeerderingen , by wyze van een

Aanhangfel , ook afzonderlyk gedrukt zyn

,

ten einde de Bezitters der eerfte Uitgave

»

ook decze vermeerdering zouden kunnen ver*

krygen.

Dp bladz. 26, regel 12 van boven ,Ieeze men Moravie,

ia plaata van Moscou.
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KERKELYKÊ
GESCHIEDENIS

DER

IVALDENZEK
EERSTE HOOFDSTUK.

VAN DE SCHRIFTEN, BETREFFENDE DE GE-
SCHIEDENISSEN DER WALDENZEN.

Indien het van nuttigheid geoordeeld wordt, de

Gefchiedeniffen van Koningryken en Gemeene-

beften deezer vvaereld voor de vergetelheid te bewaa-

ren, zal een yder, welke eenige agting voor den

waaren Godsdienft heeft, gereedelyk moeten toè-

ftemmen , dat het een onderneeming van belang is

de lotgevallen van Chriftus Kerke in 't gemeen , en

van derzelver Gemeenten in 't byzonder, aantete-

kenen: en wel voornaamelyk van zulke Gemeenten,

welken ondereen geduurige verwifleling van verdruk-

king en voorfpoed , in de opregte belydenis van het

geloof , den Heiligen eenmaal overgeleverd , zyri

ftandvaftig gebleven : nergens blinkt de Goddeiyke

Voorzienigheid meer in uit, dan in de getrouwe

bewaaring , en herhaalde verlofling van zulke Aan-

roepers zyns naams : niets is meer in ftaat, om zul-

ke Belyders , waarby de vryheid van gewiflen on-

der eene goedertierene regeering hunner Geloofs*

A ge-



a keRkelïke geschiedenis

genqoten gevonden wordt , gelyk de Nederlanders

zich hierop beroemen kunnen , de grootheid hunner

onwaardeerbaare voorregten regt te doen bezeffen , en

tot erkentenis van Gods goedertierenheden, of tot

navolging der doorlugtige voorbeelden dier welmee-

oenden op te wekken , wanneer een wolke van ver-

volging Land en Kerk, onverhoopt , mogt ontrusten.

De overweeging deezer dingen wettigt ray, de

laatfte lotgevallen van een klein , ann en nederig *

doch niet minder Godvreezend Volk, dat in oude ty-

den de roem der Chriftelyke Kerk , of laat ik liever

zeggen , dat , in de onweetendfte tyden , het eenigfte

licht der waereld geweeft is , voor de vergeetelheid

te bewaaren , mynen Landgenoten eene nieuwe ftof

tot godvrugtige overdenkingen aantebieden , en , door

een verhaal van groote en wonderbaare Gebeurtenis-

fen, voornaamelyk tot de verheerlyking van den

aanbiddelyken Verloffer te arbeiden.

Welk Volk toch, welke Kerkgemeente is, gelyk

die der Waldenzen , zints de tyden der Apoftelen , in

de openbaare zuivere belydenis, en yverige beoef-

fening van den Chriftelyken Godsdienft tot op dee-

zen dag , in weerwil aller vyanden , onveranderd

ftaande gebleeven? Welke Kerk is, gelyk deeze,

nimmer tot eenige kettery vervallen?Welke Gemeente

heeft zo manmoedig tegen afgodery en bygeloof ge-

yverd ? Hebben Calvyn en lüther haar hierin ooit

den voorrang kunnen bctwiften ? Welk Land is meer

©verftroomd van roode bloedplaffen , door ftervende

Heiligen gertort ? Waar vondt men immer een hand-

je vol volks, twee honderd jaaren lang, dezwaarfte

oor-
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wringen , onbezweeken , voerende tegen de magtig-

fte Waereldvorften ? Met één woord, waar heeft de i

Goddelyke magt en goedheid, in de bewaaringen'

redding van een gering volk , uit den muil der leeu-

wen, ooit of ooit, zigtbaarer uitgeblonken, dan on-

der de Waldenzen ? £n moet dit niet allermeeft on-

ze aandagt treffen, dat zy in hun land, fchoon gren-

zende aan Italië, de zetel der Roomfche magt en'

geweld, en tevens de plaats, waar de grootfte on-

deugden en befmettingen geheerfcht hebben, en noch

niet geheel uitgeroeid zyn, evenwel hunne kleede-

ren onbefmet bewaard hebben : ja dat zy , onder het

oppergebied van Roomfche Vorften, zo veele Eeu-

wen, tot op deezen dag, door eene wonderbaare

Voorzienigheid, zyn ftaande gcbleeven?

Verdient dan niet de gedagtenis van dit vermaar-

de Volk tot het einde aller Eeuwen bewaard te wor-

den? En hoe zal niet, door een vertoog van zulke

aanmerkelyke Gebeurteniffen , der waarheid van on-

zen Godsdienft de fterkfte fteun worden bygezet?

Zullen niet de tegenwerpingen der Roomfchen-, dat

onze Hervormde Kerk , ten tyde van Luther en

Calvyn , het hoofd allereerft opgeftooken hebbe

,

kinderagtig voorkoomen ; wanneer wy uit veclerleie

bewyzen, en zelfs uit hunne eigen, Schriften , betoo-

gen kunnen, dat de Waldenzen, al van de tyden der

Apoftelen tot nu toe, de Leere der waarheid aange-

kleefd hebben? Zal het ongeloof en de ongodiftery».

thans meer dan ooit uit den helfchen afgrond opkoo-

mende , zich aanlokkelyk voordoen aan ongeoefFende i

zinnen ; wanneer wy de zekerheid van het Evange--

A 3 lie»
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lie en de vaftheid der Goddelyke beloften ook uit

de lotgevallen der Waldenzen kunnen ftaaven ? Ge-

wigtige redenen , myns oordeels , die my vollen oor-

lof geeven de Gebeurtenifïen van dit oude en beroem-

de Volk voor de vergetelheid te bewaaren.

De Naam van Waldenzen is thans , by vee-

len , een zeer onbekend woord geworden : naauwlyks

weet men , of derzelver Kerken nog in weezen zyn

,

en de minften kennen derzelver laatfte Gebeurtenis-

fen, en den tegenwoordigen toeftand.

In de voorige Eeuw, is ecne en andere Gefchie-

denis van dat vermaarde Volk in het licht gegeeven

:

het algemeen belang , dat Nederland , toen , in deszelfs

behoudenis nam, maakte inderdaad, behalven andere

redenen , de uitgaave van die Schriften noodzaake-

lyk. Dan , men moet my , geen minnaar zynde van

Gefchiedeniffen , in onze taal gedrukt, welken elk kan

naflaan , uittefchryven , ten goede houden , dat ik

niets of weinig van dezelven aanhaale. Ik zal my
vergenoegen met het opnoemen der voornaamfte

Schryveren , uit welken de weetgierige Leezer,

met de korte fchets, welke ik van de vroegfte Ge-

fchiedeniflèn der IValdenzen denk te geeven, niet

te vreden zynde, zynen Iuft verder zal kunnen boe-

ten.

Onder de Nederduitfche Schriften zal ik, in de

eerfte plaats , noemen : Gedenkfchrift aangaande de

voorvallen der Evangelifche Kerken van de Valleden

van Piemont^ anders Waldenfen, enz. door J. Le-

ger, in Folio, te Leiden, 1670. Dit Boek is

niet meer dan het eerlte vertaalde Deel van 't Fran-

iche
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iche Werk des gemelden Schryvers ,zynde het twee-

de, zo veel ik weet, nooit overgezet. — Wy
willen derhalven den Leezer liever raaden de Hifto-

rie van de Gereformeerde Kerken in de Villeyen van

Piemont-, genaamd Waldenzen, door P. Gillis,

weleer Predikant onder de Waldenzen te la Tour,

door hem in 't Franfch befchreeven , en door G.van
Breen, Predikant in de Beverwyk vertaald, ge-

drukt te Amflerdam , 1663 , te leezen , waarin hy een

zeer volkomen verflag der Gefchiedenisfen , van den

jaare 1400 tot op zynen tyd, dat is, tot 1642, vin-

den zal ; benevens een Aanhangfel , waarin de Ge-

beurtenifen van den jaare 1655 geboekt zyn. —
Hierop laat ik volgen de Hi(lorie der Chrijlenen , die

men gemeenlek Waldenzen noemt, behelzende hunne

Lotgevallen geduurende de XII eerfte Eeuwen. Amft.

1732. zonder naam van den Schryver uitgegeeven.

Een nieuwe uitgaaf van dit Werkje is , met den naam

des Schryvers, in het jaar 1765, te Haarlem gegee-

ven. Deeze Hiftorie, die ongetwyffeld de volko-

menfte en befte is , welke wy van die vroege tyden

hebben , is opgefteld door de bekwaame pen van wy-

len den Eerw. M. Schagen, laatft zeer waardi-

gen Leeraar onder de Doopsgezinden te Utrecht.

Die arbeidzaame Man heeft in zyn leven my berigt

,

en ook in de nieuwe Voorrede voor de tweede Uit-

gaave erkend , dat hy , deeze Hiftorie in vroege jaa-

ren opftellcnde, zints door eene overmaat van tyde-

lyke en kerkelyke bezigheden, als ook door man-

gel van genoegzaame befcheiden , het vervolg heeft

moeten ftaaken, het geen inderdaad jammer is, zo

A 3 me»
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men op 's Schryvers bekwaamheid, het treft elv'n

begin , en het gewigt der zaake agt geeft. — Men
kan hier by doen Peru in Hijlorie der Albigenzen

cy» Waldenzen, beginnende met het jaar 1198, tot

het begin der XVI Eeuw ; dan hy houdt zich meeft

op met buitcnlandfche Waldenzen, — Onder de

Schriften van kleiner beflag, behoort de Kronyk der

JValdenzen, dat is, een verhaal van dc opkom/1\lcer

tn leven, als ?nede van 3e veelvuldige vervolgingen

der Euangelifche Chrijlenen, die Waldenzen genaamt

xvorden, beginnende met 't 1160 tot H 1655 jaar ,

in 't Hoogduitfch befchreeven door D. S. Profeflbr

der Stad Zurich , en vertaald Amft. 1656. Dit

'Werkje voldoedt aan den Titel, 't is een welgefchikte

Kronyk. — Die luft heeft, kan vervolgens raadple-

gen mét L ydius dry Hijlorifcbc Traclaetgens, 1624.

De Schryver onderzoekt in het eerfte,waar de Kerk

geweefl; is van de tyden der Apoftelen tot die der

Reformatie door de Waldenzen ; in het tweede han-

delt hy van de verfcheiden' naamen der Waldenzen,

en derzelver oorzaaken ; in het derde befchryft hy

"het geloof der Waldenzen , volgens de eigen beken-

teniflen, en Hiftorie der Roomfchen. — M. He y-

DENRVCK heeft agter zyn Werkje : de zekere on-

zekerheid der Roomjche Heiligen. Ifarderiv. 171 3»

"ten Aanhangfel ter verdediging der Waldenzen ge-

hegt ,
tegen de lajleringen van P. Dolmans, een

Predikheer van Manflricht, die henbcfchuldigd hadt

Manicheen geweefl: te zyn. — Voorts kan men raad-

plegen de Martelaars-Boeken van Mellinus en

'van Bracht, nevens de vertaalde Kerkclyke

llis-
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fMoriën van M o s h e i m , FoRMEY,en anderen.

Die der Franfche Taaie magtig is , zal met veel ge-

noegen doorbladeren J. Leger Hiftoire des Vau-

dois, Ltidc 1699. 2 vol. in fol. zynde deeze de bes-

te Gefchiedenis van allen. De Schryver was een

Waldenzer, een ooggetuige van veele Gebeurte-

nifTen. — P. Gilles, Hiftoire Ecckftaftique dss

Eglifes Baudotfes, Genev. 1656. — P. Bover,
Abregé de VHiftoire des Vaudois, 1691. Dit is een

kort fraai Werkje , beginnende met het jaar 1488 tot

1690. — Recitveritable de ce quiefl arrivé depuis peu

aus yallées de Piemont 1655. — Rclation veritable de

ce qui s^eft pajfe dans les perfecutions 6? masfacresfaits

tttte année aux Eglifes Reformées de Piemont, 1655.»-

Hiftoire de la negociation envoyés au Duc de Savoye par

les Cantons Evangeliques , 1686. — Le Doctrine des

Vaudois reprefentée par Cl. Seissel, Archeves-

que de Turin, 6? C L. CoussoRD, Theologien de

VUniverftté de Paris , avec Notes drejfées par ].

,C appel, a Sedan, 1618. in welk Werk de Leer

der Waldenzen verdedigd wordt. Hiftoire des

perfecutions 6? guerres , depuis 1555 jufqii'a 1561

contre le peuple Vaudois cfc. 1562. — Semon fur

Mattb. X. 42. par G. Wake, Arch- Evëque de

Canterburi , 1699. —
- Sermon fur Gal. VI. 10.

parvz Loo, 1765. - Basnage Hiftoire de la

Keligion des Eglifes Reformées, Rott. 1725.

P 1 c t e T Hiftoire du XI. & XII. Siècle. — Bos-

suet Hiftoire Univerfelle , torn. 3. - Du Pin
Bibliotheque des Auteurs Ecclef. XXII. vol.

In het Engelfch hebben over dit iluk gefchreeven

A 4 S.
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S. Morland Hifton of the Churcbes of the ral-

lies of Pie?nont. Een fchoon Werk , lang en vrug-

teloos,van ons in veele Bibliotheeken gezogt,dat te

hooger te waardeeren is, om dat de aanzienlyke

Schryver, als Ambaffadeur van Engeland, zeifin

de Valeyen geweeft is , en veele oorfpronkelyke ou-

de Gefchriften en Boeken der Waldenzen verzameld

heeft. — P. Alux fome Remarks upon the Eccle-

fiaftical Hiftonj of the ancient Churches of Piedmont.

Lond. 1690. Een fraai Werk, dat zeer zeld-

zaam

(*) De Schryvers van de ASta Lipjienfin ad A. 1691. hebben een

breedvoerig berigt daarvan gegeeven. pag. 254

—

264. Daar dit

fchoon Werk zo zeldzaam voorkomt, zal het den Leezer niet or.r

aangenaam zyn eene Lyft der Hoofdrukken , waaruit het beftaat,

en die hem deszelfs waardy beft zal leeren kennen, hier te vinden.

Hoofdft. I. betreffende de eerfte opkomft der Kerken in Italië. II.

De ftaat van het Kriftendom in bet Strft van Italië tot het einde

der IV Ecuwe. III. De gevoelens der Schryveren in het gemelde

Stift in de IV Eeuw, ten opzigte van het Geloof ei? den openbaa-

ren Godsdienft. IV—VI. van de V—VII Eeuvve. VIII Benige

aanmerkingen op de Liturgie van het Italiaanfche Stift
, bygenaamd

de Ambrofiaanfche Liturgie. VIII—X. Geloofsneigingen der ge-

melde Kerk van de VIII—X Eeuwe. XI. Onderzoek naar de ge-

voelens van Gundulphus, en zyne navolgers voor 't jaar 1026.

XII. Aanmerkingen over zoramige gebruiklykheden der gemelde

perken, XIII. Betoag dat dezelve onafhankelyk zyn geweeft toe

na het midden der XI Eeuvve. XIV. Betreffende de affcheiding der

Kerken van het Italiaanfche Stift van de Kerk van Romen, en 0-

ver de Geloofsleer der Paterinen. XV. Over het Geloof der Man/,

cheen, hunnen oorfprong, aanwas en vaftftelling in Italië. XVI. Over

de Cathari,van welken Evf. rninus enÜERNARDus fprceken;

benevens derzelven onderfcheid van de Paterinen. XVII. Vervolg

van de GefchiedenifTen der Cathari in Italië en elders. XVIII. Be-

toog dat de Paterinen en Subalpinen geen Manicheen 2yn gew«eft,

ton»
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aaam Voorkomt. — A brief Account of the Vaudois

bis Sardinian Majestys Protcftant fubjeSts in tbc Vol-

leys of Piedmont in a letterfrotn a Gentleman on bis

Travels in Italy. Lond, 1753. Dceze brief is een

korte fchets aangaande de Waldenzen, die wél is

gefchreven, en onkundigen een klaar denkbeeld van

dit Volk kan geeven.

Onder de Latynfche Schryvers behooren Sa-

choni Summa contra Valdenfes. — Monetje
Summa contra Catharos £? Valdenfes. — Mar-
tene Tradtatio de Hccrcfi Pauperum de Lugduno;

1— Pilichdorffius contra Valdenfes. — Rl-

CHINI Dijf. de Valdenfibus &c. allen van den be-

roemden M o s h e 1 m aangehaald , (*) doch welken

het ons niet heeft mogen gebeuren in handen te kry-

gen,

kennelyk uit hunne fchriften en gevoelens, in de XII Eeuwe. XIX.

Dat de Kerken in Italië niet zyn geftigt door Petrus W aldus.

XX. Onderzoek of de Waldenzen in bet begin flegts Schismatiquen

2yn geweeft. XXI. Betreffende den ftaat der Kerke van Rome ten

tyde der afzonderinge van de Paterinen of Waldenzen , te gelyk met

de befchuldigingen,hun door de RoomfcheKcrk te laste gelegd, en

het denkbeeld, dat zy zich van dezelven maakte. XXII. Raaken-

de de Geloofsleere en het gedrag der IValdenzen in Sohemcn^XXlll.

Sommige proeven der bewysredenen van welken zich de Walden'

zen in Bohemen hebben bediend in hunne Geloofsgefchillen met de

Roomfche Kerke. XXIV. Raakende het Kerkbeftuur van de Ge-

Bicenten der Waldenzen, en de opvolgingen hunner Kerkdienaarert.

XXV. Over de vervolgingen der Waldenzen in de XI. Eeuwe.

XXVI. Voorbeelden van fommige Lafteringen der Geloofsonderzoe-

kers
, tegen hen uitgebragt. XXVII. Betoog dat die Kerken in de

Valeyen van Piemont ftandvaftiglyk hebben volhard in dezelfde

Geloofsleere tot den tyd der Kerkhervormioge.,

(*; In de Kerkel. Hiftorie IV. D. bl. 392.

A 5
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gen , en in tc zien. Men kan hier by voegen ver-

fcheiden' anderen , als Gretserus Prolegomena

üdJcripta contra Waldenfes ,enEBRARDUs,BER-
"N'Ardus, Ermengardus &c. die allen tegen

de Waldenzen gefchreeven hebben , en in de Biblio-

theca magna Patrwn te vinden zyn. 1 — Voorts S.

Maresius Dif.de Waldcnfibus, Gron. 1660. —

.

Apologia vera dodtrince. eorum, qui vulgo appellantur

Weidenfes. 1538. —
. Hifioria Perfecutionum in Val-

denfes ab Ao. 1555 ad 1561. Gcnev. 1581. — Lu-

gubris narratio de excidio Waldenfium 6? Albigen-

finm ,
qua. ex Monumentis Martyrum excepta 6? editu

inter catera ejusdtm argumenti egregia fci ipta cum

hiftorica narratione] oach.Camerarii, Fratr.

Örthod. Ecclcf. in Bohemia &c. 1605. — Variorum

D'isquifitiones de Ecclefia Judaica, Muhamm. Moscov.

/Ethiop. Quaker. £? Waldenfmm &c. Argent. 1670.

— n^pn Ecclefia Waldenfium Orthodoxia Lu-

therana teftis & focia J. C. Dannhaweri, Ar-

gent. 1659. waarin egter weinig wordt gevonden,

dat hunne Gefchiedenis raakt. Kieslingius Diff.

de variis Waldenfium nominibus & fe&is. 1739.

Jn imllium Alpinarum tragica Portenta J. Capel-
li, Sedani 1621. — Voorts kan men hier by voe-

gen de Hiftoria, Ecclefiaftica van Mosheim,
Lampe, Weisman (*) ócc. die voornaamlyk

zyn werk heeft gemaakt om hen te verdedigen te-

gens de befchuldigingen van den beroemden Bos-

SUET.

(*) Introéumo in Memorabilia Ecckf. Hifi. [act*. Hal^ i745- *

tart. p. ie>:&8—1097.
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•jUET.En het is op deezen , en meer anderen reeds

genoemden , dat vvy ons , aangaande het ftuk hunner

oude regtzinnïgheid , beroepen.

Uit deeze groote Lyft van allerleie Schryveren kan

men ligtelyk zien , hoe zeer dit Volk [ in voorige ty-

tlen , de aanmerking der Hiftoriefchryvcrcn en ande-

re Geleerden naar zich trok, die het ovenvaardig

beurden tyd en arbeid aan derzelver Gefchiedenis tc

befteeden.

Dan fommigen van deezen eindigen hunne Ge~

Tchiedenis zeer vroeg. — Gillis komt niet ver-

der dan tot het jaar 1656. — Boyer trekt zyn be^-

l<nopt verhaal alleen tot het jaar 1690 uit. — Bas-
nagï volgt hem daar in ; doch beiden zyn zeer kort

in het opgeeven der GebeurtenifTen van twee zeer

vermaarde jaaren , 1686 en 1689. En niemant

heeft, zo veel ik weet, in deeze XVIII. Eeuw, on-

dernoomen een vervolg op die Gefchiedeniflen tè

fchryven , hoewel 'er fbofs genoeg overgebleeven was.

Ik wil niet ontveinzen, dat ik my, om den Lee-

7cr een egt verhaal te geeven van twee der aanmer-

jcelykfte gevallen, die ooit in de Valeyen gebeurd

Zyn; ik meende jammerlyke uitdryving der Jï'i Wè4-

zen uit hun Vaderland, in het jaar 1686, en hunne

wederkeering in het zelve, in het jaar 1689 voorge-

vallen, waar van men in onze taal nimmer ietsgelee-

zen heeft, my bediend hebbc van twee ftukken, ge-

fchreevcn inhetFranfch, en mynen Landgcnooten te-

genwoordig weinig bekend. Het een , binnen 's Lands

gedrukt, voert ten tytel: ITiftoire de la perfécutiotz

des Valies du Piemoni a Rott x ió88 ; het ander draagt

dit
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dit opfchrift : Hiftoire de la glorieufe rentrée des Vau-

dois dam leurs Valées 1710. Wie de Schryver

van het eerfte is, heb ik niet kunnen ontdekken;

doch dat het laatfte te Kafel gedrukt zy, onder op-

zigt van den beroemden Arnaud, van wien we

in het vervolg veel zullen fpreeken, heeft my dc

Wel Eerw. Heer J. Arnaud, Leeraar in dc

Walfche Gemeente te Kampen, zynde de Kleinzoon

van den eerftgemelden Heer, goedgunftig medege-

deeld.

DeLeezer denke intuflchen niet, dat ik, door de

.bovengemelde ftukken , de vereifchte hulpmiddelen

,

-om deeze Kerkelyke Gefchiedenis , byzonder van

het jaar 1656. tot op deezen tyd, te fchryven, ten

dienfte gehad hebbe : ik begreep, myn gemaakte

ontwerp overziende, dat my noch veele dingen ont-

braken , en hoognoodige ftukken , vooral van den

laatften tyd, door andere Gefchiedfchryvers ner-

gens aan de hand gebooden. Ter rayner vreugde

gelukte het my daarop , eenige onvertaalde en onuit-

gegeeven' egte gedenkftukken, die my zeer wel te ftaa-

de kwamen, magtig te worden ; en hierby gevoegd

hebbende eene nuttige en aangenaame briefwifleling

met verfcheiden' aanzienlyke en geleerde Mannen

,

werdt ik in ftaatgefteld dit ftuk zo te ontwerpen,

als het thans den Leezer wordt aangebooden.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
VAN DEN NAAM DER WALDENZEN EN HUNNE
VALEYEN, NEVENS DE REGEER1NGSFORM.

Wat de Naam der Waldenzen belangt ,
geen

Volk is 'er , dat in oude tyden op zo vee-

Ie verfchillende vvyze benoemd (*) en aan de wae-

reld bekend geworden is : nu gaf men hun eenen

naam naar hunne vermaardfte Leeraars (f) ; dan naar

de Leer , die zy zo yverig beleeden CD '> nu naar

het Land, het welk zy bewoonden Q.}, dan heeft

men , niet zelden om hen te fmaaden , door allerleie

fpot- en fchimpnaamen , hen van andere Natiën on-

derfcheiden (§§) ; doch de in de voorige en tegen-

woordige Eeuw allermeefl: gebruikelyke en bekend-

fte naam van dit Volk is geweefl: die van Vaudoifen

of JValdenzcn.

Ver-

(*) Hottingerus, Hifi. Ecclef. Sec. XII. p.i8i.

Ct) Dus werden zy geheeten Henr'iciancn, Jofcpkinen , Arnoldis-

ten
t Lollardifien &c. G. Brand Hifloric der Reformatif, bi. 26.

For me y kort Begrip da- Kerkilyke Hifiorie , LD. bL 334-

(§) Dan droegen zy den naam van Fratricelli, Iiifahbathariï , A~

fofiolici &c. Nederlandfche Sulpitius van J. BASELius,bl.

182.

(4.) Dan gaf men hun den naam van Turlupini, Trav.fmontar.i,

Chienards &c. Lampe Hifi. Ecclef. Lib. 2. Cap. 9. §. 2~.67.ro-

Myk der JValdenzcn door D. S. bl. 3. Perrin Hifi. de IValdenzcn,

bL 4.

C§§) Zy werden dan genaamd Gazari , Pipftles , Pafageni , Circum-

cift, Cynici, Publicani, Cabatati , &c. Lampe Hifi. Ecclef. Lib. 2.

c. 10. §. 54.
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Verfcheidcn' Mannen van aanzien hebben zich- in

den corfprong en afleiding van dit laatltgemelde

woord zeer misgreepen. Sommigen leiden het woord

Waldenzen af van het woord Walden , houdende

in het oog de Wouden en Boflchen van het Alpifch

gebergte, door hen bewoond: anderen van het

Franfch woord Vallées, Valeyen betekenende. Niet

weinigen meenen , dat ze dien naam van Petrus
W a l d u s , een vermaarden Koopman te Lions in

Frankryk, gekreegen hebben (*): dan het blykt uit

een oud Handfchrift (f) > door den geleerden Mor-
land, Afgezant van Engeland, gefchonken aan

de Bibliotheek van Cambridge, en aldaar bewaard,

dat zy den naam van Waldenzen , reeds zeventig jaa-

ren vóór dc tyden van Petrus Waldus, ge-

voerd hebben. Veel liever denkt men dan met regt,

dat Petrus Waldus, wiens eigenlyke naam

wegens dc verfchillcnde opgaave niet regt bekend

ïs (§) , den zynen van de Waldenzen ontleend heb-

bc (§£). Het waarfchynlykfte en zekerfte is, dat

de

CO Hottingep.us Hij*. Ecclef. Sec. XII. p. 2;3.

(t) J. Leiier geeft ons in zyne IMoire des Vaudois, een kort

uittrekicl van dit koftbaar ftuk, waar in men, ten opzigte van den

naam der Waldenzen, decze woorden vindt:

HU difva quel cs VMat s e degne dl murir.

(X) Petrus Bai, do, of Baldon van fommigen genaamd;

van anderen Valüo of Valdoni, Valdio, Valdus en

Wald u s.

J. v an den Honert Redevoering over de Boh. en Mor,

Kerk hl. 12. Lampe IM, Eccl-f. Lib. 2. c..j>io. §. 5. D. G er-

de s in de Voorreden voor de Hiflorifche t'erhandeling over den oor-

sprong .voortgang en lotgevallen van den Evangelifchen Godsdienfl in dt

Pro-
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de naam Waldenzen van het Land, door hen be-

woond, afftamme. In hunne taal , zynde een men-

gelmoes van Italiaanfch en Franfch , worden de Va-

leyen Valli of Faux geheeten, en zy zeiven Faldefi

of Vaudois, dat is, Bewooners der Dalen of Valey-

en (*) : hier van daan noemen de Latynfche Schry-

vers hen Valdenfes, waar uit het woord IValden-

zen zeer ligtelyk heeft kunnen voortkoomen.

Deeze Waldenzen hebben , zints ontheuchelyke

tyden,in de Valeyen van Piemont gewoond, het welk

een deel van het oude Lombardye is , in Opper-Ita-

lie (f) gelegen , grenzende tegen het Noorden aan

Savoye ; tegen het Weften aan Frankryk ; tegen het

Zuiden aan de Middelandfche Zee en het gebied der

Republiek Genua ; tegen het Ooften aan de Hertog-

dommen Montferrat en Milaan. Van het Zuiden

tot het Noorden, is Piemont dertig Geographifcbe

mylen groot , maar van het Weften naar het Ooften

veel minder (§> Dit Hertogdom , welks Hoofdftad

Ta-

Provintle van Zahzburg , door J. G. Schïihorn. — A. M«.
claine in zyne Ar.ntck. op de Kerke!. Hijlorie van Mosheim,
IV. D. bl. 390—392. C. E. Weisman Jntrod. in ilewaj. Eed.

Hijl. L part. p. 10G6.

(•) Benoit Hijl. der Gsrcf. Kerken van Frankryk IV. D. LL
107. Busching Nieuwe Geograpltie, 2. D. 2. St. bl. 681.

(t) Zimleri Aipss , p. 226. & feqq. Zkilleri Idr.er. p.

26. Piemont ligt van Nederland, als men door Frankryk reift, 25a.

docli als men door Lottharingen den weg neemt, 200 uuren.

(§)Sanson, de Wit, Visscher, Dankers, Can-
TELLien d'I s l e , hebben Kaarten van Piemont in het licht gege-

ven. Men vindt 'er ook eene in het Novum Theatrum Pedemo:isii &
Sabau.Ha, Amft. 1752, Tobias Maj er heeft in het jaar 1749.,

. eene
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Turin is, draagt den naam van Piemont; om dat

het aan den voet der Alpen , een groot gebergte

,

het geen Frankryk van Savoye fcheidt , geleegen

is (f). Deeze Alpen bcftaan uit een groote menigte

hemelhooge Bergen en Rotzen , aan welker voet men
veele Valeyen en byna ontoegankelyke Dalen vindt *

wonderbaarlyk door den Almagtigen Schepper be-

veiligd, en daarom van zulken bewoond , die de

zwaare vervolgingen hunner vyanden ontwykende,

van tyd tot tyd , in deeze Dalen zich hebben neder-

gezet, en daar in gebleeven zyn. Zonder dit ter

deezer gelegenheid optemerken , zou het ongeloof-

hyk voorkoomen , gelyk men in het vervolg meer-

maal hooren zal, hoe een handje vol volks zich te-

gen de zvvaarfte aanvallen der magtigfte legers heeft

kunnen verdedigen , en dezelven afflaan.

Piemont zelf wordt verdeeld in het Landfchap

Turin, ~het Canavefifche Diftrikt, — het Marqui-

faat

eene nieuwe by de Erven van Homan doen drukken. In het Werk

van J. Leger Hifi.. &c. vindt men eene byzondere Kaart der Va-

leyen, doch die is oud. Een klein Kaartje vindt men in 't Werk

van M. S c h a r. e N. J.G.KkyzLer merkt in zyne Reizen aan,

£at de zeer lange Landkaart, wegens den loop der Po, door den Mon-

nik Placëde, in het jaar 1 703. uitgegeeven , Wel veele herisping

onderhevig is ; maar egter waardig om boven alle anderen geagt te wor-

den. Ik vleide my, ten tyde van den eerden druk deezer Histo-

rie, dat ik in ftaat zou gefteld worden om eene nieuwe uitmuntende

Kaart, die toen , door eene kundige hand, in de Valeyen.gttekend;

tverdt, in het vervolg te geeven. De kans, om ze doqt een aan-

zienlyk Man te krygen, ftond er my toen fchoon toe; doch ftaat-

kundigc redenen hebben dat tot hier toe belet, en zullen het mo-

gelyk altoos verhinderen,

(t) In 't Latyn Pedementium , q. d. aipedem montium.
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laat van Stifa , — het Lucemfche Gebied , of anders

de Valeyen van Piemont, en fomwyl alleen de Va-

leyen geheeten (*) , — en voorts in eenige anders

Landfchappen , onnoodig hier optetellen.

De Valeyen , door de Waldenzen bewoond , zyn

drie in getal, (t)

I. De eerfle is die van Lucern (§) , vyftien Pie-

montefche mylen lang, doch zeer ongelyk van breed-

te , wordende , ten Wetten , gefcheiden van de Va-

leye Qtteiras , door den zogenaamden kruisheuvel

,

waar op de Rivier Pelice , die byna de geheele Va-

ley bewatert, ontfpringt. In deeze Valey zyn zeven

Gemeenten der Waldenzen, namelyk Bobt, Villars^

la Tour , Roras , Si. jfean , Angrogne en Rockeplatte.

De Gemeente van Bobi ligt het hoogde. Het Land

brengt aldaar Kaftanien, Wyn en Koorn voort, en

is

(*) Men moet Pkmonts Valeyen met anders Dalen niet verwar-

ren. De Valeyen , die in de Cottifche dlpcn, in de Marquifaa-

ten van Saluzzo en Stifa gevonden worden
, zyn eertyds allen

door Waldenzen bewoond geweeft. Men vondt 'er ook veeleo.

naar den kant van Daitplüné tot ytmhrun, en Brhtncontoe , doch hua

getal aangroeiende, hebben zy zich in Proveace en Langftfdac ver-

fpreid, waar zy Albigenfcn genoemd zyn geworden, die heden-

daags geheel uitgeroeid zyn. Pars, Limburg en Perrin
hebben zich breedvoerig over deezsr en derzelver Leeiftellingtn

uitgelaaten. Pieinonts Valeyen zyn alleen drie in getal.

(f) Recit yeritabU de ce qui eji arrivé depvis peu aux vallees dePie»

tnrmt 1655, p.5, 6.

(§) Van overoude tyden heeft deeze Valey een brandende Fak-

kel, met duifrernis omringd, in haar Wapen gevoerd, waar uit ver»

moedelyk de naam van Lucern gefpro%ten is. Geen wapen voeg-

de dezelve beter; dewyl het vrolyk Evarigelielicht in de duiftwüt

tyden altoos in dezelve gefcheenen heeft.

B
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is omringd met hooge Alpen , die verfcheiden
,
ntJ-

men drangen.

In de Gemeente van Villars vindt men weinig

vlak Land, doch het geen 'er is, is byuitftek vrugt-

baar: tegen het Zuiden vind men Kaftanien en goed

Weiland; op de heuvels, ten Noorden, Wyn en

Koorn.

La Tour draagt den naam naar eenen oudtyds hoo-

gen toren, in wiens plaats de Hertog van Savoye,\n

t jaar 1655, eene Vefting,ter beteugeling der Wal-

denzen , liet bouwen.

De Gemeente van St. Jean heeft ten deele eene

vermaakelyke vlakte met de fchoonfte weiden aan

de Rivier Pelice; ten deele een veld, waarop te ge-

lyk Wynftokken en Akkerland gevonden worden;

zo dat de Landman onder Boomen en Wyngaarden

,

dïe, van den eenen Ham tot den anderen, op latten

gefpreid liggen , en waar onder de Waldenzen zicli

in vervolgingen mecnigmaal verborgen hebben , het

edelfte Koorn bouwt: behalven de fchoonfte Ooft-

boomen , vindt men hier eene menigte Moerbezie-

boomen , waarvan de Inwooners zich tot voordeel

hunner Zydewormen bedienen.

De Landftreck der Gemeente van Angrogne , be-

waterd door eene kleine Beek van denzelfden naam,

is doorgaans bergagtig, en levert byna geen Wyn,
maar veele Kaftanien , andere goede vrugten , eh

voornaamelyk overvloed van goede Weiden voor het

Vee uit. Dezelve is van natuur ongemeen fterk,

Wyl men ze alleen van beneden ; aan twee kanten

,

naamelyk van het Zuiden en het Ooften , genaken

8 k?.n,
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kan , en offchoon ze door verraad of geweld mogt

ingenoonien worden , hebben de Inwooners eene by-

na ongenaakbaare , en wél verzekerde wykplaats op

den Berg Vachera > of zogenoemde Torenweide.

Deeze laatfte plaats beftaat uit eene groote hollig-

heid tuffchen de allerhoogfte Bergen , waar heenen

men niet als met de allergrootfte moeilykheid koometi

kan , kunnende dit ruim hol eene menigte menfehen

bevatten, en waarvan de Waldenzen , in tyden van

zwaare vervolgingen , zich met vrugt bediend heb-

ben , om hunne Leeraars daarin te verfchuilen , en

hunne jonge Nazüeërs de Studiën geruft te laaten,

voortzetten.

II. De tweede Valey is die van Perouje, vier

uuren gaans lang ; doch van een ongelyke breedte,

zynde de grootfte van één uur. Zy draagt den naam

naar een Vlek > of liever naar eene kleine Vefting

,

die op derzelver hoogte ligt , en de toegangen der

Rivieren, Clufon en Germanafque , als ook die der

Valeyen van St. Martin en Clufon beveiligt. Zy

heeft weinig vlak Land , en het geen 'er is , wordt

door de Rivier Clufon doorfneeden, in welke de

Germanasquc invloeit. Aan de Zuidzyde wafTen

vrugten van allerlei foort in overvloed, maar geen

Wyn, die men egter ten Noorden, waar de Stad

Pignerol ligt, veel vindt. In deeze Valey telt men

drie Gemeenten der Waldenzen , te weeten, die van

fit. Gennain, Pramol en Pomaret.

III. De derde Valey draagt den Naam van JA

Martin , zo genaamd naar eene byna woefte plaats

,

ivaar de puinhoopen eener Kerk , aan dien Heiligen

3 2 toe*
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toegevvyd, noch gevonden worden. Deeze Valey

is zeftien Piemontefche mylen lang, maar niet veel

breeder, dan de doorheen vloeiende Rivier Ge/ma-

nafque incluie. Naar beneden vindt men veele Wyn-
ftokken , en andere vrugten , in het midden Kafta-

nien , en boven aan fchoone Weiden. Deeze Va-

ley is door de natuur het allerbeft beveiligd en ver-

fchanft. Behalven de hemelhooge Bergen , die de-

zelve van alle zyden omringen , en jaarlyks , tien of

twaalf maanden lang, met fneeuw bedekt, en der-

halven onbeklimbaar zyn 5 zo kan men niet dan door

eene enkele opening, in eene Rots gemaakt, en de

Torenburg ,
geheeten , in dezelve inkoomen. Deeze

opening is niet breeder dan de daardoor loopende

Rivier Gcrmanafque , die met eene geweldige vaart

,

langs verfchrikkelyke Rotzen, heenen fnelt ; over

welke Rivier eene hooge Brug gelegd is, die, af-

gebrooken zynde, de Valey geheel ongenaakbaar

maakt. Mier telt men de drie Gemeenten van Vilk-

feifche , Manell en Prals.

By deeze drie Valeyen hadt men , voor meer dan

twee Eeuwen , noch eene vierde , geheeten de Va-

ley Pragelas, naar een zekere Plaats, digt by der-

zelver Rivier geleegen; of de Valey Clufon, dus

genaamd naar de Rivier zelf. Zy behoorde toen aan

de Hertogen van Savoye , doch verviel daarna in

Fmnkryks magt , waarin ze twee Eeuwen geblee-

ven is. Zes Hervormde Gemeenten der Waldenzen

bloeiden toen in dit uitgeftrekte Dal : by den Vreede

van Utrecht kwam ze wederom onder de Heerfchap-

py van haare oude Meefteren , de Hertogen van Sa-

voye %
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zmye , wordende toen onze Geloofsgenooten eerft ee-

nigen tyd gekweld, en daarna, in het jaar 1730,

openlyk vervolgd , waar door de zo evengenoeinde

zes Kerken te gronde zyn gegaan.

De drie Valeyen zyn , in het gemeen , wel aange-

naam wegens haare vrugtbaarheid : men denkc cgter

niet , dat 'er alles zonder moeite en gevaar groeit

;

want defmeltende fneeuw, in groote klompen neer-

vallende van de hoogfte Bergtoppen, voert fomtyds

fteenen van eene geweldige grootte met zich naar be-

neden , dreigende den Landman eenen gevviflen dood

,

of verdervende ten minften zynen bezaaiden akker

,

en verbryzelende zynen tederen wynftok. Ook ver-

mindert de vrugtbaarheid', naar maate men hooger

opkomt ; de heuvels zyn toch alleen tot Kaftamcn

,

en andere vrugten bekwaam : op de middelmaatige

Bergen ontmoet men BofTchen van hooggeftanu'.e

Boomen , met hangen en heefters doorwaden : de

toppen der hoogfte Bergen zyn meeftal met dikken

fneeuw en zwaare yfTchollen bedekt.

Men fpreekt , in deeze Dalen , eene byzondere

Taal, zynde een mengelmoes van de Italiaanfche

en Franfche onder eikanderen. De Inwooners zyn

fchrander , en zouden het , indien zy alle noodige

vryheid en gelegenheid hadden om zich wél te kun-

nen oeffenen, in de Weetenfchappen ver brengen

(*). — Het Land is Roomfch. — De Paus heeft in

Kerkelyke zaaken weinig; maar de Hertog, die

thans tevens Koning van Sardinië is, veel gezags.

In

(*) J. G. Kk4zlik KoiStn l. St. bl. 270. 295. 304.

B 3
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In het begin der XIÏI Eeuw werden de Valeycn

,

voorheen door eigen' Prinfen altoos geregeerd, on-

der de Heerfchappy van liet Huis van Savoye ge-

bragt (*). Thomas, Hertog van Savoye , maak-

ten zich, in het jaar 1233, meefter van de StadiVg-

nerol , en van de Valeyen, onder voorwendfcl, dat

het Stamhuis van Piemonts Prinfen uitgeftorven ware

Cf). De TValdcnzen onderwierpen zich aan deezen

nieuwen beftierder, onder beding, dat ze, by hun-

ne oude voorregten, bewaard zouden worden, het

geen hy hun toeftondt, en door zyne opvolgers be-

veiligd is. Het tegenwoordige Koninglyke Huis van

Savoye heeft zich, lang, den tytel van Koninglyke

Hoogheid , uit hoofde eener aanfpraake op het oude

Koningryk Cyprus, aangemaatigd ; doch niet meer

gehad dan de waardigheid van Hertogen van Savoye

en Ptémóni , tot het aar 171 3 , wanneer Victor
Amadeus de II, in eene Vredehandeling met

Frankryk, het Koningryk Sicilië bekwam, en zich

daarop tot Koning, te Palermo, liet kroonen. Hy
bleef het tot in het jaar 1718, wanneer hy, uit

hoofde der zo genaamde Qtmdruph Alliantie, het

Koningryk Sicilië aan Keizer Karel den VI af-

ftondt, die hem daartegen het Koningryk Sardinië

overliet, en voor deszelfs Koning erkende. Zints

dien tyd, zyn de TValdcnzen aan de Hertogen van

Savoye en Piemont, nu Koningen van Sardinië, on-

derdanig gebleevcn. De thans regeerende Vorfl:

Vic-

(*) Wake, Scrmon, png. 47.

Ct) Legrr, Hifi. 4ss Vaud. T. I. p. 157. .
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Victor Amadeus de III, zoon van den on-

langs overleeden grooten Koning Kar el Ema-
nuel Victor, noemt zich Koning van Sardi-

nië ,
Cyprus en Jerufalem ,

Hertog van Savoye,

Vorst van Piemont , enz. en is wel den Roomfchen

Godsdienft toegedaan; doch verdraagt de Walden-

zen in de Valeyen.

DERDE HOOFDSTUK.
WAAR IN OXDERZOGT WORDT, WANNEER DE VA-

LEYEN MET HET EVANGELIELICIIT BESTRAALD ZYN.

Wie aan de Inwooners deezer Dalen, het aller-

eerft, de Evangelieleer bekend gemaakt heeft,

is niet zo ten vollen zeker, als wy dat gaarne wenfeh-

tente weeten. •-. Sommigen meenen,waar onder de

geleerde Pictet (*),dat de Apoftel Paulus,
naar Spanje reizende, gelyk hy beloofde Rom. XV:
c%. zynen weg door de Valeyen van Piemont ge-

noomen hebbe , gelyk die weg ook inderdaad door

deeze Dalen liep, zo die Apoftel deezen togt niet ter

zee maar te land gedaan hebbe , en dat voorts die

yverige Kruisgezant , ter deezer gelegenheid , de

Leer van den gekruiften J p s u s , in het doortrek-

ken , aan de Bewooneren der Valeyen gepredikt zou

hebben , gelyk dit zyne beftendige gewoonte cp zy-

ne groote reizen geweeft is. — De geleerde Aarts-

bis-

(*) Pictet De Troph. Evang. inter Dif. p. 509.

B 4
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biffchop Wake gelooft (*), dat deeze Dallieden,

ten minfte ten tyde der Apoftelen, de Evangelie-

kennis ontvangen hebben ; doch door welken Evan-

gelift wil hy niet bepaalen. — Boyer is van oor-

deel , dat Apoftel Paulus , ten tyde van Keizer N e-

r o , te Rome gevangen zittende , den Chriftelyken

Godsdienft in Italië 9 waarvan Piemont een gedeel-

te uitmaakt , geplant hebbe , door welk middel dee-

ze Bewooncrs der Valeyen tot de kennis der waar-

heid, zouden geraakt zyn. — De kundige Schagen

O) j vooronderftellende , dat Galatia , door Paulus,

in zynen tweeden Brief aan Timotheus , Hd. IV.

10 , aangehaald , Gaïïia Cifatpina zy
,
gelyk Theo-

boretus dat ronduit zegt, geeft, bywege van

bedenking op, of niet Crescens, omtrent het

jaar vier-en-zeftig , dat is , kort voor dat P a u l u s

dien brief fchreef, aldaar de Evangelie-Leer overge-

bragt hebbe. — Euserius zegt, dat, ten zynen

tyde , het gerugt liep , dat Crescens naar Frank-

ryk gereisd ware. Dit is ten minften zeker , volgens

zyn getuigenis , dat 'er^ reeds in het midden van

de II. Eeuw, veele Chrïrtelyke Gemeenten in het

over- en binnen Alpifch Gallie, dat is, in Frank-

ryk en dat deel van Italië, dat over de Po ligt, waar

de nabuuren der Waldenzen woonden , geweeft zyn

(§).— Dan , indien Eusebius getuigenis byiemant

piet zwaar genoeg mogte weegen, wil ik alleen in

b»

(*) Dans fon Sernwt
, p. 23.

(t) Hijlorie der Waldenzen, pag. 110, til.

(§) Kcrkilyke Hijlorie
, 5. 1>. 24. Hd.
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bedenking gceven , of niet de vervolgingen, door de

Roomfche Keizers in Italië aangerigt , veelen kun-

nen genoopt hebben hunne vvooningen te verhaten

,

en in de niet ver afliggende Pitmontefche Valeyen

eene veilige fchuilplaats te zoeken.

Dan , indien het al niet op onwrikbaare gronden

(leunen mogte,dat deeze vermaarde Kerkgemeenten,

ten leeftyde der Apoftelen , gegrond zyn ; dan meen

ik, evenwel, op vafter bewys, te moogen bewee-

ren, dat het Evangelie der heerlykheid des zaligen

Gods niet lang daarna, dat is, in de II Eeuw, in

dceze Valeyen bekend en aangenomen zy geworden.

De Waldenzen hebben toch altyd ftaande gehouden

,

(*) en , naar alle gedagten , op geenen loffen grond

,

dat hunne Voorvaders , door de Apoftelen, of, wel

door hunne naafte opvolgers, de Leere der Waar-

heid ontvangen hebben: en my dunkt, dat, het ge-

tuigenis van twee hunner bitterfte vyanden (f) in

dit geval van groot gezag is. De een zegt: „ dat de

Ket-

C*) Zo fpreekt Robertus Olivetanus io de Voorrede

vooi den eerftcn Franfchen Bybel, door hem vertaald, en in het

jaar 1537 gedrukt. Legér HiJI. drs Vatidois, T. L p. i6t.

De getuigeniflen van Th. Beza, Sleidanus, Esron Ru-
diger, Comenius, Amyraldus, Drelincouut en

anderen by Leger pag. 167. &c. vermeld, ftaaven dit gevoe-

len. Als ook P. MoRNiEus Myjlerium Imqultatis. p. 303 &c.

(t) Reinerius Sacco door den Jefuit Gretser 1254.

te lagolflad uitgegeeven , en Belverdeiüs, een Monnik , zeer

berugt in Icalie, geeft in zyn Werk, ten titel voerende ; Relations

c!U Congrtganmte de Propaganda fide Turhi 1630 , het gemelde

getuigenis in deeze woorden : Smtpre & d* ogni- tempo for.o flati

heretici, Recix. yeritable $c p. 6. en Rtlalion vir'.tablc, p. 6. &c.

B 5
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„ Kettery der Waldenzen , (zo noemde men den

„ zuiveren Chriftelyken Godsdienft) de oudfte der

„ Ketteryen ware , en geduurd hadde van Sylves-.

„ ters tyden af, of wel van die der Apoftelen".— en de ander: „dat de Waldenzen altoos en van

„ alle tyden Ketters gewceft zyn."

Om niet langer hier op te ftaan , fluiten wy dit

Hoofdftuk met deeze aanmerking , dat het Evange^

lielicht niet alleen in Franhyk , maar ook in Lom-

bardye, den Elzas , langs den Rhynflroom, in de

Nederlanden, Saxen, Pommeren, Pruifen, Polen ,

Lyfland, Zwaben, Silefee, Bohème, Moscou, Ca-

labric en Sicilië door de Waldenzen gebragt zy,ge-

lyk in de Vonnisboeken der Pauflèlyke Inquifitie ge-

tuigd wordt (*). Beza zelf, om van gcene an-

dere? thans te fpreeken , heeft van hun gezegd , dat

het zuiverlle zaad der oude Kerk, midden onder de

duisternis en dwaaling, by hen is behouden geblee-

ven (f). Men moet, voor het overige , met de

treflyke Engelfche Schryvers van de ünpartydigo

Bi/lorie des Pausdoms, (§) hier aanmerken, dat de

Gefchiedfchryvcrs om deeze arme Lieden , in hunne

Valeyen, door rotzen en bergen ingeflooten , en vao

de vvaereld als afgezonderd , niet gedagt hebben

,

voor dat zy zo geweldadig vervolgd werden , welke

de redenis, waarom de vroegfre Hiftoriefchryvcrs

zo weinig van hen gemeld hebben.

(*) M. Flacii'5 kiYEicus, Lib. T.

(t) Chronyk der Waldenzen, door D. S. bl. 18.

(§) In het Iloogduitrdi in het licht gebragt door F. E. Ram-

•EAca, vertaald en gedrukt te Amit. 1773. 2 ü. bl. 333.
"
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VIERDE HOOFDSTUK.
CE WAARE EVANGELIELEER , IN DE XII. EERSTE EEU-

WEN, ZUIVER BEWAARD IN DE YALEYEN,

Men moet inderdaad erkennen, dat men, in de

Kerkelyke GefchiedenuTen van dien tyd af tot

de tegenwoordige Eeuw , meenigvuldige blyken

vindt, dat de Waliknzeti het waare Woord Gods

gekend , zuiver bewaard , en de Kerkelyke Tugt,

naar de wyze der Apoftelen , door alle Eeuwen heen

geoeffend hebben. De weetgierige Leezcr kan vee-

lerleie getuigeniffen by de onder aangehaalde Schry-

vers (*) desaangaande vinden.

Het is gewis eene zonderlinge beftiering, ccne

wakende voorzorg Gods omtrent deeze Kerken ge-

weeft, dat nog de twifien over het vieren van het

Paafchfeeft in de II, nog de fcheuring der Kerke in

de III, nog de toeneemende gebreken der Geeftely-

ken in de IV, nog de hoogagting voor de beelden,

en de verwoefting van het nabuurig balie door de

Wan-

(*) Hi/fcire de la PerfSciition des Falle'es, p. 6. IMoire de la gk-

rkitfe rentree
fa

dans la Préface. Kortholt Hïft. Ecclef. Sec.

Xlil. p. 498. C. Vitringa over de Parabolen , p. 210. Boyer
Mregé, pag. 43. Lampe Utfl. Ecclef. L. II. C. y. §.2». Le-
ger Mftoire des Vatidijis , T'. L p. 163. Mornaeus MA p,

304, 305. c?c. en byzondcr her aangepree-zen Werk van W. Scn,\-

gen Hijlorie der Waldenzen , die de lotgevallen Her XII eeifk- Eeu-

wen breedvoerig opgegeeven heeft, waarom ik dit Hoofchtuk zeer

bekort hebbe. De Leezcr kau daar neeft alles vinden , wat wy van

die oude tyden weetca.
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Wandalen, en Alanen in de V, nog de inval in Ita-

lië door de Longobarden , die Arianen waren , in

de VI , nog het aangroeijend gezag der Paufen in dö

VII, nog de vaftgeftelde beeldendienft, en andere

menfchelyke inzettingen in de VIII Eeuw, eenige

inbreuk op derzelver reine Leer hebben kunnen

maaken, of eenig verval in de Kerkelyke Tugt te

weeg brengen : te meer daar het bekend is , hoe ge-

weldig de Oofterfche en Weftcrfche Kerk , in die

tyden, door blindheid, bygeloof en leeringen van

menfchen is befmet geworden.

In het begin der IX Eeuw zat de voortreffelyke

Claudius C lemens (*), te Tarin, op den

Biflchoplyken zetel (t). Zyn hoofdwerk was de

zuivere Leer der waarheid, met kragt van redenen,

den Waldenzen 3nteprenten, zeggende: dat de waare

Kerk uit deugdzaame menfchen beftondt — dat dee-

ze geen ander hoofd dan Jesus Christus hadt

— dat Petrus boven Paulüs niet gefteld moeft

worden— dat men , uit Gods vrye Genade , door

het Geloof geregtveerdigd werdt — dat het onbeta-

melyk was voor de dooden te bidden dat men

geene Heiligen mogt aanroepen , nog de beelden

eeren — dat het brood in het Avondmaal Chris-

tus lichaam niet was , &c. (§> Door zulken leer-

trant

(•) Du Pitï Bibüotk. T. VII. p. 141, 142.

(f) Leobr Hifi. des Vaudois, T. I. p. 137. Boyer Abtf

gé, p. 12 & 13.

(§) B as !<. a ge Hifi. de la Relig. Reform. T. IV. p. 42. Ly-

dius Hifi. Trad. p. 27 en 28. Du Pin Hifi. Ecclcf. T. VII.

p. 10. Leger Hi§. des faudois, T. I. p. i38> *39«
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trant bleef het Evangelielicht , in die duiftere Eeuw,

onder de Waldenzen helder fchynen : naamvlyks kan

men bezeffen, welk nut deeze braave Man in die

onweetende tyden gedaan hebbe, verdedigende de

waare Leer , vierentwintig jaaren lang , met mond

en pen , waar hy kon en mogt ; terwyl zyne Schrif-

ten , hoewel na zynen dood , door zyne vyanden ,

volgens het getuigenis van Mabillon (*), ten

onregte gehekeld , met vrugt geleezen werden. De
uitneemende yver van deezen Claudius Cle-
hens werdt, door de Voorzienigheid , gebruikt om
de Inwooners van Piemonts Valeyen te bewaaren

tegens de Leer der Tranfubftantiatie, door Pascha-

fius Radbertus , Abt van Corbie, ingevoerd,

die gedwongen was te belyden , dat 'er veelen waa-

ren , die in een ander gevoelen ftonden Cf).

De Goddelyke bewaaring droeg zorg, dat ze in

de X Eeuw niet vervolgd werden. Leger heef:

ons een overtuigend bewys (§) nagelaatcn , waar uit

blykt, dat 'er ten dien tyde geene inbreuk op de

Leer der waarheid onder hen gemaakt ware : in te-

gendeel hebben zy, op het einde van die Eeuw, het

zuiver Evangelie door Duhfchland', Frankryk en

Vlaanderen verfpreid , het geen een uitneemend

licht in de waereld heeft doen opgaan. Petrus
Waldus, en zyn vriend B e re ngarius, door

dee-

(•) In AnOOtU.

(t) In Epi/f. ad FrtidegMrdum.

C§) M. A ure li 0 R oren co b: Re'at'ont del ht*cdt:8ione

delk hercfie nellc Valti de Pïemonte. 1632.
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dceze Leer der Waldenzen verlicht , booden de

hsté i en vcrl'preiden nu al mede het zuivere woord

-Gods in de twee gemelde Ryken; doch zo ras de

eerlle vervolging daar uit gebooren vverdt, vertrok

W aldus) om zyn leeven zeker te zyn , naar de

Valeyen, waarfchynlyk die van Piemont.

Paus U r B a n u s den II , hier over gebelgd , en

vervolgziek geworden zynde, gelukte het niet, in

het jaar 1095 , de gezegende voortgangen der nu

meer en meer verfpreide Leer, in eene Kerkverga-

dering, te Piacenza in halic gehouden, te ftuiten ;

en Frankryks Koning Haagde niet beeter in zyn oog-

-merk, fron hy veele Geloovige Belyders, te Or-

Icnns , aan den brandftapel deedt fterven , in hoope

,

•dat anderen, danr door, van het omhelzen deezer

Leer afgefchrikt zouden worden.

Ten bevvyze dat het zuiver Geloof der ÏJ'iiMch-

zen,\\\ de volgende XI Eeuw, noch geenen laft gelee-

den heeft, moogen wy ons, onder anderen , op twee

fraaije gedenkltukken , welken noch in wezen zyn,

beroepen. Morland ,bragt het eene, het welk een

Dichtftuk is, Noblc Leygon (*) geheeten , uit de

Valeyen in Engeland. Het ander is een regtzinni-

ge Catechismus , beftaandc uit twee en vyftig Vraa-

gen en Antwoorden (f> Uit de handelwyze van ?.e-

ke-

(*) Pictet Hifi. du Siècle XI. p. 1090. Lecer Hifi. des

Vav.d. T. I. p. 26.

(10 Lampe llljl. Ecckf. I- II. C 9. §. a;. Dat Stuk kan de

Leezer vcrf.iaSU vinden by J. v. d. Honert tfsrhand, over 't

Geloof en dsn Godsdienfl der Waldenzen, enz. b). j2. Mcrlano,
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fceren Abt van Caftrcs in het Aartsbisdom van Albi

blyktons, dat zy zich in deeze Eeuw nog al ver-

der uitgebreid hebben.

Het jaar 1120 is vermaard door hunne groote

vrymoedighcid , betoond in hun openbaar fchryven

over den Antichrifl, en de byzondere dwaalingen

der Roomfche Kerk (*). Zy. gaven in dien tyd me-

de eeneGeloofsbelydenis,overeenfteramende met de

waare Leer, in het licht, welk achtbaar ftuk ook

noch in onze handen is (f).

De XII Eeuw is aanmerkelyk wegens de bedui-

den van verfcheiden'' Paaien , die nog der Witkkttr

zen groote kennis in de Heilige Schrift, nog derzel-

ver Godzaligheid des leevens , welke als een licht in

de duiftemis fcheen , kunnende verdragen , zich

weer dan ooit met hen begonnen te bemoeijen.

Paus

zeggen de Engelfche Schryvers van de Onpartydige Hiftorie des

Pausdom* 2 d. ih 330, 331. die zyn Werk in handen gehad heb-

ben , brengt drie egte Handfehriften by , die omtrent het jaar

1120 door de oude Inwooners deezer Dalen in hunne eigen fprnak

waren gefchreeven. liet eerfte voert den titel : Befchryvïng des

'Antichnjls , — het tweede heet: de Droom van 't Pagevuttr, ——

"het derde heeft dit merkwaardig' opfchrift : Oorzaak onzer affchei-

4ïng van de Roomfche Kerk. De Leezcr zie de Kerkel. Hiftorie

van M. Schagbn bl. 246—>ijffo. cn Leger. Perrjn geeft

ons eene groote Lyft i.unfltr Boeken op, in zype Hifi. d.r IV.'Ï-

denzen, bl. 30—32. Eenigen van deczen zyn behou Jen , ande-

ren verlooren.

(') BASNA6E Hij?, de la Rsl-g. Reform. 14. per. p. 145. Djt

fcuk kan men vertaald leezen in de Hifi. der IValdenzen door

Perrin, ^Boek, 3^. W. 155. &e.

Ct) J. v. d. Honert Veriundding onz. bl. 47. Chronyh der

Waldenzen door D. S. bl. 7.
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Paus Alex ander de III opende het tooneel

met zynen ban ; doch met weinig vrugt : want zy

namen zoo zeer in getal toe , dat de Valeyen zo

veele Inwooners niet langer konden bevatten ; des

fommigen , uitgelokt door de bekoorlyke Landftreek

van het vrugtbaar Italië, een verblyf in Calabrie en

Apulic gingen zoeken.

Die in de Valeyen bleeven , oeffènden zich 4 ten

deezen tydc , yveriger dan ooit, in de Weetenfchap-

pen , byzonder in de Godgeleerdheid , waar in zy

verre vorderden. Zy gaven zelfs letien in de Ge-

neeskunde , Werktuigkunde , en andere fraaije Wee-
tenfehappen , aan hunne jongelingen. Sommige Lee-

raars ondernamen groote reizen , en hielden ver-

ftandhouding met hunne Geloofsgenooten in Enge-

land* Duitfchlam'> Gafcogne, Provence, Danphiné

en Calabi ie.

Paus Lucius de III , deezen voortgang bemer-

kende , maakte nieuwe befluiten tegen hen (*). Paus

Innocentius de III , opvolger van C je l e s-

t 1 n u s den III , rokte de Inquifitie tegen hen op

,

in 't jaar 11 98, welk plan door Honorius den

III mede gevolgd werdt ; doch deeze batfblikze-

men van 't Roomfche Vatikaan deeden weinig leed

aan de Valeyen. By de hoog geroemde zuiverheid

derLeere, door alle Eeuwen' beweerd , moeten we

hier, ten Hotte, noch byvocgen ,dat ze dezelve ver-

iierd hebben zo door eene ongemeene bedrevenheid

in

O Cöitcil. Laterr.n. III. c.pvd Labbeum, T. X. p. 105. C. 27,

4c hareticis.
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iri dc H. Schriften , als door een onberispelyk le-

ven. P e r R 1 n heeft ons eene Lyft van getuigenis-

ren ,
desaangaande , door Vrienden en Vyanden gc-

geeven , ter hand gefteld , die der leezinge waardig

is. (*)

VYFDE HOOFDSTUK.
EEN KORTE SCHETS DER GEBEURTENISSEN

IN DE VALEYEN, VAN DE XII EEUW
TOT HET JAAR 1655.

De XIII Eeuw (f) levert ons verfcheiden' getui-

genilTen uit van de voortplanting hunner Leer,

en hunner ftandvaftigheid in derzelver Belydenis.

Zy
(*) Hiftorie der ÏVaUcnzen, bl. 21—30.

(t) lk moet erkennen, dat de Lotgevallen det Waldenzen, in

de Xlll, XIV, XV, XVI, en de eeifïe helft der XVII Eeuw,

l.ort van my behandeld , eene breedvoeriger befchi yving ten hoog-

ften verdienen. Eene agtervolgende Hiftotïe heeft men daarvan

niet, myns weetens , in eenige andere taal. Alles blyft , over

het geheel genooraen , in het duifter. Ik nam wel , by de eerfte

uitgaavc myns Werks voor , dit groote Tydperk der Gefcbiede-

nis , in het vervolg , eens nader onder handen re zullen neemen.

Dan het is my dus lang onmooglyk geweeft. Andermaal ziend»,

dat ?.!le IlXtoriefchryvers my hierin verlegen lieten , heb ik den

tegemvoordigen Leeraaren der Valeyen verxogt my den noodi-

gen byftaiid daartoe te willen bieden; doch ook hun, zeggen zy,

ontbreeken de egte befchciden , uit hoofde dat alle oude ftuk-

ken , daartoe betrekkelyk , in de volgende zwaare vervolgingen

door de Vyanden verftrooid of verbrand zyn. Het is deihalven

te dugtcn , dat 'er nooit eene gelegenheid zich zal opdoen cia

deezen aanmerkelyken dienst aan de Kerk te kunnen bewyzen,

c
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Zy breidden zich, in den jaare 1229, door geheel

Italië uit. Onder het Regtsgebied van Venetië ,

hadden ze zeven Schooien opgerigt, die door hun-

ne Geloofsgcnooten van Lombardye onderhouden

werden, welken zich mogelyk daardoor 's Paufen

haat op den hals gehaald hebben. Althans, op het

aandringen van zynen Legaat, moeften ze, aldaar,

uit Steden en Dorpen in dit jaar gebannen , en hun-

ne huizen met den grond gelyk gemaakt worden (*).

Ook moet Keizer Frederik by Paus Grego-

rius over hen geklaagd hebben in den jaare 1235,

dewyl daarop eene vervolging in Italië ontftondt. (t)

Dan dit hinderde niet, dat ze, omtrent de helft

deezer Eeuwe , noch Kerken hadden in sjlbanie,

Lomlvirdye , Romagna, Florence, Slavonie, en Bul-

gr.rk; zelfs telde men, in het jaar 1280, eene mc-

nigt j deezer Lieden in Sicilië en Spanje; ook had-

den ze, in het jaar 1292, eene Kerk te Genua.

Zeker Roomfch Schryver van dien tyd beklaagt

zich hier over , dat het vergif des ongeloofs zich

aj verder verfpreiddc (§). Een ander Schryver,

Ma tthieu Paris geheeten, in zyn verhaal op

het jaar 1234, met veele valfche befchuldigingen

hen eerft betigt hebbende, moet eindelyk, ter hun-

ner- eere , belyden , dat zy de Tranfubftantiatie

ftand-
(') Sigonius de Regno Italko. Lib. 17.

Cr) Klein. Lib. 18.

(.§") Petrus Cocnobii Vallis Sernenjis in Jiifl. Albigenf. fi? facri

bfrll'l,, Ao. 1299. in cos ftifcepti ze<rt : A patre &c, dnt is, van den

Vfldtr tul denzoon is decze Kcttcry voortgeplant , lu bbende ket vergif

des ongeloofs zich twpsH-yze verfprc'uU
—- Ds hef der oude yeiïar*-
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ftandvaftig biceven tegen fpreeken. Tot hier toe

hadt men nooit Jefuiten, Zendelingen, en Inquifi-

teurs in de Valeyen vernoomen , het geen in de daad

zeer veel tot den voorfboed der Waldenzen hadt toe»

gebragt. Sommigen der Priefteren , die in de Va-

leyen waren, overtuigd, dat hier de waare Leer

gevonden werdt , hielden zich desvvegen ftil , en

wilden zich tegens ben niet verzetten : anderen zvvee-

gen om andere redenen.

In dceze Eeuw geraakten de Valeyen onder een

ander bellier. Tot hier toe waren zy door hunne

eigen' Vorften geregeerd geworden; maar, in 't jaar

1233, nam Thomas, zoon van Humbert, Her-

tog van Savoye, Pignerol, de Hoofdffad der Va-

leyen van Picmovt, met eenige andere plaatzen, in,

voorgeevende,dat,het Stamhuis van PiemontsVors-

ten uitgeftorvcn *zynde , hy zich de beheerfching

deezer Landen mogt aanmaatigen. De vreedzaame

Inwooners , wectende , dat geene Maatfchappy zon-

der opperhoofd beftaan kan , en niet gezind om met

dien Hertog over de wettigheid te twiften , onder-

wierpen zich , onder voorwaarde, dat ze in alle

hunne oude voorregtcn en vrye Godsdienft - ocffe-

ning gehandhaafd mogten worden.

De uitbreiding der Waldenzen in dc XIV Eeuw
is verbaazende. In dat deel Van Ooflenryk, welk den

naam van het Paffaufchc Kerkgcbicd draagt, en in

verfcheiden' andere plaatzen van Bohème telde men,

in den jaare 13 15, meer dan tagtig duizend deezer

Geloofsbelyderen. (*) Formeï zegt ; dat Paus

Klsl-
C*J P£RRiN Hi(}. der WaUcnzen. bl. 4

C a
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Klemens deV onder hen eene groote flagting

liet doen in de Valeyen van Piemant en de nabyge-

legen' Landen } en dat men , voor die in Oojlcnryk

ontvlugt waren , en daar niet lang eene gewenfehte

veiligheid genooten, in het jaar 1315, brandftapels

Het aanfteeken om hen uit te roeijen. (*) De be-

waarde Vonnisboeken der Inquifitie in Polen doen

ons den aangei.aamen dienft van ons te berigten , dat

'er in 't jaar 1330, eene geheele menigte van Wal-

denzen in dat rykgeweeft is. Ook erkennen hunne

Vyanden , dat ze , ten fpyte der Inquifitie , zich in

Spanje hebben uitgebreid, (f) In deeze XIV Eeuw,

vaardigde Paus Johannes de XXI eene Bulle

af, aan Gioanni Badis, Inquifiteur Generaal

te Marfeille , waar in hy zich beklaagt over de Va-

leyen Lucern , Angrogne en Peroufe, zeggende,

„ dat de Waldenzen , die meer en meer in getal

„ toenamen , veele Vergaderingen hielden , en vyf-

honderd van hun tegens den Priefter van een Ker-

„ fpel , die de mis bediend hadt , waren opgeftaan

,

„ en hem gedood hadden ; — voorts belaflte hy Ba-

„ dis dit bedryf te onderzoeken, en de fchuldigen

„ te ftraffen , indien zy de ftraf regtveerdig ver-

„ dienden". Hier uit blykt, dat de oplettendheid

der Paufen omtrent hen waakte. Deeze Johan-
nes, die' bevel gaf van niets te doen dan volgen»

de regels van regtveerdigheid , was egter de ergfte

Paus

(*) Kort Begrip der Kerkelyke MJIorie , uifgegeevén door den vaar-

digen Kerkleeraar La Fontaine. i. d. bl. 410.

(|3 Allix Remarkt upun the ancient Churchts p, 237.



DER WALDENZEN. 37

Paus niet, dewyl vvy niet weeten , dat gemelde Bulle

hun veel kwaads gedaan hebbe. Ondertuflchen blykt

het , dat dezelfde yver en ftandvaftigheid de Wal-

denzen bleef bezielen , en dat zy , op het einde dee-

zer Eeuw, zich den haat der Paufen voornaamelyk

op den hals haalden , door het vrymoedig prediken

en fchryven, zo tegens de dwaalingen der Roora-

fche Kerk , als tegens het ergerlyk levert der Pau-

fen, en der Geeftelykheid , gelyk Roomfche Schry-

vers (*) zulks edelmoediglyk erkend hebben. Dit

hadt ten gevolge, dat Paus Klemens de VII,

die met eenen tweeden Paus , Benedictus den

XIII, ten zelfde tyde geheerfcht heeft, in het jaar

1330, den Inquiliteur Francois Borelli be-

vel gaf, alle de geenen , die den Paus voor den An*

tichrift hielden, te verdryven. In 't jaar 1440 wer-

den zy ook van den Paus , te Avignon zyn verblyf

toen houdende, vervolgd: eenigen trokken daarop

weg tot in de nabuurfchap van Napels , bouwende

daar vyf beflooten' Steedjes.

In de XV Eeuw nam de yver der Waldenzen ,en

de zugt voor de waare Leer niet af, het geen oor-

zaak was, dat, in het jaar 1440, de Valey Prage-

las eene vervolging moefl: uitftaan: ook deedt hun,

in het volgende jaar , de Inquifiteur Voyle zyne

boosheid proeven , waarby hy weinig vorderde.

De

(*) Onder detzen behoort de Heillan Hift. Franc, zeggende: zo

ia', dit het voornanme jiuk is gewecfl, het geen hen aan den algemecnen

haat heeft bloodgejield , en belaadcn met lie ondeugendste gevoelens, die

zy tgter nooit gihad hebben.

C 3
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De AartsbifTchop van Ambrun ftigtte ecne nieuwe

vervolging in 't jaar 1461 ; maar die door Jean
Campesio, AartsbifTchop van Turin , en An-
t>re as de AquAPENDENTE,in het jaar 1475,

verwekt werdt, was ongelyk heftiger; want, na dat

zy vinnige Bullen tegen de Waldenzen hadden afge-

vaardigd , lieten zy de voornaamften ter dood bren-

gen, in hoope, dat de anderen, hier door, van de

zogenaamde Kettery zouden afftand doen. Dezelf-

de AartsbifTchop, geen gewenfehten uitflag hierop

verneemende , ging voort , verzamelende , om den

vvaaren ftaat der Valeyen te kennen , negenennegen-

tig berigten, waar uit hem bleek, dat byna alle In-

wooners der Valeyen met de zogenaamde Kettery

befmet waren. Hy befloot dan , in 't jaar 1486, hun

te beveelen uit de Valeyen te vertrekken ; maar zy-

ne bevelen niet achtende, lloegen zy zulks rond uit

af. In Oogftraaand van dat jaar, poogde hy hen,

3angs eenen vriendlyken weg , te gewinnen. Hy liet

dan allen, dien hy vermoedde, de Leer der Walden-

zen toegedaan te zyn , by zich koomen , om reken-

fchap van hun geloof te geeven,en,by bevind van

dwaalinge , tot den fchoot det Kerke weder te doen

ikeeren ; doch niemant wilde hem daar in gehoorzaa»

men. Dit verbitterde hem en den Paus geweldig

:

zagte nog harde hulpmiddelen konden de toenee^

fliendc Wahhnzcn van hunne Leer afbrengen : alles

fcheen tevergeefs ter hand gevat, uitgenooinen de

allcrftrengtte middelen , die men , om \ uitcrite te

rayden, noch niet beproefd hadt. Paus Innocen-

'ïius de VIII dan befluitende het uiterite ter hunner
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uitroeijing te werk te Hellen, zondt, in het volgen-

de jaar 1487, zynen Legaat , Al bertus l>l

Capitaneis > naar de Hoven van verfoei-

den' Koningen en Vorften , met verzoek , om deeze

verderflyke Kettery met algemeene kragten te ge-

lyk uitteroeijen. Leger zegt (*) : dat 'er, by die

gelegenheid, meer dan agtmaal honderd duizend

Hervormden in Europa gedood zyn, en Perrin
verklaart , dat , volgens het getuigenis van Geor-
gius Morel, niettegenftaande alle zwaare ver-

volgingen van het jaar 1160 tot het jaar 1530, even-

wel meer dan agt honderd duizend menfchen overig

waren, die van het geloof der TVhldenzen belydenis

deeden. Dan , men moet hier denken op de geenen

die buiten de Valeyen waren. Men noemde dien

oorlog , welken men ook den TValdenzcn in Piemont

aandeedt , eenen heiligen oorlog. Innocentius
beloofde aflaat van zonden , met de bezitting der goe-

deren en Landeryen der geenen, die ftonden omge--

bragt te worden, aan hun, die zich tot deezen oor-

log lieten aanfchryven Q). In Dauphins , Lar.gnc-

doc en Provence , werdt , by deeze gelegenheid

,

veel bloeds geftort ; want in de twee laatstgenoemde'

Provintiën waren veele Waldenzm gevlugt, die 'er

eene veilige fchuilplaats dagten te vinden. Men over-

viel hen, in het jaar 1545, met zodanig eene woe-

de , en men rigtte 'er zulk een yflelyk bloedbad aan,

voor-

(*) Mijl. des Vculols, T. II. p. 7.

(t) Dit hadt Innocentiüs in zyne gr«ote Bulle, byLï-
CER, T. B p. 6cc. te vinden, beloofd.

C 4
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voornaamelyk in de Dorpen Mcrindol en Kabriere;,

dat Franc ois de I zich die buitenfporigheden , met

een vvezenlyk afgryzen , op zyn fterfbed herinnerenr

de, zynen Opvolger hoogelyk aanbeval, daarom-

trent een fterk en naauwkeurig onderzoek t,e doen (*>

De Paus hadt, ten dien dage, eene byzondere zorg

voor de Plemoniefche Valeyen gedraagen, niet kun^

nende dulden, dat de Ketteiy, in eenen oord,

zo naby Iuilie
, allerheerlykft bloeide. Een le-

ger van agttien duizend mannen, en omtrent agt

duizend vrywilligers , viel op de Valeyen aan. De
Waldenzen, zo veele Eeuwen in ruft geleefd heb-

bende , (behalven nii en dan eene byzondere vervol-

ging door de Inquifitie geleden te hebben) en by-r

gevolg den oorlog ongewoon,, ftonden deezen heftir

gen fchok kloekmoedig uit. God was voor hun ,

en wie , die tegens hen was, kon dan beftaan? Het

leger der vyanden werdt door hunnen dapperen te-

genftand afgeflagen , zeer gehavend en verdreeven %

7.0 dat deszelfs overfchot op de grenzen der. Valeyen

blyven moeft , en niets verder kon uitvoeren dan al-

leen het platte Land afftroopen. Philipp us de

VII, Hertog van Savoye, en Prins van Piemoni,.

die zyne rekening by deezen oorlog niet vondt, nog

eer behaalde door gevyenfehte overwinningen , zien-

de , dat zyne Roomfche Onderdaanen , ten zelfden

*yde,zeer veel geleeden hadden, befloot zich niet

langer door den Paus te laaten ophitzen, maar vree-,

de met de Waldenzen te maaken. Hy bekende edel-

moe-

(§) Formey kort Begrip der Kerkel. Hij?. 2, d. bl, 71 , 72,
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moediglyk , dat kwaade indrukfels , hem ingeboe-

zemd , oorzaak der vervolgingc gcvvcefl: waren : thans

noemde hy hen zyne getrouwe Onderdaanen , en

beloofde hen voortaan by alle hunne Vryheden te

zullen bewaaren,

Deeze uitflag van zaaken blies den Waldenzcn nieu-

wen moed in. De vrede gaf hun gelegenheid,

hunne Leer verder voort te planten, zo dat men, in

het begin der XVI Eeuw, de Roomfche Priefters

der voornaame Stad Florence, in hunne openbaare

Leerredenen , van hunne kanfels aan het volk hoor-

de klaagen , dat men Florence niet langer de bloem

van Italië noemen zou , naardien de Waldenzcn het

zelve hadden wys gemaakt, dat de menfeh niet door

de werken, maar door het Geloof geregtveerdigd

vverdt.

In deegc Eeuw kwam het gerugt van de Hervor-

ming , in Zwitferland en Duitfchland begonnen , in de

Valeyen, en werdt met zo veel blydfchap ontvan-

gen , dat men, in 't jaar 1526, eenige voornaame

mannen afzondt, om in die oorden te verneemen,

wat 'er van deeze zaak ware. De Afgezondenen

hielden een gefprek met Bucer , Zvvinguus en

Oecolampadius , waarna zy tot de Valeyen weder-

keerden , en hunne Broeders met de aangenaame

tyding van de zekerheid der toeneemende Hervor-

ming verkwikten. In het jaar 1530, zonden zy op

nieuw een Gezantfchap , beftaande uit twee hun-

ner Leeraaren, Massone en Morel, aan de eerr

fte Kerkhervormeren , ik meen, aan Bucer, Ka-

C 5 PITÜN
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piton (*) en OECoLAMPADius,om over zekere Ge.-

loofsftukken en Kerkplegtigheden , waar omtrent zy

eenige twyfeling hadden, vriendelyk raad te plee-

gen (f> Hier door werdt de gerneenfchap met de

Zwitfers-y hun naderhand van zo veel nut, zo groot,

dat zy zich , in eene Synode , te Angrion gehou-

den , waar Farel en Saunier tegenwoordig wa-

ren, met de Zwitferfche Geloofsbelydenis vereenig-

den (§>
Eenige Roomfche Biffchoppen , over deezen han-

del onvergenoegd , verwekten, in het jaar 1534, eene

vervolging, welker uitvoering vertrouwd werdt aan

den Edelman Bersour, die hierin zo veel yvers,

ter uitroeijinge der Waldtnzen , betoonde , als daar-

na zyn zoon en kleinzoon , derzelver Leer aangenoo-

men hebbende , hun gunft beweezen.

Karel de I, zoon van Philippus den VII,

Hertog van Savoyc, ftuitte, in het volgende jaar,

deeze vervolging, en nam voor, de IFaldenzen te

gebruiken tot verdediging zyner eigen' Landen

,

waarop Francois de I, Koning van Fratikryk^

eenige aanfpraak begon te doen.

K a r e l s onderneeming werdt van eenen oorlog

gevolgd, die drieëntwintig jaaren duurde; dewyï

hy, door den Keizer geholpen , zieh tegen Frankry'c

moe-'

(*) In den eerftcn druk heb ik hier een misdag begaan , fèhry.

vende Luthkr en Melanchton, in plaats van Bucer ch Kapi-'

TOM.

(tO Annalcs Evang. Scui.teti ad unnum 1530.

Lampe IJifi. Eerfef. L. 1L C. iz. §. 18.
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Wtoedig te weer Helde, in welk geval de Waldenzen

de rampen van den oorlog meer dan den haat we»

gens hunne Leer ondergingen. Nu hieldt Rober-
•rus O li vet anus, een bloedverwant van Cal«
vyn, zich bezig, den Rybel ten koften der WaU
óenzen , voor hun in 't Franfch overtezetten. L u-

ther, Melanchton en Bucer hadden

voortreffelyke getuigeniflen van der Waldenzen ken-

nis en Geloof in de Leer gegeeven (*) , en hielden

verder door brieven met hen gemeenfehap. Zy za-

gen , met blydfchap , het getal der Belyderen toe-

neemen, niettegenftaande Thomas Jacomel,
Inquifiteur Generaal te Turin, eenige braave man-

nen den marteldood deedt lyden.

Onder anderen moeft Franciscus Varaglia ,

voorheen een Capucyn, beroemd onder de Room*

fchen door zynen vervolgzieken geest, welken hy

van zynen Vader , die , in het jaar 1488, daarvan vee-

te blyken gaf, fcheen geërfd te hebben , den mar-

teldood lyden. Deeze toch de leer der Waldenzen

met de fterkfte wapenen eerft beftrydende
, zag

zich , by het overleggen hunner bewysredenen , ga-

dwongen der waarheid hulde te doen, en tot hen

overtegaan. Zints wordt hy een hunner Leeraaren,

yverende zo veel , om hen in het Geloof te verfter-

ken, als hy te vooren g-"ragt hadt, dat aftebree-

ken ; tot dat hy , met eenige andere Waldenzen

gegreepen, te Turin in de gevangenis gefmeeten,

en

CO Men kan ze vinden by Lessp., Iül. des Vauio\s t T, 1, p.'

Ï04. &c.
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en eindelyk ten vuure gedoemd werdt. G e r d e s

geeft ons niet alleen op , den trooftryken brief, door

C a l v y n aan den geboeiden Man in de gevangenis

gefchreeven; maar ook de belydenis, die hy, by

de ondervraaging aan zyne Vyanden , en de Re-

denvoering , die hy in de vlammen tot de aanfchou-

wers van zynen marteldood, in den jaare 1558 , ge-

houden heeft : allen der leezinge waardig. (*} Treu-

rig viel 's Mans dood aan de Valeyen, uit hoofde van

't gemis der dienften , van hem ontvangen. Noch
verboren zy kort daarna, dat is, in het jaar 1560,

twee hunner Landsgenooten , Johannes Aloysius

Paschalis, die te Rome, en Jacobus Benellus,

die te Mcjfma , verbrand werdt. Ze waren beide

Leeraars, het woord in Italië verkondigende, (f)

In het begin van het jaar 1559 vielen de Valeyen

,

door den Koning van Frankryk, eenige jaaren , be-

heerfcht, wederom in handen des Hertogs van Savoye,

door middel van den Vrede , tuifchen hen beiden ge-

fiooten , die gevolgd werdt door een Huwelyk tufTchen

Hertog Emanuel Philibert, Zoon van Karel

den I , en Margareta van Frankryk , waar uit de

Waldaizen veel voordeels trokkqn , nadien deeze

deugdzaame Vorftin , noch in Frankryk zynde , ge-

meenzaam verkeerd hebbende met de Koningin van

Navarre, by die gelegenheid groote kennis aangaan-

de

(*) Specbn. hal. Reform, p. 147 132.

(f) De l.mttte zamenrpraaken en brieven van Paschalis,

een wonderbare gcloofsftandvaftigheiU ademende, kan men by G&r-

r£s p. 13C—139 kezen.
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de de Leer der Waldenzen ontvangen hadt, en nu

in Picmont gekoomen , en Hertogin geworden , niet

naliet, voor hunnen Godsdienft, ruft en veiligheid,

zo veel haar mogelyk was , zorg te dragen. (*) In

dit jaar gaven de JVaïdenzen een Vertoog aangaande

hunne Kerkelyke Tugt (f) aan Bucer, dien

grooten Kerkhervormer in Zwitferland', over, die,

het zelve geleezen hebbende , edelmoediglyk erken-

de : dat de Waldenzen , in waarheid , de Tugt der

allcreerfte Chriftentyden bewaard hadden. Me-
lanchton, in dit jaar, aan hun fchryvende,

wcnfchte : dat dergelyke Tugtoeffening ook onder

de zynen mogte plaats grypen. Ik zal van het jaar

1560 niets meer zeggen, dan dat de vermaarde His-

toriefchryver du Thou hun deftig gedrag en god-

zalig leeven byuitneemendheid gepreezen heeft, met

deeze woorden : „ zy onderhouden de bevelen der

goddelyke Wet , in welken het voorfchrift van een

heilig en godvrugtig teven wordt voorgefch ree-

ven : zy roeijen , uit zich zeiven en hunne Vergade-

ringen uit, allerlei godloosheid, meyneeden, vervloe-

kingen , fmaadheden , twiften , oproerigheden,

zwelgery , dronkenfchap , hoerery , waarzeggery ,

heiligfchending, tovery, dievery, woeker, guyche-

laryen , en foortgelyken , van welken zy een afgrv-

zen hebben , en die zy met hun geheel hart ver-

foei-

CO O. Gerdes Spichnjn Tidra Reformata, p. 30.

(t) Dit fraaije fuik te groot om hier te plaatzen , kan men vin-

den (y Leger Wjf. des Paufoit, T. I. p. 190- En zil in de I.

Bylaag agter deeie Gefchiedenis mede gedeeld worden.
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foeijen (*). Alle gefchillen , en Pleitgedingen , zegr>

Weisman
, zyn altoos zo zeer onder hen onbekend

geweeft , dat du Thou zelf ftelt, dat het eerfte Proces

onder de Waldenzen is voorgevallen in de XVI
Eeuw. Zy waïen toch gewoon hunne gefchillen te

verlaaten aan de uitfpraak van goede Mannen , bren-

gende de zaak eerft voor de Oudrlen , daarna voor

den Kerkeraad. (f) L o d e w y k de XII
, begeerig

om hen van naby te kennen , zondt , omtrent den

jaare 1550, Fineus en Parvo af, om hunnen ftaat

en gedrag te onderzoeken , die hem eene zogunftige

befchryving terug bvngtcn , dat hy 'er over uitriep

:

Zy zyn dan beter dan ik en al myn volk! (§) Laat

ik ten flotte , het getuigenis van Gurtler (§£) 'er

noch bydoen. My heugt, zegt hy > voorheen ergens

geleezen te hebben , dat de Waldetizcn
, wegens

vroomheid van leven en heiligheid van zeden , in zo

fcooge agtinge geftaan hebben by ce gefchikfte

Roomfchen , dat de ftervende Ouders hunne agter-

blyvende kinders bun ter opvoedinge overgaven.

Dan, alle deeze uitblinkende deugden konden niet

hinderen , dat zy in het zelfde jaar door een fterk

leger in de Valeyen werden aangetaft, ten zelfden

tyde, wanneer de Hervormde Gemeenten , door hen

in Calabrie geplant, veel aanftoots leeden. Perrin

zegt , dat ze toen ten tyde geheel zyn uitgeroeid

,

en

O) Hiflorief. Lib. XXVIT.

Ct) Memorabü. Ecclef. Hlft. Sacr. 2. part. p. T94>

<§) Idem. p. 1715.

(§§) Syfih. Theol. Proph. p. 659.
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en geeft eene befchryving van die vervolging

Sommige plaatzen ondervonden 's Vyands woede;

doch de dappere tegenttand , hem gebooden , deedt

hem , op veele anderen , naar een goed heen koomen

uitzien: hy bereikte ten minfte zyn oogmerk niet,

en , in het volgende jaar , vverdt hun , op voorfpra?k

der zagtmoedige Hertogin, de vrede toegeftaan. Die

den geweldigen moord , in Calabrie (|) aangerigt

,

ontkoomen, en in de Valeyen gevlugt waren, had-

den zo we! als zy, die door den oorlog zeer verarmd

waren, dit jaar, buitenlandfche onderfteuning noo-

dig. De beroemde Calvyn zondt, ten dien einde,

voorfchryvings brieven aan verfcheiden' Vorften van

Duitfchlancl', welken den Keurvorft van de Paltz*

en den Hertog van Wurtenberg bewoogen , het voor-

beeld der mildaadige Zwitfers te volgen , en de ge~

brek lydende Waldenzen edelmoediglyk te hulp te

koomen. Hier door herftelden zy zich eenigzins , om
eenen ftorm , die vier jaaren daarna opkwam , des te

beter te kunnen uitftaan. Dan , eer het zo ver

kwam , fchynt een nieuwe ftorm hun gedreigd te

hebben. Visconti, Legaat en Nuntius van Paus

Pius den IV, fchreef, in het jaar 1563, aan den

beroemden Kardinaal Borromeüs, in deezer

voe-

(} Hifi. bl. 120—125. Mot kan hier by voegen, dat D. G er-

des in zyn Specim. Ital. Reform, op deeze jaaren aantekent.

(t) Een der Roomichen fchreef, uit Calabrie , van deezen inoor4

aldus: zefrien honderd Ketters zyn hier gevat, en allen veroor-

deeld. Agtënzestig zyn 'er r>:eds ter dood gebragt. Dit Volk heefp

2ynen oorfprong uit de Valey /lagriüH by Savoyt. Ge&»es Spec.

Ital. Refarm. p. 135.
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voege : „ meer dan de helft der Piemonteefen zyn

Hugenotten,voor al te Qiiier$,tt Coni,er\ opveele

andere plaatzen, waar men 'er veelen aantreft, die

derzelver gevoelens omhelzen. Veele Edellieden

,

zelfs aan het Hof van zyne Koninglyke Hoogheid,

(den Hertog van Savoye) zyn ,gelyk men van tyd tot

tyd ontdekt, 'er mede befmet. — Ik vertrouw, dat

uwe Eminentie gehoord zal hebben van het Edikt,

op laft zyner Hoogheid , deezer daagen afgekondigd,

waarin hy den zulken , die decze Sefte aankleeven

,

belaft, binnen agt dagen, uit zyne Staaten te ver-

trekken. Ecnigen hebben dat ook reeds gedaan; dan

deeze Prins heeft niets meer ter vervolginge van dat

volk te werk willen ftellen, alzo zyn Staatsdienaars

hem geraaden hebben niet verder daarin te gaan

:

waarom hy , een geheel tegenftrydige manier van

handelen volgende, genade beweezen heeft den gee-

nen, die door de Inquifitie veroordeeld waren, en,

na het te niet doen der Pleidooien ,tegcns hen aan-

gevangen, veroorlofd uit hunne ballingfchap terug

te keeren" (§). De beroemde Sarpius, Hiftorie-

fchryver van het Concilie van Trente, beveftigt dee-

ze aaamerkelyke gebeurtenis, (f) De nimmer rus-

tende Paus, en zyne Vafillen brouwden hun een

fiieuw verdriet, dat, in het jaar 1565, hun werdt

aangekondigd in een ftreng Plakaat: „ dat, naame-

lyk,

C§) Epiff. Visconti Tom. II. p. 25. aangehaald door D.

Cerdes in fpecim. Italia refurmata , p. 94.

(t) Pïtri Suavis Polani Hiji. Concil. Trider.t.Ub. VIII.

p. 642.
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„ lyk, wie niet naar de bevelen der Roomfcbe

Kerk wilde lceven,na verloop van twee maanden,

„ uit 's Hertogs Stiaten vertrekken moed , waar

„ toe aan elk een beraad van tien dagen werdt ge-

„ geeven ccc. " Dit befluit kwam niet zo ras ter

oorcn van de Keurvorften van Saxen en de Paltz ,

of zy beflooten den voortreifelyken Johannes Ju-

nius, als Afgezant, naar den Hertog van Savoye

te zenden, om de intrekking van het harde Pla-

kaat , en de vrye Godsdienft-oefFening voor de

Waldenzen te bewerken. Junius gedroeg zich tref-

felyk in dit Gezantschap , en vertrok , voldaan

over 's Hertogs infehikkclykheid , vandaar terug

;

doch hy was niet weg, of de Geeftelykheid brouw-

de nieuwe aanflaagen , 't geen Frederik de III

ecnen uitvocrigen brief aan den Hertog van Savoye

deedt fchryven, in 't jaar 1566. Indien men de

Godvrugt van deezen Keurvorft, en zynen yver

voor den Hervormden Godsdicnft niet kende uit

den Hcidelbcrgfchen Catechismus , die door zyn toe-

doen in de waereld gekoomen is, de Leezer zou,

uit den gcmclden brief, Frederiks karakter ten

vollen kunnen opmaaken. Zyn vrymoedig, geleerd,

en nadrukkelyk fchryven heeft my zo zeer bekoord,

dat ik, meer dan eens, dien fchoonen brief met

verwondering heb geleezen (*). Emanuel Pkili-

Bert onderzogt hierop eenige zaaken , door de

In-

(*) Men vindt dien by Gillis Kerkelyke Hifi. der Waldenzen x

p. 180—187. Wy oordeelen denzdven waardig in befchaafdei

caalc, ia de II Eylaag, den Leezer mede te deelen.

D
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Inquifitie , buiten zyn weeten , uitgevoerd , en gaf

blyken zyner zagtmoedigheid , het geen de Wal-

denzen tot het jaar 1571 ruft gaf. Karel de IX,
Koning van Frankryk, die, in het volgende jaar,

zulk een yflelyk bloedbad te Parys aanrigtte , fchreef

wel , in dit jaar ten voordeele der Waldenzen , aan

hunnen Hertog ; doch de gruwelyke moord , op

Bartholomeus dag van het befaamde jaar 1573 be-

dreeven, deedt de Valeyen beeven van vreeze;

want de Roomfche Geeftelykheid,den Gouverneur

der Valeyen aanhitzende , gaf te kennen , dat zy

niet veel beter lot dan de Hugenotten te wagten

hadden ; maar de Hertog , Koning Karels doen ,

zoo ftrydig met zynen brief van het voorige jaar

,

verfoeijende, ftelde de bevreesde Waldenzen vol-

koomen geruft, en liet daarenbooven toe, hunne

Geloofsgenooten , uit Frankryk gevlugt, in de Va-

kyen te ontvangen : ja hy , een der voorzigtigfte

cn gematigde Vorften zyner Eeuwe , hieldt ook

,

ten vollen, zyn Koninglyk woord, tot zynen dood

toe, die in 't jaar 1580 voorviel.

Dit verlies betreurd en hunne opwagting gemaakt

hebbende by den jongen Vorft, Karel Emanuel,
zoon van den overleden Hertog, herleefde hunne

vreugde, naardien zy van hem de verzekering zy-

ner befcherming gunftiglyk ontvingen. De Jefui-

ten kwamen hen nu beftooken , met uitdaagingea

tot het houden van openbaare twiftredenen over de

Godsdienftverfchillen , die zy , niet van de hand

wyzende, gelukkiglyk eindigden. Kort daarna

booden zy hunnen vervolgden Broederen in de Ge-

berg-
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bergten van Dauphiné, gewapenderhand, den noo-

digen byftand met gewenfchten uitflag van overwin-

ninge. De oorlog tuflchen Frankryk, en den Her-

tog, in het jaar 1588 ontftooken,en eerft in Proven-

ce gevoerd , doch daarna in de Valeyen overgebragt,

was oorzaak, dat de Waldtnzen , hunnen Hertog

helpende , wel vrede en vryheid van confcienfie ge-

nooten , maar intuffchen met de rampen des oorlogs

te worftelen hadden, tot het jaar 1595; welke bit-

terheden egter zeer verzoet werden door deeze ver-

klaaring, die de Hertog, hunne trouw en dapper-

heid gezien hebbende , in deezer voege te Villars

aan hun deedt: „ zyt my getrouw — ik wil niets

„ van uwe vryheden , waarin gy tot nu toe geleefd

„ hebt , verminderen , en zo u iemant beroert

,

koomt tot my." De Inquifitie liet egter niet na

,

twirtzieke Jefuiten op hen aftezenden, en andere

moeilykheden in de volgende jaaren hun aan te doen.

Benoit zegt, op 't jaar 1598, dat men getragc

hebbe de Waldenzen tot den Roomfchen Gods-

dienft te brengen , en ten dien einde een bezending

van Capucynen afzondt, onderfteund door eenige

duizenden Soldaaten , om door geweld ten einde te

brengen, het geen die Geeftelyken door overtui-

ging niet konden doen. (*) De vrye Godsdienft-

oeffening werdt hierop, in het jaar i6oi,den Wal-

denzen in 't Markgraaffchap Saluzzo verbooden , en

die van Lucern werden met onophoudelyke verzoe-

kingen, en twiftredenen door de Jefuiten laftig ge-

val-

Hi^orie der Gereformeerde Kerken ven Franfoyk , I. D. bl.

D a
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vallen; tot dat Karel Emanuel ,in het jaar 1603,

op voorfpraak der Duitfcbc Vorftcn , de vrye Gods-

dienft-oeffening in de Valeyen van Luccrn, Peroufe.

en St. Martin herftelde , na dat de meeften van Sa-

hizzo hunne wooningen verlaaten hadden. Dan , hoe-

wel de welgezinde Hertog zyn woord hieldt, tot

zynen dood toe, die in het jaar 1603 voorviel , ver-

wekte egter de nooit ruftende Inquifitie van Tw
rin, telkens nieuwe onluften, in welken verfchei-

den' godvrugtige Waldenzen de Martelaars - kroon

verwierven. De byzonderheden van die wreedhe-

den verzwyg ik, om dat ze door Gillis breedvoe-

rig befchreeven zyn, en in onze taal geleezen kun-

nen worden: alleen aanmerkende, dat Haga, Af-

gezant van de Staaten Generaal der vereenigde Ne-

derlanden by den Turkfchen Keizer te Confiantino-

folcn, in 't jaar 1628, aan de Beftierders der Kerk

yan Geneve verzogt, hem eenen Leeraar, ervaren

in veelerleie taaien, te zenden, om niet alleen zyn

Huisgezin, maar ook de Duitfche, Franfche en

Itaiiaanfche Chriftenen met leer en leven te ftigten

,

en tevens gemeenfehap te oefienen met de Oofter-

fche Chriftenen, die begcerig waren met de Wes-
teifchen in goed verftand te leeven. Die van Gerie-

ve lieten hierop hun oog vallen op Anthony Le-

ger (*), wien zy kenden, hebbende hy, voor ee-

nigen tyd , zyne Letteroefeningen in de Godge-

leerdheid onder hen voltrokken , maar nu in de Va-

leyen

(*) Hy was de Oom van J. L e c e r , die de Hifloire des Faudots,

gefflireeven heeft.
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leyen wedergekeerd , waar hy alle dc pligten van

eenen verftandigen en yverigen Leeraar dagelyks

waarnam. Niet dan met de grootfte moeite konden

de Valeyen , op het gedaane verzoek , om Leger
derwaards te laaten gaan , befluiten, deezen man,

wien zy zoo zeer noodig hadden , te ontdaan : het

gefchiedde egter , onder voorwaarde, dat hy , na

twee jaaren, te rug gezonden zou worden, het geen

niet gebeurde"; want Haga, dien Leeraar hebben-

de leeren kennen, en in kennifle gebragt met de

Hoofden en Beftierders der Wefterfche Chriftenen

,

vraagde hem telkens, of hy eene plaats, waar hy
het Koningryk van Jesus zo veel nuts tocbragt,

zogemakkelyk verlaaten kon. Leger bleef dan te

Conftantincpokn , en fchreef, eenigen tyd na zyne

2ankomrt , aan de Valeyen, dat hy de Criekfche

Kerken bevonden hadt, met hen in het zelfde Ge-

loof te ftaan, zendende, ter beveftiging der waar-

heid , en ter hunner troofl: , tevens over derzelver

Geloofsbelydenis , eigenhandig ondertekend door

Cyrillus, eertyds Patriarch van Egyptcn, maar

toen te Confiantinopolen in die voornaame bediening

gefield.

Het jaar 1630 was, in veelerleie opzigten, on-

gelukkig voor de Waldenzen. Hertog Emanuel
PniLiBERT overleedt. Zyn zoon Victor Aria-

deus , hem opvolgende , geraakte in oorlog met
Fraaknlz, waar door een groot leger der Franfchen

op de Valeyen afkwam , en dezelven innam ; tcr-

wyl eene felwoedende peft veele Inwooners , en daar

onder de voornaamften hunner Leeraaren wegnam •

D 3 in
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in de Oogftmaand alleen werden 'er hun zeven doot

den dood ontrukt. De geflooten vrede tuflfchen

Frankryk en den Hertog van Savoye , in het jaar

163 1 , en de verzekering van gunst, die deeze laat-

lle aan de zo zeer ontvolkte Valeyen gaf, beurde

de neerflagtige Waldenzen een weinig op : zy wer-

den egter door de Inquifitie , volgens gewoonte,

zeer laftig gevallen, tegen welke zy zich met het

woord Gods bleven verweeren : dan , wyl 'er zo

veelen hunner Leeraaren door de vernielende peft

waren weggenoomen , moeft Leger , door den Hol-

landfchen Gezant te Conflantinopolen , ontflaagen,

en aan de Valeyen terug gezonden worden , die dan

ook , na agt jaaren de heilige bediening by den Heer

Haga waargenoomen te hebben , in het begin van 't

jaar 1637 , terug keerde.

Op het einde van dat jaar overleedt Victor Ama-

DEUs , Hertog van Savoye. Zynen zoon Karel E-

manuel minderjaarig zynde, vaarde de Hertogin

Weduwe de regeering aan, welke wel dra de fmert

hadt van te zien, dat Spanje, met behulp van an-

dere Vorlten, haares zoons Landen aantaftte , ea~

Turin zelfs veroverde. De Banditen ftroopten in-

tuffchen daarenboven het Land af, en verwekten

geweldige verwarringen in Piemont. In het begin

deezer oproeren belciden de Waldenzen eene alge-

meene Vergadering , waarin men befloot (yveren-

de den Heer Leger wél het allerfterkft , om het

Huis van Savoye getrouw te dienen) de wapenen

voor den minderjaarigen Hertog op te neemen , en

nimmer de zyde van Spanje te kiezen. Dus voer-

den
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den zy, ten proeve hunner getrouwheid, de groot-

He daaden voor het Savoyfche Huis uit, dat ook

zints zulk een vertrouwen in hen ftelde , dat , Turin

belegerd zynde, de minderjaarige Hertog de Va-

leyen zo lang verkoor tot eene fchuilplaats , tot dat

zyne Hoofdftad Turin in het jaar 1640 herwonnen

werdt. Dan Spanje weetende , hoe fterk Leger
voor het Savoyfche Huis, en dus tegens zyn belang,

in de bovengemelde Vergadering, geyverd hadt,

vatte eenen onverzoenlyken haat tegens hem op , en

liet niet na, den vrede geflooten zynde, door aller-

leie wegen , hem zo gehaat te raaaken by de Herto-

ginne Weduwe, dat hy, in het jaar 1644, voor al-

toos uit de Valeyen gebannen, zyne goederen ver-

beurd, ja hy zelf vogelvry verklaard werdt. Dit

noopte dien braaven man zyne Gemeente te verha-

ten , en naar Zwitferland te vlugten ; waar hy , in

groot levensgevaar op den weg geweeft zynde , aan-

kwam , en kort daarna tot Hoogleeraar te Gcneve

werdt aangefteld.

Van deezen tyd af tot het jaar i640,bleeven de

Monniken den Waldenzen allerlei kwelling, en ver-

driet aandoen ; tot dat Karel Emanuel , hunne

klaagredenen hoorende , de Priefters beteugelde.

Dan, wat baaten de heilzaamfte befluiten van eenen

Vorft, wanneer de drift van onbefuisde Priefteren

nog perk nog paaien kent , en de bevelen der Vor-

ften, volgens de fnoode regels hunner Leer, gering

agt , ja zich verbeeldt niet verpligt te zyn die te

houden ? Deeze is dan de reden geweeft , dat de

Waldenzen > onder de goedertierene regeering van

D 4 Ka-
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Karel Emanuel , die anders hunne vryheeden be-

veiligde tot het vermaarde jaar van 1655, voor de

liftige en . verderflykc aanilagen der Monniken,

door de Inquifitie uitgezonden, nu min, dan meer

blootftonden , en wel voornaamelyk , na dat het Hof
van Rome hadt weeten te bewerken, dat men, in

het jaar 1650 , te lurin toeliet de opregting der

heillooze Vergadering ter Gelöofsvoortpkmting

,

welke ten allen tyde de oorzaak van alle vervolgin-

gen geweeft is. Ons kort beftek laat ons niet toe,

een verhaal van alle byzonderheden , die Gillis op-

geeft, te doen. Wy zullen ons , alleen met het

jaar 1655, wat langer moeten ophouden.

ZESDE HOOFDSTUK.

EEN KORTE SCHETS DER VERVOL G INGE ,

IN HET JAAR 1655.

De oorzaak der grouwzaame vervolging in het

befaamde jaar 1655, zoekt Gillts in Span-

je en Boyer in Rome $ maar ons dunkt , dat de

cerfte aanleiding dus gebooren werdt (*). Het is

bekend, dat, in 't jaar 1641, zulk eene ongehoor-

de moord door de Roomfchen werdt aangerigt onder

de Proteftanten van Ier/and^ dat , binnen weinige

maan-

Y*) Moriand, in 'r II. Boék zyncr Hijlorie der lValdcr~.cn,

voert, onder anderen, ook deese aan.
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maanden, meer dan tweemaal honderd duizend men-

fchen om 't leven raakten ; 't zy dat deeze vervol-

ging door den Paus berokkend zy door middel der

Monniken, (*) voorgeevende,dat men hierdoor aan

het Opperhoofd der Kerk eenen aangenaamen dienft

zou doen, en door het plengen van dit bloed het

vagevuur voorby, en regelregt naar den Hemel zei-

len ; 't zy dat de Monniken , buiten weeten van den

Paus , het ftuk zo beftooken hadden ; althans dat

Roomfche Opperhoofd liet niet na , ter deezer gele-

genheid, door zynen Nimcius Rinuncinus, alles

aan tc fpannen , om het Koningryk van Ierland voor

zich zeiven te vermeefteren , onder voonvendfd van

een Apoftolifch regt over de geheele vvaereld en

derzelver Koningryken te hebben. Deeze aanllag

,

die het misnoegen van Karel .den I, Koning van

Engeland, verwekte , mislukte , en bleef, voor ee-

jien tyd, ongewrooken. Maar Kromwel, na Ka-

rels dood , het Prote&orfchap van het magtig En-

geland in handen gekreegen hebbende , noch razen-

de van fpyt over 's Paufen fnoode aanflaagen , be-

fioot een groot deel Ieren , die hunne handen in

het bloed der onfchuldigc Proteftanten gewaffchen

hadden, uit bun Vaderland te verdryven, en voer-

de dat ook uit- Deezcn namen de vvyk in Frankryk,

en geraakten voorts in dienft van 's Konings leger,

het geen zich nu in Italië bevondt. Het Hof van

Rome, Kromwels handel zoekende betaald te zet-

ten, noopte de Hertogin van Savoye t om de Walden-

zen

(*} Rt'aCion yerïtalle p. io, li.

D5
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zen uitteroeijen , en de Valeyen aan deeze verdree-

ven, Ieren over te geeven,en dus aan Kromwel te

toonen, dat zy herberging wifte te geeven aan de

geenen, die hy verdreeven hadt. Of nu Spanje

méde door Rome opgerokkend werdt, om, door

deszelfs Monniken, de vernieling der Waldenzen des

te gemakkelyker uit te werken, laaten wy onbeflift,

cn gaan over tot het geval, zo als het gebeurd is.

De Raad ter Geloofsvoortplanting, onophoudelyk

woelende ten verderve van Jesus waare Kerk , ge-

lyk dit de Geeft van den Anticbrifl is , bragt het zo

verre, dat 'er, in het begin van het jaar 1655, een

bevel werdt afgekondigd in de Valeyen : dat al wie,

binnen den tyd van twintig dagen , den Roomfchen

Godsdienft niet omhelsde , binnen drie dagen , na de

afkondiging van dit bevel , met Vrouw en Kinders

uit de Valeyen vertrekken moeft. Ydele voorwend-

fels waren de dekmantels , waar onder men dit be-

dryf zogt te verbergen , en goed te maaken (*).

Onder zo veele Waldenzen (f) werdt 'er egter geen

één gevonden , die den afval lief hadt. Duizend

dooden verkoozen ze allen veel liever te fterven , dan

hunnen Godsdienft te verzaaken. Intuflchen zon-

den zy Afgezanten naar Turin, met nedrige fmeek-

fchriftenaan hunnen Hertog ; maar, door beftelling

hunner vyanden , konden deezen geen gehoor by hem

krygen. Dc Raad ter Geloofsvoortplanting hadt

ver-

CO Leger llift. des Vc.uMs, T. L p. go. &c.

00 Men telde toen tweëntwintig duizend JValdenzen , in de

drie Valeyen, waaronder zeer weinige Reomfchen waren. Recit

yeritable &c. p. 6.
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verbooden eenig aanzoek ten befte der Waldenzen

te doen ren, wanneer zy eene andere bezending naar

Turin afvaardigden , en deeze zich vleide gehoor te

zullen vinden , ten welken einde men hen ook met

goede woorden op den tuil hieldt, viel 's Hertogs

leger, fterk vyftien duizend mannen, onder bevel

van den Graaf van Pinasse , den zeventienden van

Grasmaand des jaars 1655, in de Valeyen. Den

vieren twintigften van die maand, rigtte men aldaar

het yflelykfte bloedbad aan , waar van wy, in het

vervolg, uit eenen van Morlands brieven, den Lee-

zer iets onder het oog zullen brengen. Na deeze

verrigting ftak men Kerken en Huizen in brand , en

dit Land, dat men by Gofen vergelyken mag, ver-

toonde nu de gedaante van een brandenden jEtna.

Leger erkent (*), dat hy lang daarna, te weeten

na het einde van deeze woede en den gellooten

vrede , de elendigfte gedenktekens van eene on-

menfchlyke wreedheid, op de groote wegen, ge-

vonden heeft; jonge Dochters naakt op houten fpit.

zen gezet; Kinders in vier ftukken gehouwen, het

eene deel hier , en het ander daar geftrooid ; herfen-

pannen verpletterd tegen de rotzen ; lyken zonder

hoofd, armen en beenen; rompen aan boomen ge-

han-

O Hift- des Vaudois, Tom. II. p. 112 & 116. &c. waar deeze

wreedheden, in plaaten verbeeld, en de naamen van veele jammer-

lyk vermoorde Perfoonen opgegeeven worden. Recit veritable &c,

de ce qui eft arrivé depuis pen aux Falltfes de Piemont, 1655, Rel*-

tion veritable de ce qui s'efl puffé dans les perfecutiens &mafacres faits

cettc annie aux Eglifes Rcformées de Piemont, 1655. In welke bei-

de Schriften de folteringen der Vyanden tevens wederlegd worden.
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hangen, waaruit de ingewanden gefcheurd waren,

en de borft geopend, gelyk men flagtbeeften doedt;

huiden van menfchen
,
levendig gevild , genageld

aan de venfters van het Hof in de Valeye Lucern,

met duizend andere dergelyke yflelyke vertoonin-

gen.

Hoe zeer de Franfche Kerken over deeze gruw-

zaame vervolging verflagen waren , is ons bekend ge-

worden uit twee fchoone Leerredenen , te Charen-

ton gedaan door de beroemde Leeraars , C. Dre-
lincourt over Joh. XVI. 23 , 24 , en J. Daille'

over 1 Tim. I. 18, 19, den 30 May, en 6 Juny

1655. Inde eerfte fpreekt, onder anderen, de diep

getroffen Leeraar zyne Toehoorders dus aan

:

„ Sints eenigen tyd bevveenen wy, met het hoogfte

regt, dertig of veertig onzer lieden, die door het

water omgekomen zyn : maar helaas ! kan dat haaien

by de waarde van vyf of zes duizend menfchen, die

op dc allerwreedfte wyze gemarteld , of, zwervende

over bergen en rotzen , door den honger geftorven

zyn ? Men vindt Zee-monfters , die hunne jongen

met de borften zoogen en voeden ; maar onze arme

Broeders hebben te doen met een wreed Volk , dat

hunne woede geoeffend heeft aan allerlei foort van

menfchen , zonder ouderdom of Sexe te ontzien. Zy

hebben geen mededogen gehad met den gryften ou-

derdom nog met de kleinfte Kinders , hangende

aan 's moeders borften', zelfs niet met de geenen, die

in derzelvcr lighaamen beflooten waren. Behalven

de barbaarfte bloedbaden , en allerlei foort van ftraf.

oeffening , waarvan de bloote gedagte doet zidderen,

zyn
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syn 'er zulke duivelfche en helfche dingen gebeurd,

dat , wilde ik onderneeraen dezelven aan u te ver-

toonen, en myne klaagtoonen daarover aanheffen,

de pylaaren deezes Tempels zouden zich tot water

weenen, en veelen, die een goed hart hebben, van

fmerte fterven. Laat ik alleenlyk zeggen , dat al

wat onze Vaders ons verhaald hebben van de

bloedbaden, in hunnen tyd aangerigt ; van de brand-

ftapels , ten tyde hunner Voorzaaten aangeftooken

;

van al wat de Hiftoriefchryvers ons melden van de

vervolgingen der Heidenen , en het geen 'er te Je-

rufalem gebeurd is na de inneeming door de Ro-

meinen ; met één woord , van alles wat allerwreedft

en barbaarft is, door Turken, Wilden en Kanni-

baalen ooit bedrecven , niet vergeleeken kan wor-

den met de yslykheden, welke de Duivel, bydee-

ze rampzalige gebeurtenis , den vervolgeren ingegee-

ven heeft." — De Koning van Frankryk, hiervan

gehoord hebbende ftondt, ten deezen tyde, den Ge-

reformeerden zyns ryks toe , Colleden te doen , om
die van de Valeyen onderftand te bieden , welke Col-

lecten zo aanzienlyk waren, dat ze tot ander ver-

moeden aanleiding gaven. (*)

Veelen der IValdenzen, ziende, dat hun dergelyk

lot befchooren ftondt door der vyanden trouwloos-

heid , namen de wapenen op , onder het geleide der

twee dappere Bevelhebberen , Janavel en Jayer ,

die, in waarheid , wonderen bedryvende, in de hand

Gods de werktuigen waren ter behoudenis der ,ove-

ri-

(*) Bbnoit Mfloric der Geref. in Frankryk, $. d. bl. 122.
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rigen. De Graaf van Pinasse berftte deswegen van

fpyt , tartte daarop andere plaatzen aan, vermoordde

al wat hem voorkwam , nam de Huisvrouw en drie

Kinders van Janavel gevangen , en dreigde hem

,

zo hy zich niet onderwierp , en van zyne Kettery af-

ftand deedt, dezelven te zullen verbranden ; ja zelfs,

indien hy hem in handen kreeg , de zwaarfte pyni-

gingen en ftraffen te zullen aandoen , waarop die

moedige Bevelhebber hem liet antwoorden : dat geene

ftraf hoe zwaar, geene pyniging hoe barbaarfch , hem

immermeer tot de afzweering van zynen Godsdienft

zou brengen; en dat, indien hy deszelfs Vrouw en

Kinders verbrandde, als dan niet meer dan hunne

lighaamen verteerd zouden worden , wanneer hy

hunne zielen in de handen Gods zou bevelen, ge-

lyk hy de zyne daaraan overgaf, zo het hem be-

haagde , dat hy in de handen zyner beulen verviel.

Hierna bedreef deeze doorluchtige IFaldenzer ver-

fcheiden' dappere daaden , deedt byna alle Ieren

door het zwaert fneuvelen, werdt zelf met eenen

kogel doorfchooten , en toen men niet anders dagt

,

of hy zou 'er het leven by ingefchooten hebben

,

werdt hy, door Gods zonderlinge goedheid , binnen

korten , geneezen , en trok wederom ten ftryde. Ten

deezen tyd, kwam Jean Leger in de Valeyen te-

rug, die met Michelin, tan tyde van gevegten,

zich als een moedig Bevelhebber gedroeg, en, bui-

ten dezelven, het Leeraarampt waarnam. Zy waren

in het hartnekkig gevegt te Vachera tegenwoordig ,

cn de heerlyke overwinning , toen behaald , hadt

men, naaft den zegen van God , aan hunne wyze

be-
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bevelen , geduurende den ftryd gegeeven , dank te

weeten. De bloeddorftige vyanden lieten, intus-

fchen, niet af, den loflen teugel aan hunne wreed-

heid te vieren , terwyl Janavel met de zynen voort

gingen , dag aan dag , de eene of de andere overwin-

ning te behaalen.

Intuflchen was het gerugt van dit yffelyke bloed-

bad , in Piemont aangerigt , wel haaft in Zwitftr-

land en Frankryk overgeflagen , gelyk wy uit Dre-

lincourts Redevoering gezien hebben. De Prote-

ftanten in dat Koningryk hielden byzondere Bede-

ftonden, om den Hemel de bewaaring hunner Ge-

loofsgenooten af te bidden , en het Synode van Ce-

vennes geboodt zelfs, ten dien einde, eenen Vatt-

en Bededag te houden. De Zwitfers , zich niet an-

ders gedraagende , gaven ten eerften bevel , om
eene algemeene Colleëte op eenen vaftgeftelden Be-

dedag te doen , op dat men den elendigen Walden-

zen allerfchielykft eenigen byftand zou kunnen ver-

zorgen. Daarenboven zonden zy eerft eenen Afge-

zant , en daarna noch vier anderen naar den Hertog

te Turin , en fchreeven aanftonds aan de Staaten Ge-

neraal, wat 'er in Piemont omging, hun biddende

hunnen magtigen byftand aan de verwoefte Valeyen

niet te ontzeggen, nog zich vooraf te laaten in-

neemen door de fchoonfchynende redenen, die de

vyanden der waarheid hun mogten voorleggen om
deeze wreede vervolging eenen glimp te geeven. De
benaauwde Waldenzen zonden mede , ten dee-

zen tyde , een fmeekfclirift aan de Staaten Gene-

raal
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raai (*) , en aan Kromwel , Prote&or van Enge-
land. De Koning van Frankryk, die in het behoud

der Waldenzen belang hadt, vermits hy niet in Ita-

lië kon koomen dan door de Valeyen (f) , liet

den Hertog van Savoyc zyn ongenoegen over dee-

ze vervolging vveeten. Kromwel was eerft voor-

neemens, alle de overgebleeven' Waldenzen in Ier-

land te laaten overbrengen , en de wooningen en goer

deren der verdreeven , Roomfchen hun te fchenken;

doch op aangevoerde redenen van Leger , in eenen

brief, daar over gefchreeven , dat het naamëlyk met

het belang van alle Proteftantfche Vorften beft over-

eenkwame , de Waldenzen in dc Valeyen , door

hunne voorfpraak en befcherming , ftaande te hour

den , veranderde hy van voornemen , verzogt

daarop den byftand van de Koningen van Zivceden*

Denemarken , en de Staaten Generaal ; en zondt

den geleerden Morland, als Ambafladeur naar het

Hof van Savoye, om deeze vervolging te doen op-

houden. De Staaten Generaal vaardigden ten dien

einde niet alleen RudolphUs, Heer van Omme-
ren (§) , mede af naar Turin ; maar verzogten daar-

en-

(*) Wy zullen dit Ieezenswaardig Smeekfchrift den Lcezer in

de IK Bytaag ageer deeze Gefchiedenis mededeclen.

(f) Hy hadt den vryen doortogt door de Valeyen zeer noodig,

dewyl hy den Hertog van Modena tegen de invallen der Span-

jaarden byftand zondt.

(§) Hy was Buigermeefter van Wageningen ,door de Provintie

Gelderland in de Vergadering der Algemeene Staaten in den

Haag afgezonden , en is wegens zynen yver ,
voorzigtigheid en

Codvrugt beroemd geweeft.
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enbooven den byftand van den Koning van Frank-

ryk in deeze zaak, gelyk Kromwel ook gedaan

hadt. Zy fchreeven intuflchen aan den Hertog van

Savoye eenen brief van deezen inhoud : IVy hebben ,

met een zeer groot en gevoelig leedwezen , den ver-

foeilyken moord onder de Waldenzen , die zich on-

der uzu gebied in Piemont bevinden , en in de V1-

leyen van Angrogne en Pragelas, geduurendc eeni-

ge Eeuwen, achter eikanderen zyn ftaandegebleeven,

verftaan. Een oneindig getal lieden van allerlei ou-

derdom en fexe zyn ""er , door eene yffelyke wreedheid,

op eene barbaarfche wyze, aan de woede hunner vy-

anden opgeofferd, nicttegenftaande uwe Voorzaaten en

Uwe Koninglyke Hoogheid zelve , hun met allerleie

vryheden en voorregten befchonken hadt. Wy dan,

getroffen , door een zeer gevoelig misnoegen over dee-

ze ongelukken, aan zoo veele arme Chrijlenen over-

gekoomen , welker bloed, feenigen tyde , om wraak

zou kunnen roepen by God, gelyk dat van Abel (*),

hebben het van onzen pligt en Chriftelyk mededoogen

gerekend, belang te /lellen in het welzyn van de gee-

nen , die den Hervormden Godsdienft belxden , en daar-

om uzuer Koninglyke Hoogheid te bidden , en te ver-

zoeken van ganfeher harten, en zulks met allen aan-

drang

(*) Men vindt dit by Leger Hifi. des Faudois,T. Ö. p. 340,

waai- eene geheele lyft van Vei volgeren, door de wiaake Gods ge-

troffen , wordt opgegeeven. G. Burnet Cefchied. van zyntn

tyd. I. D. bi. 728. verhaalt ook een merkwaardig geval, zeke-

ren VVurTFORD overgekomen, die, in wanhoop ftervende, luid-

keels uitfehreeuwde tegen den bloeddorftigen Roomfchen Gods-

dienft.

E
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drang , gelyk wy by deezcn doen, dat het U behaa-

gs door een waaren Chriftelyken yver gedreeven , zelf

or.dcrzock te doen naar de oorzaak , en beklag van

die arme vervolgde Chriftenen , zonder dezelven te

verzenden tot de geencn , die zich noemen den Raad
Ter Geloofsvoortplanting en uitroeijing

Der Ketteren, zynde decze hunne gezwooren' en ge-

ftaagen vyanden , die, in plaats van hen, door goe-

de en op Gods woord gegronde redenen , te overtui-

gen , hen , tegens alle regelen van zagtmoedigheid ,

Cbri/ielyke liefde, en de duldelykfle bevelen van on-

Zïn Heer en Verlojjer , Jesus Christus , te vuur

er, te zwaert vervolgd hebben. Met één woord, dat

het Uwer Koninglyke Hpogheid behaage, de noodigt

bevelen te geeven , dat die bloedige en barkaarfche

vervolgingen , tegens die arme, onnozele en ellendi-

ge Lieden, hoe eer hoe liever , moogen ophouden, en

het overfchot van dat kleine hoopken volks herjlcld

werde in het bezit hunner Goederen en Landeryen,

die hun ontnomen, cn met zoo veel onmenfehlykhcids

en tvreedheids verwoefl zyn. Hierdoor zal Uwe Ko-

ninglyke Hoogheid een werk doen ,
' waardig uwer

grootheid en rechtvaardigheid ; en wy zullen niet

nalaaten God te bidden , dat hy u gematigdheid eh

heilzaamen raad inboczeme, ter behoudenis van een

gedeelte Uwer getrouwe Onderdaanen , die geen an-

der oogmerk hebben , gelyk wy onderrigt zyn , dan

de eerc Gods , en de verheerlyking van zynen groó-

ten Naam , nevens eene volmaakte gehoorzaamheid

acm hunne Vorjlen , gelyk zy zo geleefd hebben on-

der de befcherming Uwer VoorzaaUn , welke Uws
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Koninglyke Hoogheid hun mede heeft toegezegd. Dit

doende zal uwe Koninglyke Hoogheid ons meer en

meer verpligten , waar mede blyve &c. In den

Haage,den 27. van Bloeimaand 1655.

Na het afzenden van deezen zo nadrukkclyken en

Chriftelyken Brief, die ons een volleedig denkbeeld

van de gevoelens en karakters onzer toenmaalige

Landbeftierderen geeven kan ; vertrok de Heer van
Ommeren naar Piemont. ' Tervvyl men den uitllag

zyns Gezantfchaps afwagtte , zonden de Algemeene

Staaten eenen brief aan de Staaten der byzondere

Provintiè'n, verzoekende, na een zieltreffend verv-

loog van den elendigen toeftand der Waldenzen ge-

geeven te hebben , dat zy eenen dag , en wél den

vyfden van Herfftmaand wilden vaftltellen , pffl als

dan in alle Kerken, zo ten platten Lande als in de

Steden , cene algemeene Collecte voor de Waldenzen

te laaten doen; en vooraf de Leeraars te vermaa-

nen, hunne Predikaatfiën en Gebeden zo op te ftel-

len, en in te rigten,dat het Volk ernftelyk aangezet

werde tot het geeven van milde giften voor die ar-

me, en naakte leden van het verborgen lighaam van

Christus: daarenbooven , dat 'er ten zelfden tyde

een Vaft-en Bededag zoude gehouden worden, om
de aanhoudendheid van Gods zegen en genade over

Nederland af te fmeeken. Met blydfchap werdt dit

verzoek by alle Provintiè'n gehoord, en de gemelde

dag vaftgefteld. Ik mag hier, ter eere der Achtbaa-

re Burgermeefteren van het zo liefdaadig als magtig

en ryk gezegend Amfterdam , by doen , dat die ijve-

rige Burgervaders den Leeraaren hunner Stad be-

E 2 las-
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laften , eene korte fchets van de elende der Wal-

denzen, in hunne Leerredenen, op den voorafgaan-

den Zondag , te geeven , en voorts de Gemeente be-

kend te maaken; dat, op den beftemden dag, eeni-

ge Ouderlingen en Diakenen aan de deuren der Ker-

ken zouden ftaan, om de aalmoeflen te ontvangen;

fluitende hun bericht, aan den Kerkenraad ten dien

einde gezonden , om het der Gemeente voor te hou-

den , met deeze woorden : hierom bidden , en verzoe-

ken wy de goede Gemeente van deeze gezegende Stad,

(dewyl wy nog brood in overvloed hebben) dat ze ah

dan de vrugten van haare mildaadige liefde wille

toonen , en alzoo het gebrek onzer arme Broederen u
gemoet koomen ; want het betaamt ons in de verbree-

kinge Jofephs deel te neemen , te uueenen met de wee-

nenden, de gevangenen te gedenken als of zvy zeiven ge-

vangen waren , en der geenen die kzvalyk gehandeld

worden , als of wy ook zeiven in het lighaam kwalyk

gehandeld werden &c.

Zulke deftige aanfpraaken hadden den gewenfeh-

ten invloed op mildaadige Nederlanders : men gaf

uitneemendc giften, welken onze Voorvaders niet

verarmd , maar plaats gemaakt hebben voor een nieu-

wen genadeloon , uit de hand der altoos weldoende

Godheid te ontvangen. Deeze Collecle gefchiedde

te Amfterdam den 5 van Herftsmaand des jaars

1655. In de Nederduitfche Gereformeerde Ker-

ken werden toen verzameld ƒ 45000 — , in de

Walfche / 9000 — , in de Mennoniten / 20000,

en in de Lutherfche ƒ iaooo guldens.

Volgen wy nu de Heeren Morlanp , en van

Om-
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Ommeren, op hunne reize naar de Valeyen , alwaar

zy ooggetuigen zullen worden van de bloedige flagt-

banken,en de droevigfte overblyffelen der vermoor-

de Dallieden , welken zy op Bergen en Rotzen ver1

ftrooid, vinden zullen. Van Ommeren nam zyne reis

over Parys. Met den Heer Boreel , Hollandfchen Af-

gezant by Frankryks Koning, raadgepleegd hebben-

de, wagtten zy dien Vorft eerft op, om hem in hun-

ne belangen over te haaien: dit gedaan hebbende,

zette de eerfte de reis voort ; doch onderweg hadt

hy met Morland het ongenoegen van te hooren,

dat de Hertog van Savoye , door bemiddeling der

Zivitferfche Afgezanten, den vrede met de Wal-

denzen reeds geflooten hadt (*) : zy meenden toch

,

dat de ruft der Waldenzen op betere voorwaarden

verkreegen zou zyn geworden, indien men hunne

komft hadde afgewagt. Men moet egter de Zzuit-

ferfche Gezanten niet verdagt houden , als of zy , ter

kvvaader trouw handelende , de belangens der Wal-

denzen niet ten vollen toegedaan geweeft waren. Om
hun regt te doen , moeten wy zeggen , dat zy , niet

weetende, wanneer Morland en van Ommeren
zouden aankoomen, alle fpoed maakten om, vóór

den winter, den vreede te fluiten, vreezende, dat

'er anderzins nieuwe zwaarigheeden mogten opkoo-

men, en het goede werk geheel in duigen ftorten

— dat ook de Waldenzen , indien de vervolging

bleef duuren, noodwendig, in den winter, van hon-

ger

(*) Het Vrede - verdrag vindt men by Leger H-Jl. des Vm*.
T. II. p. 216. &c.

•E 3
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ger en ongemak op de bergen zouden vergaan ,

daarenboven hadt Frankryks Gezant betuigd,

byaldien de JValdcnzen zich niet handeioaar ge-

droegen by het raaaken van den Vrede , zyn Ko-

ning hun, aIs dan, zyne Staaten, die tot hier toe

tot eene veilige fchuilplaats verftrekt hadden , ver-

bieden zou. Morland, te Turin aangekoomen

,

liet niet na te toonen, dat hy een Afgezant van

Kromwel ware , voerende , in eene gehooiieening

,

deeze vrymoedige taal (*) tot den Hertog : „ Uw
„ Koninglyke Hoogheid heeft gehoord , (het welk

„ niemant zal zeggen door den wille uwer Hoog-

beid gefchied te zyn) dat deeze zeer ellendige

„ menfehen, eensdeels door uwe krygsbenden

„ wreedlyk zyn gedood , anderdeels met geweld

„ verdreeven , uit hun Vaderlyk Huis verftooten

,

„ zonder Godsdienft, zonder huisvefting, arm en

„ van alle hulp verftooken, met hunne Huisvrou-

„ wen en Kinders in ruwe onbewoonde plaatzen,

„ en op met fneeuw bedekte bergen , ginfeh en her-

„ waards omzwervende. Wat is 'er in deeze daa-

„ gen niet al gefchied , en wat voor foorten van

„ wreedheden zyn ter niet gepleegd ? De huizen

„ gaven , wyd en zyd , rook en vlammen op ; de

„ lcdemaaten der menfehen lagen verftrooid op de

„ aarde ; en de aarde zelf was met bloed befmet.

„ De Maagden verkragt zynde , werden met puin

" ge-

C*} Men vindt, in deeze wttdborftlge aanfpraak,de wreedheden,

ju de vervolging gepleegd, koiulyl. gemeld, Wy hebben ze Uier

boven verzweegén ,om ze met de fraak aanfpraak van Morland,

te gelyk aan rlen Leezer te verrooren.
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„ gevuld, en moeften haare zielen in ellende uit-

„ braaken. Sommige oude Mannen van honderd

„ jaaren, die, wegens hunnen uitgeleerden ouder-

„ dom en ziekte, te bed lagen, werden niet hunne

,, bedden verbrand. Sommige Kinders werden te-

„ gen de fteenen gefmeeten; anderen de keel af-

„ gefneeden, welker brein, door de moordenaars,

„ met eene wreedheid, die der bloedgierige Cyklo-

„ pen te boven gaande, gekookt en daarna ingellokt

„ is. Wat zal ik meer zeggen? Ik zou zeer vcele

„ dergelyke dingen kunnen vcvhaalen , ten waremyn

„ gemoed daar van een affchrik hadde. Indien al-

„ le de bloedgierige Nero's van alle tyden en Ecu-

„ wen weder verreezen , ('t welk ik zegge , zonder

„ eenige ergernis aan uwe Hoogheid te geeven , ge-

„ lyk wy ook niet gelooven, dat iets door haarp

„ fchuld bedreeven zy) (*) ; zy zouden zich , vocr-

„ waar, fchaamen, wanneer zy bevonden, niet dan

„ iets gerings en menfehelyks, vergeleken by'tgeen

„ hier gebeurd is, uitgevonden te hebben ([). On-

„ dertuflehen hebben de Engelen hier van een gru-

„ wel ; de Menfchen (laan 'er ftom en verbaaal o-

,, ver ; de Hemel zelf fchynt verflaagen over het

„ gefchreeuw der ftervende menfchen ; en de Aar-

„ de is , door het uitgeftorte bloed van zo vecle on-

„ no-

(*) Alle vervolgingen moeten niet den Vorften vnn Savoyè ,

maai- den Raad ter Geloofsvoortplaming verweeten worden.

(f) Dat Morland niet, by vergrooting , van dcezc bedreven

wreedbeeden fpreekt, blykt uit het getuigenis van een onbeken-

den Roomfcben Schryver in zyn Doek , genaamd YAbré^é de FJiit-

toire dc cc fusie de fer, h BrutelLs, ch;z F. Fivien ióóo.

E 4
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„ nozelen , fchaamrood geworden. O allerhoogfte

„ God! wilt niet, ja wilt niet wraak neemen, o-

„ vereenkomftig met zo groote fchelmftukken , en

„ moorderyen! Uw bloed, ö Chriftus! reinige dit

„ bloed. &c. (*)

Van Ommeren deedt zo veele gewigtige dien-

ften , zo te Parys , als in Zwitferland', en te lurin ,

aan de arme tValdenzcn , dat zy geen reden hadden

van zich te beklaagen , dat de Algemeene Staaten

deezen Heer afgezonden hadden. Ten deezen tyde

was de Colonel Andrion, die met Leger en Mi-

chelin, in het gevegt te Vachera , zo als boven

vermeld is, in waaren heldenmoed hadt uitgeblon-

ken, in dienft van Karel Gustaaf, Koning van

Zïveedcn , overgegaan. Op zekeren tyd aan dien

Vorft verhaalende, al wat de Waldenzen betrof, en

wat hy met Leger hadde uitgevoerd , trof hy den

Koning zo zeer, dat dceze Vorft mede eenen brief

van voorfchryving aan den Hertog van Savoye

zondt : en dit niet alleen , maar ook aan Leger wee-

ten liet , dat hy verlangde hem te zien. De Koning

toch herinnerde zich thans , dat hy aan deezen Lee-

raar

(*) Morland hadt, hier zynde, de feboonfte gelegenheid cm

den <taat der Waldenzen grondig te leeren kennen. Hy inaaikte

zich deezc gelegenheid ten nutte , om daarna zyne Hijlorie der

Waldenzin te kunnen befchryven, verzamelende eene menigte ou-

de en zehizaamc fchriften van de oude Leeraaren der Waldenzen
,

waar van Lecer ons eene lyft heeft nagelaaten, Hifi. des Vau-

dois, T. I. p. 21. &c. Die koftbaare gedeiikftukken nam hy roef

zich naar Engeland, die hy, tot het opftellen zyrter Gefchiede-

nis gebruikt hebbende, vereerde aan de Univcrfiteit te Camb.idge t

•vaar ze noch jn de Bibliotheek bewaard worden.
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raar liet leven fchuldig ware. Want, als Prins van

T\L-cebmggc , in zyne jonge jaaren reizende , en te

Geneve in Zwitfcrland zich ophoudende, in het jaar

1638, gebeurde het, dat hy zich op zekeren tyd

in het Meir naby de Stad baadende, met den voet,

in eene gevaarlyke plant onder het water, zo zeer

verwarde , dat men hem verlooren rekende , wyl

niemant der omftanderen hem durfde redden. Le-

ger, ten dien tyde, te Geneve de Letteroeffenin-

gen bevlytigende , by geval op den oever komende

aangaan , werdt ,daar men hem voor een goed zwem-

mer hieldt, te hulp geroepen: hy nog jong zynde,

vol moeds en kragts, vloog aanftonds te water, en

hadt, naar den grond duikende, het geluk van de

gevaarlyke plant, mer een mes, op eens af te fny-

den, en den jongen Vorft te redden.

De voorfpraak dan van zo veele aanzienlyke Vcr-

ften, voor en na den geflooten vrede by het Savay-

fche Hof ingeleverd , deedt de Wtdêcnzên niet on-

gegrond hoopen, voortaan, eene ftille ruftte zullen

genieten. Drie volgende jaaren mogten zy 'er zich

ook in verheugen; maar, in het jaar 1658, leeden

zy een zwaar verlies door het gemis van éénen Man.

Leger, hunne geliefde Leeraar,die, zints het jaar

1655, de heilige bediening in die Valeyen, welken

hy te vooren zo dapper hadt helpen verdeedigen

,

waargenoomen hadt, onderging thans, wegens de

gewigtigfte dienften, aan dezelven beweezen, cn

de groote geldfommen , in Holland door hem ingeza-

meld, de wraakzucht van den Raad ter Geloofs-

voortplanting. Men befchuldigde hem, buiten 's

E 5 lands,
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lands, volk geworven en geld gebedeld te hebben,

em eenen opftand tegen den Hertog van Savoye te

verwekken. Op dien valfchen grond, werdt hy,

ongehoord , (zynde , ten dien tyde , tot zyn groot

geluk uitlandig) als fchulcb'g aan de misdaad van

gekwetfte Majefteit ter dood veroordeeld, in beeld-

tenis te Turiu opgehangen , zyne goederen in beflag

genomen
,
zyn huis onder den voet geworpen, zy-

ne huisfieradié'n verbrand , cn ter plaatze , waar zy-

ne wooning geftaan hadt, eene Marmere kolom, met

dit opfcluïft in 'c Italiaanfch , opgerigt

:

Alla memoria infame di GrouANNi Legepvo reo di

Lcza Maefïa.

dat is:

Ter gedagtenis van den eerloozen J E A N Leger,
fchuldig aan de misdaad van gekivetfte Majcftiïl.

Leger was in dï;n lfciag, toen dit gebeurde, reis-

vaardig om naar Engeland over te fteeken , ter waar-

neeming van de belangen der Waldenzen, wanneer

hem dit onaangenaam nieuws ter ooren kwam. De
groote agting , welke deezc Man by de Staaten Ge-

neraal, de Ketirvorjten van Brandenburg en de

Paltz , den Landgraaf van Hejfcn en de Zzatfer-

fche Cantons, verkreegen hadt , noopte die hooge

Magten , weetende , hoe nuttig Leger voor de Va-

Jeyen ware , brieven van voorfchryving aan de,n

Hertog van Savoye te zenden.

De Raad ter Geloofsvoortplanting , zich daardoor

in het naauvv gebragt ziende, wift het daarop by

het
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Jjet Hof zo te beleggen , dat men Leger toeftondt

zich in '4 Jlertogs Staaten te komen verantwoorden.

Ify, om der Waldenzen wille, intuffchen te Gene-

vc gekomen, begreep ligtelyk, hoe onveilig eene

verantwoording in Picmont voor hem ware: hy wees

dan dien voorflag van de hand , en vvierdt kort

daar na , tot onuitfprekelyke fmerte zyner oude Ge-

meente , tot Lecraar in de Walfche Kerk te Leiden

beroepen , welke beroeping hy aannam, en derwaards

vertrok. Daar zynde, fchreef hy zyne Hiftorie der

Waldenzen in het Franfch, behartigde tot zynen

dood de belangen zyner Landgcnooten , en zondt

grootc geldiömmen, door de Holland fche mildaa-

digheid hem telkens toegereikt, van tyd tot tyd naar

de Valeyen.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
VE RVATTENDE DE GEBEURTENISSEN VAN' 'T JAAR i55j

TOT 1672, EN DYZONDER EEN ZWAAREN OORLOG
IN 'T JAAR 16Ö2.

De Raad ter Gcloofsvoorrplanting van Turin*

den bezwooren Vrede van 't jaar 1655 , en

de beloften , aan Engelands en Hollands Afgezanten

plegtig gedaan, vergeetende, en nu ziende, dat de

Waldenzen door geweld niet ten onder gebragt kon-

den worden, floeg daarop andere niet min gevaarly-

ke als godlooze wegen in. Zo weinig edele trouw

hieldt toch deeze trouwlooze Raad in deeze gewig-

tige zaak.

Ze
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Ze ondernam dan, allereerft, de ruft, den Wal-

denzen zo lieflyk na de voorige zwaare vervolgingen,

te ftooren , door het omkoopen van menfchen , die

zich , om gewin, tot allerleie fnoode onderneemingen

laaten gebruiken. Doormiddel van deezen verfpreid-

de men in de Valeyen een gerugt , dat de pennin-

gen, in Holland en Engeland verzameld, of door

de Uitdeelers werden ingehouden om zich te verry-

ken , of op eenen ongeiyken voet uitgedeeld waren

;

waar door fommigen te veel , anderen te weinig ont-

vangen hadden. Het meefte kwaad ftookte , ten dee-

zen tyde , een Jefuit , Longueil geheeten , die

zich veinsde uit Languedoc te koomen , den Room-

fchen Godsdienft aldaar afgezwooren te hebben, en

zeer begeerig te zyn, voortaan, in de Valeyen on-

der de Waldenzen te leeven. Deeze Wolf met

dceze Schaapcnvagt zich konftiglyk omhangen heb-

bende, wift de eenvoudige, en geen kwaad ver-

moedende Waldenzen zo zeer in te ncemen , dat

ze hem de beftiering van de fchool te Ftllars toe-

vertrouwden. Zich hier dan ter neder gezet heb-

bende, fpande hy heimelyk te zar.men met fommige

Roomfche Inwooners , om , met vereenigde krag-

ten, den armen Waldenzen in te blaazcn , dat de

penningen , voor hun verzameld , byfter ongelyk

uitgedeeld werden, en elk ten minften veertien of

vyftien honderd Livres moeft ontvangen hebben,

dat niet gefchied was. Langs deezen weg, poogden

zy de armen op te hitzen , en , ware 't mogelyk , ee-

nen algemecnen opftand onder de Waldenzen te ver-

wekken. Hier mede niet te vreeden, fchreevcn zy
oaar
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naar Frankryk , Zwitserland , Engeland en Hol-

land, dat de overgemaakte geldfommen, ten behoe-»

ve der naakte en berooide IValdenzen, in goeden

cjere en dartele weelde verfpild werden , terwyl de

armen van honger en ellende vergingen (*).

De tweede lift des Raads ter Geloofsvoortplan-

ting beftondt in een voorwendlèl, dat 'er door der-

zelver bewerking , tegens de Vredes-Artikelen , te

Pignsrol getekend , eene Schans op de plaats de la

Tour opgeworpen, en eene fterke bezetting van

krygsknegten ingelegd ware, met heimelyk bevel,

om het platte Land af te ftroopen , de Veldvrugten

te bederven , en de arme Ingezetenen , door wree-

de en ontugtige bedryven jaramerlyk , te kwellen.

Eene derde konftftreek van deezen Raad betrok

de voornaamfte Waldenzen in regten voor het Hof

te Turin, waar zy met valfche befchuldigingen zo

fterk beklad werden, datfommige ongelukkigen ge-

van-

f *) Het oogmerk in dit fchryven was, de harten der mededoogen-

de Buitenlandeten, zodanig, met ongenoegen te vervullen , dat ze

in het vervolg , by andere ongelegenheden , alle bewyzen van lief-

daadigheid den Waldenzen zouden weigeren. En waarlyk deeze

lafter hadt in den beginne maar al te veel invloeds. De Provintie

Gelderland en drie Hollandfche Steden, door deeze valfchelyk ver-

fpreide gerugten misleid , konden uit dien hoofde, in de jaaren van

1663 en 1664, in welken nieuwe vervolgingen voorvielen, niet be-

woogen worden eenigen onderftand te zenden. Men heeft egter

naderhand, door veelvuldige getuigenüTen , de valfchhcid deezer

gerugten aan de geheelc waereld aangetoond. Engeland en Holland

hadden de uitdeeling aan de vermaarde Heeren Stephanus en

Franciscus Turretinus , nevens Anthoisy JLecek toever-

trouwd.
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vangen gehouden-, anderen uit hunne wooningefl

verdreeven , en verfcheiden' op de galcyen geban-

nen werden.

Het laatftc of vierde bedryf van deezen fnooden

Raad ontdekte zich daarin, dat men, eenigen tyd

daarna, het fchoolhouden, en de vrye Godsdienft-

oefFening aan de Gemeente van St. Jectn verboodt.

Dcezc laatfle daad noopte de Waldenzen, bedroefd

óver de gefchondene trouw , zich naar het Hof van

Turin te begeeven , en de eerbiedigfte fmeekfehrif-

ten tegens deeze verongelykingen in te leeveren

;

maar de Raad wift het zo te beleggen , dat ze van

de hand geweezen werden. Op beteren uitflag kon

de Frnnfche Afgezant,die voorheen den Vrede hadt

helpen bewerken, nog de Zivitfcrfche Afgevaardig-

den * die thans hunne Voorfpraaken by 't Turinfche

Hof geworden waren , niet roemen; want, in plaats

van de billyke voortellingen zulker doorlugtige

Mannen gehoor te leenen, kwam Rica, Thefaurier

Generaal des Hertogs , te Plgnerol^ alwaar hy, dc

Hoofden der Waklenzen by een geroepen hebbende,

zyn grievend hartzeer betuigde over hunne byna

órioverkomelyke ellende , waar in zy eerftdaags zou-

den geftort worden , ten zy 'er aanftonds eenigen

naar den Hertog gezonden wierden , om zynen wil

te verftaan. Terwyl hy hun met zulke vleijende

woorden ophieldt, gelyk de valfchheid zich veel-

fyds onder den fchyn van tokkelende redenen en goe-

den raad verbergt; zo liet de Bevelhebber van het

Leger des Hertogs, in de Valeye Lucern,fa overi-

ge Hoofden der Waldenzen by zich roepen , en gaf

hun
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bun verzekering , dat zy in ftillen vrede konden

woonen, indien zy, ten bewyze van gehoorzaam-

heid, eenige Mannen wilden lecnen, om een Con-

vooy naar de Schans Mirebouc te begeleiden. Een

opregt eenvoudig hart , gelyk het geen kwaad koes-

tert, denkt geen kwaad. Zy dan, niet meer dan

den Vrede wenfchende , en geen erg vermoeden-

de , ftonden dit gereedelyk toe. Dus werden de

Hoofden der Widdenzen van eikanderen gefcheiden

,

en tenvyl fomvnigen by den Thefaurier Generaal

waren, anderen zich by het Convooy voegden, en

de meeften in hunnen arbeid bezig waren, viel het

Leger des Hertogs, agt duizend Mannen fterk, ort-

der bevel van den Marquis de Fleury , in den och-

tcnftond , met groote woede \ op vier byzondere

plaatzen, in de Valeyen, even gelyk in 'tjaar 1655

gefchied was; in hoope van het nu verdeelde volk,

op de trouw des Hertogs , en door de beloften van

zyncn Generaal , in flaap gewiegd , zonder flag of

ftoot af te maaken. Hier uit ontftondt een zwaare

oorlog in 't jaar 1663 en 1663,
'

in weerwil van den

nadrukkelyken Brief, welken de Staafen van ons

Vaderland, den 17 van Grasmaand des jaars 1662,

aan den Hertog fchreeven , om deezen ftorm af te

wenden.

Na den inval in de Valeyen, vereenigde zich de

Opperbevelhebber Fleury , met een ander deel van

het Leger , dat op eene andere plaats was ingedron-

gen, en trok daarop voort, om zich van den gewig-

tigften poft van Vachera, de fleutel der drie Va-

kyen, meefter te maaken; doch onverwagt werdt

hy
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hy, in het krieken van den dageraad , in eene engte

,

de Poort van Angrogne gehceten , door zeftig Wal-

denzen geftuit. Gelukkig beftel der Voorzienigheid

in de daad, zonder welk het, eensklaps, met dit

ellendig volk ware gedaan gevveeft; want, deezen

poft verlooren zynde, waren zy hunne Iaatfte toe-

vlugt en fchuilplaats kwyt gevveeft.

Dit deel van het Leger , vier duizend Mannen

fterk, door deeze kleine wagt zich tegengehouden

ziende , befloot eene verfchanlïng van een Mans

hoogte , in alleryl , op den top van eenen betrokken

heuvel , op te werpen , terwyl eenigen de wagt van

zeftig Mannen zouden aantasten.

Een ander deel van het Leger, onder aanvoering

van den Graaf van Bagnols , zich , na den inval,

met het vierde deel vereenigd hebbende, en dus

van gelyke fterkte als het voorige, won den top des

Bergs van Si. Jcan, en dwong de Waldenzen, hoe-

wel daar het fterkfte , al vegtende , de wyk te nee-

men tot Rochemanant , eene allervoordeligfte vegt-

plaats, tuflehen de Rotzen, waar zy ftand hielden.

Men viel hen hier met groot geweld aan ', doch

zonder goed gevolg ; want na verlies van drie hon-

derd Man en verfcheiden vrugteloos hervatte aan-

vallen , greep Gods verfchrikking zodanig hen

aan, dat ze, in de grootfte verwarring, de vlugt

namen, en, door de Waldenzen hittig nagejaagd,

een zwaar verlies leeden. Na deezen ftryd geluk-

kig geëindigd , en hunne poft wél verzekerd te heb-

ben, trokken deeze Dallieden op, tot byftand hun-

ner Broederen. De zeftig mannen , Angrogne s eng-

te
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te bewaarende, waren , door een halven- dag veg-

tens, niet weinig afgemat; doch hunne makkers,

ter hulp byfchietende >
greepen zy eenen nieuwen

moed. Twee van deezen, voor geen klein gerugt ver-

vaard ,
kroopen op den buik , tot aan de opgewor-

pene verlchanfingen der vyanden ; toen fchielyk op-

ryzende , doodden zy twee fchildwagteil , en fpron-

gen daarop, met de fabel in de vuift,over de bol-

werken heen in het Leger. Straks gevolgd doof

den dapperen Bevelhebber, JaNavel, en zyne ben-

de , maakten zy 'er zich wel haafl: meefter van,

velden , al wat hun ontmoette , ter neder , dreeven

de overigen in de uiterfte verwarring op de vlugt

,

en joegen hen zo verre zy konden, na. By deeze

gelegenheid fneuvelden meer dan zes honderd vyan-

den , en een groot getal gewonden ftierf kort daar-

na. Zo ftreng ftrafte God de trouwloosheid hun-

ner Vervolgeren , zo wonderbaar werden zy gered.

Gelyk oudstyds de Heere met Gideon was > zo fterk-

te hy nu de hand des Bevelhebbers Janavel, en

der zynen. Vyf honderd afgematte mannen , een hal-

ven dag reeds gevogten hebbende, verlloegen hier

vier duizend vyanden ; want in het geheel maar ze-

ven honderd koppen fterk zynde , moeften zy 'er

twee honderd agterlaaten, om de plaats, door den

Graaf van Bagnols aangetaft , te bewaaren. Thans

overdenkende de ontvangene weldaadigheid Gods,

wierpen zy zich op den grond neder, om de eer

der overwinninge , en de verfchuldigde dankzeggin-

gen voor hunne wonderbaare verlosfmg den Heere

F te
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te betaalcn. Hierna waren zy bcdagt, om met kleine

benden , ter plaatze , alwaar de vyandlyke Ruitery

hun geen nadeel kon toebrengen , het groot Leger

van de Marquis de Fleury afbreuk te doen, waar

in zy zo gelukkig Haagden , dat 'er geen één dag

voorby liep , zonder dat 'er eenige vyanden in hun-

ne handen vielen.

De Fleury ziende, hoe zeer zyn Leger hierdoor

dagelyks verzwakte, trok wel alle benden des Her-

togs uit haare Bezittingen byëen; doch ondernam

alleen ééne zaak van klein gewigt. Hy tartte de

plaats Roras aan , alwaar weinige Wddenzen de

wyk genoomen hadden. Zy, die, zints de verwoes-

ting van het jaar 1655, niet meer dan uit vyfëntwin-

tig Familiën beitonden , lecden hier den eerften aan-

val. De Bevelhebber de Fleury viel met zyn ver-

fterkt Leger , meer dan honderd tegen één fterk

,

die plaats aan , en nam ze met verlies van twee hon-

derd mannen in,doodende alleen drieëntwintig Wd-
denzen , die ze befchermd hadden. Dit was het

zwaarfte verlies , dat de Wddenzen in deezen oor-

log leeden \ maar tevens ook de gewigtigfte onder-

neeming van den Marquis, welke hem geengrooten

lof byzettc. Hierna dcedt hy eenen aanval op een

klein weerloos Dorpje van twintig of vyfëntwintig

huizen, welk hy in affche leide;dan de Wddcnzeny

zich op de Bergen byeen vergaderd hebbende , vie-

len , met zo veel geweld en fnelheid , op deeze

brandftigters aan , dat zy hen op de vlugt dreeven,

en den grond met doode lighaamen bezaaiden. Ka-

pi-
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pïtein Janavel lokte , daarna , cenc vyandlyke ben-

de in eene hinderlaag, hieuw ze in Hukken, en be-

haalde meer andere voordeelen.

De Raad ter Geloofsvoortplanting van Turin\

hoorende, dat de Marquis de Fleury, in zyne

ondemeemingen, overal kwalyk flaagde, herriep hem

ten Hove, en ftelde in zyne plaats den Marquis

Van St. Damian aan, die in alleryl met nieuw ge-

worven' krygsbenden tegens de Waldenzen optrok ;

dan het ging deczen nieuwen Veldheer niet voor-

deeliger. Zyne benden ziende, dat 'er geenen buit

maar flagen te haaien waren , gingen niet dan ge-

dwongen ten ftryde , en , wanneer hun tegenftand ge-

booden werdt, keerden zy, in 't gevegt, hunnen

vyanden den rug toe , zonder dat de Bevelhebbers

hen tot (laan konden brengen. I

De Hertog bemerkende , dat deeze oorlog hem
niet beter gelukte dan die van het par 1655 ; —

*

dat zyne Staaten door deezen burgerlyken kryg ver-

woed, en zyne fchatkift uitgeput werdt; — dat

'er aireede vier duizend foldaaten zyns Legers om*

gekoomen waren , waartegen de Waldenzen niet

meer dan zedig mannen vermiften , durfde hen niet

meer op hunne Rotzen en Bergen aantasten; zyn

Volk vloodt voor hen , gelyk Schaapen voor de

Wolven; geen geluk fcheen 'er meer voor hun te

wagtcn. Dit maakte hem , eindelyk , wars van deri

oorlog, en deedt hem naar den Vrede verlangen;

dan hy fchaamde zich , dien van de Waldenzen te

verzoeken. De Zwitfers , hier van de lugt kry-

gende, zonden hem een plechtig Gezantfchap , met

F 3 yo



#4 KERKELYKE GESCHIEDENIS

verzoek , den Waldenzen den vrede toeteftaan , en

in ruft te laaten leeven. Dan , men denke niet , dat

dit ongelukkig Volk, ten deezen tyde, vergeeten

werdt van Nederlands Algemeene Staaten. Wy zullen

den Leezer eenen zeer fraaijen, nooit uitgegeeven

Brief, den 12 van Slagtmaand des jaars 1663, door

de Staaten Generaal, uit 's Hage , aan den Hertog

gefchreeven, om zyn mededogen voor die ellendi-

digen te wekken , onder de Bylaagen mede dee-

len. (*) Het bovengemelde Gezantfchap der

Zwitfers , den vyftienden van Wintermaand ,

te Turin aangekomen , werdt aan 't Hof beleef-

der dan ooit te vooren ontvangen; uit welk goed

onthaal genoegzaam bleek, dat de oorlog den Sa-

voyfehen Hertoge tot eenen laft ware, die ook van

zyne onderneeming, zegt Benoit, geene andere

vrugtcn inzamelde , dan de fchande van onnuttelyk

de openbaare trouw gefchonden , en , buiten re-

den, het bloed van duizend onnozelen geftort te

hebben. Zy verkrec-gen eenen ftilftand van wape-

nen , en zonden , na de eerfte gehoorgeeving

,

eenen boode naar de Valeyen , met verzoek , dat

eenige Waldenzen te Turin wilden komen, om met

het Hof over den vrede te handelen.

Het gevolg dezer begonne doch langzaam voort-

gezette onderhandeling doet ons zien , dat men hen

aldaar op den tuil hieldt, om hen intuflehen eene

kans af te zien. Eene ongehoorde trouwloosheid

,

by de ontmenfehte Volkeren onbekend , openbaarde

zich,

In de IV. Bylaag agter deezc Gefchïedenis»
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zich, wel dra, in de verbreking van den verleenden

ftilftand van wapenen.

Het Leger van den Marquis van St. Damian,

door twaalf duizend mannen , uit het laage Piemonty

op den tweëntwintigften van die Maand vcrfterkt,

taftte , den vyfëntwintigften , zonder eenig berigt

van de verbrookene wapenfchorting den Waldenzen

gegeeven te hebben , vier byzondere plaatzen in de

Valeyen aan. Te Tailkret floeg men den vyand

allerkloekmoedigft af. Die de Waldenzen te An-

grognc aangreepen, konden hun geen voet breed

doen wyken ; maar moeften met zwaar verlies af-

deinzen. Die van St. Germain, niet op hunne hoe-

de , wegens den ftilftand van wapenen , en beezig

om leeftogt te verzaamelen , leeden den zwaarften

ftoot; doch ontkwamen het met de vlügt, zo dat

de trouwlooze vyand weinig won met deeze fchaam-

telooze daad. De Waldenzen , uitgelaatcn van

blydfchap , dat zy, nog geen zeven honderd Mannen

fterk, een Leger van agttien duizend Krygskneg-

ten tegengehouden, en alleen met verlies van zes

Man, vyftienhonderd vyanden, waar onder voor-

naame Bevelhebbers, hadden afgemaakt, offerden

Gode de eer, en de dankzegging voor deeze groote

overwinning.

De afgezonden Waldenzen , deeze trouwlooze

daad te Turin verneemende, baaden den Zzvitfer-

fchen Gezanten , hier over by den Hertog , vvaar-

fchynlyk hiervan niets weetende, te klaagen: dit

gedaan zynde,werdt hun een nieuwe wapenftilftand

voor twaalf daagen verleend , en daarna zo lang ver-

F 3 lengd,
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Jengd, tot dat de Vrede, op den veertienden van

Sprokkelmaand des jaars 1664, getroffen , en de

Wakknzen in hunne oude voorregten en vrye

Godsdienftoeffening herfteld werden. Hiertoe hadt

niet weinig gedaan een Brief, welken de Staaten

van Nederland, den 31 van Hooimaand deezes jaars,

aan den Hertog hadden gezonden. Dit nooitgedruk-

te Stuk,my door de vriendelyke hand van een aan-

zienlyken Heer bezorgd, verdient, dat wy het voor

de vergetelheid bewaaren , cn onder de Bylaagen

achter ons Werk plaatzen (*).Men kan 'er uitzien,

hoe veel belang de Vaders onzcs Vaderlands, in

oude tyden , reeds gefteld hebben in de behoudenis

hunner Geloofsgenooten.

Met ongemeene blydfchap, keerden hierop deeze

Dallieden tot het bouwen hunner Landen, en het

waarneemen van den openbaaren Godsdienft terug,

vergcetende de laatfte moeilykheden, tot dat 'er

nieuwen opftonden , en hen voor de gevolgen bedugt

maakten. De Raad ter Geloofsvoortplanting deeze

ruft toch niet kunnende verdraagen , wrong zich in

allerleie bogten , om den Vrede, zo plegtig door den

Hertog bezwooren, in nieuwe oorlogstooneelen te

veranderen. Naauwlyks zou men kunnen gelooven,

welke vonden ten dien einde uitgedagt werden, en

het ware onmogelyk geweeft , zich tegens zo groote

boosheden cn ipitsvinnigheden te befchermen, in-

dien de albeftierende God , in iviens hand hel hart

der Koningen en Vorften als waterbceken is, het ge-

moed

C) Ia de V. Bylaag.
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moed van Hertog Karel Emanuel , ter begunfu-

ging der Waldenzen, niet geneigd, en hunner vyan-

den raad/lagen tot zotheid hadt doen worden. Deeze

Vorft , wien het niet aan oordcel mangelde , het

gedrag der Waldenzen naauvvkcurig onderzogt heb-

bende , bevondt , dat men ze, zonder reden, by hem

haatlyk hadt getragt te raaaken, en zich herinne-

rende , met welken yver zy hem , in verfcheiden»

gelegenheden , gediend , en byzonder hoe getrouw

zy hem ten tyde van eenen opftand, in de jaaren

1638 en 1640, hadden bygeftaan, befloot geene

vyandlykheden tegens hen te beginnen.

Dus genooten onze Broeders en Geloofsgenooten ,

agt jaaren, rust , en och of deeze en alle andere

Hertogen van Savoye, altoos, uit eigen' oogen ge-

zien , en nimmermeer het oor geleend hadden aan de

vervolgzieke raadllaagen van den Raad ter Geloofs-

voortplanting

!

AGTSTE HOOFDSTUK.
DE LOTGEVALLEN DER WALDENZEN VAN 'T JAAR.

1672 TOT 1637, WAARIN VüORKOOMT EENE DER
ZWAARSTE VERVOLGINGEN , NEVENS DEllZEL-

VER UITDRYVING UIT DE VALEYEN VAN
PIEMONT.

Tn het jaar 1672, waarin Willem de III, Prins

van Oranje , die daarna een treffelyk Voorftan-

der der Waldenzen werdt , voor het eerft in Neder-

land te velde trok , drie door Frankryk reeds be-

F 4 mafi-
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magtigde Provintiè'n herwon , en onzer Vaderen

vryheid herftelde , vogten de Waldenzen wel niet

ter befcherming hunner Valeyen; maar den Hertog

den oorlog aan de Genueczen verklaard hebbende,

werden zy verpligt hem eene proef hunner trouw

en onderdanigheid te geeven. Zy dan , geleerd

hebbende den Keizer te geeven dat dei Keizers is,,

en Gode , dat Godes is, gespten hierop het harnas

aan, verfterkten zyn Leger, trokken met hem op,

en dienden hem met zulk eener yver en dapper,

heid, dat hy niet alleen hunnen oorlogsmoed en on-

bezweeke trouw, in brieven 00» aan hun gefchree-

ven , ten hoogften prees ; maar ook van zyne be-

fcherming en gunft voor altoos verzekerde; gelyk

hy dat ook nakwam tot aan zynen dood , die in 't

jaar 1678 voorviel. Zyne Gemaalin Weduwe,
deezer zaaken niet onkundig, behandelde hen ook,

na deszelfs dood, op gelyken voet; wat meer is,

zy verbondt zich aan de Zwit/èrs , in t jaar 1679,

om de Waldenzen in hunne voorregten en Gods-

dienftoeflfening, ten allen tyde, te zullen handhaa-

ven.

De inwendige lieftykc ruft ftreelde der Wal-

ienzeh hart en zinnen , zints het jaar 1664 tot

den dood van Kar,el Emanuel den II. Hunne

Godsdienft bloeide ook daarna , onder de Regee-

ring der zagtmoedige Hertoginne Weduwe , en

deeze kalmte hoopten zy mede te zullen genieten

,

on-

C) Hier van zullen bewyzen mede gedeeld worden, in de VJ.

Sytaag,
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onder het beftier van haaren meerderjaarig gewor-

den Zoon , Victor Amadeus den II , waarin zy

zich niet bedroogen. In die verwagting werden

zy te meer geftyfd, toen zy, in het jaar 1681

,

ontbonden van deezen jongen Vorft, om hem in

den oorlog tegen die van Mondovi (*) by te ftaan ,

zulke blyken van hunnen ijver en trouw aan hem

gaven , dat hy niet kon nalaaten, hen, voor al-

toos , van zyne gunft te verzekeren.

De Raad ter Geloofsvoortplanting , over deezen

beftendigen voorfpoed, en ruft onzer Geloofsgenoo-

tcn nydig, bleef, onophoudelyk , op eene gunftige

gelegenheid loeren , om zigtbaare proeven zyner

waakzaamheid, ten ondergang der Waldenzen, aan

den dag te leggen. Hun verderf werdt ook , inder-

daad , doch van eenen anderen kant gebrouwen , in-

dien het waar zy , dat de Leden van dien Raad 'er

geen deel aan hadden.

Op het einde van het vermaarde jaar 1685, na

dat Lodewyk de XIV, Koning van Frankryk?

het vermaarde Edikt van Nantes (f), door ver-

keerde ftaatkunde verbroken, en veele duizenden

Dragonders , door zyn geheel Koningryk , uitge-

zonden hadt , om de Hervormden , aldaar Hugenot-
ten geheeten , met geweld tot het gaan ter MilTe

,

en

(*) Mondovi, mus regius , mons regalis, is de Hoofdftad van

het Muvtovifch Difrrikt, aan de Rivier Elero in P'umont, deels op

een Berg, deels in een Valey geleegcn.

CfO In hetzelve was vrye oefening van Godsdienft , aan de

Gereformeerden van dat Ryk toegeftaan.

F 5
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en de afzweering hunner Leer te dwingen , het geen

meer dan tweemaal honderd duizend menfchen,

zegt Benoit, uit dat ryk deedt vlugtcn (*): op

het einde, zeg ik , van het jaar 1685, liet de Gou-

verneur der Valeyen, op order van den Hertog,

daartoe aangezogt door de Koning van Frankryk,

op zwaare ftraf afkondigen, dat alle vreemdelingen,

naamelyk Gereformeerden , ter behoudenis van het

leven, na het verbreeken van het gemelde Edikt,

«it het nabuurig Frankryk gevlugt , binnen drie

dagen uit dc Valeyen moeiten vertrekken, en dat

niemant hen zou moogen herbergen. Welk een

zwaar onweer deeze kleene opkomende wolk den

Waldenzen fcheen te voorfpellen , zy bleeven egr

ter, na het vertrek deezer Vlugtelingen, tamelyk

geruft voortleeven, tot dat de ftorm eensklaps bo-

ven hun hoofd los berfte.

Victor Amadeus de II, een jong Prins van

goed verftand en vorftelyke hoedanigheden, altoos

zeer afkeerig van alle vervolgingen en wreedhe-

den , hadt tot hier toe niet kunnen befluiten , op

Frankryks aanzoek , meer te doen dan den Fran-

fchen

(O E - Benoit heeft in zyne liijlorie der Gereformeerde Kerken

in Frankryk, deeze rampzalige GebeurtenifTen , waarin myn Va-

derlyk Gcflagt zo veel deel heeft gehad ,
uitvoerig befchreeven.

Nooit heeft Frankryk zwaarer krak gekreegen , dan door dit ver-

keerd bcfluit van Lodewyic den XIV, die daartoe door de Gees-

telykheid aangehitfr was. Hierdoor zyn de Maniifactiiuren , die'

tot hier toe in Frankryk gebleeven waren , in Engeland en Holland

overgebragt. Men heeft dit te Jalat gezien. Frankryk heeft , door

deeze vervolging, zich zelve het allermeest geftraft.
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fchen Vlugtelingen herberging in dc Valeyen te

Weigerenj Doch Lodewik de XIV, ccne gehee-

le uirroeijing der Gereformeerden beflooten hebben-

de , en Victors Tegenzin en ongenoegen hier over

bemerkende , deedt zyncn Afgezant Rebenac Feu-

quieres
, op zekeren dag, deeze dreigende ver-

klaaring by den Hertog alleggen : „ dat de Ko-

„ ning, zyn Meefter, indien de Hertog van Sa-

„ voyc onwillig bleef, wél middelen zou vinden om
„ de Ketters, met veertien duizend mannen, uit de

„ Valeyen te jaagen, en als dan de Valeyen voor

„ zich zeiven te behouden".

Deeze felle bedreiging van den magtigen Lode-

wyk, kragt bygezet door den Raad ter Geloofs-

voortplanting, deedt den jongen Hertog wankelen.

Eén van beiden moeft hy verkiezen , of zyne Staa-

ten verliezen , of de Waldenzen tot den Roomfchen

Godsdienft dwingen. Ligtelyk kan men bezefFen

,

waartoe een Roomfchgezind Prins , tegen Lode-

wyks overmagt niet beftand , moeft overhellen in.

zulk een geval. Hy verkoos dan het laatfte , en

liet daarop , den 31 van Louwmaand des jaars

1686 , dit bevel in de Valcven afkondigen \ 59 dat

de vrye oeffening van den Godsdienft, voortaan,

„ niet langer ftand zou grypen ; onder bedreiging

„ van levensftraf en verb.nirtverklaring der goede-

„ ren van de onwilligen; dat de Kerken der

„ Waldenzen afgebrooken , en de Leeraars voortaan

„ verbannen zouden worden ; dat de Kinders

„ gedoopt , in den Roomfchen Godsdienft opge-

. voed.
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„ voed, en de weigerende Ouders op de Galeyen

„ geboeid zouden worden".

Geen menfch kan de verflagenheid der Walden-

zen , op de afkondiging van dit befluit des Hertogs,

uitdrukken. Zy zagen zich geftort in eenen af-

grond van ellende , die verfchrikkelyk was , en

geen de minfte flikkerende hoop van verlosfing

overliet. Het vrolyk Evangelielicht, dat zo veele

Eeuwen, zints den tyd der Apoftelen, onder hen

gefcheenen hadt , dreigde nu , voor altoos , uit te

gaan , en hunne kinders gepcrft te worden tot de

aanneeming eener Leere, welke zy, Eeuwen lang,

beftreeden hadden. Mishandelde Chriftencn

!

ellendig Volk ! mag men zeggen , hoe kragtig on-

dervindt gy de waarheid van Jesus voorfpelling

:

in de waereld zult gy verdrukking hebben! Dan,

wat te doen in dit zo netelig geval ? Nederige

fmeekfchriften , aan den goedertieren Hertog in-

geleverd, hadden geene kragt, wegens de boven-

gemelde ftaatkundige redenen. Lodewyk de XIV,

die tot hier toe hun Befchermer en Voorfpraak

geweeft was , leide thans zelf den eerften grond

tot hunnen ondergang , en deedt reeds , ten dien ein-

de , een Leger aanrukken. Uit Engeland hadden

zy geene hulp te wagten. Koning Jacobus de II

ging zelf reeds ter Miffe , en poogde geheel Enge-

land, in weerwil zyner Onderdaanen, Roomfch te

maaken. Holland kon zich ook, alleen, de befeher-

ming der Waldenzen 'niet aantrekken , of het zou

zich Lodewyk s misnoegen op den hals gehaald

hebben, op eenen tyd, wanneer het, by eene om-

wen-
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wentelinge van zaaken in Engeland, groote dingen

in het oog hieldt. De Zwitferfchc Cantoris, wegens

de naby gelegenheid, vroeg onderrigt zynde, van

het geen 'er in de Valcyen omging, en niet gezind

hunne Geloofsgenooten te verbaten , beleiden een

Vergadering te Baden, in Sprokkelmaand des jaars

1686, waarin zy beflooten eenige Afgezanten aan

den Hertog van Savoye, tot voorfpraaken voor

de ontrufte Dallieden, te zenden. In het begin der

Lentemaand kwamen deezen te Turin, die,ineene

gchoorlecning deeze rondborftige taal den Hertoge

te gemoet voerden : „ 't fmert ons te zien, tot welk

„ uiterfte de Hertog van Savoye, ten opzigte der

„ Waldenzen, gekoomen is. Wy verklaaren, dat

„ zy, uit kragt hunner Geloofsleer, onze Broeders

„ zyn. Uwe Voorzaaten hebben zich aan ons , en

„ aan veele Vorften van Europa, met de plegtigfte

„ beloften , verbonden , de Waldenzen in vrede en

„ ongeftoorde Godsdienftoeffening te zullen laaten:

„ beloften, welke de kragt van onkreukbaare wet-

„ ten hebben , en eeuwige gedenkftukken van open-

„ baare trouwe zyn, welken de Vorften, deswegen,

„ als heilig en onfehendbaar, moeten houden. De

„ gefteldheid uwer Staaten moge U noopen de ftaat-

„ kundige regelen , door Lodewyk U voorge-

„ fchreeven , op te volgen ; dan de regtveerdig-

„ heid en zagtraoedigheid verbieden U, uwe Re-

geering met onnoozel bloed te bevlekken , en

,, een volk, dat U om genade en barmhartigheid

„ bidt, en niet beledigd heeft, te vernielen". &c.

Dan , nog deeze deftige en mannelyke taal der;

Af-
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Afgezanten, nog de kort daar op volgende Voor-

fpraaken van andere Proteflantfchè Vorften konden

Victor Amadeus den II bevveegen , om van zyne

Verbindtenis met Frankryk af te zien, en deszelfs

bedreigingen klein te achten. De Hertog liet egter

door den Marquis van St. Thomas, Minifter van

Staat, die hun zwoer, dat zyn Meefter de gegee-

ven' beveelen niet kon intrekken, vvyl hy 'er zelf

geen meefter van was (*), zeggen, dat zyn bcfluit

niet veranderd kon worden ; doch dat hy met hen

wilde overleggen , of 'er nog iets , ten voordeele

der Waldenzen, bedagt konde worden, en dat hy,

uit hoogagting voor de 'Èwhfers\ dat volk wilde

toeftaan, hertelling hunner goederen te maaken, en

dan uit zyne Staatcn laaten vertrekken.

De Zzvilferfche Gezanten begrypende, dat de

Waldenzen, zonder Bevelhebbers en welgeregelde

Krygsbcnden ,
tegen de verè'cnigde oorlogsmagten

van Frankryk en Savoye niet beftand zynde, 'er

niets beter bedagt kon worden , dan hun te raaden

hun Vaderland maar te verlaaten , en naar een goed

heenkomen om te zien, lieten deezen voorflag aan

de IValdenzen doen, die decze zaak van zo groot

gewigt bevonden , dat zy ecne algemeene Verga :

dering, ter pverweeginge deezer harde voorwaarde,

lieten beleggen. De Zvjitferfche Gezanten verzog-

ten daarop ccnen vrygclcibrief voor eenige Walden-

zen',

(*) De Hertog van §avoye was toen zo veel als een Vafal van

Frankryk. Keiszler. fchryft ook de fcliuld der verdryvins aan

den Koning van dat Ryk toe ; in zyne Réizen i. ft. U. 262.



DER WALDENZEN. 9^

zen , die hun den uitflag der Vergadcringe brengen

zouden, het geen het Turinfche Hof weigerde. De
nood dwong hen dan, hunnen Geheimfchryver naar

Angrogne te zenden , die de Waldenzen aldaar

zeer verdeeld vondt. Negen Leeraars onderfchrec-

ven eenen brief, dien zy den Geheimfchryver te-

rug gaven, waarin zy de gevaaren, en onoverko-

melyke zwarigheden, in 't verhaten van hun Va-

derland , en als ballingen in vreemde Landen om re

zwerven , openleiden , laatende egtcr alles aan het

wys beftier der Gezanten over. Na den ontvang

van deezen brief, en ryp overleg , vervoegden zich

de Gezanten by den Hertog, vraagende voor dé

Waldenzen vryheid van te moogen vertrekken ;

waarop geantwoord werdt dat zy, onderdaanen

„ zynde, dit verzoek, als eene genade, welke zy

„ van hunnen Vorft baden , zeiven moeften koomen

„ doen ". Deeze handelwys , zo ftrydïg met het

voorig gedrag , verbaasde grootlyks de Gezanten.

De Raad ter Geloofsvoortplanting , welke in deeze

zaaken het beftier hadt, beoogde hierin niets meer,

dan gelegenheid te hebben , om met de ongewapen-

de en om genade biddende Waldenzen , naar wel-

gevallen , om te fpringen. De Zwitferfche Gezan-

ten, dit woelen merkende, zonden, op nieuw, dit

berigt , door hunnen Geheimfchryver , naar de

Valcyen ; dan gelyk 'er veelen , het vertrekken nooit

in den zin gehad hadden, en anderen door deeze

tcgenftrydige handelwys hunner vyanden , in kwaad

vermoeden gebragt waren , zo kon de Vergadering

der Waldenzen tot geen algemeen befluit koomen.

Dee-
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Dceze verdeeldheid was, ten Hove, by uitftek aan-

genaam, en werdt, als een gewisfen grond tot hun

aanftaande verderf, aangemerkt. Men liet dan ook

niet na , door omgekogte perfoonen , dceze ver-

deeldheid meer en meer aan te ftooken; ten wel-

ken einde men, den negenden van Grasmaand, een

uitvoerig Plakaat, buiten kennis der Afgezanten,

Jiet afkondigen , waarin men den Waldenzen , na

hen zeer gelafterd te hebben, aanzeide, ongewa-

pend , uit 's Hertogs Staatcn te moeten vertrek-

ken.

Dit ellendig Volk dan bevindende, dat men nooit

in den zin hadt gehadt, een veilig vertrek te ver-

gunnen j dewyl de inhoud van het Plakaat genoeg-

zaam leerde , dat men hunnen geheelen ondergang be-

flooten hadt, nam, na de afkondiging, voor, de

gegeeven vryheid niet aan te neemen ; maar hunner

Vaderen voorbeeld te volgen , en den uitflag hun-

ner zaak der Goddelyke Voorzienigheid aan te be-

velen. Dus diende dit Plakaat , ingerigt om hen

onderling te verdcelen , thans om hunne vereeni-

ging algemeen te bewerken.

En indedaad , hoe konden zy befluiten hunne

Kerken , aan den Alierhoogften God toegewyd , met

eigen' handen, volgens den eifch van dat Plakaat,

af tc breeken ; hunne wapenen neder te leggen

;

hun Vaderland voor Priefteren en Monniken open

te zetten; en aan een leger krygsknegten , 't welk

hen buiten hun Vaderland zou geleiden , zich over

te geeven ? vreezende niet ten onregte , gelyk de

aitkomft daarna geleerd heeft , dat het laatfte al-

leen
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feen een dekmantel ware, om hen als dan, gelyk

een weerloos flagtoffer •> door de handen van bloed-

gierige legerkncgtcn op eens af te maakem

Dit befluit zonden zy aan de Zmiferfcbe Gezan-

ten, en baden hun op betere voorwaarden aan te

houden : dan niets was 'er *te verkrygen , zo lang

zy het geweer niet neder leiden* Dit was een

duidelyk bewys, dat men hen zogt te ontwapenen,

en als dan , zonder flag of floot , te verdelgen* Zy
namen daarom een befluit, om zich tegerts allen aanval

te verdeedigen , waarin zy door het volgende geval

werden verfterkt. Drie dagen na de afkondiging

van het Plakaat, gingen eenige IValdenzen , voor-

necmens zynde te vertrekken , den Gouverneur een

vrygeleide verzoeken ; edoch , onder voorwendfel

,

dat zy niet alleen mogten weggaan , maar wagten

moeften , tot dat de anderen mede vertrokken

,

werdt hun dat geweigerd» IntufTchen wierp men
anderen , die men , te vergeefs , tot het omhelzen

van den Roomfchen Godsdienft hadt aangezogt, in

de gevangenis. In Ziuitferland fehynt men , met ver-

wondering gehoord te hebben het genoomen be-

fluit der Waldenzen, van te willen blyven, en zich

te verdedigen in de Valeyen ; want uit een eigen-

handigen brief, gefchreeven door de geleerde J.

H. Heideggerus , te Zarich , den 30 van Lente-

maand deezes jnars, aan den beroemden Jurieu,

Hoogleeraar en Predikant te Rotterdam, blykt my
niet alleen, dat de Hertog hen uit de gevangenis

wilde loslaaten, en uit zyn Land verzenden; maar

eok dat de Zwitfers reeds allerleie toebereidfels

G maak-;
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maakten , om , gelyk hy zegt , de droevige over-

blyfkls der ÏVakknzen te ontvangen. Heideggerus

deedt aqer veel moeite in die zaak, en gaf ook van

alles berigt aan den ilollandfchen Gezant te Re-

gensburg, die zich nu in den Haag bevondt.

In dien uiterftcn nood hielden de Waldenzen den

negentienden van Grasmaand , eene algemeene Ver-

gadering te Rochcplatte, waarin men eenpaarig be-

floot in de Valeyen te zullen blyven , en dat alle

Leeraars, den volgenden dag des Heeren , naar

omftandigheden van zaaken en tyden , zouden pre-

diken, en het Avondmaal uitdeelen.

Ondertuflchen trok de Hertog te velde , en hieldt

eene heirfchouvving , op eene vlakte aan den voet

der Alpen ; voornemens zynde , als de agt dagen

,

tot nederiegging der wapenen, in het Plakaat

bepaald , geëindigd zouden zyn , de Valeyen aan

te taften. De Waldetizen , byna vyfé'ntwintig hon-

derd mannen fterk , verfchanften zich , zo goed als

zy konden; gelyk een volk, zonder Bevelhebbers,

en in de Krygskunde onervaren , in tyd van nood

gewoon is te doen, bygevolg niet zonder misdagen.

Een van deezen was, alle hunne poften te gelyk te

willen verdeedigen , in nood de uiterften te verha-

ten , en als dan zich alleen op de Bergen te verfter-

ken.

Op den tweeëntwintigften van Grasmaand, de

dag tot den aanval beftemd , trok het Franfcbe Le-

ger, onder het bevel van Catinat, Gouverneur

van Ca/al, twee uuren vóór den dageraad , onder

flambouwlicht , naar de Valeyen van Peroufe en St.

Mar*
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Martin. Een gedeelte van het Leger taftte de ver-

fchanzingen der Waldenzen te St. Germain aan.

Zesmaal fterker zynde dan hunne tegenparty, dag-

ten de vyanden niet afgcilaagen te zullen worden *

het geen egter gefchiedde : met zwaar verlies na

den eerften aanval moetende aftrekken , vielen de

Waldenzen op hen uit, en zy, op zo ftoute daad

niet bedagt, werden tot in de vlakte van Clufon

verdreeven , met verlies van vyfhonderd mannen

,

volgens hunne eigene erkentenis, tervvyl de Wal-

denzen alleen twee dooden en eenige gekwetften

telden. In een eigenhandigen brief van Gaubbier ,

een der gevlugte Predikanten uit Frankrijk , na de

verbreking van 't Edid van Nantcs, ten dien tyde

uit Berlin , aan den Prof. Jurieu te Rotterdam

gefchreeven, heb ik van den dapperen tegenweer

der Waldenzen geleezen. Hy drukt 'er zich dus

ontrent uit : wy ontvangen alle dagen zekere ty-

ding aangaande de Waldenzen: zy gaan voort zich

zeer kloekmoedig te befchermen , dat hunne Vyan-

den reeds duur heeft komen te ftaan. Dit belet eg-

ter niet, dat ik geloove,dat ze eindelyk zullen moe-

ten bezvvyken , ten zy een buitengewoon hulpmid-

del van den Hemel hen verloffe.

Een ander deel van 's Konings Leger trok te-

gens de Valey van St. Martin op ; doch de Wal'

denzen, niet denkende, aldaar, aangetaft te zullen

worden , wyl zy volle onderwerping en gehoorzaam-

heid aan het Plakaat beloofd hadden, en daarom

op weérftand niet bedagt waren , leiden de wape-

nen neer, en baden om genade : doch de Fran-

G a [chm x
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fcben , verbitterd wegens het verlies, te Si. Ger-

main geleeden , vermoordden , pionderden en ver-

nielden met de uiterfte wreedheid , al wat hun
ontmoette. Catinat beklom daarop de Bergen,

die Si. Martin van Peroufe fcheiden , en ging zich

te Pramol legeren; terwyl zyne krygsbenden den

jammerlykften moord onder ouden en jongen , zon-

der verfchooning
, aanrigttcn. De beroemde Ar-

naud, van wien in het vervolg veel zal gefproo-

ken worden , gaf, ter deezer gelegenheid , met eene

kleine bende, proeven zyner dapperheid.

Het Leger des Hertogs , in verfcheiden' benden

verdeeld , viel op de verfchanzingen der Walden-

zen, die in de Valeyen van Lucern en Angrogne,

waren , aan , gebruikende ten dien einde zwaar ge-

fchut , waar door de Waldenzen genoodzaakt wer-

den dezelven te verhaten , en naar eenen voordee-

ligen poft te rug te wyken : by welke gelegenheid

de vyand veele huizen , onderweg , verbrandde

,

waarna zy op eene Schans aanvielen ; doch met ver-

lies van drie honderd man afgeflaagen werden. Nu
hoorende, dat de Valeye van St. Martin zich hadt

overgegeeven , als ook dat de Hertog met het ge-

heele Leger, voor, en de Franfche krygsmagt hen,

agter, zoude aantaften , oordeelden zy allcrbeft,

zich , op verzekering van eene algemeene vergiffe-

nis, aan Don Gamuel , 's Hertogs Oom, over

te geeven ; ontvangende daarvan een fchriftelyke

verzekering, uit naam des laatften getekend.

Deeze belofte kwam men weinig na; want, na

de overgaaf, nam men ze alle gevangen, en bragt

ze



DER WALDE' NZEN. 101

ze naar Lucern, onder voonvendfel, dat zy zich

aldaar, plegtiglyk, aan den Hertog moeiten onder-

werpen. Daarop gaf men eene ontmcnlchte woede

,

tegens vrouwen en kinders , den loflen teugel. De
baldaadjge tooraelooze krygsknegten bedrceven 'er

toch zulke daaden van ongehoorde wreedheid en

ontugt, dat de fchaamte ons verbiedt dezelven in

dit verhaal plaats te gunnen.

De duifternis van den opkomenden nagt begun-

ftigde de vlugt,ai de ontfnapping van fommigcn,die

kort daarna Don Gabriel lieten verzoeken de

vyandlykheden te ftaaken,en hunne gevangen' Broe-

ders, op vrye voeten, te ftellen ; maar hy verwaar-

digde hun niet een antwoord te rug te zenden.

Na deeze overwinning , of liever , na deeze

trouwlooze handelwys , veroverden de Vyanden de

overige poften , en verklaarden daarop , dat al wie

wilde afvallen , en Roomfch worden , in de vrye

bezitting zyner vvooninge en goederen herftcld zou-

de worden.

Meer andere Wahlcnzen, hiervan nog niet be-

rigt , verlieten zich mede op de trouw der Vyan-

den , en de aanbieding van vergiffenis , hun ge-

daan; doch zy werden, gelyk de voorigen, behan-

deld : ouden en jongen , de Leeraars niet uitgezon-

derd , werden gevangen genoomen , gebonden en

voortgefleept : wie niet konden volgen , ftict men
van de hoogfte fteenrotzen naar beneden , waar-

door hunne lighaamen, met groot geweld op laage

rotzen nederplolfende , van een gefchcurd werden ,

en van daar voortgefmakt zynde , bleeven de lede-

G 3 maa-
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maaten, beneden, in de takken der boomen han-

gen.

De Franfchen te Pramol gedroegen zich niet be-

fchaafder. Sommige omgekogte Bedriegers brag-

ten aan die van Pneumian tyding, dat de Valeyert

van Lucern en Angrogne zich, op de genade van

haaren Vorft , hadden overgegeeven , en daarin

ook aangenoomen waren ; zo dat het nu alleen aan

hun ftondt den oorlog te eindigen , welken zy ook

alleen niet konden uithouden , en voortzetten. Dit

lokkend voorftel bewoog hen, van den Franfchen

Generaal den vrede te fmeeken , die hun ook ge-

geven werdt; zweerendc deezen Bevelhebber met

duuren eede , dat ze allen , onverhinderd , in hun-

ne wooningen konden terug keercn. Hierop zich

verlaatende , gaven zy zich over ; maar hoe ras ver-

anderde hunne blydfchap , over de gegeevene ver-

zekering , in overgroot berouw ? Men zonderde

de mannen van de vrouwen , en de kinderen af,

die aanftonds aan de woede der dolle krygsknegten

werden overgegeeven; terwyl Catinat zich hei-

melyk verftak, om de bittere klagten der bedroo-

gen' Waldenzen , over de yffelyke wreedheden , en

de verbreeking van het bezwooren verdrag niet aan

te hooren.

Dus werden de Waldenzen de flagtoffers hunner

Vyanden, era als rebellen aangemerkt, fchoon zy

niets bedreeven hadden, dan alleen ondemoomen

zich te verdeedigen tegens de onregtveerdige on-

derdrukking van den Raad ter Geloofsvoortplan-

ting, — Dus werdt de Hertog door de Leden van

den
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den gemelden Raad ten deele misleid , en ten deele

door Frankryks gezag tot onaangenaame uitvoerin-

gen van zaaken genoodzaakt. Dus werden getrou-

we onderdaanen , door verkeerde Staatkunde en

vervolgluft, aan het verderf opgeofferd. Rampza-

lige toeftand voor eenen Vorft en een Volk ! met

geene genoegzaame traanen te bejammeren.

Men floot, hierna, de gebonden' en wecrlooze

IFaldenzen in verfcheiden' gevangenhuizen op; on-

der 't onnoozel voorwendfel van hen , ten gelegenen

tyde, tot den Hertog te zullen brengen, om zyne

genade af te bidden. Bloedverwanten fcheidde men
van eikanderen ; den Vader ontdeedt men van den

Zoon; der Moeder ontrukte men de Dogter; den

Man fcheurde men uit de armen zyner teéïlieven-

de Vrouw ; ten einde de een den anderen , in zulke

zwaare tegenfpoeden , trooften nog verfterken zou-

de. Kleene kinders werden niet opgeflooten ; maar in

de huizen der Roomfchen verdeeld , om ze van

hunne Ouders te fcheiden, en in den Roomfchen

Godsdienft op te voeden.

Een groot getal Waldenzen van Villars, en ande-

re plaatzen, ziende de trouwloosheid hunner vyan-

den, wilden zich niet overgeeven; doch de aller-

kragtigfte verzekeringen ontvangende, dat men hun-

ne Broeders wel haaft uit de gevangenis ontdaan

zoude , lieten zy zich gezeggen , en ondergingen daar-

op het zelfde lot van gevangeneeming ,
gelyk de

anderen. Door gelyke beloften werden zy , die in

Lucern noch twee poften inhielden, verleid. Zelfs

Bobi> dat eerft den vyand dwong te wyken, en

G 4 lan-
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langen tyd aan de vleijende aanzoeken ter overgaaf

geen gehoor leende , bukte eindelyk , 't zy door de

overmagt, 't zy door het voorbeeld hunner Broede-

ren , 't zy door duure eeden , ter zyner overree-

ding, door de vyandcn gezvvooren.

Dus kreeg men twaalf duizend Waldenzen , en

daar onder negen Leeraars in handen. Twee dui-

zend Kinders werden onder de Roomfchen ver-

deeld , en hunner zorge , ter opvoeding in die

dwaallecre , aanbevoolen. Hierna verklaarde men

hunne goederen verbeurd. En dat vermaarde Volk,

't welk nooit door wapenen hadt kunnen over-

wonnen worden, werdt, door goede woorden, en

duur bezwooren' beloften in 's Hcrtogs naam, ten

val gebragt. Men ontvolkte, dus, de Valeyen van

derzelver oude Inwooners. Het glansryk Evange-

lielicht zo vcele Eeuwen hier gefcheenen hebben-

de , werdt , dus eindelyk , door deeze kinders der

duifternis in Piemonts Valeyen uitgeblufcht. Trouw-

loosheid en wreedheid voerden triomf over de on-

fchuldige en weerloozc Dallieden. Edelmoedigheid

en menfchlievcnheid waren toch onbekende hoe-

danigheden by de Vervolgers. De Godsdienft ,

de zuivere en onbevlekte Godsdienft was oorzaak

deezer geweldige onderdrukking , welke het hart

van mededogende Chriftenen moet doen fmelten.

Het vertrouwen, dat ze hunnen Vorft fchuldig wa-

ren, en waar op zich alle onderdaancn verlaaten

moeten, was de bron hunner ellende.

De Raad ter Voortplanting des Geloofs volvoer-

de dus, al juichende, het gemaakte plan ter ver-

me-
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nielinge deezer ongelukkigcn. Baldaadige, onge-

temde krygsknegten koelden hunnen moed met het

vermoorden van onnozele wigten , en weerlooze

vrouwen ; na dat deezen , alvoorens , dcrzclvcr

brooddronkenheid en ontugt ten docle hadden moe-

ten ftaan. In de Valeyen van St. Martin hieuwen zy

veele kinders in kleine ftukken. Oude lieden ftort-

te men van hooge rotzen, die op den laagen har-

den grond, verpletterd, nederkwamen. Eene me-

nigte hing men aan de naafte boomen op , of ze

werden op eene andere wyze om het leeven gebragt.

Wilden wy eene reeks van andere ftaaJen hunner

byzondere wreedheden optellen , een geheel boek

zou daartoe naauwlyks toereiken. Indien het ons

eenig nut zoude geevcn, konden wy de Naamen

der geenen , die , by hunnen laatftcn ademtogt , de

duidclykfte bewyzen van blakende Godsvrugt ga-

ven , alhier eene plaats vergunnen ; doch wat zou

ons dceze optelling baaten , nadien de bloote naa-

men ons deeze perzoonen niet kenbaar kunnen maa-

ken ? Zy {laan gefebrecven in bet boek des levens des

Lams Gods.

Nu waren 'er niet dan weinige Inwooners in de

verwoefte en ontvolkte Valeyen overgebleeven

,

die, den dood boven de flaverny beminnende, en

van geene vrede's voortellingen willende hooren

,

zich wyd en zyd verfpreid bevonden : en hoewel

sy , nadien het Leger tuflehen beiden lag , niets

van eikanderen wiftcn , namen zy egter , ten zelfden

tyde, een overeenftemmend voorneemen, waardig

cenen onfterffelyken lof.

G 5 L*ng
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Lang naamelyk hielden deezen zich verborgen,

fchuilende op de bergen , om in 's vyands handen ,

die dagelyks veele kleene benden op hen afzondt

,

niet te vallen. Zy (tonden , met eene vervvonderlyke

ftandvaftigheid , de zwaarfte afmattingen , en de el-

lende van eenen geweldigen honger uit; zich menig-

maal behelpende met het gras van het veld te ee-

ten, of met de honden, die, met de onbegraaven'

lighaamen der vermoorde JValdcnzen, hunnen buik

kwamen vullen, te vangen, en ten fpyze te gebrui-

ken. De kleine terugwyking van het Franfche le-

ger gaf den geenen, die zich in de fchuilplaatzen

der Valeye Lucem verftooken hadden , eenigen

ademtogt. Na dat deezen cindelyk byecn gekomen

waren, maakten zy een getal van tweeënveertig

mannen , met eenige vrouwen en kinders , uit.

Dringend gebrek noodzaakte hen , dagelyks , op

roof uit te gaan , by welke gelegenheid zy eene

menigte Savoyaarden , die zich in de Valeyen wil-

den nederzetten , doodfloegen , en , eenige maanden

lang, zulke ftoute en dappere daaden bedreeven,

dat de Vyand , om van hunne laftige overvallen

bevryd te zyn, zelfs gedwongen was hun eenigen

leeftogt te zenden. Het Turinfche. Hof verneemen-

de, dat men deezen niet kon verdryven, liet hun,

onder de hand , vrygeleide aanbieden , om te gaan

waar zy wilden : maar zy , wantrouwende hunne

vyanden, die hunne gevangen' Broeders niet wilden

loslaaten, verwierpen deezen voorflng, zonder eenig

beraad te neemen. Men herhaalde egter, eenigen

tyd daarna, dit verzoek, met deezen nieuwen aan-

drang
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drang , dat de Hertog de gevangenen nimmer zoude

loslaaten , ten ware zy de wapenen neer leiden en

vertrokken. Deeze bedreiging , en het droevig uit-

zigt van den naderenden winter , die hun geenen

leeftogt verfchaffen kon , noodzaakten hen daartoe

,

onder bedongene voorwaarde, dat men hunne Ou-

ders , zonder welken zy niet wilden gaan , los laa-

ten , en met vrouwen , kinders , wapenen , en draag-

baare goederen, ongeftoord zou laaten vertrekken.

Zy verdeelden zich daarop in twee hoopen : de twee-

de hieldt de overgcgeeven' Gyzelaars in handen , tot

dat de eerfte troep , behouden , in Zzvitferland zou

aangekomen zyn ; en dit berigt. ingekomen zynde

,

gaf men, aan de eerfte, andere Gyzelaars, tot dat

eok de tweede hoop , onverhinderd , in dat Land

voet gezet zou hebben. Anderen uit St. Martim

Valeye , van deezen niets weetende , bedongen ge-

lyken aftogt, en ontkwamen, langs deezen weg,

eene ellendige gevangenis.

Keeren wy nu weder tot de gevangenen. Dee-

zen, fchoon van den marteldood bevryd, konden

egter van geen geluk fpreeken: zy zugtten onder

de dagelykfchc kwellingen , door Priefters en Mon-

niken hun aangedaan , om hen tot het afzweeren

van den Godsdienft te bewegen. Dit lyden , dit

gekerm floeg over tot in Zuitfcrïand', en noopte

de Cantoris naar Turin te fchryven, en 't ontflag

dier ellendigen te verzoeken. Maar geen gehoor

aldaar vindende , befloot men , in eene daar toe

belegde Vergadering te Arau, in Herfftmaand

van
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van 't jaar 1686 , Gezanten te zenden aan den

Graave van Govon, Ambafladeur van den Hertog

van Savoye te Lucern in Zwitferland , niet wien

zy , na veele woordenwiftelingen , dit verdrag trof-

fen: „ de Hertog zal alle gevangenen doen klee-

„ den, op vrye voeten ftellen, en op eigen' kos-

„ ten tot aan de grenzen van Zwitferland laaten

„ begeleiden. De Zwitfers zullen hen daar ontvan-

„ gen, en in 't midden hunnes Lands doen vvoo-

„ nen, op dat zy nimmer in Piemont wederkee-

„ ren "
, — Heideggerus gaf een omftandig be-

rigt van den toeftand der ellendige JValdenzen, in

eenen eigenhandigen Brief van den 22 der Wyn-
niaand deezes jaars 1686, aan den beroemden Ju-

rieu, waarin hy zegt: dat de Zwitferfche Can-

toris foortgelyk verhaal aan de Staaten van Hol-

land en den Keurvorft van Brandenburg gezon-

den , en hem belaft hadden ten eerften aan ge-

melden Jurieu te fehryven , en te verzoe-

ken , de belangen van dat verdrukte Volk by 's

Lands Staaten te willen voorftaan , met belofte

,

dat men 's Hertogs befluit bekend zynde , eenen

Gezant aan de Staaten van Holland zou toe-

fchikken, om daarover te handelen. Na
cenige nieuwe zwarigheden , daarna door den Her-

tog geopperd, met moeite uit den weg geruimd

te hebben, werden eindelyk de gevangenhuizen,

in een flegt winterfaifoen , opengezet , zo dat

,

wie niet door de ellende der gevangenis geftorven

ware, nu door de onbruikbaare wegen fcheen om

hals
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hals tc zullen geraaken. Doch laat ons eerft zien

,

hoe zy , zints hunne overgaaf, in die Kerkers ont-

haald waren.

Het heeft veele moeite in , eene levendige afte-

kening der ellende, negen maanden in de gevangen-

huizen geleeden, tc maaken. Verbeeldt u twaalf

duizend Mcnfchen , zo Mannen als Vrouwen en

Kinders , in veertien naauwe gevangenhuizen op-

geflooten, en daar behandeld, naar gelange hunne

Cipiers barmhartigheid hadden overgehouden. Som-

migen onthaalden de gevangenen op water en

brood : anderen wierpen hun flegt zwart brood toe

,

gekneed met medderagtig water , uit de gooten der

ftraaten gefchept , waarin dikwils glas , kalk of

ftecn gevonden werdt: eenigen reikten dcezen el-

lendigen ftinkend water toe; en fommigen dwong

men dat te haaien uit vuile bakken , waar uit de

beeften dronken. Men gaf het hun, op valt geitel-

de uuren van den dag , en niet , wanneer zy dorft

hadden, te drinken, 't geen veelen deedt fterven.

Zy mocflen op harde planken zonder bedden flaa-

pen , of, als men hen zagter wilde leggen , reikte

men hen verrot ftroo toe. De gevangenhuizen wa-

ren zo eng voor decze menigte, dat zy zich naauw-

lyks konden verroeren , en wanneer "er een ftierf

,

'tgeen dagelyks gebeurde, zette men aanltonds een

ander in zyne plaats. De verflikkende zomerhitte

,

de bedompte vertrekken , en gebrek van fchoon

linnen deeden het ongedierte, dat d;ig en nagt de

gevangenen kwelde, en hun den flaap benam, ge-

weldig vermeerderen. Sommigen werden door «de

wor-
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wormen geëcten, en de bovenhuid hunner lichaa*

men verrotte , in welken jammerlyken ftaat men

deeze lyders liet leggen, tot dat de ontfermende

dood een einde van dit bitter leven maakte , en

hen in eene onftoorbaare ruft overbragt. De koude

des winters, welke hier ftreng is, kwelde hen zo

zeer als de brandende zomerhitte. De onbarmharti-

ge Cipiers onthielden hun vuur en dekfel , en zy

,

die , op bovenvertrekken zonder venfters , geflooten

zaten, ftonden aan alle ongemakken der buitenlugt,

dag en nagt, bloot. Men weigerde hun kaarfen,

eene zo lieflyke en min koftbaare verkwikking in

lange winteravonden ; zo dat zy , wanneer de Zon
laat op- en vroeg onderging, meeft in het donker

leefden. De kranken geen mededoogen kunnende

verwerven, ftierven deswegen zonder geneesmidde-

len , laafFenis en oppasfing. Somtyds bragt men hen

in open' plaatzen , waar ze aan alle ongemakken der

lust, aan de woede der winden , en de koude van

den fneeuvv bloot ftonden : eene wreedheid eenig-

zins liefderyk , om dat ze zelden naliet een fpoedig

einde van het rampzalig leven te maaken, en het

zelve met het eeuwige te verwiflelen. Men ont-

hieldt der Kraamvrouwen den byftand der Vroed-

vrouwen, het geen haaren dood, en tevens die der

Kinderen, op het oogenblik, dat ze begonnen te

leeven , ten gevolge hadt. Eene menigte onnoozele

wigten , met de Kinderziekte aangetaft , leide men

neder op laage en vogtige plaatzcn , of onder de goo-

ten der huizen. Liefdaadige Lieden, die, door zo

groote ellende bewoogen , eenig zagt voedfel aan de

kran-
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Kranken wilden brengen, ftiet men van de gevan-

genhuizen weg, en wie over deeze of geene ruu-

we behandeling wilde klaagen , werdt door fcheld-

woorden en itokflagen tot ftilzwygen gedrongen.

Gebrek aan verfche lugt, gemis van beweeging , het

ontbeeren van goed voedfel, en verfchooning van

linnen ontllak alle gevangenhuizen met ziekten, en

veroorzaakte, dat men veeltyds tullchen de vyftig

cn zeftig kranken in één vertrek , ten zelfden tyde

,

telde. In één gevangenhuis , waar men zes honderd

lieden opgeflooten hadt , bleeven 'er niet meer dan

twaalf overig. Byna alle Vrouwen en Kinders zyn

in alle gevangenhuizen geftorven , en niet dan de

fterkfte van lighaam overgebleeven.

Laat ik een einde van deeze treurtooneelen maa-

ken; hoewel 'er alleen eene ruuwe fchets deezer

onmenlchlyke behandeling gegeeven is , en flegts

zeggen, dat ze in deezen deerlyken Haat gebragt wa-

ren, toen de Hertog van Savoye, ongetwyfeld on-

kundig van derzelver naaren toeftand , gelyk men

gewoon was, dien, zoo veel men kon, voor hem
te verbergen , bevel gaf, om hen los te laaten , en

naar Zivitfcrland te doen vertrekken. Eene wel-

daad, die de Zwitferfche Gezanten, gelyk boven

gezegd is , van den Graave van Govox verkreegen

hadden.

Deeze loslating ging dus te werk. Eenigen der

geenen, die, in tyden van onweerilaanbaare moe-

deloosheid , beloofd hadden , van Godsdienft te zul-

len veranderen
, mogten niet in Piemont blyven

;

dewyl hunne beloften , in nood gedaan , van geene

kragt
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kragt gerekend werden. Schoon men anderen den

afval toeftondt , werden ze niet , gelyk beloofd was,

in hunne wooningen herfteld; maar naar de Heer-

Jykheid Vtrceüi (*), de onvrugtbaarfte ftreek van

Piemont , gevanglyk weggevoerd. De ginfch en

hier verftrooide Kinders, hunner Ouderen verlos-

fing hoorende , en niet willende hen verhaten ,

hieidt men met geweld terug , gelyk ook andere

gevangenen , aan wien 's Hertogs bevel niet was

aangekondigd , fchoon het eene algemeene verlos-

fing behelsde.

Dewyl 'er meer dan agt duizend in de gevangenis

geftorven waren door de ellende, weinigen afgeval-

len, en de Kinders met eenige anderen terug ge-

houden werden , vertrokken 'er niet meer dan drie

duizend Waldtnzcn , in Wintermaand van 't jaar

1686. Geen wonder.' de vervolgzugt weet de volk-

rykfte Landen ras te ontvolken. Het vernuft der

boozen is hiertoe meeftal wél gefleepen. — Dceze

overgcblcevenen, het kleen overfchot van zo veele

braave Lieden, deedt men by troepen, alle bege-

leid door 's Hertogs Bevelhebbers en Krygskneg-

ten , de wyk neemen naar Gaieve ; kwalyk , indedaad,

van alles voorzien op zulken zwaaren togt: want,

in plaats van wél gekleed uit te gaan in dit ruu-

we jaarfaifoen, volgens het verdrag, door de Zrtuti-

feri met den Graave van Govon gemaakt, hadt men

hun niet dan eenige oude vodden gegeeven. Dus

ftier-

(*) De Rivier Se/Ia fcheidt deeze Heerlykheid van het Mila

)

neel'clie. De HoofdfcaJ is VercsUL
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ftierven 'er door de koude, in éénen nagt, op den

weg , meer dan honderd vyftig van de geenen , die

te Mondovi gevangen hadden gezeeten. Hunne on-

barmhartige geleiders deeden hun eenen weg van

vier of vyf uuren , door diepen fneeuw , en over

gladde yflfchollen , zonder ergens te moogen ruften

,

afleggen , waar door deeze verzwakte Lieden be-

zweeken. Andere Waldenzen , die te Fofano (*)

waren opgeflooten geweeft , na den nagt te Novale-

fe, aan den voet des Bergs Senis (f), doorgebragt

te hebben , willende voorttrekken , toonden den

Bevelhebber, die hen begeleide, het onweer, dat

zich op de Berg verhief, biddende , dat hy zo vee-

Ie raagtelooze menfchen , aan dat onvermydelyk ge-

vaar, niet wilde blootftellen, en alleen zo lang wag-

ten , tot dat het voorby gedreeven ware : dan deeze,

onverbiddelyk zynde, dwong hen, op ftaanden voet,

te vertrekken, het welk dien uitflag hadt, dat 'er

aesëntachtig Waldenzen , zynde of oude Lieden

,

of zwakke Vrouwen en magtelooze Kinders, het

leven verlooren, en tot eene prooi voor 't wild ge-

dierte bleeven liggen. Een andere troep Waldenzen y

en verfcheiden' Kooplieden , die , daarna, langs dee-

zen

(*) Een Stad in 't Carreefche Gebied , aan de Rivier Stura.

(t) Hoewel veelen van oordeel zyn , dat Hannibal zynen won-

derbaaren togt over den Berg Vifo, die tegen het Zuiden van het

Dal van Uturn ligt, gedaan hebbe; (tellen anderen, met meet

waarfchjnlykbeid , vaft , dat die vermaarde Veldheer over den

Berg Senis 'm Italië» gekomen zy. De weg, door de Klippen al-

daar heen gehouwen, is byna twee uuren lang, en geheel duis-

ter. J. C. Keiszler Reizen , 1. St. bi, ac6".

H
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zen weg getrokken zyn, hebben deeze lyken
, op

den fneeuw uitgeftrekt liggende, gevonden, hou-

dende noch de ontzielde Moeders de geftorven' Kin-

ders in haare ftyf beftorven' armen.

Men moet egter,om der waarheid hulde te doen,

erkennen, dat andere Bevelhebbers des Hertogs,

meer gedagtig aan de voorbeelden der doorlugtigfte

Veldheeren, gelyk aan die van Hannibal, en

Scipio den Afrikaner, welken in deeze waereld-

oorden geoorlogd hebben, hunnen heldenmoed niet

betoonden in het afdryven , en kwellen deezer arme

Dallieden ; maar veel eer dezelven met alle barm-

hartigheid begeleid hebben. Deeze lof behoort hun

toe.

Ten deezen tyde verlieten dan de ongelukkige

Waldenzen het vermaarde Piemont , hun bemind

Vaderland, en hunne geliefde wooningen, om als

ballingen in de waereld om te zwerven , en , oog-

fchynlyk, de plaats hunner geboorte nimmermeer

weder te zien. Zo zeiden zy dan hun Land vaarwel

,

en gaven zich over aan God, dien zy, in alle hun-

ne wederwaardigheden , niet nalieten te dienen,

reizende nu, gelyk de Aartsvader Abraham, niet we-

iendc , waar hy komen zoude.

Savoye doorgetrokken hebbende , en op de gren-

zen van Zwilferland gekomen zynde , toog hun ge-

leide terug , en zy, nu niet meer dan vyfë'ntwintig

honderd, zo mannen als vrouwen, fterk, kwamen,
op het einde van Wintermaand, te Gcneve aan.

Deerniswaardig was de toeltand , waarin de Geneef-

fche Burgers hen vonden. Wy zyn onmagtig onzen

Lee-
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Leezeren daarvan eene afbeelding , overeenkomftig

met de waarheid der zaake, te geeven. De gehee-

le Stad was in oproer, toen deeze afgefloofde Bal-

lingen, met vodden omhangen, aldaar inkwamen.

TufTchcn beide Stadspoorten zag men verfcheiden'

van vermoeidheid nederzygen , en fterven, vindende

een einde van H leven aan 't begin hunner vryheid.

Anderen , byna zonder kleederen en fchoenen , wa-

ren zo kragteloos , dat men meende , dat ze , in de

armen der mededoogende Genevoifen , den adem zou-

den uitbhazen. De ftrenge koude hadt fommigen

zo bevangen, dat ze , fbraakeloos, den weenenden

Inwooneren der Stad niet konden antwoorden, nog

met hunne verftyfde handen aanneemen , dat ter

verwarming werdt gegeeven. Na dat de eene

troep na de andere hier was aangekomen , zag men

eene verandering in dit treurig fchouwfpel. Eerft

hadden ze op zich zeiven en hunne ellende gedagt

;

maar nu, eenigen hunner Landgenooten , in negen

maanden niet gezien, hier wedervindende, hoorde

men den Vader naar zyne beminde Echtvriendin,

de Vrouw naar haaren getrouwen Man , de Kin-

ders naar hunne Ouders, de teêrlievende Ouders

naar hunne Kinders, die eertyds op hunnen fchoot

gedarteld hadden, en de hoop der Vaderen ge-

weeft waren, vraagen; elk even nieuwsgierig om
iets van zyne bloedverwanten en vrienden te hoo-

ren. Deeze treurige vertooning werdt voltooid door

de bittere berigten , waar mede de algemeene

nieuwsgierigheid , helaas ! al te zeer voldaan werdt.

Weinigen toch hoorden ,met den ftokouden Aartsva-

H a der
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der Jakob, dat hunne Jofefs nog leefden: byna alle

harten werden door het een of ander droevig

nieuws overftelpt. Hier hoorden de Kinders , dat

zy ouderloos , en de Ouders , dat zy kinderloos in

de waereld waren geworden. De hoop , de ydele

hoop veeier vrouwen , dat haare mannen , van wel-

ken zy, in andere gevangeniflen opgeflooten, ge-

fcheiden waren geweeft , noch leefden , verdween

eensklaps door het getuigenis van anderen , dat ze

,

aan hunne zyde , in de gevangenis , door de ellende

bezweeken , en geftorven waren. Zo vernam de één

het bitterfte verlies van den anderen. Zo hoorden

zy , dat ze gewenfcht hadden nimmermeer te hooren.

De Vader vernam hier de eerfte tyding van den

dood zyner Vrouw, of zyner Kinderen; de Broe-

der die der Sufter ; de Sufter die des Broeders ;

met één woord , na zo veele ellende ontworfteld , en

in een vry Land aangekomen te zyn , werdt de

lugt , in plaats van met Lofzangen , vervuld met

gekerm en geklag: die kermen kon, kermde; an-

deren overftelpt door onuitdrukkelyke fmerten ,

geene kragten overig hebbende om te weenen , zwe-

gen ftil onder diepe verzugtingen.

Deeze droevige vertooning op de ftraaten van

Geneve gaf zulken indruk aan de mededoogende In-

vvooneren , dat ze met de weenenden weenden , en

in traanen wegfmolten. Dan , gelyk het moeilyk

valt eene levendige aftekening te maaken , zo van

de wyze , op welke de één het bitterfte nieuws uit

den mond des anderen verftondt, als van de aan-

geheeven' treurtoonen, zo ongewoon op Geneve''s

ftraa-
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ftraaten : zo bezwaarlyk valt het ons , een verhaal

te doen van de liefdaadigheid der Genevoifen, aan

dit ellendig volk, zo vriendlyk, bevveezen. Elk

wilde de eerfte zyn in het herbergen deezer mag-

telooze en verkleumde Geloofsgenooten. Elk wil-

de den voorrang boven anderen hebben ; zo dat

men nydig werdt op de geenen , die de meefte

kranken herbergde ; het geen zulk eene verwarring

baarde , dat de Overheid deezer liefderyke Stad ge-

noodzaakt werdt de poorten te fluiten , en den Bur-

geren den uitgang te beletten, wanneer de laatfte

troepen der Waldenzen aankwamen , om dus tyd te

hebben van alles, in goede orde, tot den ontvang

te bereiden: want tot hier toe hadt elk in huis ge-

haald , dien hy zag. Zy toch merkten de Walden-

zen aan, als hunne geliefde kinders, ja als men-

fchen, die den vrede en den voorfpoed in de huis-

gezinnen aanbragten. De Magiftraat van Geneve

droeg, intuflehen, de naauwfte zorg voor de zie-

ken, waar van veelen, noch lydende de wonden,

in de gevangenhuizen gekreegen , hier het leven

lieten.

Keeren wy thans terug om te zien, wat de Ge-

zanten der Zwitferfcbe Cantom te Turin wedervoer.

Vol yvers drongen zy, hoewel vrugteloos,op 'tont-

flag der Kinderen, Leeraaren en andere Gevange-

nen aan. Nog billyke redenen , nog ernftige fmeek-

fchriften vonden daar ingang. Zy verkreegen niets

meer, dan dat eenige Kinders , op de reize naar

Zwitferland opgeligt, op vrye voeten gefteld wer-

den ; maar de Leeraars met hunne Huisgezinnen

,

H 3 te
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te zaamen zevenenveertig zielen uitmaakende, wer-

den in hunne gevangenhuizen noch een tyd lang op-

geflooten gehouden.

Zo verre gelukte het den Raad ter Geloofsvoort-

planting, door eene der fhoodfte vervolgingen , wel-

ke men immermeer in de Kerk gezien heeft , de

Gemeenten der Waldenzen, uk PJcmoatsVzkyen te

verdryven : zo handelde men met Lieden , die wel

de eenvoudigheid der Duiven ; maar de lift der Slan-

gen niet hadden: zo werdt eene Kerk, welke, in

weerwil van duizend konftenaryen der oude vyan-

den , zeftien Eeuwen, geftaan hadt, geheel ver-

woeft : zo werdt een jong Vorft , van de getrouw-

de Onderdaanen , by hem in vermoeden van op-

roerigheid ten onregte gebragt, en verdagt gehou-

den , beroofd : zo werdt een Land van de befte In-

wooners ontzet! Nu juichte Rome, en de Raad ter

Geloofsvoortplanting zag zynen wenfeh vervuld;

dan die op aarde zyn , moogen lagchen , maar de Hee-

re zal ze befpotten , en nimmermeer met goede oo-

gen aanzien, dat men zyne Heiligen, zo dierbaar

als zyn oogappel, op dergelyke wyze vervolge, ver-

woefte, en verniele. Hem is de wraak, en hy zal

het vergelden. Leeren wy onzen weg op den Heere

wentelen, in dat verzekerd vertrouwen , dat by het

maaken zal. De Leezer hebbe maar een weinig

gedulds, en hy zal de waarheid, en vaftigheid der

Goddelyke beloften , in het einde , beveiligd zien.

Laat ons, eer wy voortgaan, en befchouwen,

hoe het den Waldenzen in Zzuitferland verging,

een kort verfhg geeven, w;it 'er, na hunne uit»

dry-
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dryving , in de verhaten' Valeyen gebeurde. De
ontruimde Landen , en leedige wooningen deezer

Ballingen, deelde men uit aan Savoyaarden en Pie-

montefchen , om ze te bevolken en te bewoonen

;

vermits men oordeelde , dat de naam , en de gedag-

tenis der Waldenzen , met hunne Perfoonen , thans

geheel ware uitgeroeid , en waarlyk niet met het

grootfte onregt ; want wie hadt zich ooit kunnen

verbeelden , het geen men egter daarna zag gebeu-

ren , dat dit verdreeven Volk , zo gering , zo arm

,

en onaanzienlyk , met den degen in de vuift, hun

Vaderland herwinnen , en de oude vryheid , we-

derom , ten vollen , voor zich herftellen zoude. Wy
moeten menigmaal , en , vooral ter deezer plaats, de

diepzinnige woorden van den grooten Apoftel ge-

bruiken, en uitroepen: ó diepte des rykdoms, beide

der wysheid en der kennife Gods , hoe ondoorzoekelyk

zyn zyne oordeelen , boe onnafpeurclyk zyn zyne weg

gen! wie heeft, ook in deezen, den zin des Hceten

gekend, of wie is zyn raadsman geweeft?

f I 4 NE-
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NEGENDE HOOFDSTUK.
WAT DEN VERDREEVEN, WALDENZEN, IN HUNNE OM-
ZWERVINGEN , IN ZWITSERLAND , WEDERVAREN
ZY , MET HUNNE POGINGEN , OM VAN DAAR

IN HUNNE VALEYEN WEDER TE KEEREN.

T"\e voorige treurige Gefchiedenis den Leezer
" vertoond hebbende , moeten we naar Zwitfer-

land wederkeeren, en nafpooren, wat den Walden-

zen daar wedervaaren zy. De laatfte kwamen in

Sprokkelmaand des jaars 1687 aan , en werden ,

met den anderen , in de Steden en Dorpen van het

Canton Bern, verdeeld. Hier wonnen zy, ten dee-

le met de handen , den koft , en werden , ten deele

uit de groote geldfommen , door Engeland en Hol'

land overgezonden , onderhouden. (*) Zy genoo-

ten hier alle vryheid onder hunne Geloofsgenoo-

ten , met de fchoonfte gelegenheid om God te kun-

nen dienen, en zyn woord te hooren; des zy niet

anders dan alle vergenoeging , in deeze veilige

fchuilplaatzen , vonden. Dan , gelyk 'er niets op

aarde volmaakt is, zo mag men zeggen , dat ook

hun ftaat, hoe zeer van den voorigen in de gevan-

genhuizen verfchillende , zodanig geweeft zy. De

begeerte naar hun Vaderland prikkelde hen geduu-

rig ; en wie verwondert zich hier over , die ooit

ge-

O Den 11. van Slagtmaand 1687. zrn alleen in de Ncder-

duitfche Gereformeerde Kerken tc dmflerdem voor hun verzameld

ƒ 33i5S*-2~8.



DER WALDENZEN. 121

gevoeld heeft, wat het zy, tegen wil en dank, uit

het zelve verdreeven te worden , en uitlandig , als

balling , te moeten omzwerven ? De heerfchende

zugt voor het Land onzer geboorte, alle Natiën,

door den wyfen Schepper , om gewigtige redenen

ingefchaapen , gaf hun onruft, midden in de groot-

fte ruft. Die denkbeelden zweefden zo onophou-

delyk voor hunnen geeft, dat zy niet nalieten , tel-

kens, te wenfehen, het koftte wat het wilde, ter

plaatze , daar zy het leven ontvangen hadden , weder

te keeren.

Dit geringe beginfel , deeze trek tot hunne oude

wooningen , gevonden in een weerloos en uitgeban-

nen Volk ', mag den Leezer ydel en befpottelyk

voorkomen, om dat 'er geene waarfchynlykheid

,

hoe genaamd, zich opdeedt, om , op goeden grond,

te kunnen vaftftellen , die begeerte immermeer te zul.

ien kunnen voldoen, of zulk een oogmerk te zullen

bereiken. Laat ons egter deszelfs uitwerkfelen eens

nagaan ; te meer daar ze ons aangenaamer tooneelen

dan de vorige verhaalen zullen openen , en de uitnee-

mende zorg, welke God, tot herftelling van dit arme

volk , gedraagen heeft , heerlyk aan den dag leggen.

Menigmaal raadpleegden zy met eikanderen over

dit gevvigtig ftuk. Wie kan gelooven, dat zy, in

zo veel ruft en vrede , door de goede zorg der lof-

felyke Cantons , hier leevende , noch in den zin be-

hielden, naar een Land weder te keeren, waar zy

zo veelgeleeden hadden, en waar duizend overge-

bleeven' gedenktekens hunner vermoorde Vrienden,

hen dag aan dag , met fmerte vervullen , en het

H 5 hart
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hart jammerlyk doorgrieven moeften? Wie kan eg-

ter ook gelooven , dat zy hierin los te werk gingen , en

de byna onoverkoomelyke zwaarigheden naauwlyks

in overweeging namen? Dan deeze en meer andere

hinderpaalen konden hunne zugt tot vvederkeeren

niet uitbluflchen. Was dit eene ftyfhoofdigheid,

eene reukelooze uitzinnigheid, of een beitel der

heimelyk werkende Voorzienigheid van den Albe-

ftierenden God ? De uitkomft zal dit leeren.

De onuitblufchbaare liefde voor hun Vaderland

ontdekte zich niet in het koerieren deezer hoop al-

leen ; maar brak ook door alle tegenbedenkingen op

dit ftuk heenen , en werdi eindelyk openbaar door

drie uitgedagte , en te werk geftelde middelen

,

waar van egter de twee eerften mislukten.

De eerfte onderneeming ving men aan , zonder

Bevelhebbers, wapenen en andere noodige toerus-

tingen ; hoewel zy, zonder deezen , nimmermeer iets

met een goeden uitflag konden uitvoeren ; waarom het

indedaad hun geluk was , dat deze onbedagte onder-

neeming in den beginne gefluit werdt. Zy toch , zich

gereed gemaakt hebbende , om naar hunne Valeyen

weêr te keerenden op het punt ftaande, om te

Ouchi ingefcheept te worden , liet de Bailjuw van

Lauzanne^ uit naam van de Achtbaare Regeering

van Bern , hun beveelen naar hunne wooningen te-

rug te keeren , waaraan zy , hoewel niet zonder

fmert over de mislukking van hunnen aanilag , ge-

hoorzaamden.

Deeze eerfte onderneeming liep , zonder veel ge-

rugts te maaken, ten hunnen gelukke, ftilletjes af:

dan
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dan de voorbereidfels tot ecne tweede , cenigen tyd

daarna beter overlegd , werden vervolgens ook be-

ter uitgevoerd. Na een nieuw en ryp beraad, zon-

den zy, ten dien einde, drie mannen uit, die door

Savoye heenen trekkende, zo heimlyk als hun mo-

gelyk was , de minft gebruikte wegen zouden beipie-

den ; de hoogfte Bergen afzien ; de Rivieren , wel-

ken men moeft doortrekken , peilen ; en voorts eeni-

ge Inwooners der Valeyen met geld omkoopen

,

om, by hunne overkomft, brood (*) te bakken,

en hen van leeftogt te voorzien. De drie Reizigers

namen overal , zo veel zy konden , kennifle der we-

gen , en kwamen gelukkig in de Valeyen ; doch

,

in de terug reize , den gewoonen weg niet houden-

de, vielen zy in kwaad vermoeden, en werden in

het woefte gedeelte van Tarentaife Q) voor Roo-

vers aangezien , en vaft gehouden. Ondervraagd

zynde, wie zy waaren, zeiden zy geene Roovers ,

maar Kooplieden in Kanten (§) te zyn , waarom zy

van plaats tot plaats reisden. Dit antwoord vol-

deedt den ondervraageren niet , die daarop , ter

ontdekkinge der waarheid , een ftuk kant hun voor-

leidden, om te zien of zy het wél wiften te waar-

dee-

rt) Men bakt in de Valeyen doorgaans zeer hard Brood , dat

lang goed blyft, en veel gclykheid heeft met het geen onze Hol-

landfche Oorlogfcheepen naar Zee mede neemen.

(t) Tarentaife is een Graaffchap van 't Hertogdom Savoye. Des-

zelfs Hoofdftad Tarentaife hadt oudtyds den naam van Forum

Claudii, daarna Tarantafia, en eindelyk Tarantafia Ciyitas Centro-

Klim. In dit Graaffchap liggen 80 Kerfpels.

(§) Ik weet niet, of zy indedaad deezen handel verftonden»
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deeren. Dat te hoog door hun gefchat zynde , ge-

loofde men , dat zy Verfpieders waren , waarom

hun geld ontnoomen , en zy in de gevangenis ge-

worpen werden. Hierna, bragt men hen voor de

Vierfchaar, en geregtelyk ondervraagd zynde, ble-

ven zy by hun eerft gezegde. Eén der gevangenen

bragt , ter beveftiging der waarheid by , dat hy
magtig ware eene befchryving der Steden, Mont-

pellier en Lunel , waar veele Fabrieken van Kanten

gevonden worden , te kunnen geeven. De Regters

lieten daarop eenen Kantekooper haaien, die, de

befchryving dier twee Steeden , waar hy geweeft

was, uit den mond des gevangene gehoord hebben-

de , erkennen moeft , dat ze egt ware , en hy de

waarheid fprake. Hierop werden zy noch agt da-

gen gevangen gehouden , en toen op vrye voeten

gefteld , zonder dat men egter hun geld terug gaf.

Hunne reis toen vervorderende , kwamen zy geluk-

kig in Ziuitferland terug, en deeden aan de Hoof-

den der Waldenzen verflag van hunne verrigtingen,

het welk deezen zo gunftig voorkwam, dat zy on-

derling eene Vergadering beleiden, en daarin be-

flooten, eene tweede onderneeming, om in hun Va-

derland wéér te keeren, in Wiedemaand van het

jaar 1688, te werk te zullen (lellen , verkiezende

tevens, ten dien einde, Bex, zynde het lar.tfte Dorp

van het Canton Bern, tot eene algemecne verza-

melplaats te ftellen, en dan door het Walliferland

den weg (*) verder te neemen over den Berg St.

Ber-

f») Deeze w?g fraat op de Kaart van d'lfle afgetekend, zyyilc

de gtwoone weg naar Piment.
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Bernard naar Piemont. Doch hoe ftil dit voornee-

men mogt genoomen worden , en hoe zeer zy waan-

den dit heimlyk te zullen uitvoeren, verkiezende

zelfs den nagt in plaats van den dag tot dien togt,

werdt het egter niet alleen door die van 't Canton

Zurich en Bern ontdekt ; maar het kwam ook den

Savoyaarden ter oore , die daarop in alleryl tot de

wapenen liepen, om den doortogt te betwiften. Wan-
neer nu zes of zeven honderd Waldenzen te Bex wa-

ren aangekomen , en zich tot den togt vaardig maak-

ten , begaf zich de Heer Torman , Gouverneur

van Aigle, derwaards (dewyl dat Dorp onder zyn

gebied lag) liet , aldaar gekomen zynde , hen allen

in de Kerk komen, en hieldt eene zeer ftigtelyke

redevoering, met traanen in de oogen hun bidden-

de , „ dat ze, noch eenigen tyd , geduld wilden

„ hebben; dat God zich hunner wel ontfermen zou-

„ de ten regten tyde; dat hun yver, tot herftelling

„ van den ouden Godsdienft in hun Vaderland,

waar dezelve nooit uitgeblufcht was, en teneeni-

„ gen tyde wederom herfteld zou kunnen worden,

„ wel ten hoogden lofFelyk ware; maar dit, bad hy

„ hun , te willen begrypen , dat het eene reukeloo-

„ ze, ja dwaaze daad was, by het genomen befluit

„ te volharden, naardien de gevolgen niet anders

„ dan doodelyk konden uitvallen". &c.

Deeze welmeenende , en ernftige aanfpraak bragt

hen tot eenig bedaaren ; waar op de beroemde Ar-
naud , hun Leeraar en opperfte Bevelhebber, eene

Leerrede deedt, over 's Heilands trooftryke belof-

te, Luk, XII: 32. Vreeft niet , gy klein kuddeken:

want
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'want het is uwes Vaders welbehagen u lieden het Ko~

ningryk te geeven. Deeze Leeraar betoogd hebben-

de, dat God alle tyden en zaaken, ten nutte van

Zyn Volk, beftiert ; bedaarden de gemoederen zo zeer,

dat ze hunnen voorgenomen togt , voor eenigen

tyd, uit den zin ftelden. De edelmoedige Tor-
man leide hen daarop naar Aigle terug, liet aldaar

brood voor hun bakken, en verzorgde hun ver-

der al het noodige; neemende Arnaud en andere

Bevelhebbers in zyn eigen huis , en wanneer zy

vertrokken , gaf hy twee honderd Ecus, den gee-

nen op de reize, die aan de uiterfte grenzen van

Zwitfcrland woonden , en derwaards ftonden weder

te keeren.

De mislukking deezer tweede onderneeming was

den Waldenzen ten uiterfte nadeelig % naardien de

Hertog van Savoye , van hun oogmerk de lugt kry-

gende , en begrypende , dat zy het ftuk , indien

het wél belegd geweeft ware, indedaad zouden heb-

ben kunnen uitvoeren , zyne grenzen fterk liet be-

zetten, en byzonder de Plaatzen, en het Meir, dat

naby Geneve ligt. Hierna klaagde hy aan de Re-

gering van Bern, over de verbreeking van het ver-

drag, en de begunftiging, welken zy den Walden-

zen , tot overrompeling zyner Staaten , verleend had-

de. Dit verwyt nam dat Gemeenebeft , gewoon

alle verbonden onkreukbaar te houden, zo kwalyk

op , ten nadeele der Waldenzen , dat het hen , na

dit voorval, met fcheele oogen begon aan te zien, en

in bedenking nam, hoe men zich, op de befchei-

denfte wyze , van hen ontdoen , en voortaan den

Her-
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Hertog alle kwaad vermoeden beneemen zoude.

Zy riepen dan , na ryp overleg , de voornaamfte

Waldenzen byeen, en bevoolen hun, elders een

verblyf te zoeken , waar toe men Brandenburg voor-

floeg , het geen zy wegens de verafgelegenheid af-

floegen. Die van Bern , ziende hen hardnekkig,

by het eens genoömen befluit van ten eenigen tyde

naar de Valeyen te zullen wederkeeren, volharden,

gingen verder, en bepaalden zelfs den dag van hun

vertrek. Hiertoe dan genoodzaakt, hoewel zy wel

zagen uit de beweezen' beleefdheeden , dat geene

verkoeling van genegenheid, maar ftaatkundige re-

denen de Z-zvitferfche Cantons tot dit onaangenaam

befluit drongen, bereidden zy zich tot het vertrek;

doch wiften niet waar naar toe.

Het vrugtbaar Wurtemberg , niet ver van de hand

geleegen , fcheen hun allermeeft te behaagen. Ten

deezen tyde verzekerde Heidegcerus, in eenen

brief den 6 der Hooimaand des jaars 1687 , aan

Jurieu (die hem , op eene nadrukkelyke wyze , de

overgebleeven' Waldsnzen hadt aanbevolen) dat zè

hem zeer ter harte gingen, en hy, met veele ande-

ren , alle hunne zorg daartoe befteedden , dat ze niet

verftrooid werden, en dus ophielden te zyn. Ju-

rieu hadt dit gevreesd. Dan, wegens het ver-

drag , tuiTchen den Hertog , en de Zzvitfers ge-

maakt, en wegens de zeer bevolkte Landen der

hatften, zegt hy verder, kon dit Volk in Zzuitjer-

land niet blyven. De Cantons dagten daarom beft

hen te laaten vertrekken naar Wurtemberg, dat na^

by gelegen was
-

, en waar zy dezelven konden vér>

zor-
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zorgen en befchermen. Deszelfs Hertog Frederik

Karel was hen ongemeen genegen , en hadt reeds

de voomaamften by zich laaten komen, om die oor-

den , waar hy hen wilde plaatzen , te laaten bezien.

Heideggerus zegt vervolgens , dat vyftig der

voornaamfte Waldenzen met een Zwitferfchen Ge»

zant thans gereed waren , om derwaards te rei-

zen , en hy op een gewenfchten uitflag hoopte. Dee-

zen, aldaar aangekomen, en alles bezien hebben-

de, deeden daarop aanzoek by den Hertog, Fre-
derik Karel , en verkreegen eenige Landeryen

om te bebouwen , en 'er op te woonen : dan deezen

voor hun te klein van omtrek zynde , alzo zy zich

van eikanderen niet wilden fcheiden, baden zy de

Cantons van Zurich en Schafhauzen, den ophanden

zynde winter, noch in hun Land, te mogen door-

brengen , dat hun , naardien zy den Zwitfers tot

geenen laft waren, werdt toegeftaan. Engeland

zondt nu deezen ongelukkigen veel onderftands. Hol-

land alleen maakte vierentwintig duizend Ecus ,

over, welken Willem de III, Prins van Oranje ,

door de Heer Convenant , weleer Raadsheer van

het Prinsdom Oranje, onder hun liet uitdeelen.

Den Winter voorby zynde, begon men op ver.

trekken te denken ; doch de ellendige Ballingen

wiften egter noch niet , waar heenen te gaan. Niets

minder behaagde hun dan naar Amerika te reizen,

't geen fommigen aanpreezen. Brandenburgs Keur-

vorft boodt, op voordeelige voorwaarden, zyn ei-

gen Land aan , waarin zy , of wegens de verafgele-

genheid , of de vreemde taal , of lugtsgelteldheid

geen'
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geen' zin hadden. Zonder vaft befluit te neemcn,

noch al in het onzeker blyvende, begon men hen

voor ftyfhoofdige Menfchen , met welken niet te

handelen was , San te zien; het geen zo verre ging, •

dat de Zivïtferfche Leeraars, in hunne openbaare

Leerredenen , deeze Ballingen begonnen door te

haaien", en de Regering der Cantoris , misnoegd

over zo veele voordeelige afgeflaagen' voorwaar-

den , dwong hun thans eene belofte van te vertrek-

ken , met eigen' hand , te onderfchryven. Aknaud
was mede onder de geenen, die dezelve onderte-

kende ; doch hyliet niet na, dit doen te wederfprc-

ken ; zeggende : dat men hun op deeze wyze geweld

aandeedt : dan hier tegens was niets te doen.

Agt honderd Wuldenzen^ zo Mannen als Vrou-

wen, bereidden zich dan tot de reis naar Branden-

burg , en trokken op naar Frankfort aan den Main ,

ontvangende overal vrygeleide in de Staaten van

Duitfchland. In de gemelde Stad kwam een Secre-

taris van den Keurvorft hun te gemoet , om ze

vervolgens naar Berlin te geleiden; waar ze, met

genegenheid , van dien grootmoedigen Vorft ont-

vangen, en daar na in zyne Landen verdeeld en

verzorgd werden.

Maar het grootfte gros der Waldenzen , gewei-

gerd hebbende hunne makkers te volgen , bleef

noch in Zzuitferland , die men nu ook deedt begry-

pen, dat ze eene woonplaats, buiten 't gebied der

Zwitfcrs, moesten zoeken. Zy werden dan voornee-

mens, zich naby Ger.eve neder te zetten; doch de Re-

gering van die Stad floeg dat van de hand: des de

I nood
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nood eenigen verpligtte zich in het Land der ü*ri-

fons, anderen op de grenzen van Wurtcmbcrg, en

verfcheiden in eenige oorden van de Paltz , waar

men de verwoede Landen gaarne mat de Walden-

zen wilde bevolken , neder te zetten (*).

Ziet daar dit Volk wyd en zyd verftrooid, en al

verder van zyn Vaderland verwyderd. Nu zyn hun

veilige woonplaatzen gegeeven , waar ze tevens

vrye Godsdienftoeffening genieten : dat ze nu , raag

men zeggen , alle hoop van het lieve Land hunner

geboorte immermeer weder te zien, geheel laaten

vaaren, en alleen bedagt zyn om hier te blyven

woonen.

Men fpreeke in deezer voege ; maar het zy ver-

re , dat dit Volk zulke denkbeelden koefterde : het

bleef geheel andere oogmerken heimelyk behouden.

Hun Leeraar, Arnaud, na dat hy elk de plaats

zyner wooninge hadt aangeweezen , deedt intuflehen

met een Waldenzer Kapitein , Besson genaamd,

eene reis naar Holland, om aan Willem den III

,

Prins van Oranje, en anderen (f}, die zyne belan-

gen

(*) De Heer Valkenier, Afgezant der Algemeene Staaten van

Nederland by het Canton Zurkh, heeft, met eenen buiten gemee-

nen yver en wysheid, al toebragt, wat hem mogelyk was, om de

H'atdenzcn in dit oogmerk bchulp2aarn tc zyn.

(t) Onder deezen heeft behoord de Heer Clicnet, Befticr-

der der Pofteryen te Leiden , wiens Bloedverwanten , zo ia

die Stad als te Amfierdam, noch in weezen zyn. De Broedai

Dochter is geweeft de Gemanlin van wylen den Hr. Hasselaar ,

Prcfident Burgermeester van Amjlerdcm. Die edelmoedige Man

ffclwot, ter uitvoering van dal Plan, mee;- dan een twi gouds op,
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gen behartigden een gemaakt Plan, volgens welk

zy meenden te kunnen weder kecren, open te leg-

gen. Deeze wyfè en grootmoedige Vorft, in eene

gehoorleening , van Arnaud verneemende het on-

verzettelyk voorneemen der IValdenzen , om hunne

Valeyen ten eenigen tyde weder te zien , prees den

yver, moeden Godsvrugt van deezen Leeraar* en

de zynen ; maar vermaande hem , bovenal zorg te

draagen voor de onderlinge eendragt, op dat deeze

oude Kerkgemeenten , in een vreemd Land , door

fchcuringen en verdeeldheden , niet te gronde zou-

den gaan. Voorts beval hy hem, het Plan inge-

zien hebbende, noeh een weinig gedulds te heb-

ben , en den moed niet te verliezen : Waar na

hy,hun beiden, een sanzienlyk reisgeld gefcbonken

hebbende , naar hunne Landgenooten terug liet

keeren. Arnaud en Besson , wél voldaan over

hunne reis, by hunne t'huiskomft, hunne Broeders

in vollen welftand vindende , gaaven hun goeden

moed , met vernieuwde vermaningen tot de oude

eendragt en liefde.

Maar wat gebeurt 'er ten deezen tyde ? De
Goddelyke Voorzienigheid , dit arm Volk bewaa-

ïende, om , door het zelve , de grootheid haarer

magt en goedheid aan de waereld bekend te maa-

ken, (gelyk uit het vervolg blyken zal) wilde het

zel-

welke hem naderhand door de Algemeene Staaten is wedergegee-

vcn. In zyn Testament liet hy duizend Louis (Tor na, aan de Kerk

van GtttfiW, om de ónkoften der Studiën van twee Studenten uit

de Valeyen goed te rr.nakeh.

I 3
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zelve niet brengen ter plaatze, waar het veilig en

gcmakkelyk, met genoegen , woonen kon , en fchcen

hier door van ter zyde te willen toonen , dat het

ten eenigen tyde in zyn Vaderland terug gcbragt,

en herfteld zoude worden : want , na dat zy met

het opruimen der Landeryen, en het timmeren

van Huizen begonnen hadden, rees 'er een hee-

vige twift , tuiïchen de Hertogen van Grleans,

en Neuburg , die nu Paltzgraaf geworden was

;

welk voorval, geen goed voorfpellende , hun nood-

zaakte, om niet, ten tweedemaal , het flagtoffer der

Franfchen te worden , in weerwil aller voordeden

,

hun door den laatften Hertog gefchonken, en der

nieuwe aanbiedingen, door den Hertog van Wur-

temberg gedaan , zyn Land te ruimen, hunne half

getimmerde wooningen te verlaaten , en dus de han-

den hunner Vyanden wederom te ontvlugten. Dan,

thans kwam de oude zvvaarigheid weder boven,

waar nu heenen te gaan na zo veel zukkelcns. In

Zwitferland hadden zy geen goed onthaal te wag-

ten, en Duitfchland dieper in te dringen, zou hun-

nen gewiflén ondergang naar zich fleepen. Door

duizend gedagten geflingerd zynde, geeft hun dc

Albeftierende God in , hunne eerfte fchuilplaats op

te zoeken , dat is , in Zwitferland terug te keeren ,

'er mogt van komen , wat 'er wilde.

't Zy ons gegund, hier, één oogenblik, met ons

verhaal ftil te ftaan, en ter deezer plaats, de won-

derbaare wegen Gods, met dit arme Volk gehouden,

tc overdenken. Frankryk was voorbeen de eerfte , en

eenige oorzaak geweeft , dat ze uit hun Vaderland ver-

dree-
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dreeven werden ; maar nu wordt Frankryk, door

Gods heimelyk beftel, het eerfte middel, om hen

in hunne oude wooningen terug te brengen. Zo

moeten hier alle dingen mede %verken ten goede dce-

zer Ballingen! Och of de wacreld, ten allen ty-

de , op de leerende Voorzienigheid , en Regering

Gods , mogt agt liaan , en 'er wysheid uit opza-

melen !

Keeren wy, na deeze korte befchouwing , met

de reizende Waldenzen naar Zwitferland-terug , om
te zien, wat hun daar wedervaren zy. De Zi:-ii-

jers niet nagelaatcn hebbende, uit Broederliefde,

het oog ,onophoudelyk , op hen te houden, moes-

ten het goed voorneemen der Waldenzen, met zich

neder te zetten in een vreemd Land, erkennen. Zy
wiften , hoe verre zy hunne zwaaren arbeid reeds

voortgezet, welke Landeryen zy bezaaid, en welke

huizen zy begonnen hadden te bouwen : hierom

,

het voorig ongenoegen vergeetende, ontvingen zy

hen , op nieuw , met open' armen. Het eene Can-

ton overreedde het andere , om deeze Ballingen

weder aan te neemen , en herberging te gceven

;

te meer, daar zy door luiheid niet vervoerd wer-

den , nog van aalmoefien wilden leeven , maar met

eigen' handen den koft winnen. En , ter deezer ge-

legenheid, mogen wy, ter hunner eere, niet ver-

gectcn te zeggen, dat men, zints hunne verdryving

uit de Valeycn, nooit meer dan eene klagte over

wangedrag vemoomen heeft. Te Zurich , naame-

lyk , had: een Waldenzer Krygsknegt , op zekeren

ryd, een krygsgeweerzyncn mecfler ontnomen; maar

I 3 zo
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zo ras was dit aan eenen der Hoofden niet bekend

geworden, of dee2e ruftte niet, voor dat het den

Eigenaar terug gegeeven ware.

In het weldaadig Zwitferlc.nd dan wedergekeerd,

werdt hun ruft , tyd en gelegenheid gegeeven , ter

overvveeginge , waarom zy zo veele en langduurige

rampen hadden ondergaan ; waarom zy door zo

veele tegenfpoeden heên en weêr gekaatft waren?

Na rype overdenkingen , maakten zy 'er dit befluit

uit op : dat ze , al te veel , hun lieve Vaderland ver-

geeten hadden, waarom God, tot hier toe, hun geen

ruft hadt willen verleenen , en zy ftelden vaft, dat

God nimmermeer dezelve geeven zoude, dan wan-

neer ze het Land hunner Geboorte wederom opzog-

tcn , en bet aldaar uitgeblufchte Evangelielicht op

nieuw aanftaken.

Dit voorneemen werdt dan wederom hervat,

waartoe hen niet weinig aanfpoorde de t'hui^-

komft d_r Verfpiederen, die zy, nu één jaar ge-

leeden ,
gelyk boven gemeld is, uitgezonden had-

den. Dcezen bragten dit blyde nieuws thans te-

rug : dat de krygs'oenden van den Hertog, in 't

begin van 't jaar 1689, het Gebergte verhaten had-

den , en terug getrokken waren ; 't zy om dat die

Vorft de verwyderde IValdenzcn niet meer vrees-

de, 'tzy dat hy zyne benden tegen die vxnMondovi

noodig hadt.

Naauwlyks kan men zich verbeelden, welke blyd-

fchap dit heuchelyk nieuws in hen verwekte, wel-

ke ook niet weinig vermeerderd werdt door de

groote ea geiukkige verandering., tea deezen tyde
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in Engeland voorgevallen. Willem de III, Prins

van Oranje, en Stadhouder van Nederland, zien-

de, dat de Vryheid van dat Ryk, en de Hervorm-

de Godsdienft, door de kwaade Regering van Ko-

ning Jacobus den II, met wiens Dochter, de on-

vergelykelyke Princes Maria, hy getrouwd was,

te gronde ging , en fterk aangezogt door de Engel-

fche Natie, om ter haarer verlosfing met eene Vloot

fchepen over te komen befloot toch dit gewigtig

ftuk , met overleg der Algemeene Staaten van Ne-

derland , te onderneemen : des huurde hy, bin-

nen drie dagen vyfhonderd Transportfchepen

,

en om de Hollandjche Krygsbenden over te voeren

,

en ftak,den negentienden van Wynmaand des jaar.s

1688 , met deeze groote Vloot uit de Holla.-id/cbs

Havens in zee , landende kort daarna te Torbaj

aan. Koning Jacobus daarop liet Ryk verlaaten-

de , droeg de Engelfche Natie dien voortrcffelyken

Prins, en zyne Princes Maria de kroonen van

dat Ryk op , waar door Engelands Vryheid en

Godsdienft geheel herfteld vverdt.

Uit deeze omwenteling van zaaken , beloofde

zich Arnaud zeer veel goeds. Hy wift , wat deeze

Vorft, noch in Holland zynde , hem gezegd, en,

in alle gevallen , zyne veel vermoogende befcher-

ming beloofd hadt , waarop hy , niet te doen heb-

bende met eencn wispeltuurigen Monarch, zich

veilig kon verhaten. Uit Willems yver voor den

Hervormden Godsdienft, uit zyne verbintenis met

de Proteftantfche Vorften van Europa, en uit En-

gelands afkeerigheid van Frankryk, kon hy, niet

I 4 dan
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dan hcuchelyke gevolgen , ten voor.'ccle van de

Waldenzen , te gemoet zien. Hy voorzyg verder,

dat Engeland, binnen korten, den oorlog aan Frank-

ryk zou verklaaren, gelyk indedaad, kort daarna,

gebeurde; ook begreep hy, dat die oorlog door den

dapperen Willem, in perfoon, gevoerd zou wor-

den, het geen Lodewyk den XIV de handen zo

vol werks zou geeven, dat die groote Monarch

naar hem en zyne kleine benden niet zou kunnen

omzien. Zo ooit, thans oordeelde hy den tyd en

de regte gelegenheid gebooren te zyn , om het mas-

ker af te ligten , en van dit toelagchend gunftig tyd-

ftip gebruik te moeten maaken. Hy hadt, uit de

mislukkingen der twee eerfte onderneemingen , ge-

leerd, dat het niet geheimhouden hunner voorne-

mens de waare reden wasgeweeft, waarom ze kwa-

lyk uitgevallen waren. Wanneer hy dan zyn groot,

en gewigtig oogmerk aan de Hoofden der Walden-

zen ontdekte, en hen allen geneegen vondt tot de

onderneeniing , (want hy was niet alleen hun Leer-

aar, maar ook hun eenig opperhoofd) drong hy

,

allermeeit, daarop aan, dat men dit nieuwe Plan,

met alle zorgvuldigheid, geheim moeit houden; op

dat de moeilyke doortogt door het bergagtig Sa-

voyc ,* nu open zynde , by het uitlekken van hun

voornecmen , niet geflopt zoude worden , en op da c

de Regering van Bern, volgens verdrag met den

Hertog , verpljgt dcizclvcr uitgang te verhinderen,

nog maatregelen neemen mogte,terbetwiftinge hun-

ner oogmerken , nog , daarna , aan cenige verwy-

tingen des Hertogs, wanneer zy hun ontwerp tor

uk-
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uitvoer bragten , blcod gefield zyn. En , indedaad

,

zy namen hunne fchikkingen zo voorzigtig en wys-

felyk', dat de gemcene Waldenzen, op derzelver

bevel , zich tot den togt vaardig maakten , zonder

te weetcn waar heenen.

TIENDE HOOFDSTUK.
VOORCERE1DSF.LS, TER WEDERINNEEMINGE DER

VALEYEN, DOOR DE WALDENZEN TE
WERK CESTELD.

Decze waren de beginfels der derde ondernee-

ming, in den zomer van het jaar 1689, wel-

ke , door het wonderbaar bcftel der Voorzienig-

heid, hun volkomenlyk gelukte. Wy komen dus

tot eenen vermaarden togt , tot eene gevaarlyke on-

dcrnecming, niet te beginnen dan door zulken, die

door eene ailerfterkfte liefde voor hun Vaderland,

en aloverwinnende zuivere zugt tot herftelling

van den uitgeroeidcn Godsdienfl: , gedreeven wor-

den. Wy beginnen , zegge ik , met een verhaal

van een gewigtig ftlik, door een hand vol Volks,

op de regtvaardigheid zyner zaak , en op dien

God, wiens zy waaren, en wicn zy dienden , ver-

trouwende , tot verbaazing van geheel Europa
,

met onbezweeken heldenmoed , onder het uitftaan

van de uiterfte gevaaren , gloricryk volvoerd.

Onderling kwam men , alles overlegd heb-

I 5 .
ben-
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bende, overeen, hetBofch van Nion (*), tot eene

algemeene verzamelplaats te verkiezen , en , op

eenen beftemden tyd , te gelyk, derwaarts te ver-

trekken. Die plaats was indedaad wél uitgedagt

,

en tot hun voorneemen zeer wél gefchikt. Nergens

konden zy bedekter blyven , en van levensmiddelen

gemakkelyker Voorzien worden. Ze waren hier na-

by hetMeirvan Geneve, alwaar zy, in alle ftilte,

in het holfte van den nagt, konden ingefcheept,

en , aan de overzyde , in het Hertogdom Savoye uit-

gezct worden.

Het grootfte gedeelte kwam , volgens affpraak

,

op deeze beftemde plaats gelukkig aan , en wagtte

aldaar de anderen, die van de uiterfte grenzen van

Zwitferland, Wurlemberg en het Land der Grifons

moeiten komen , af. Gelyk deezen een langer weg

moetende afleggen , dus meer tyds daar toe noodig

hadden, en daarom ligter ontdekt konden worden;

zo wedervoer hun ook dit ongeluk. Want de Graaf

van Cassati , Afgezant van Spanje by de Cantons,

eenige beweeging, onder de Waldcnzon befpeurd,

en daar uit kwaad vermoeden opgevat hebbende,

liet hiervan, op (taanden voet, berigt geeven aan

den Graave van Govon , Afgezant des Hertogs van

Savoye by de Zzvitfers , die , hierop niet flaapen-

de , zulk eene flerke navorfching dcedt , dat 'cr

honderd tweeëntwintig Waldenzen , waar onder eeni-

ge Franfche Vlugtelingen, ontdekt en vaftgehou-

den

(') Dit Borch tvoidr gevonden tuflehen Nion en Rolli, twee

Ptttdjes asn liet Mdr van Gcneye.
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den wercL-n. Men beroofde hun eerft van geld eo

goed, floeg hen deerlyk af, en daarop zondt men

2e gevangen naar Turin : lydendc deeze ongclukki-

gen veel hoons en fmaads in alle Roomfche plaat-

zen van Ssvoye-, waar zy doortrokken.

Laaten we deezen, die op het punt, dat ze hun-

ne oude Vryheid meenden te hertellen , in naau-

wer banden geflaagen werden , verlasten , en tot

hunne Broeders , in het Bofch van Nion , met

ongeduld hen wagtende, wederkeeren. Deezen,

agt of negen honderd Mannen fterk, hunne me-

dehelpers noch niet ziende opdaagen , onkundig

van het gebeurde ongeluk, wagtens moede, en met

alle regt ten hoogden bedugt van ontdekt te zul-

len worden , beflooten te zaamen van den nood

eene deugd te maaken, dat is , zonder de anderen hei

Gcnecffchö Meir over te fteeken. Het was indedaad

ook voor hun hoog tyd om te vertrekken ; naar-

dien 'er reeds een gerugt verfpreid was, dat 'er

Volk verborgen ware in het Bofch van Nion. Een

verzaameling van zo veelen kon toch niet wél, in

die oorden, lang geheim blyven. Dit gerugt, hun

zo nadeelig, gebruikte egter de goede Voorzienig-

heid Gods , om 'er derzelver behoudenis door uit te

werken. In het omliggende Land by het Nütnfcftt

Bofch, waren, op dit gerugt, reeds verlcheiden'

weddingfehappen gedaan, dat het aldaar verborgen

Volk Waldenzen waren. De nieuwsgierigen zelfs

hadden zich reeds met vaartuigen derwaarts begee1-

ven, om 'er de waarheid van te ontdekken.

Intuflchcn hadden de Waldenzen , op den oever

van
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van het Geneeffche Meir , niet meer dan vier kleine

vaartuigen aangehouden, m hun, voor eenig be-

dongen geld , over te voeren ; doch nu ziende , dat

dit getal te klei v\ are , om hen allen met de ver-

eifchte omz gtigheid en fpoed , over te brengen

,

vonden zy zich wederom verpligt van den nood

cene deugd te maaken , en de aangekomen' Vaartui-

tuigen der ucuwsgierige onderz )ekeren in beflag te

neemen. Hier door kreegen zy eene vloot van Veer-

tien of vyftien vaartuigen byeen , en ftraks waren

ze allen , vol moeds over deezen eerften voorfpoed ,

ter infcheepinge vaardig.

Eer deeze groote onderneeming begonnen werdt,

deedt Arnaud., op den oever van het Geneeffche

Meir, een plcgtig en ernftig Gebed. Zy riepen,

met hem , den raagtigen God om zyne hulp en by-

ftand aan ; waarna zy , den vyftienden en zestien-

den van Oogftmaand, des jaars 1689, V nagts
,

tuffchen negen en tien uurcn-, te zaamen ten fcheepe

gingen. Door eene zaak werdt hunne overtogt

zeer bcgunftigd. Daags te vooren hadt men in

Zwitfcrland eencn algemcenen Bededag gehouden

,

die de Inwooners in hunne Godsdienftoefteningen

cn afzonderingen noch beczig hieldt; zo dat byna

elk een, op dit tydftip, 'in zyne wooning, opgefloo-

ten was, het welk aan hunnen overtogt veel ge-

ruftheid, hoewel niet alle, welke zy wel wenfeh-

ten, toebragt: want zeker Man, die zich aldaar,

cpeen nabuurig Landgoed, ophieldt, en herwaarts

gekomen was, het gebed van Arnaud gehoord,

en zyn voorneeraen daaruit verftnan hebbende

,

vloog
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Vloog aanftonds, gelyk Verraders gewoon zyn, na?r

Geneve , en bragt dit nieuws aan den Franfchen Af-

gezant.

Die eerft ingefcheept waren, werden gelukkiglyk

overgebragt. Een fchielyk opkomende wind hadt

wel eenigzins , hunne vaartuigen , in het midden

van het Meir, van eikanderen gefcheiden; doch,

tot humie blydfchap, was dezelfde wind oor-

zaak , dat 'er een ander vaartuig , waarin agttien

hunner Broederen waren, tot dit zelfde oogmerk te

Geneve fcheep gegaan , in hunne kleine vloot ge-

bragt werdt. De Schippers der vaartuigen , na de

eerfte overfteeking terug keerende , om de anderen

af te halen, namen allen, uitgezonderd drie, hoe-

wel te vooren betaald, de vlugt, uit vreeze, dat

decze daad daarna hun leven koften zoude. Dit on-

geval verwekte wel eenige wanorde , en langzaamer

overvoering ; dan het zelve te boven komende ,

wonnen zy de overzyde , gedwongen zynde eeni-

gen hunner Broederen, die te laat kwamen, agter

te laaten. Thans hadden ze voet gezet, op den an-

deren oever van het Geneeffche Meir, behoorende

tot het Hertogdom Savoye, ondei' het geleide van

den Heer Arnaud , die zich , op dien togt , Mon-

fieur de la Tour noemen liet, waarfchynlyk om
niet bekend te worden. Meermaal is reeds hier bo-

ven , van hem , als van een voortrcffelyken en yve-

rigen Leeraar , gefprooken, die, al vóór drie jaa-

ren, doorflaande blyken van dapperheid, by den

inval der Franfche en Savoyfcbe Legers in de Va-

i-eyen , gegeeven hadt , en vervolgens daaruit met

an*
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anderen naar Zivitferland verdreeven was. Hy
bleef, zints dien tyd, als Leeraar,de heilige bedie-

ning onder hen altoos waarneemen; zynde, in de

hand Gods , een uitneemend werktuig, om als

Leidsman en Bevelhebber, de Waldenzen terug te

brengen in hunne oude Valeyen , en aldaar het uit-

geblufchte Evangclielicht op nieuw te ontfteeken.—

Wy hebben dubbelwaardig geoordeeld, dit werk

met 's Mans Afbeeldfel te verfieren (*).

Wy zetten ons hier, om den Leezer verflag te

doen van eene vermaarde gebeurtenis, waarvan hy,

nooit, zo veel wy weeten, iets in onze taal ge-

Ieezen heeft. Wy vangen een verhaal aan van

eenen gedenkwaardigen togt , doör een Chriften

Leeraar, nu tevens een Veldheer, kloekelyk cnder-

noomen , en gelukkiglyk volvoerd ; trekkende , met

den degen in de vuift , aan het hoofd van een hand

vol Volks, dwars door Savoye heenen; verflaande

wat hem tegenftand boodt; overwinnende, door wys

beleid en waren heldenmoed , onbefchryflyke ge-

vaaren; niet ruftende, eer hy zyne Waldenzen in

hunne oude bezittingen ten vollen herfteld zag.

Eenige Schryvers hebben, in de voorige Eeuw, by

mangel van uitvoeriger berigten , alleen met één

woord, getuigenis van de waarheid der zaaken, wel-

ke

C*) Dit Afbeeldfd vao Arnaud is gemsakt ia zynen hoogett

ouderdom. Hy voerde de befclireeven' lieldendaaden uit, toen hy

jonger was. Men verbeeldt hem hier als een' Veldheer en Leer-

aar te gelyk : als Veldheer draagt hy een Officiers kleed met een

harnas daar onder : als Leeraar is hy omhangen met eenen man-

tel , en een bef aan den hals.
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ke wy vernaaien zullen, gegeeven. (*) Byzondere

ongedrukte Schriften , welken ik thans voor my

heb liggen , beveiligen de zekerheid van die berig-

ten, en de noch levende Kleinzoon van dien be-

roemden Arnaud, ik meen, de Wel Eerwaarde

Heer, Jaques Arnaud, thans Leeraar in de Wal-

fche Gemeente te Kampen , heeft my hiervan alle

zekerheid , welke men ontrent eene zaak van dat ge-

wigt begeeren kan , edelmoediglyk aan de hand ge«

geeven, in eenen zyner Brieven, my fchryvende:

,, dat verfcheiden' ffa/denzen^die zynen Grootva-

„ der op dien togt verzeld , en zo groote heldendaa-

„ den met hem uitgevoerd hebben , de volgende

„ Hukken
,
" welke ik thans gaa voorftellen , „ met

„ hunnen eigen mond verhaald hebben". Een my-

ner Vrienden te Leiden heeft my berigt , in voorige

jaaren , aldaar , twee van Arnaud's Navolgeren om>

moet te hebben , en de Eerw. Chais , beroemd Pre-

dikant in 's Haage , heeft my gezegd, ook aldaar,

éénen van die helden gekend te hebben, die hem,

dikwils , hetzelfde beveftigd heeft.

Alle bewyzen van geloofwaardigheid voor deeze

gewigtige zaak dan bezittende , welke ik meen , dat

den Leezer ook ten vollen voldoen zullen , zal ik

hier eene naauwkeurige daglyft van Arnaud's ver-

maarden togt, onderneemingen, en overwinningen,

laaten volgen, op dat zulk een'gedenkwaardig ftuk,

in

(*) Bossuet lliftoire Umverfelle, Tom. 111. pag. 20. Basnack

lltft. de la Religion Reform. T. 11. p. 104, 105. Lettres fi.r les

matieres du temt, ftxieme Lettre
, p, 93. Soyer Ahregé de fïïs-

toire des yaudois, p. 290, &c.
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in deszelfs canraerkelykfte omftandighedcn , van na-

by , gekend vverde.

ELFDE HOOFDSTUK.
ONTMOETINGEN DER WALDENZEN OP HUNNEN VER-

MAARDEN TOGT NAAR DE VALEYEN, EN DE IN-

NEEMING DERZELVEN MET DEN DEGEN
IN DE VUIST.

t. T~^ag, de zeventiende van Oogftmaand.

' Een dag van goed begin. — Arnaud mee

veertien Waldenzen, het eerfte, voet aan Land ge-

zet hebbende , tuiïchen Nernier (*) en Ivoyrc , twee

Dorpen van het Hertogdom Chablais in Saz-oye,

ftelde aanftonds fchildwagten aan de toegangen der

wegen , om niet overrompeld te worden , terwyl

zyn Volk ontfeheept werdt. Na dat 'er dan , tus-

fchen de agt en negen honderd Mannen , overge-

voerd waren , verdeelde hy deezen in negentien ben-

den , ieder onder bevel van eenen byzonderen

Hoofdman (f). — Dertien benden waren Walden-

zen , zes anderen Franfche Vlugtelingen , verdree-

ven om den Godsdienft uit Languedoc en Dauphi-

né , en de laatfte negentiende beftondt uit Vrywilii-

gers. De nieuwe Veldheer maakte hierop 'eene

tweede verdeeling: fommigen gebruikte hy tot de

voor-

(*) Dus genaamd naar den Romeinfcheh Keizer Nt.ro. Op de

Kaart van d'I/Ie draagt dit Dorp den naam van Nerny,

(f) Arnaud badt eenige braave Officieren , zo Franfche ali

Waldenze by zich.
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Voorhoede, anderen tot het eigenlyke lighaam des

jagers (*), en eenigen tot de agterhoedé. Eene

l'chikking, by geregelde Krygsbendcn altoos in ge-

bruik , welke hy , met de uiterrte voorzigtigheid

,

en gelyk daarna blyken zal , tot zyne behoudenis en

gelukkigen uidlag,tcn regten tyde in acht nam. Na

detve en eenigc andere noodwendige verrigtingen

,

waren ze allen tot den togt vaardig. Bchalvcn

Arnaud, dien men hunnen Patriarch, Leeraav en

Veldheer noemen mag , bevonden zich , in dit Le-

gertje , noch twee andere Leeraars , Chyon en

Montoux, die, thans, de reisvaardige Walden-

zen op den grond deeden nederkniclen , om , ccr

men optrok , de Godlyke günft en byftand ovet

hunne groote onderneeming , van den Hemel af te

bidden. Dit plegtig en ftr.atig verrigt hebbende

,

ging Chyon vooruit, naar het eerfte Dorp, om
eenen Gids op te zoeken , dien hy, ware zyn oog-

merk niet ontdekt geweeft, gelyk hy niet vermoed-

de, gemakkelyk van de Inwooners zou verkreegen

hebben. Tot zyn ongeluk hadt een Savoyfch Edel-

man de Waldenzen, op dert oever van het Meir,

ontdekt, en fluks daarop, door eene wapenkreet,

alle Dorpelingen , in rep en roere gebragt ; mét

dat gevolg, dat Chyon, aldaar aankomende, aan-

gehouden, en gevangen werdt gertoomen , daarna

naar Chambery vervoerd , en voorts opgeflooten ge-

blecven is tot het fluiten van den vrede. In plaats

dat Chyon terug zou komen, gelyk men verwagtte;

kwam
' C) Cei-ps Se SafttiSe. .

K
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kwam de gemelde Edelman, gewapend, met piftoo-

len in de hand, hun tegen, om, als 'tware, kond-

fchap te neemen. Arnaüd hem ontdekkende, ging

met eenige Waldenzen op hem af: hy, dit ziende,

vlugtte : zy , hem vervolgende , en verder gekomen

zynde , vonden aldaar alles ontdekt , en de Dorpe-

lingen in alarm. Na kort beraad zondt Arnaud
eenigen vooruit , en liet den Inwooneren onder

fterke bedreigingen aanzeggen , de wapens ne-

der te leggen, en hun den vryen doortogt toe te

ftaan. Geenen wederftand durvende bieden, hielden

zy zich ftil , en lieten hem doortrekken : maar hy

hun niet vertrouwende , nam twee Gidzen, en ee-

nige Gyzelaars ter zyner veiligheid mede , die

egter kort daarna, op een heufche wyze, ontflaa-

gen werden , zo ras men onder weg anderen ver-

kreegen hadt. — Dus trok dit kleine Leger , vry

geruft , doch zeer op zyne hoede , voort ; houden-

de Arnaud overal zulke ftrenge en nauwkeurige

krygstugt , dat de Boeren , hierdoor uitgelokt

,

met hunne Priefters voor den dag kwamen , om
hen te zien voorby trekken. Sommigen , derzelver

oogmerk begrypende, wenfehten hun voorfpoed;

anderen riepen hun toe : God zy met ut De Pries-

ter van Filli boodt hun zelfs ververfchingen

aan. Eenigen tyd voortgetoogen hebbende, hieldt

de voorhoede vier Savoyfche Edellieden te paard

aan. Zy wilden met de Bevelhebbers der Walden-

zen fpreeken, reden van deezen handel vraagen,en

hun bevelen de wapens neder te leggen ; maar de

Voorhoede antwoordende, dat zy geen regt hadden

2Ul-
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zulke vraagen te doen, oordeelden zy beft, ziende

het gros van het Leger volgen, de vlugt te nee-

men. Dat verhinderde egter de voorhoede , die hen

deedt afzitten, en als gevangenen, ter ftraffe hun-

ner ftouthcid , in de eerfte gelederen met hen voort^

trekken. — Het Leger kwam nu aan eenen Berg

:

na dien overgetrokken te hebben, ontdekte men

$

naby een Bofch, twee honderd Boeren in de wa-

penen, onder aanvoering van de Heeren Gropel

en Mouche , die in den dienft des Hertogs van

Savoye waren , en dit ras overvliegend gerugt,

dat de Waldenzen in het Land waren gekomen

,

en naar hunne Valeyen terug wilden, vernoomen

hadden. Arnaud^ voor hinderlaagen bedugt*

maakte vervolgens eene andere fchikking ontrent

het voorttrekken zyner benden, zendende eenigen

vooruit , om deeze Boeren tot het nederleggen

der wapenen te noodzaaken, het geen gemakke-

iyk gefchiedde. Hierop verbryzelde men dezel-

ven, om van allé vervolging vry te zyn. Eenige

Gidzen nam men vanhier mede, met bedreiging

van hen aan den eerften boom te zullen ophangen,

indien zy niet getrouwelyk den weg weezen : ook

noodzaakte men eenen der gemelde Heeren hen te

verzeilen , om daarna by den Hertog getuigenis

te kunnen geeven, dat zy zich, op den togt, aan

geene wanbedryven hadden fchuldig gemaakt. Zy
behandelden deezen Heer, indedaad, zo heufch,

dat hy , hunne befcheidenheid ziende , niet kon na-

laten ; toen men zyn huis voorby trok , hun aller-

leie ververfchingen/^ari te bieden ; maar Arnaud,

K 2 zich
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zich niet kunnende ophouden, en geenentyd willen-

de verliezen , bedankte hem beleefdelyk. — Deeze

Veldheer, thans voorziende, dat hy alles, in het

vervolg, onder de wapenen zou vinden, liet eenen

krygsraad beleggen , waarin hy met de andere Be-

velhebbers befloot , een' der vier bovengemelde ge-

vangen' Edellieden eenen brief van deezen inhoud

te doen fchryven ; „ Deeze Heeren zyn alhier,

„ ten getale van twee duizend (*) , aangekomen

,

„ en hebben ons verzogt , als getuigen van hun

„ goed gedrag , hen te willen verzeilen. Wy kun-

„ nen U verzekeren , dat zy niets dan den vryen

„ doortogt eiffchen , alles met gereed geld betaa-

„ Ien , en niemant overlafl: aandoen : des bidden wy
„ U , dat gy geene klokken wilt laaten trekken

,

nog den trommel roeren , maar al wie zich in de

„ wapenen bevindt, naar huis doet keeren" &c. —
Deeze brief, door de vier Edellieden ondertekend

,

werdt daarop vooruit gezonden aan de Regeering

der Stad Vhu Kort daarna vernam men daarvan

eene goede uitwerking : want al voorttrekkende
, be-

vondt men, dat de Boeren niet alleen de wapens

nedergelegd hadden ; maar zelfs met laftdieren , en

wagens toefchooten , om derzelver pakkaadje te

vervoeren. In het vallen van den avond, hield men
halte by ViiU een klein Steedje van het Hertog-

dom Faucigt2y. Hier kreeg men brood en wyn voor

geld.

(*) Deeze Edelman geloofde, dat de Waldtnzen indedaad zo

groot een getal uitmaakten. Men liet hem in dien waan, om

bntzachlylter Uy de Savoyaarden te zyu. .
..
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geld. Een der Edellieden niet verder kunnende

voorttrekken, ontflocg men heufchlyk. Eenen twee-

den brief aan de Regeering van Viü overgegeevcn

zynde, trok men, 's avonds laat, in de Stad: men

ververfchte zich, en, na twee uuren geruft te heb-

ben , hervatte men den togt by Maanlicht. Ar-

Naud hadt de Gyzelaars, die hy noch by zich

hieldt , eenen anderen brief van gelyken inhoud

,

als de zo evengemelde , aan de Dorpelingen van S*

Joyre , waar men wel haaft zou aankomen , doen.

fchryven. Daar komende, hadt hy het genoegen

van deszelfs goede uitwerking mede te zien; nie-

mant betwiftte hem den doortogt; integendeel liep

elk uit, om zulke ftoutmoedige Waldenzen te zien;

zelfs liet de Regeering van die Plaats een vat wyn

op de ftraat brengen voor de dorftige Krygsknegten.

Ter middernagt kwam men aan eenen kleinen Berg,

waarby men in een open veld, Ca/man genoemd,

halte hieldt, om, hoewel het een weinig regende,

na eenen langen en onophoudelyken togt , adem te

fcheppen , en den dag af te wagten , ten einde men

de Brug van Marni, die men onder weg vernomen

hadt gebrooken te zya , zonder hinder zou kunnen

over trekken. Twee Gyzelaars werden hier los ge-

laaten, en twee anderen in derzelver plaats mede

genoomen.

II. Dag. Een dag van voorfpoed. — Arnaud
vondt, met zyn Leger, de Brug van Marni, tot

zyne overgroote blydfchap, in goeden ftaat , en

trok ze , zonder tegenftand te ontmoeten , aanftonda

K 3 over.



?50 KERKELYKE GÈ SC H I E DÉN IS

over. Vervolgens daalde hy af, in eene aangenaam

me , maar van de Boeren , wegens de aanrukkende

Waldenzen , verlaaten' Valey. Ten zes uuren in

de morgenftond , naderde hy,tot op een fnaphaan-

fchoot , de fraai bebolwerkte Stad Clufe , welke hy

moeft doortrekken. Alzo de veftingwerken , op zy-

ne aankomft, met gewapende Inwooners bezet wa-

ren, befloot Arnaud zich tot de aanval te berei-

den : doch één der Gyzelaars , den dood vreezen-

de , zo men dit onvertzaagd Leger tegenhieldt

,

verzogt eenen brief aan de Regering der Stad te

mogen fchryven, om eenen onbelemmerden doör-

togt te verkrygen. Dit werdt hem toegeftaan. Na
eenig beraad , en ondervraaging, door de Rege-

ring aan eenen Officier der Waldenzen gedaan

,

waar zyn bevel ware ? antwoorde hy : aan de punt

van myn'' degen. De Regering dan ziende , dat het

crnft ware , befloot den doortogt , onder voorwaar-

de , dat alles , wat zy mede namen , betaald zou

worden , toe te ftaan. De gewapende Burgers

fchaarden zich , daarop , in ryen langs de ftraaten

;

de poorten werden geopend, en Arnaud trok
3
er met zyn Leger door , betaalende vyf Lowzen

Voor wyn en brood , dat de zynen mede namen

,

waar over men zeer voldaan was, Aan de laatfte

poort, die men uittoog, liet hy een Commando om

den aftogt te dekken, en gaf hier blyken , dat hy

zo grooten Veldheer zou kunnen worden ; indien

hy in den wapenhandel vroeg opgetrokken ge-

weeft ware, als hy reeds een bekwaam Leeraar

was.
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was. — Na Clufe verhaten te hebben, hieldt men

het op Salanche (*) aan. Onder weg ontdekte men

eencn knegt van zekeren Heer van Clufe , die

met hen te gelyk voorttoog. Sommigen eenig kwaad

vermoeden op hem krygende, greepen zy hem aan,

en vonden by hem brieven van die van Clufe aan

de Regering van Salanche , haar raadende de wa-

pens op te vatten , en de Waldenzen zo lang tegen

te houden , tot dat zy hen van agteren in den ftaart

konden vallen. Over deeze ontdekking verheugd,

droegen ze zorg , dat de knegt nimmer deeze brie-

ven beftellen kon. Nu hielden zy zich te meer op

hunne hoede, trekkende, onder het geleide hun-

ner Gidzen, door eenen engen weg, tufTchen he-

melhooge Bergen , waar men , met nederrollende

fteenen, een groot Leger gemakkelyk kon afmaa-

ken, voorzigtig voort: hierna kwamen zy in het

kleine Dorp Maglan aan; waar de Boeren wél ge-

wapend waren, maar zich ftil hielden. Zeker Heer,

aldaar op een Kafteel woonende , betoonde veel

beleefdheids aan Arnaud , en de andere Bevelheb-

beren, die niettemin nodig vonden hem , en den

Priefter van het Dorp, als Gyzelaars, mede te nee-

men. Ook keurden zy goed, voortaan, in eenige

wanorde voort te trekken, op dat men hun getal

niet regt weeten zou. Zy naderden nu Salanche ^

de Hoofdftad van het Hertogdom Faucigny in Sc-

voye , waar men eene vermaarde Brug, by welke

eene kleine bende , 's jaars te vooren , een klein

Le.

(*) Salancia Sabaudorum.

K 4
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Leger hadt tegengehouden , moeit overtrekken , en

waar de Waldenzen vreesden, een dergelyk lot te zul-

len ondergaan. Met weinig moeite hadden zy , digt

daar by komende, deeze gewigtige Brug, al veg-

tendc, kunnen winnen; maar als Chriftencn wil-

den zy het onnodig bloedftorten , zo lang zy kon-

den , vennyden. Met behulp der Gyzelaaren be-

proefden zy dan cerft , of ze met goede woorden

hun oogmerk konden bereiken. Arnaud ziende,

dat die van Salanche hem bedriegen wilden , fchaar-

de, in alleryl, de gelederen in orde, gaf vecle bly-

ken van voorzigtighcid , trok zonder flag of ftoot

over de Brug, dewyl de vyand terug week ; en uit

vrees, dat hy op zyne beurt de Stad beftormen

en verbranden mogt, gclyk hy in de hitte zyner

drift gedreigd hadt, zo liet de Magiftraat de- poor-

ten open zetten, en hem onverhinderd doortrek-

ken. Deeze gelukkige uitflag van zaaken deedt,

niet weinig, hunnen heldenmoed zwellen. Zy dank-

ten der Voorzienigheid, die het den geheelen dag

hadt doen regenen, om hunne vyanden te verhin-

deren hen te vervolgen. Zy kwamen in het vallen

van den avond, aan den anderen kant van Salan-

che, m het Dorp Chablai aan, waar zy fpys, nog

drank, nog vuur vonden om zich te droogen.

KI. Dag. Een dag van moeite en afmatting. —
Zy herdagten nu met blydfchap , dat ze verloft wa-

ren Uit de vrees voor die van Clufe, Maglan efi

"

Sulanchèi, maar nu decden zich, met het aanbree-

ken van deezen nieuwen dag, nieuwe zwaarighe-

den op: hoe, naamelyk, twee ysfelyk hooge en
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fteile Gebergten cerft op, en daarna af te klimmen.

Arnal'd belaftte het Leger zich onder weg te voor-

zien van het geen men vinden mogt, het geweer

op nieuw te laaden, en, onder de invvagting van

den Codlyken byftand, eenen nieuwen en gevaar-

lyken togt te beginnen. Men trok dan op, eerft

door eenigc kleine Dorpen, die, uit vreeze voor de

H ahknzaii &oox de Inwooners verhaten waren, tot

Migues toe , alwaar alles in de wapenen ftondt

;

maar niemant was zo koen, dit doortrekkend Le-

gertje aantetaften. Men klom , vervolgens , met

zwaare moeite , doch elk even ruftig , het hooge

Gebergte op , en eindelyk won nien deszelfs top. •—

Arnaud, de afgematheid zyner moedige benden

ziende , wilde , dat ze in de verlaaten' hutten der

Herderen , die deeze Bergen bewoonen , adem zou-

den haaien , en eenigen tyd uitruilen. Terwyl zy

dan van de hutten gebruik maakten, floeg egter

niemant de hand aan de goederen der eigenaaren.

De Gyzclaars, verwonderd over eene zo naauw in

acht genomen' krygstugt, ontvingen , hierdoor , ecne

fobere ververfching. Zy porden dan de Waldcrzen

aan, om van brood en kaas, daar gevonden, ge-

bruik te maken naar oorlogsmanier , en deeze , dooi-

den honger mede geprikkeld, vingen aan te nutti-

gen, dat zy, niet wetende, wien het toebehoorde,

onbetaald moeiten laaten. Na een weinig uitrus-

tens . oordeelden zy beft hunnen weg te vervorde-

ren. Allen dan door hunne Bevelhebberen wederom

aangemoedigd, om, met dezelfde vaardigheid en

unbezweeken moed , het tweede Gebergte te be^

: [ K 5 klim-



154 KERKELYKE GESCHIEDENIS

klimmen, en zelfs hunne wakkerheid nu te ver-

dubbelen, ontftondt 'er een onweder van fneeuw

en regen, zo geweldig en digt, dat de Gids ontzet

en geheel verleegen werdt. Aangemoedigd door

zyne navolgeren , hernam deeze trouwlooze Man den

moed ; doch bragt dit kleene Krygsheir , over dit

gevaarlyk Gebergte , langs den verflen en moeilyk-

ften weg , om intuffchen aan de Savoyaaïden tyd te

geeven van het af te maaken, — Arnaud , een

yverige en naauwzorgende Leidsman van dit kleene

hoopken Volks, dit bedrog van den Gids te laat

bemerkende, vondt onderweg eenige Boeren, die

hy, om niet meer misleid te worden, tot wegwy-

zers medenam: voorts zich onder de benden men-

gende , tragtte hy , door heilige troonredenen en

aanmoedigingen , de harten der bezwykenden op

deezen afmattenden weg , op te beuren. Op dit twee-

de Gebergte vonden zy de doortogten en wegen

,

zo naauw en {teil om op en af te klimmen , als een

ladder. Twintig Mannen zouden hier een Leger

van twintig duizend koppen hebben kunnen vernie-

len. Viel het opklimmen hun laftig , het afklim-

men was niet minder moeilyk , dat meeflal zittende

en fchuivende te werk werdt gefield, zonder meer

licht op deezen weg te hebben , dan de fneeuw

hun gaf. Alle deeze ongemakken werden egter,

gelyk alle dingen , door onvermoeidheid en lyd-

zaamheid overwonnen. Zy kwamen eindelyk in een

gehugt , door Herderen bewoond ; maar zo laag

,

dat het ware , als of zy in eenen afgrond daalden,

en verzonken. De koude neep hen vinnig : woeft-

heid
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held heerfchte daar en boven hier zo zeer , dat

ze geene vuurftoffen konden vinden om zich te ver-

warmen : zy bleeven 'er egter dien nagt , om van

den zwaren togt uit te ruften.

IV. Dag. Een dag van blydfchap, na veel onge-

maks geleeden te hebben.— Het begin van deezen

dag voorfpelde hun 'weinig goeds. Na eenige moei-

lykheden , begon de togt , tot de knien toe, door

den fneéuw, tervvyl een nedcrvallende regen het

lighaam bevogtigde. Hun weg liep over ruuvve Ge-

bergten, waar zy verfcheiden' verfchanzingen von-

den, welke men voorheen gemaakt hadt, uit vreeze,

dat ze , ten eenigen tyde , langs deeze plaatzen

,

mogten wederkeeren ; maar de vrees voor hun ge-

heel verdweenen zynde, waren ze verhaten. Dit

gezigt verheugde hen zo zeer, dat zy, alhier, in

het openbaare veld , eenen Lofzang zongen , en

,

eer zy voortgingen , Gode voor deeze gunftige be-

ftelling , plegtiglyk dankten. Na deeze heilige ver-

rigting , vervorderde men den togt ; maar de weg

vverdt zo eng, dat 'er niet meer dan twee nevens

eikanderen konden gaan. De Boeren, die , met ne-

derrollende fteenen, hen allen , in deeze engte, had-

den kunnen» verpletteren , lieten hen ongeftoord

doortrekken ; doch kort daarna trokken zy de klok

,

bragten alles in rep en roere,en bezetteden de naafte

Brug, die men moeft overgaan. De Graaf van Ise-

Re , Edelman van de Bedkamer der Hertogin,

vondt het egter raadzaam niet alleen den Waldenzen

den doortogt te verlcenen , maar ook de Boeren te

beteugelen : doch hy, vreezende , gelyk anderen

we-
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wedervaaren was, als Gyzelaar, mede gevoerd te

zullen worden , vlugtte in allen haaft weg. Het Le-

ger trok dan voort , en floeg zich neder by het

Steedje Sey , alwaar men zich van leeftogt voorzag,

en den vierden nagt doorbragt.

V. Dag. Een dag van vooffpbed , gevolgd van

een goeden avond. — Zeer vroeg ondernam men

voort te gaan : verfcheiden' plaatzcn vondt men ver-

haten : anderen waren opgepropt van Volk , om. de

doortrekkende Waldenzen, van welken zulk een

groot gerugt uitging , te zien. Eenige Savoyfcht

Heeren drongen hen , om aldaar ruftdag te houden

,

waaraan zy in den beginne het oor leenden, en hal*

te hielden ; maar Arnaud met de agterhoede

daarop aankomende, en de vleijende uitnoodigin-

gen wantrouwende, deedt het Leger voorttrekken

door eene gevaarlyke Valeye , welker Invvooners

op de toppen der Bergen gevlugt waren. De avond

viel, toen men in het Dorp Laval aankwam, al-

waar men een ongewoon goed onthaal vondt. JDe

voornaamften van het Dorp booden vuur en ver-

verfchingen aan. Arnaud , en zyn Amptgenoot

MoNtoux, die in agt dagen naanwlyks gegeeten,

gedronken en geflaapen hadden, (liepen hier, drie

uuren, op een bed.

VI. Dag. Een dag van kwaade tyding, — Men
trok , deezen dag, door het Dorp ïigne, waar men

voorheen, gelyk boven verhaald is (*), twee Wal-

denzen, als Verfpieders (gelyk zy indedaad met

dat

(*) Bladzyde 123.
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dat oogmerk uitgezonden waren , om berigten te

winnen , hoe 't met hunne Valeyen , en de wegen

derwaarts gefchaapen ftondt) hadt aangehouden,

en hun geld afgenoomen. Men eifchte dat geld te-

rug , dat de Inwooners gaarne wedergaven , wel

te vrede , dat de Waldenzen geene wraak na-

men over de voorheen gepleegde daad. Men liet

hier eenige Gyzelaars los, en nam anderen mede.

Langs flegte wegen beklom men eenen Berg , waar-

op men door de Herderen op melk onthaald werdt.

Deeze Lieden fcheenen voor de Waldenzen zeer

bedugt te zyn, en te vreezen , dat de doortogt,

aan den voet van den Berg Senis* door een groot

getal Krygsknegten hun betwift zoude worden.

Deeze tyding verbaasde egter onze Waldenzen niet :

het geluk hunner wapenen hing van God af, voor

wiens eer en Evangelie zy ftreeden. Vol van ver-

trouwen, dat Hy alle doortogten voor hun zou ope-

nen , daalden zy vol moeds en yvers , van het Ge-

bergte Maurienne in het Dorp Bonneval af, waar

de Priefter den Bevelhebberen drank aanboodt.

De trotze Boeren van een ander Dorp, waar men

daarna intoog , werden een weinig geftraft : de

nagt moeft onder een geduurigen regen doorgebragt

worden.

VII. Dag. Een dag van zwaare moeite. — Nu
hadt men eenen togt te doen, dien Hannibal, de

vermaarde Veldheer der Karthagcrs, zo veele Eeu-
wen te vooren, gedaan hadt: dat is, zy moeften

den Berg Senis , den allerberoemdften der Alpen ,

om dat de weg van Savoyc naar Piemont daar over

lcopt,
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loopt, beklimmen. Aan de zyde van Lasnebrug (*)

is dezelve één groot uur gaans hoog , gevaarlyk

en fchrikaanjaagend , wyl 'er fomtyds groote

Iheeuwklompen, zwaare ysfchotten, of geweldige

iteenen van boven nederflorten. (t) Zy onderna-

men egter deezen togt , en waren naauwlyks op

weg, of de muilezels van den Kardinaal , Ange
Ranuzzi, naar Rome gaande, vielen in hunne han-

den ; doch zy lieten ze gaan. Met ongelooflyke

moeite beklommen zy den grooten en kleenen Berg

Senis , en raakten, 't zy door den Gids, 'tzy door

een opgekomen ftorm , verdeeld. Sommigen bragten

den nagt ellendig door ; de aarde lag toch , een voet

hoog , met fneeuw bedekt. Het gros van 't Leger

geraakte in de Valeye Jaillon, daar men het wél

hadt. (§)

VIII. Dag. Een dag van gevegt en overwinning.

— Zy ontdekten in den morgenlrond , dat 'er gewa-

pende Boeren , en Franfche Krygsbenden op de

toppen der Bergen zich bevonden ; dat de wegen

beneden laag en fmal waren : gevolglyk dat 'er al-

les gevaarlyk uitzag ; niettemin zy greepen moed-

Ar-

(*) Deeze plaats , anders I.antlourg geheeten, ligt tuflchen de

Bergen, hebbende den Berg Senis zo digt voor zicli , dat der-

zeiver Inwooners, van 't laatft van November tot den I7.janua-

ry , .geen zon zien. J. G. Keyszler Reizen ï. St. bl. aoi.

(t) Bl. 204.

(9 Den weg, dien mes in het op- ,
overgaan en afklimmen

des Bergs van Lasnebrug tot Novalcfc , noodig heeft , bepaalt

Jii vixLER op yyf groote uuren gaans, bl. 209.
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Arnaud verfterkte de voorhoede met honderd

Mannen, op welken de vyand, zo ras zy binnen

zyn bereik waren , vuur gaf. Hy ziende , dat 'er

weinig kon uitgevoerd worden in de engten, befloot

met de zynen de hoogten te winnen. Dit bevel

gegeeven zynde , kroop elk , op handen en voeten,

met eene onbefchryflyke moeite, de fteilten op en

af,- het geen den Gyzelaaren zo hard viel , dat ze

baden van het leven beroofd te mogen worden.

Sommige Waldenzen , de anderen zo ras niet kun-

nende volgen, en dus wat agterblyvende , werden

gevangen genomen , en daarna naar Turin ver-

voerd. Twee hunner Bevelhebberen namen den

weg door de Boflchen , van welken men daar-

na niéts heeft vernoomen. Deeze togt koftte

hun, indedaad, veel Volks; maar dit verlies be-

nam hun den moed niet. Zy wiften , dat God ge-

woon is zyne wonderen , niet door geweld nog

kragt van wapenen, maar door de geringfte mid-

delen uit te voeren. In die gedagten al hooger

opklimmende, ontdekten zy twee honderd gewa-

pende Krygsknegten op de Bergen, welker Bevel-

hebber hun liet weeten, dat zy, ter zyde , langs

zynen poft heenen trekkende, geen leed van hem
te vreezen hadden. Zy namen dit berigt in acht ,

en raakten, onverhinderd, hem voorby : hierop

bemerkende , dat hy hen volgde , beflooten zy te

regt , dat deeze bedrieger hen , by de brug van

Salabertran , tuflchen twee vuuren wilde zetten.

Men trok egter voort : op den afftand van één

uur, daarby genaderd zynde, verftondt m«n 9 dat

ze
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ze met Krygsvolk bezet was. Arnaud geboodf

dan al zyn Volk, dat het zich verfriflehen , en war

ruiten zoude. Hier na deedt deeze moedige

Leidsman het Gebed, en trok daarop voort. Aan

. de Brug komende , werdt hy , zo dikwils als de

vyand het geweer lofte , met meer dan twee dui-

dend kogels begroet: doch by tyds bevel ge-

geeven hebbende , dat zyn Volk zich , op den buik,

op den grond zoude nederwerpen , werdt 'er niet

meer dan één gekwetft. Terwyl de vyand met zulk

een geweldig i'chieten weinig won , beftondt één

der Waldcuzen dit loos geroep aan te heffen : de

brug is getvonnen! de brug is gewonnen! Dit moe-

digde de andere benden zo zeer aan , dat ze > eer

de vyand op nieuw het geweer lofte , van den

grond opvloogen , en , als wanhoopigen , met de fa*

bel in de vuift , den aanval , onder het geleide van

Arnaud en den Hoofdman Mondon, zodanig be-

gonnen, dat de Brug niet alleen eensklaps gewon-

nen werdt ; maar ook zo veele vyanden om hals

raakten , dat hunne gewonde 3evelhebber , Mar-

.quis de Larrey, zich zeiven liet wegdrafagen, na

• een algemeen bevel, tot vlugten gegeeven te hebben.

-Dit gevegt, dat twee uuren duurde, bezaaide het

veld met een groot getal lyken : na 's vyands vlugt

,

veroverden , de Waldenzen de geheele pakkaadje,en

krygstuig. Den avond hierop volgende , vernam

men geen vyand meer. Men verbrandde al wat

. uien niet konde medevoeren ; onder anderen het

. veroverde buskruid , het welk zulk een geweld

maakte , dat het te fyïanpn gehoord werdt. . Ten

u zelf-
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aelfden tyde liet Arnaud op de trompetten blaa-

zen, dat hen allen, de hoeden in de lugt werpende,

deedt juichen met deeze lofgalmen: dank zy Jeho-

va , die ons de overwinning gcgccven heeft ovêr on*

ze vyanden! — Dus werden vyftien honderd ge-

regelde Krygsknegten met eene meenigte Boeren,

door een hand vol Volks , dat alleen vyftien doo-

den, en tien of twaalf gewonden telde, (eene on-

gelooflyke zaak byna, hadt Arnaud dezelve niet

beveiligd) overwonnen en verdreeven. Zo ooit,

nu hadden Arnauds helden ruftnoodig, hebben-

de drie daagen op den togt gcweeft, en byna niet

dan water gedronken : evenwel was 'er niets noodi-

ger, dan fpoed te maaken, en dit begreepen zy al-

len. Men befloot dan , onder begunftiging van het

Maanlicht, het flagveld te verhaten, om het Ge-

bergte Sci9 naar de zyde van de Valey Pragelas,

te beklimmen. Gebrekkelyk gefchiedde dit: want

veelen vielen op den weg in flaap ; doch de agter-

hoede droeg zorg van ze op te wekken.

IX. Dag. Een dag, aangenaamer dan alle voori*

ge dagen. — Nu bevonden zich de moedige, hoe?

wel afgematte Waldenzen op het Gebergte Sei 9

waar op men halte hieldt, om de agtergeblevencn

in te wagten. Dit was, indedaad, een verrukke-

lyke plaats voerden braaven Arnaud, en den zynen.

Hy riep hier al zyn Volk byeen , en wees hun

,

met den vinger, de toppen der Bergen, voorheen

door hen bewoond : hy toonde van verre hun Va-

derland , tot hunne onuitfpreeklyke blydfchap.

L
,

Thans
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Thans vermaande hy ze , ter deezer plaatze t

God te looven , en deedt zelf zulk een kragtig Ge-

bed , dat ze, wonderbaar gefterkt , van hunne knieën

met vreugde opftonden. Na dat zy dan God , hun-

nen magtigen Helper, plegtig gedankt hadden, on-

dernamen zy, al juichende, den laatrten togt; en

daalden , eindelyk , met eene onbefchryffelyke blyd-

fchap en moed, in de Valey Pragelas af; waar zy

de eerfte ververfchingen ontvingen, en hoorden,

dat de vyanden in den voorigen flag byna zes hon-

derd Mannen verlooren hadden , en Larrey zelf

op een draagbed naar Embrun gebragt ware ; doch

tevens vernamen zy het onaangenaame, dat zesen-

dertig hunner afgedwaalde metgezellen, en tagtig

anderen by het Gebergte Set gevangen waren ge-

noomen. De Priefters, in plaats van de Mis op

den Zondag te doen, verlieten, met veele andere

Inwooners , op derzelver aankomft , de Valey ;

maar de vyandlyke Ruitery, van de terugkomft on-

derrigt, kwam daartegen op hen af. Zy bleeven

in het Dorp Jaujfaud, en , hoewel zy weinig beleefd-

heids ontvingen, door 't ophitzen der Priefteren,

van de geenen, die, eertyds, zo gemeenzaam met

hen verkeerd hadden , beflooten zy egter hier uk

te ruften.— Zo gelukkig liep deeze groote ondernee-

ming, deeze vermaarde togt , die twaalf dagen

duurde , en van zo veele gevaaren en moeilykhe-

den verzeld was , af. Zeer aangenaam dan eindigde

deeze dag, en zy vleiden zich, met buitengemee.

oc vreugd en genoegen, ter rufte in deeze Valey»

naar



DER WALDEN ZEN. 163

«nar welke zy , drie jaareti lang , zo vuurig ge-

wenfcht hadden (*>

X.

(•") B^snace in zync Ilifloire de la Religion Reform, fpreekt 'er

ius van : „ zy zyn hun vaderland wedergekeerd , wanneer 'er zich

geene wacrfchynlykheid toe opdeed*. En dezelfde Vorfl , die hen uit-

gedreven liadt , verdt hun de eevfle vcrpligtiug fchuldig voor de be-

houdenis zyncr Staaten. " — De Schryver van de Lettres fur les.

mtieres du iemps, troifieme An.~ée. Amfl. 1690, zegt 'er in den

Zesden brief bl. 93. dit volgende van : „ het is eme Gebeurtenis ,

genoeg der opmerking waardig, det een handje vol Volks, verjaagd

ui: zyn Vaderland door een ongelukkige» zamenloop van zcaken, ver-

groeid, verfpreid, en geleden hebbende zeer veele ellenden, egter o*.

.iernoomen heeft eenige overgeb/eevcnen te verzamelen aan den oever

des Meirs var. Geneve; etne wyde landfir.ck door te trekken ; en

eindclyk, in weerwil van alle moeilykheden eenes zo bezwaarlyken

t»gts, met de wapenen vide hand, hunne oude wooningen te belrek-

k::\ * — Boyer, in zyne Abregi de VHifloire &c. drukt 'er zich

dus over uit; „ De heriogt der U'aldenzen in hun Vaderland , hunne

drukking in de Vdeyen , en zich daar (taande te houden, geduuren-

ie ngt muanden, zyn, indedaad, zo veele verbazende wonderen. Of
is het geene ongehoorde zaak , dat agt of negen honderd lieden onder-

neemen een vyandlyk land, veertien of vyftien dagreizen lang, te

deorbuifen , alwaar men hooge gebergten hrdt te beklimmen, en

veele naainve engten , waar honderd mannen in fiaat zouden zyn , twee

»f drie duizend anderen tegen te houden, en zelfs te ver/laan, inte-

neemen? En het geen verbcr.zcnd is, dat c\eZi nc.auwe wegen bezet

en verdedigd werden door krygsber.den, talryker en bedrevener dan

Me der Waldenzen. Niettemin v.aainen zy ze in met den degen in de

vuill, en dreeven dcrzelver bewaarders op de vlugt , na 'er vcclen van

gedood te hebben. Nog is het cene wonderbaare zaak, dat zy zyn

ingedrongen in hunne Vakyen , welker ingangen zo moeilyk zyn K

en daarenboven bevolkt ma Roonfliigczinaen ,aïe uit een grooicr getal

heflaandc , hun de inrukking hadden kunnen verhinderen , ten minflen de

voordecligjle pofien op de bergen bezetten , en zich daar lig'.clyk ver-

dedigen, terwy! zy de hulp, welke het Franfcltc en Turlnfche Hof^

La g*
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X. Dag. Een dag van vertraaging. — Na de

eerfte lieve ruft genooten te hebben in het bemin-

de Vaderland , rees men met dankzegging op ; doch

de regen hinderde den vroegen togt. Men verza-

melde zich dan, Iaat op den dag, byeen, en toen

ontdekte men eene van 's Hertogs benden. Aan-

ftonds hieldt men halte. ArNaud deedt, overluid,

met groote aandagt en eerbied het Gebed : daarna

verdeelde hy zyn manfchap in drie benden en

trok regelregt op den vyand aan ; die, dit ziende

,

aanftonds eenen gevvigtigen poft verliet, en met ag-

terlating van alle pakkaadje, wegvlugtte. De nagt

en de regen overvielen hen zodanig, dat ze niet,

zonder brandende flambouwen, konden voorttrek-

ken : eindelyk kwamen zy in open' fchuuren aan ,

waarin men niet fliep, maar alleen, zo goed men
kon, zich droogde.

XI. Dag. Een dag van voorfpoed. —• Men ver-

blydde zich deezen dag met de aankomft in het

eerfte Dorp der Valeye St. Martin , waar men

uitruftte,en zesenveertig krygsgevangenen nam, die

in ecnen krygsraad ter dood veroordeeld werden.

XII. Dag. Een dag van heiligen yver en trooft.—

De

gereedmaakte, afwagtten." Men ziet uit deeze drie getuigenis*

fen ons verhaal, konelyk beveftigd. Zy hadden, waarfchynlyk,-

zulke uitvoerige bérigten 'er niet van , als wy. Men heeft my,

eene tegenwerping gemaakt: of het, naamelyk, een Krifren Volk,

geoorlofd zy, op dcezc wyze op te (laan tegen* zynen wettigen

Vorft, en zyne oude bezittingen, gewapender hand, te hernee-

ir.cn V Ik heb 'er op geantwoord : of het onzen Voorvaderen vry-

Ifondt de wapens tegen Spanje aan te gorden ? Het geval is hieï

httaeiïdc.
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•De Godsdienft-yver noopte hen, op deezen dag,

eene Roomfche Kapél, na hunne verdryving uit

de Valeyen gebouwd , met vuur te verbranden. Met

blydfchap zagen zy , dat de Kerk van het Dorp

Guigou noch in wezen was. De Roomfche optooi-

felen en kerkfieradiè'n daaruit weggerukt hebbende

,

zongen zy te zaamen den LXXIV PSALM: O

God! waarom verfloot gy in eeuwigheid , waarom

zou uwe toorn rooken tegen de fchaapen uwer weide?

&c. Arnaud deedt hierop den CXXIX. PSALM
nazingen : zy hebben my dikwils benaauzvd van my-

ner jeugd af-, &c. Na dat men deeze Liederen,

met de vereifchte eerbied gezongen hadt , leide

Arnaud den Veldheers degen af , en den Leeraars

mantel omhangen hebbende , klom hy op den prc-

dikftoel , en deedt eene ftigtelyke redenvoering over

eenige verzen van het laatfte Lied.

XIII. Dag. Een dag van gevegt. — Na dat Ar-

naud, naar gewoonte, het openbaar gebed gedaan

hadt, maakte men zich gereed om af te daalen in

de Valeye Lucem. Men ving, kort daarna, eenen

van 's vyands benden, die verklaarde, dat hy af-

gezonden was om hen te befpieden , en dat 's Her-

togs troepen, niet verre van daar, wél verfchanft

lagen. Zy verdeelden zich hierop in drie hoopen,

wonnen den fnorkenden vyand eene hoogte af, en

trokken voort, om hem en zyne verfchanzingen aan

te taften , gelyk zy hem ook , na een gevegt van

een half uur, daar uit verjoegen, en alle zyne pak-

kaadje veroverden. Hier door wonnen zy den Berg

JuHcn? doch de regen ftuitte den voortgang.

L 3 XIV.
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XIV. Dag. Een dag van ruft. De fchoonft

morgenftond noopte de dappere Waldenzen tot de:a

togt ; maar , het vlugten der vyanden verneemende,

bleeven zy in het Dorp Sibau uitruften.

XV. Dag. Een dag van voordeel. — Na eene

fchermutzeling met de vyanden, trokken zy in de

Stad Èobi, welke van de Invvooners verlaaten was.

Zy pionderden dezelve , waarna eene andere uit-

gezonden' bende eenige gevangenen terug bragt.

XVI. Dag. Een dag van Godsdienft en orde.—
De voortreffelyke Montoux, Amptgenoot van

Arnaud, liet, op deezen dag, de deur van een

huis, op de toppen van twee rotzen leggen: daar-

op geklommen zynde, deedt hy van deezen nieu-

wen , zonder veel overleg of fieraad gemaakten

predikftoel, eene Leerrede over LUC. XVI: 16.

D& Wet en de Profeeten zyn tot op Joarmes: van

dien tyd af zuord het Koningryke Gods verkondigd',

en een iege/yk doet geweld op het zelve. Hierna

hieldt men eene groote Vergadering, waarin men

verfcheiden' wetten maakte, die, met eenen pleg-

tigen eed, bezwooren werden: onder anderen, dat

ieder den Leeraaren en Bevelhebberen zoude ge^

hoorzaamen ; — dat men zich nooit van eikanderen

zoude affcheiden; — dat men, buiten weeten van

den Krygsraad, geenen vrede met den vyand zou-

de maaken ; — dat men de misbruikers van Gods

heiligen Naam ftrenglyk zoude ftraffen , &c.

XVII. Dag. Een dag van ftryd. — Na dat het

Gebed gedaan was, ging men Villars aantaften. De
vyanden verlieten de Stad, en weeken in het Kloos-

ter
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ter, waaruit zy een vreezelyk vuur op hunne aan-

vallers maakten. Arnaud, op lift bedagt, liet

eenige tonnen in de ftraaten brengen , waar agter

fommigen zyner Waldenzen zich verborgen tegens

de vliegende kogels ; tcnvyl anderen in de huizen

,

naaft by het Kloofter gelegen, inbraken , waaruit

zy op den vyand vuur gaven. De gevangenen zei-

den, dat de belegerden weinig leeftogts hadden: dit

bewoog Arnaud zyn volk te fpaaren , en de Ste-

delingen uit te hongeren. Men onderfchepte veer-

tien muilezels, met leeftogt gelaaden , den beleger-

den toegezonden. De vyanden , hierop eenen uitval

doende , werden door de dappere Waldenzen afge-

flagen , en de vyandlyke Bevelhebber , de Baron:

DE Choüate, liet 'er het leven.

XVIII. Dag. Een dag van gevaar. — De vyan*

den verlieten deezen dag het Kloofter. Veelen hun-

ner fneuvelden door de handen der najaagende

Waldenzen. De benden van den Hertog namen

thans zo zeer in getal toe, dat zy, vreezende van,

eikanderen te zullen afgefneeden worden, in eene.

onvermydelyke wanorde , Villars verlieten. Zy
werden , eenigzins , op dien aftogt verftrooid. Tag-

tig mannen, wonderbaar bewaard , kwamen op het

gebergte Vendelin gelukkiglyk aan. Men was groot-

lyks over Arnaud bedugt, die men meende op

deezen aftogt omgekoomen te zyn. Hy kwam,
eindelyk, alleen van zes Waldenzen verzckl , na

driemaal, onder weg, met hen geknield, en Gods

bewaaring afgebeeden te hebben , tot hunne onuit-

fpreekelyke blydfchap , te Venddln , behouden , arn

;

L 4 maar
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maar zyn Araptgenoot Montoux werdt gevangen'

genoomen, en naar Turin gebragt, alwaar hy tot'

den vrede bleef.

XIX. Dag. Een dag van nieuwe onderneeming. —
Op welken men Arnaud eene verfterking zondt,

om de bergen van Angrogne te gewinnen.

XX. Dag. Een dag van winft. — Arnaud
zogt , deezen dag , eenige ontdekkingen te doen 4

by welke gelegenheid hy , alleen van zes Wal-

denzen verzeld , eenige gelaaden' muilezels tot buit

maakte.

XXI. Dag. Een dag van dubbele verfterking. —
Een vrouw, welke, na hunne verdryving uit de

Valeyen , ten afval genoodzaakt was , bragt aan

Arnaud eenige ververfchingen , en bad hem, het

leven van haaren man, een Savoyaard, te fpaaren

,

dat haar beloofd werdt. Men verkreeg dien dag

eenigen leeftogt, en gevangenen. Arnaud ontving

eene verfterking van tweehonderd mannen , die

zints den agtienden dag van hem afgefcheiden wa-

ren geweeft. Hy deedt eene openbaare, en plegti-

ge dankzegging aan God voor de behaalde voordee-

len , en verlloeg daar op verfcheiden' kleine bei>-

den der vyanden.

XXII. Dag. Een dag van zorg. — Die voornaam-

lyk befteed werdt om leeftogt te zoeken.

' XXIII. en XXIV. Dag. Dagen van ftigting. —
Arnaud deelde het heilig Avondmanl , voor de eer-

fte reis , in de Valeyen uit , bezorgde de gekwet-

ften, en behaalde eenigen buit.

XXV. Dag. Een dag van rust. — De^vyandsn

brand-
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brandden eenige Dorpen af : de regen verhinderde

de Waldenzen hun dit betaald te zetten.

XXVI. Dag. Een dag van nieuwe onruft. ~ Men

ontving berigt, dat vier Franfche krygsbenden, tot

hulp van den Hertog van Savoye, afkwamen , waar

op men eenige verfpieders afzondt.

XXVII. Dag. Een dag van goede tyding. — Op
welken de verfpieders terug kwamen, met berigt',

dat 'er agt duizend Franfchen-zm de brrg - fa-

laberlran waren aangekomen; doch op het £.crugt,

d;.t de Spanjaarden Cafal berend haciden, vertrok-

laen wjb^b. rr " n OH £ CL 1 J A A VI f
XXVIII. Dag. Een dag van befpieding. - Na

het Gebedt zondt men eehigen uit, om ontdekkin-

gen te doen.

XXIX. Dag. Een dag van fchermutfeling. - Men
raakte handgemeen met eene bende van vyfhonderd

Vyanden. Een onweersbuy met regen deedt hen

met verlies aftrekken.

XXX. Dag. Een dag van vrolykheid. — Zy He-

ten de Imvooners van de Valey Pragelas hun-

nen wynoogft inzamelen, mits dat ze eene zekere

lömme gelds opbragten. Zy maakten eenigen wyn

tot buit , en dronken te zaamen op de gezondheid

van Willem den III, Koning van Grooi firi(tan-

je, de Staaten Generaal der Vereenlgde Nederlan-

den, den Kewvorfi van Brandenburg, enden Her-

tog van Schomberg. Voorts verdreef men dien

dag eenige vyandlyke benden , en men hing twee

mannen op , die , als verfpieders , den Marquis

van Parelle gediend hadden.

L 5 XXXI.
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XXXI. Dag. Een dag der voltooide overwinning.

•— Dus werden de Wuldenzen , op deezen dag , ge-

heel rnecfter van de Valey St. Martin.

Hier mede zullen wy dit Dagverhaal fluiten,

meenende, dat dit genoeg zy, om den Leezer een

denkbeeld van deezen vermaarden togt , langs byna

ontoegangbaare plaatzen, door een hand vol Wal*

denzen , klockelyk ondernoomen , en gelukkiglyk uit-

gevoerd, te geeven.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
EEN TUSSCHENREDE , WAARIN VERSLAG GEDAAN
V/ORDT, HOE HET MET DE AGTERGEBLEVENE

WALDENZEN AFGELOOPEN ZY.

Wy hebben hier boven gezegd (*) dat Arnaud
met zyne agt of negen honderd Waldenzen».

op den beftemden tyd en plaats , over het Geneef-

fche Meir niet overvoer, dan na dat hy te vergeefs

gewagt hadt naar eenigen, die te laat kwamen;

doch, om welker wille, hy zich , met het gros,

in 't uiterfte gevaar niet kon ftellen , door te bly-

ven wagten. Deezen dan op de verzamelplaats te

laat komende, en Arnaud vertrokken vindende,

beflooten te volgen. Sommigen , die , voorheen

zonder wapenen niet wilden mede trekken , en de

anderen voor reukeloozen hielden, kreegen dit nu

ook in den zin. Byzonder deedt 'er zich eenig ge-

meen

00 Bladzyde 139-
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meen volk op, dat, gewoon zich aan nieuwighe-

den te vergaapen, op de tydingen van Arnauds

voorfpoed , zaamenrottede , en vaftftelde , (gelyk

het ook , den elfden van Herfftmaand des jaars 1689

uitvoerde) onder het geleide van Bourgeois, een

braaf Bevelhebber, eerft over het Geneeffche Meir

te vaaren , en daarna het voetfpoor der anderen te

volgen. Zy maakten te zaamen dertien benden

Franfche Vlugtelingen , drie benden Zzvitzers? en

• twee benden IValdenzcn uit. Zo ras zy , over het

Meir, in Savoye, gekomen waren, verfloegen zy

wel eenigen wcêrlhnd biedende Landlieden ; doch,

fey gebrek van goede Gidzen, vorderden zy wei-

nig wegs : veelen gaven zich , tén zelfden tyde

,

aan roveryen plonderingen over: hierop wel haaft

gebrek aan leeftogt krygende, werden zy zodaanig

oneensgezind , dat Bourgeois , zyne benden niet

langer in goede orde kunnende houden, het Be-

velhebberfchap nederleide , Savoye verliet, en naar

Zzvitferland terug truk, waar die braave Man,

uit ftaatkundige redenen, naamelyk om den Her-

tog van Savoye te bevreedigen, by den kop gevat,

en, als een plonderaar en aanhitzer der anderen be,-

fchuldigd zynde, veroordeeld, en het hoofd afge-

flagen werdt ; terwyi de overigen , die hem gevolgd

waren , gelart werden , binnen drie dagen , uit het

Canton Bern te vertrekken.

Zo kwalyk viel dit voorneemen uit. Geen waaïe

zugt, ora den Godsdienft in Piemonts Valeyen te

herftcllen , hadt de ongeregelde benden van Bcur-
«eois, die zeker beter lot verdiend hadt, tot dee-

ze
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ze onderneeming aangefpoord ; maar meeft door

gloriezugt en jaloersheid over Arnauds dappere

daaden gedreeven , wilden zy , op hunne wyze

,

hem navolgen, en in den roem deelen , het geen

dan ook zulke ongelukkige gevolgen ten nafleepe

gehad heeft. Zo weinig beantwoorden dikwils de

uitkomften der zaaken aan de eerfte verwagtingen

,

die men daarvan opgevat hadt.

DERTIENDE HOOFDSTUK.

VERDERE GEVOLGEN VAN DE INNEEMING DER VA-

LF.YEN DOOR DE WALDENZEN ; EINDELYK , NA
VEEL STRYDS , DOOR EENEN AANGENAAMEN j

VREDE MET DEN HERTOG VAN SA-

VOYE BEKROOND. •

Tot de Waldenzen in Piemont nu wederkeerende

,

zo zien wy hen wel in het volle bezit der Va-

leye Si. Martin , doch niet in ruft ; maar zich be-

reidende , om met het zelfde zwaert ook de anderen

te overwinnen. Laat ons egter van de tagtig man-

nen , die , op den agttienden Dag, van het gros

werden afgefneeden, iets zeggen. Op eene rots by

VAiguille greepen zy poft, en oordeelden, dat zy

thans des te grooteren moed moeften houden , naar

maate zy gering in getal waren. Zy ftonden eerft

een zwaaren honger uit , en vloogen daarna , als ver-

woede memchen , op roof en leeftogt uit , welken

zy ook opdeeden , en daar door hunnen honger

ftilden. Hierna verkwikte hun Arnaud naar den

geeft -
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geeft, deelende onder hen het H. Avondmaal uit,

het geen met grooter blydfchap gehouden werdt,

nadien verfcheiden' hunner oude Geloofsgenooten

,

die in de laatfte vervolging afgevallen, en zints

de uitdryving , in de Valeyen gebleeven waren,

met berouw over hunne misdaad, tot den fchoot

der Kerke "wederkeerden. Deeze tagtig mannen

toonden zich thans zulken te zyn , die men , by

groote heirlegers, gewoon is, een vliegend leger

te noemen. Van den derden van Herfftmaand tot

den dertienden der Wynmaand , behaalden zy

,

dagelyks , overwinningen op hunne vyanden , die

zich overal in kleene benden vertoonden , en het

Land verwoeftten , op dat zy nergens eenigen leef-

togt zouden vinden : dan , ondanks derzelver. poogin-

gen , haalden zy onophoudelyk noch eenigen buit

op. Den negentienden van Herfftmaand , verecnig-

den zich de vyanden met een groot getal boeren ,

om deezen kleenen hoop ten zelfden tyde af te maa-

ken. De tagtig mannen begreepen ligtlyk , dat hun-

ne opgeworpen' verfchanzingen tegens deeze veree-

nigde kragten niet beftand waren : reden waarom

zy naar de rotzen van l'Aiguille terug weeken, en

iemant naar de Valey van St. Martin , alwaar het

gros der Waldenzen zich bevondt, afzonden, met

berigt, dat men de verzogte hulp niet zou afzen-

den, dewyl de Berg Julien verlooren was. Zy be-.

flooten daarop, onder begunftiging van eenen dik-

ken mift, de viugt te neemen, het geen zy ook,

zonder één' man te verliezen, gelukkiglyk volvoer-

den. Den volgenden dag hielden zy zich , wegens

de
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de naby zynde vyanden , verborgen : dan dc duif-

terheid van den avond met blydfchap ziende aan-

komen, ontfnapten zy de handen hunner vervolge-

ren op eene wonderbaare wyze , en kwamen , cin-

dclyk, behouden, te Fragmon aan, alwaar zy adera

fchcpten.

De Koning van Frankryk, en de Hertog van Sa-

voyc hadden nu niet alleen de wederkcering der

Waldenzen in hunne Valeyen ; maar ook hunne

roemmgtige daaden, die zy aldaar bedreeven, met

groote verwondering, doch met nog grooter misnoegen

gehoord. Frankryk bcfloot daarop een Leger, ter

hunner uitroeyinge, af te zenden. De Hertog van

Savoye , zag zich , wegens zyne verbindtenis met

dien Koning, genoodzaakt, een ander van twaalf

duizend mannen te gebruiken; waar toe hy, waar-

fchyntyk, niet ligtelyk zou beflooten hebben (ge-

lyk het vervolg ons Ieeren zal) indien Frankryk

hem daar toe niet geperft hadde. Deeze Legers,

door ftrenge' beveelen aangenoopt , zakten nu , zon-

der talmen , naar de Valeyen af.

De Waldenzen , dit hoorende , rekenden alles

verboren, indien God deezen dreigenden ftorm niet

afkeerde. Zy , op hem vertrouwende , beflooten

evenwel zich niet zonder flag of ftoot over te gec-

vcn , veel min hun Vaderland , zo zuur niet het

zwaert gewonnen, op eenen fprong te verhaten»

maar, indien zy. volftrekt, liervcn moeften , veel

liever in, dan buiten het zelve, voor de zaake Gods

om te komen.

Arnaud trok dan, voor eerft, alle zyne benden,

zints
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zints den derden van Herfftmaand verftrooid, by-

een, 't geen niet gemakkelyk gefchiedde, om dat

veelen door de vyanden moeiten heen liaan , eer

zy zich met hunne Broeders konden vereenigeru

Twee duizend Franfcben rukten hierop, den zes-

tienden van Wynmaand , in de Valey van St. Jfa-

tin, het geen zulke verflagenheid baarde, dat Ar-

naud, eene fcheuring onder de zynen vreezende,

dewyl de een zich hier , en de ander zich daar ber-

gen wilde, (het geen hunnen gewiflen ondergang

naar zich zou gefleept hebben) hun plegtig ver-

klaarde : „ dat by menfehen geene hulp befteld

„ was ; dat hy voor zich zelven geeno uitkomft

„ zag; en dat derhalven, alleen by God, raad ge-

„ zogt raoeft worden.

"

Deeze rondborftige taal van hunnen geliefden

Leeraar en Veldheer, met veel emft gefprooken

,

trof hen ; hy zag het , en , zonder antwoord af te

wagten, knielde hy neder, en, bad God allervuu-

rigft om wysheid en fterkte , in deeze allerhache-

lykfte omstandigheden. Van zyne knieën opftaan-

de, hieldt hy eene redevoering , en bragt daarin

hun onder het oog : „ Welke groote onderneeming

„ zy, tot hier toe, door de hand Gods, hadden

„ volvoerd ; -- weiken gevaarlyken togt zy te bo •

„ ven waren gekomen; — hoe zy, met den de-

„ gen in de vuift, Saz-oye doorkruift , en hunne

„ Valeyen thans ingenomen hadden ; — dat Gode

„ hiervan de eer toekwam , die hunne liefde ter

„ oprigtinge van het uitgeroeide Evangelie in de

„ Valeyen , hunnen moed , yver en eendragt ter

be-
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bereikinge van dit gewigtig ftuk , zo zigtbaar ge*

„ zegend en goedgekeurd hadt, dat de gehecle

„ vvaereld over dit werk des Heeren verbaasd zou

„ ftaan, wanneer dezelve hoorde, dat zy , binnen

„ zo korten tyd , ééne Valey reeds geheel ver-

„ meefterd hadden; ~ dat, zo ooit, thans de een«

„ dragt te pas zou komen ; — dat zich van elkan-

,, deren te fcheiden , niet anders ware dan den ge-

„ wiffen dood te gemoet te loopen ; — voorts , dat

„ men niet wift, hoe God, die magtig was hen

„ uit de grootfte nooden te verloflen , en dit zo

„ dikwils reeds getoond hadt, hen uit de handen

„ van twee magtige Legers zou kunnen redden;

„ — met één woord , dat 'er thans geene andere

„ party te kiezen was , dan naar Balfille (*) de wyk

„ te neemen". &c.

Wat invloed heeft niet een moedig Veldheer,

die tevens een welfprekend Leeraar is , op de har-

ten van Godvrugtige benden, gelvk deeze waren?

Zy hadden niets tegens Arnauds redenen in te

brengen ; maar itemden die algemeen toe , beloo-

vende hem te zullen volgen, waar hy hen leiden

zou. Met blydfchap zag Ahnaud den heldenmoed

,

en eendragt in zyne neerflagtige benden herleeven,

en hem bleef nu geene andere zwarigheid overig,

dan deeze, (die indedaad groot genoeg was) hoe hy

naamelyk zyne Waldenzen te Balfille brengen zou.

Den alles overpeinzenden Veldheer viel ten dien

ein-

(*) Een klein Dorpje in de Valeycn , zeer wel gelegen, ora

*« met een hand vol Volk» , talryke benden af te keeren,



DER WALDENZEN. 177

einde gelukkig deeze krygslift in. Hy befloot , om

den vyand te bedriegen, zyn volk, by dag, ver-

fchanzingen te doen opwerpen, en te veinzen zich

aldaar, tot den laatften man toe, te willen verdee-

digen. Hy ondernam , en volvoerde dit werk ook

;

maar deedt het , den avond vallende , eensklaps

ftaaken ; porde zyn volk aan , om zich tot den togt

gereed te maaken ; en deedt , daarop
, by nagt

,

eenen fchoonen doch moeilyken en gevaarlyken af-

togt , over zulke Gebergten, en hobbelige Rot-

zen , dat men menigmaal op handen en voeten daar-

over kruipen moeft : zo dat , indien zy , by dag

,

den weg, dien zy overgeklautefd waren , gezien

hadden, hunne hairert ten berge zouden gereezen

zyn, gelyk ay, daarna, die overgetrokken' Rotzen

befchouwende , met verbazing en yzing , hunnen

gevaarlyken togt zich herinnerd hebben.

Behouden kwamen zy té Baïfilk aan, en befloo-

ten zich niet meer , gelyk Veldhoenen , over de

Bergen te laaten jaagen, Rotzen op- en af te klim-

men , en zich ganfch af te matten ; maar den voor-

deeligften poft, hier, uit te kiezen, en zich daarin,

zo fterk als hun mogelyk was , te verfchanzen.

De onvermoeide Arnaud predikte, hier, twee-

maal op den dag des Heeren , en eens in de week

:

alle avonden en morgens bad hy met al zyn Volk,

op de knieën, of op hunne aangezigten ter aarde,

in het open Veld. Na het Gebed liet hy ze aam

de verfchanzingen arbeiden. Naauvvlyks waren dee-

zen in haaft voltooid, of de Franfche krygsmagt

taftte dezelven aan j maar werdt zo dapper afge-

M flaa-
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flaagen , dat ze , tot den tweeden aanval geenen luft

hebbende, aftrok., onder bedreiging van hun, na

den winter, tegen Paaflchen, een tweede bezoek

te zullen geeven.

Nu fchepten de Waldenzen, hier, noch vier hon-

derd Mannen fterk , adem , en dankten der Godde-

lyke voorzorg , die hen zo zigtbaar bewaard hadt

;

want zints dat zy uitgehongerd te Balfilk kwa-

men , en van kool en raapen , zonder zout of ande-

re byvoegfels , moeften leeven , hadt hun tot nu

toe niets ontbrooken. Hier zynde, werden zy, kort

daarna, door eenige Franfchc Vlugtelingen, die

onder hen dienft namen , verfterkt. Ter eere van

deezen moet men getuigen , dat zy met grooten lof

gediend, en zo dapper gevogten hebben, als of ze

voor hun eigen Vaderland ftreeden. Willem de

III , en de Staatcn Generaal van Nederland dit ook

erkennende, hebben verfcheiden' van de geenen,

die uitgemunt hadden , daarna treffelyk beloond.

De Franfchen deeze verfterking verneemende, be-

greepen, dat de Waldenzen, met den tyd, door den

byftand der Vlugtelingen , groote magt zouden kry-

gen ; waarom zy beflooten , eene ontmenfehte wreed-

heid , als een proefmiddel , om anderen van dit

overloopen af te fchrikken , te werk te ftellen. Op
zekeren tyd dan , vingen zy eenen deezer Vlugtelin-

gen , en fchooten twee anderen , die , in de Valey

St. Martin ziek liggende , op derzelver aankomft in

het hembd vlugten wilden, dood. Zy hieuwen der-

zelver hoofden af, en dwongen den levendigen,

dezelven, om zynen hals gehangen zynde, tot

Pc-
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Peroufe te draagen: daarna bragten zy hem in de

Valey Pragelas, waar zy hem aan eene galg ophin-

gen , en de twee afgehouwen hoofden op eenen ftaak

fielden , om van alle , uit Frankryk komende , Vlug-

telingen gezien, en daar door afgefchrikt te wor.

den van over te loopen tot de Waldenzen. De on-

gelukkige deedt , op de ladder der galg , zulk

'eene treffelyke Geloofsbelydenis , en nadruklyk ge-

bed, dat hy de traanen uit de oogen zyner vyan-

den perfte.

Arnaud eindigde, met de zynen,dit vermaarde

jaar van 1689, vreedzaam, in hunne verfchanzin-

gen te Balfille. Zy zaten daar egter niet altoos

(lil ; nu en dan zonden zy benden uit, die verfchei-

den' kleine vyandlyke troepen verfloegen. Het ge-

lukte hun , onder anderen , brieven van het ui-

terfte gewigt tc onderfcheppen , waar door zy

veele voorneemens der Vyanden ontdekten. Hier

ontvingen zy ook de eerfte tyding , hoe het met

hunne agtergelaten' Vrienden in Zwitferland ware

afgeloopen, het geen wy hier boven reeds verhaald

hebben.

Zy waren noch in hunne verfchanzingen , in het

begin van het jaar 1690, wanneer Arnaud, van

zynen Schoonbroeder, gevangen zittende te Turin*

en eenige andere Waldenzen , van hunne aldaar

mede opgeilooten' Vrienden , brieven ontvingen

,

waar in zy vermaand werden , den vrede by den

Hertog , en den Koning van Frankryk te zoeken.

De Marquis de Parelle, Generaal van 's Konings

Leger, hadt de edelmoedigheid van ze ongeopend

M a aan
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aan Arnaud te zenden , (ongetwyfeld van den in-

houd eenig berigt hebbende) en voegde 'er brie-

ven van zyne eigen hand met eenige voorflagen tot

den Vrede by(*). Arnaud antwoordde hem , on-

der anderen, op deeze wyze: „ Is het vreemd, dat

„ wy, die getrouwe Onderdaanen van onzen Her-

„ tog zyn , en nu in de waereld omdoolen , tot

„ onze wooningen zoeken weder te keeren? Men
„ laat de vogelen in haare neften geruft uit- en

„ invliegen ; maar men betwift menfchen , gefchaa-

„ pen naar Gods beeld, in vrede te mogen woo-

„ nen. Ons oogmerk is niet, Menfchenbloed te

„ vergieten , ten zy , wanneer men ons noodzaakt

„ ons te verdeedigen. Wy beleedigen niemant,en

„ leeven ftil. Gelyk te vooren, alzo zoeken wy

„ noch, als getrouwe Onderdaanen van den Her-

„ tog, te handelen , en zullen niet nalaaten onze

„ Gebeden ter zyner behoudenis te verdubbe-

„ len ". &c.

Arnaud, 't zy dat hy deeze voorflagen van den

vrede, in de Lentemaand gedaan, wantrouwde;

't zy dat zyne Waldenzen, onder den Koning van

Frankryk, als eenen onwettigen Heer, niet wil-

den ftaan , waar voor zy mogelyk vreesden ; maar

lie-

(*) Het is meer dan waarfchyolyk , dat 'er, ten deezen tyde,

tuffchen Willbm den III, en den Hertog van Savoye, reeds eene

geheime briefwifleling ftand greep , welke daarna van eene groo-

te omwenteling van zaaken gevolgd werdt. De Hertog van Sa-

yoye verliet Franbyk , en ging in eene verbüidtenis met Engeland

en Holland over. Zie Lettres fur les matieres du T*r>iS } quator-

slemt Lettre, p. 220.
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liever , volgens hunnen pligt , onder de
.
gehoor-

zaamheid van den Hertog van Savoye, hunnen ou-

den Meefter, zich begeeven (gelyk hy den Mar-

quis de Paoeixe te kennen gaf ) bleef in de wa-

penen. In Grasmaand vereenigden zich daarop de

Franfche en Piemontcfche Legers , en toogen op,

om hem , volgens de gedaane bedreiging , na den

winter een nieuw bezoek te geeven. Arnaud,
wien de ondervinding, van dag tot dag, tot het

Veldheers Ampt bekwaamer maakte, dit vernee-

mende, begreep, aan de eene zyde, ligtelyk, dat

de zynen het geweld van deeze krygsmagten niet

konden tegenftaan ; maar, aan den anderen kant,

zag hy ook , hebbende eene volkoomen kennis van

alle plaatzen , dat hy nergens eenen poft zou vin-

den, waar hy zich beter zou kunnen verdeedigen,

dan waar hy zich nu bevondt. Van verfcheiden'

kwaaden moeft 'er één gekoozen worden , of de Va-

leyen op nieuw geheel te verhaten , of van eikan-

deren te fcheiden, en daarna, de een na den an-

deren , in 's vyands handen te vallen , of wel ein-

delyk, zo lang zy konden , zich te verdeedigen,

en wanneer hunne kragten bezweeken , voor Va-

derland en Godsdienft eenen roemrugtigcn dood te

fterven.

Myn Leezer , die nu genoeg de neigingen der

Waldenzen heeft leeren kennen, ftelt aireede vaft,

dat het laatfte van hun verkoozen werdt, gelyk

ook indedaad gebeurde. Arnaud befloot met zyn

Volk te Balfilk te blyven; doch hunne eerft ge-

maakte verfchanzingen waren te zwak, om den

M 3 zwaa-
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zwaaren fchok van een groot Leger uit te ftaan

:

hy koos dan eene andere plaats uit , beter tot hun-

ne verdediging dan de tegenwoordige gefchikt.

Deeze, van agter , door eene allerhoogfte Rots,

tegen alle aanvallen bevryd, hadt van vooren niet

meer dan eenen toegang , waar men ze befpringen

kon. Hier beval hy dan zyn Volk verfchanzingen

op te werpen ; greep , ter. hunner aanmoediging

,

zelf een byl in de hand, om paliiïaden te hakken;

ftelde die aan den ingang, en floot ze vervolgens

met zwaare fteenen en takken van boomen toe

,

makende dus zyne borftweering zo moeilyk ter be-

klimming, als hem mogelyk was.

De Legers nu naby gekomen, en zich vaardig

gemaakt hebbende tot den ftryd, begonnen vyf

honderd Franfchen , die de eer der overwinning

wilden hebben, den aanval. Zy allen loften, eerft,

hun fchietgeweer ; daar op toevliegende , om de

boomen in alleryl weg te rukken , en ruim baan te

maaken, liet Arnaud, die zynen tyd waarnam,

zo vreezelyk op hen losbranden (laadende de jon-

ge Manfchap het gelofte geweer voor de geenen,

die vooraan ftonden , en het onophoudelyk af-

fchooten) dat de meefte aanvallers fneuvelden :

hierna vielen zy op de Franfchen , in die wanorde

gcbragt, met zulk eene woede, uit, dat 'er niet

meer dan tien of twaalf, na hunne wapenen weg

geworpen te hebben , den dood ontkwaamen , om
aan de anderen de tyding der nederlaag te bren-

gen. Wie zou gelooven, hadt Arnaud zclt het

niet beveiligd , dat in deezen aanval geen één van

zyu



DER WALDENZEN. 183

iyn Volk gedood nog gewond werdt; zo hegt was

zyne borftweering gemaakt , zo nauwkeurig de tyd

van fchieten waargenooraen.

Dit bloedig onthaal, den Franfchcn aangedaan,

bragt zulken fchrik te weeg in hun Leger , dat het

denzelfden dag noch aftrok , en het Piemontefche^

het welk de dapperheid der Waldenzen van verre

aanfchouwd hadt , volgde dit voorbeeld. Daags 'er

ija hiewen de Waldenzen de hoofden der gelheu-

NÖlden af, en ftelden ze op hunne palifladen, om

den vyanden te beduiden , dat ze hen fchroomden

nog ontzagen. Ten zelfden tyde trokken de ver-

eenigde Legers, befchaamd over deezen ongeluk-

kig uitgevallen aanflag , verder af. Arnaud , die ,

den voorigen dag , zich , als een dapper en be-

kwaam krygsman, gedraagen hadt, betoonde zich

heden , gelyk een regtfchaapen Leeraar betaamt.

Hy dankte God, en predikte zo beweeglyk , dat

zyne krygsbenden haare aandoening niet konden

beteugelen. Onder zyne Leerrede biggelden de

traanen over haare wangen. Na zyne ernftige ver-

maaningen tot dankbaarheid aan den wonderdoen-

den God voor zulk eene heerlyke overwinning,

fpoorde hy ze aan , om ter goeder trouw met mal-

kanderen te handelen, en den verkreegen buit ge-

lykmaatig te verdeelen. Dit woord gehoorzaamden

zy zo blymoedig en vaardig, dat hy naauwlyks zy-

ne Leerrede geëindigd hadt, of elk bragt voor hem
den verkreegen roof, dien hy naauwkeurig verdeel-

de, en eenig overfchot daarvan aan de armen liet

uitdeelen. Voorts droeg hy zorg voor een gevan-

M 4 gen
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gen genoomen Franfchen Bevelhebber , met zulk

eene edelmoedigheid , dat zyne vyanden hem da*r

over preezen.

Zo ydel liep dit voornemen der vyanden af, on-

der welken fommigen waren , die reeds vaft ge-

field hadden, dat alle Waldenzen, binnen den tyd

van zes uuren , om hals zouden gebragt zyn. An-

deren hadden egter gevreesd , dat ze uit dien

voordeeligen poft zo gemakkelyk niet verdreeven,

en vooraf veel bloeds aan beide zyden geftort zou

worden. De uitkomft bedroog hen allen, gelyk ge-

hoord is.

De vyandlyke Legers waren niet afgetrokken,

om, geheel, van alle verdere onderneemingen af

te zien; maar alleen, om betere maatregelen, ten

verderve der Waldenzen , te beraaraen. De on-

dervinding hadt den vyanden geleerd , dat hunne

tegenparty, dus verfchanlt, onverwinnelyk , en alle

foortgelyke aanvallen , kragteloos waren. Zy be-

flooten derhalven zwaar gefchut te ontbieden. Dat

ontvangen hebbende , trokken zy , op nieuw , den

tienden van Bloeimaand, op ; zynde deezen dag

by de Waldenzen tot de uitdeeling van het H.

Avondmaal beftemd, het welk om deeze rede uit-

gefteld moeft worden. De genaderde Legers wier-

pen , met 'er haaft , van verre eenige batteryen

op, beplantten die met zwaar gefchut, en lieten

daarop den Waldenzen aanzeggen , dat het nu noch

tyd was zich over te geeven. Dan deezen, dit rond-

uit afflaande, ftonden de vyandlyke kogels eenige

dagen uit; wanneer Arnaud begon te zien, dat

zy-
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2yne verfchanzingen het beuken van grof gefchut

niet lang zouden kunnen uitttaan , bygevolg dat zy

of zich overgeeven of vlugten moeften. De groot-

fte zwarigheid was hier , indien men het laatfte

verkoor , hoe te ontkomen !

Kapitein Poulat, een der medebevelhebberqj,

der wegen zeer wel kundig, hierover met Arnaud

fpreekende, boodt aan, na dat hy alle vyandlyke

poften nauwkeurig befpiedt hadt , hem , in het

holfte van den nagt, over eene yffelyke fteilte den

weg ter ontkominge te willen wyzen. Den voor-

flag , niettegenitaande het gevaar , algemeen aan-

genoomen zynde , maakte men zich , in den avond ,

tervvyl de vyand met fchieten voortging, reisvaar-

dig. Poulat deedt hen dan , ter middernagt , de

fchoenen uittrekken , om op de rotzen geen geraas

te maaken , en in ftilte weg te geraaken. Hy
was de eerfte , en zy allen volgden hem. De vond,

hoe bezwaarlyk in de uitvoering over zulke rot-

zen, gelukte, en de vyanden ontdekten, niet dan

laat op den dag , dat ze allen den dans ont-

fprongen waren. Hierop , onverhinderd , in der-

zelver verlaaten' verfchanzingen overklimmende

,

vonden ze niet dan een ledig neft.

Terwyl nu de vyand , zo fchandelyk ten toon

gefteld, van fpyt meende te berften kwamen

onze

(*) De Franfchen hebben de Savoyfche benden verwecten, dat

zy, willens en weetens, de Waldenzen hadden laaten ontvlugten,

't geen niet onwaadfchynlyk is. De Hertog van Sevoyc leende

nu fterk het oor aan de voorflagen van Engeland en Holland, en

wilde hierom de Walienzen , tot het uiterlte niet vervolgen.

M 5
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onze moedige waaghalzen te Prajet aan , alwaar

Arnaud God dankte voor de gelukkige verlofling.

Het gebed gedaan hebbende, verfchool hy zich,

om te beproeven , of fommigen der zynen eenigen

leeftogt van de Inwooners zouden kunnen krygen.

Dit niet gelukkende, trokken zy op, en namen het

Dorp Rua , ftormenderhand , in. Vignaux , de

Franfche Bevelhebber , die daar het bevel gevoerd

hadt , en gevangen werdt genoomen , gaf niet al-

leen aan Arnaud zynen degen over ; maar ook

,

ten zelfden tyde,dit aangenaam berigt,dat de Ko-

ning, zyn Meefter,den Hertoge vznSavoye eenige

daagen in beraad gegeeven hadt, of hy zyne be-

langen zou blyven aankleeven , dan of hy zich by

Engeland en Holland voegen zou.

Geen aangenaamer tyding kon Arnaud en den

zynen in de ooren klinken. Zy hoopten , wenfehten,

en baden, dat het laatrte gebeuren mogte, en re-

kenden dan het verlies van Balftlle, ja alle hunne

verliezen rykelyk vergoed.

De Leezer denkt raogelyk, waarom deeze tyding

zo aangenaam voor de Waldenzen ware. Wy moeten

hem , om dit te ontknoopen , een denkbeeld van

Europa's toenmaalige gefteldheid, waarin de Wal-

denzen het grootfte belang hadden , noodwendig

geeven. Willem de III, Koning van Engeland,

hadt met de Staaten Generaal^ en den Keizer , in

*t jaar 1689, den Oorlog aan Frankryk verklaard.

De Keizer met Spanje noodigde daarop den Her-

tog van Savoye, om de verbindtenis met Frankryk

te breeken , en in hunne belangen over te gaan.

Vic-
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Victor Amadeüs de II voorzag, aan de eene zy-

de , dat Engeland en Holland niet zouden, nalaa-

ten , de Waldenzen met alle raagt te onderfteunen

;

en dat, aan de andere zyde, Spanje en de Keizer^

indien hy in Frankryks belangen bleef, hem zouden

aantaften , waarom hy , ten dien tyde , beft dagt

,

de onzydigheid te kiezen. De Koning van Frank-

ryk, die den Savoyfchen Hertog thans niet langer

als een Souverainen Vorft, maar als zynen Vafal

aanmerkte, wilde van geene onzydigheid hooren;

of hy moeft hem het Kafteel van Turin, Verceil^

en zyn Leger overgeeven.

Zulke harde en onaanneemelyke voorwaarden

fchreef Frankryk hem voor, in hoope, dat ze den

Hertog zouden noodzaaken , in de oude verbindte-

niflen met hem te blyven.Dan, de Hertog, nog van

zich zeiven, nog van zyne Staaten als dan meefter

zynde , eifchte tyd van beraad , en fchreef intus-

ichen aan de bovengemelde Geallieerde Vorften,

of zy, wanneer hy hunne zyde koos, hem tegens

Frankryk zouden byftaan. Zy beloofden het, en

Spanje verklaarde daarop aanftonds den Oorlog aan

Frankryk.

; De Hertog , zints lang getergd door de trotsheid,

waar mede Frankryk hem behandeld hadt, nuhoo-

rende, dat deszelfs Koning den Waldenzen thans

aanboodt volle herftelling in hunne oude bezittin-

gen , en vrye GodsdienftoefFening in hunne Va-

leyen , onder voorwaarde , van zich aan hem te ver-

binden , befloot Frankryk te vóórkomen ; Enge-

lands en Hollands byftand, aan de Waldenzen be-

loofd .
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Joofd, zich ten nutte te maaken; zyne Valeyen in

de handen van Frankryk niet verlooren te laaten

gaan, en daarom beft, allerfchielykft, vrede met de

Waldenzen te maaken.

Wonderbaare beftelling der Voorzienigheid Gods!

De Koning, die de eerfte oorzaak hunner ellen-

dige verdryving uit hun Vaderland was geweeft,

gaf thans de eerfte aanleiding tot hunne herftel-

ling. Frankryk hadt hen, vóór vier jaaren, ver-

dorven ; Frankryk was nu, in de hand Gods, het

middel ter hunner volle herftelling , en wél op ee-

nen tyd , in welken hunne zaaken , in een allerwan*

hoopigften ftaat, geraakt waren. (*)

Wan-

(*) De Schryver van de Ltttrcs fur les matieres du Tems,

troifieme Année
, p. 93. geeft Frankryk de geheele fchuld van de.

uitdryving der Waldenzen uit hunne Valeyen, en wettigt hunne

terugkeering (welke wy hier boven , door het gedrag van ons Va-

derland ontrent Spanje, al goed gemaakt hebben) zeggende:

de Waldenzen vord-.rden niets dan te mogen terug keeren tot de

bezitting hunner Goederen, welken zy , zin/s onheuchelyke tyden ge-

nootcn hadden , en waarvan zy niet berooft! varen wegens oproer

of ongehoorzaamheid ; maar eenvoudig door een gevolg der ongenade,

•waarin de Franfche Proujlanten gevallen waren welke deedt bedugt

zyn , dat de Valeyen van Picmont niet anders zoude dienen , dan om

hen naderhand te doen wederkeeren tot hunne bezittingen".—_ En , na

dat by den Hertog van Savoye , als die de eerde oorzaak der ver-

volgingen nooit geweeft is, in zo verre vrygefprooken heeft, gaat

hy voort, in den lof der Waldenzen dus uit te weiden." Dit Volk

tras onderdanig en gehoorzaam ; zich kwytende van zynen pligt cn~

trent dg Regering; 'dienft gedaan hebbende , en bewyzen van trouwe

gegeeven in verfchciden gelegenheden , aan zynen Vorfl, van wien

zy blyken van erkentenis , en volkomen voldoening ontvangen had-

den , zelfs noch in het jaar 1681. Zints is 'er niets gebeurd , nog

door
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Wanneer dan Arnaud met de zynen, op den

agttienden van Bloeimaand, na het Dorp Rila in-

gcnoomen te hebben, de Bergen van Angrogne be-

klom , om op buit uit te gaan , ftondt hy niet wei-

nig verbaasd , dat twee Afgezondenen van den Ba-

ron Pallavicini, uit naam des Hertogs van Sa-

z-oye, hem den vrede, en allen noodigen leeftogt,

waar aan zy gebrek leeden , kwamen aanbieden. Niet

veel verder voortgetoogen zynde , liet de Ridder

van Vercellis hun weeten , dat hy gaarne een

mondgefprek met hunne Bevelhebberen houden zou.

Een van Arnauds benden Ichoot, hier, eene Pa-

trys , en boodt ze hem aan ; maar hy , die hebben-

de doen braaden , gaf ze aan vier hongerige gevan-

genen , zeggende : wy eeten heden Patiyzen zonder

brood; de tyd zal komen, dat wy brood zonder Patry-

zen zullen eeten. Eindelyk werdt hun, op bevel

des Hertogs , allerlei voorraad gezonden , welken zy

ontvingen met onuitfpreekelyke vreugde, als eerfte

bewyzen van den vollen vrede. Ook liet de Baron

Pallavicini , aanftonds , aan 's Hertogs benden

,

cn byzonder aan den Gouverneur van Mirebouc

weeten, dat de vrede met de Waldenzen getroffen

was , en hy dezelven , vry en vrank , moeft laaten

gaan,

door eenig ticnbedryf, nog ly toeval, het geen aanleiding kon geevcs

om hen te berwven , 't zy van de weldaaden, 't zy van hunne Voorreg-

ten in Bezittingen. Men kon niets tot hun bezwaar aanvoeren , dan

hun hardnekkig vafthouden san het Geloof hunner Ouderen , het geen

meermaals gelegenheid gegeeven heeft tot opfchuddingen , op dekligü'.

vea den Ruud ter voortplanting des Gelooft.

"
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gaan , waar zy wilden. Hy noodigde daarenboven

de Franfche Vlugtelingen, eene veilige fchuilplaats

in de Valeyen te komen zoeken, en herriep alle

oude Invvooners , die als ballingen in andere Landen,

omzworven , gelyk my uit dit volgende Plakaat ge-

bleeken is."

De Hertog van Savoye, &c.

Uit kragt van dit bevelfchrift
, getekend door

onze hand , belaften wy aan onze Gerigts- of Oor-

logs - Officieren , als mede aan alle Raaden , zo in

de Steden als Dorpen onzer Staaten , en voorts

aan allen , welken het mogte aangaan , dat ze vryen

doortogt zullen leenen aan de Waldenzen , onze

Onderdaanen, welken in de Valey Lucern zullen

wederkeeren. Gelyk ook aan alle Vlugtelingen , van

den voorgewenden Hervormden Godsdienft,die hen

mogten verzeilen , of volgen in onze Staaten , 't zy

afzonderlyk, 't zy by troepen,en zulks met alle hunne

wapenen en pakkaadje , zonder hun eenige moeilyk-

heden aantedoen. In tegendeel willen wy, dat men

hun allerlei voorraad voor een maatigen prys be-

zorge , en allen byftand en gunfte bewyze , op ftraf-

fe van ons hoogfte ongenoegen. Want aldus is

onze wil. Gegeeven te Turin, den 4. van Wiede-

maand, 1690."

VEER-
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VEERTIENDE HOOFDSTUK.

DE WALDENZEN MET HUNNEN HERTOG ZICH VEREE-

NIGD HEBBENDE, WENDEN HUNNE WAPENEN TE-

GENS FRANKRYK , ZES JAAREN LANG , DAT
IS, VAN 1690 TOT 1697.

rnaud, nu als een Onderdaan des Hertogs,

kreeg, van zynent wege, berigt, dat de Oorlog

tegens Frankryk verklaard was , en tevens werdt hy

belaft , Villars en Bobt , door 's Hertogs Leger

verlaaten, met zyne benden te bezetten ; van den

leeftogt, in de Voorraadhuizen aldaar opgelegd, ge-

bruik te maaken ; en voortaan de wapenen tegens de

Franfchen te voeren. Hy trok daarop heenen. Kort

na zyne aankomft , werdt hy verraft door eenigen

zyner Vrienden , waar onder de twee Kapitein^

Palene en Mondon, die met anderen, uit hunne

gevangenis te Turin , op bevel des Hertogs , ont-

llaagen, en op vrye voeten geftelt waren. De los-

lating van alle gevangenen , en de aankomft van

deezen, verwekte eene algemeene vreugde onder

de Waldenzen. Zy hoorden , uit den mond dee

zer Heeren , de verpligtende redenen des Hertogs

,

die gezegd hadde : „ lk wil u het prediken van

„ het Evangelie nergens, zelfs niet te Turin , be-

„ letten" &c.

De Baron Pallavicini , bevel voerende over

*ê Hertogs benden , voorneemens zynde , de Fran-

Veldheer der Waldenzen aangemerkt,

fcbtn-n
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fchen , na den verklaarden Oorlog , in de Valei

Queiras terug geweeken, op te zoeken , beval de

Waldenzen , aan de eene zyde op hen los te gaan

,

tefvvyl hy ze aan den anderen kant zou aantallen.

Dankbaar voor den ontvangen vrede , en hunne on-

bezvvecken getrouwheid aan hunnen edelmoedigen

Hertog willende bewyzen , zo zonden zy drie hon-

derd mannen tot die onderneeming uit. Na dat het

gebed döor Arnaud gedaan was , deedt men den

aanval op een Franfch Dorp, dat men innam, ver-

brandde en pionderde : met veel roofs belaaden

,

keerde men te Bobi terug , waar men den buit ver-

deelde , en eenige geroofde goederen den Hertog

tot een gefehenk toezondt. De Ridder van Ver-

cellis, begeerig de dappere Waldenzen te zien,

kwam hier by Arnaud : zy gingen daarna den Ba-

ron Pallavicini fpreeken,om eenige beraamingen

ontrent de algemeene zaaken te maaken.

Verfcheiden' perfoonen van het Kerfpel de la

Tour, die, in de voorige vervolging, door het ge-

weld der verzoeking , bezwykende , den .zuiveren

Godsdienft verlaaten hadden , keerden thans terug

;

met fchaamte en berouw belaaden, om in den fchoot

der Kerke, wederom, aangenoomen te mogen wor-

dem Het getal der Waldenzen nam door deeze en

andere losgelaaten gevangenen , waar onder Mon-
toux en Chyon , Arnauds Amptgenooten , waren,

van dag tot dag , toe.

Een van Arnauds Kapiteins, op buit uitgezon-

den , trof het geluk van een Franfchen Courier
^

met een valies brieven van het uiterfte gewigt

,

naar
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naar liet Franfchc Leger afgevaardigd , op te lig-

ten , en hem behouden by Arnaud te Bubi op te

brengen. Deeze bragt hem by den Baron Palavi-

cini , die vervolgens Arnaud met denzelven aan

den Hertog verzond t.

In zyn afweezen , genooten de Waldenzen eenige

ruft te Bobi, en ontvingen den noodigen leeftogt;

maar , met grooter genoegen , hoorden zy van

hem, t'huis gekeerd zynde, de vredesgezinde ge-

voelens van den Hertog , en zyne Chriitelyke aan-

fpraak, tot de losgelaaten' IValdenzen gevoerd; on-

der anderen had* hy gezegd : „ Gy hebt niets te

„ doen dan uwen God en Vorft te dienen. Dient

„ God» en uwen Vorft getrouw. Wy waren tot

„ hier toe Vyanden; maar wy zullen voortaan goe-

„ de Vrienden zyn. Anderen waren oorzaak van

uwe ongelukken,* maar, indien gy uw leven in

„ mynen dienft opoffert , gelyk gy verpligt zyt

;

„ dan zal ik ook het rayne voor het uwe Hellen

,

„ en zo lang ik een ftuk broods heb , zult gy 'er

„ een deel van hebben &c.

Nog ernftiger fprak de Hertog, over deeze zaak,

met anderen, en het is onnoodig te zeggen, hoe

veele redenen hy daar toe hadt. Alleen moeten

wy hier wederom aanmerken , hoe waaragtig het

zy , dat God het hartt der Koningen , en der Vorften

in zyne hand heeft , en het zelve zoo gemakkelyk

neigt als zvaterbeeken , iverwaarts hy zui!; maar ook

hoe veel invloeds het buigen van één hart heeft

ter uitwerking van het geluk, gf ongeluk van

cene geheeie Natie.

N £4
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Nu fchrcef Arnaud aan zynen ouden Vriend , en

Begunftiger, den Heere Torman, Gouverneur te

Aiglc in Z-ivitferland , boven vermeld, die van des-

zelfs groote overwinningen gehoord hebbende, en

dezelven naauwlyks kunnende gelooven,hem eenen

boode gezonden hadt , om de cgtheid der zaaken

te weeten : nu fchreef , zeg ik , Arnaud deezen

Man eenen brief van deezen inhoud: „ ik zie, dat

„ gy uwe edelmoedige en Chriftelyke gevoelens

„' omtrent ons noch behoudt, en nieuwsgierig zyt

„ onzen toeftand te weeten. Wy bevinden ons in

„ eene volmaakte goede verftandhouding, en vriend-

„ fchap met den Hertog. Ik heb eenige Franfchc

„ brieven, die wy, negen mylen ver, in Dauphï-

né hebben opgeligt, by hem in het Leger ge-

„ bragt. Hy Iaat ons in volle vryheid, en hoopt,

„ dat zyn Land wederom bevolkt zal worden. Wy
„ hoopen, dat vcclen zich by ons zullen voegen,

„ fchoon wy tot hier toe weinigen zien. Ik ben

„ van den Hertog gezonden , om de troepen , die

„ uit het Milanecfche. komen, te begeleiden : de

„ onzen zyn te Bobi. Ik weet, dat gy, ziende zo

^, groote wonderen, die God, zints tien maande»,

ter onzer behoudenis gedaan heeft, al wat tot

j, wedernpbouwing onzer venvoefte Kerken ver-

„ ftrekken kan, zult toebrengen. Niemant dan God

„ weet , en zal immermeer zo goed als Hy weeten de

„ gevaaren en moeiten, die wy gelecden en uitge-

,, ftaan hebben ; als mede de verfchrikkelykc ge-

vcgten, die wy geleverd hebben, zonder dat dé

„ vyand ooit zyn oogmerk heeft kunnen bereiken E
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.., in tegendeel, wanneer hv dagt, dat het met ons

„ gedaan ware, heeft de Heer der hcirlchaaren

„ ons altyd de overwinning gLgceven. Wy heb-

„ ben, in alle dee*:c gevegun, geen dertig raan-

„ nen -verlooren , hoewel 's vyands verlies wel op

tien duizend beloopt (*). Laaten alle Franfchi

Vlugtdingen, die, uit hoofde van den Godsdienft,

hun V
r

aderland verhaten hebben , en anderen ,

,. diewenfehen, dat het Koningryk van Gods Zoon

,, koome , zich by ons voegen ; zy zullen nergens

„ gebrek aan lyden: de tyd is gekomen om Sion

,, te her .wï.7. Ik heb, by anderen, vooreen

„ onvoorzigtigen en reukeloozen te boek gefcaan;

doch de uitkomt leert, dat God alle onze zaa~

,, ke.-i heeft uitgevoerd , en de arme Arnaud is

,, met de andere Bevelhebberen bemind van de gee-

,, nen, die hem te vooren verieheurd zouden heb-

„ ben. Dit is bet werk Gods , wien alleen daarvan

C) Oir groot verlies Her "Vyandcn , en het jftern der Wddeit-

Zen fóhyrW t>yi>a érigeloeflyk De kortheid Van ons verhaal heeft

niet toegelaaten , van al!e fchermutzelï;:gen en gevevcen , waar

in de tVc'.d-.nzctt overwinnaars waren , gewag te maken. Zy wa-

ren gewoon te vlugten , wanneer zy g^en kans tot de overwin»

ring z:igcn, en te ftryJen , wanneer zy *t voordeel <!er plaat-

je hadden. Een groot lecer in de rotz.-n wordt zeer ligteiyk

door cent: kleir.e bende vei Aaneen ; dit wil\en zy, en bedienden

'er £icll altoos met voordeel van. Zy fpaarden daar door hun

volk, en maakten veele vyanden af. Min heeft ook geene reden

om te denken, dat Aknaud
,

fehryvende aan zulk een a.ui/.ien-

lyken Man als Torman, de waarheid zou hebben duiven te

kort doen ; ik zwyge nu , d»t hy een Leeraar was , van w;eti

!»en dit niet verwagten mag.

de

N a



I96 KERKELYKE GESCHIEDENIS

„ de eer toekomt. Ik bidde voor uwe behoudenis,

„ en die van uw Geflagt, omhelzende van harten

• allen, die u in den Heere beminnen &c. Turin

„ den vyfden van Hooimaand des jaars 1690.

"

Den tienden van Oogftmaand van dit jaar 1690,

viel 'er een gevegt voor, by Lucern, tuffchen den

Franfchen Marquis de Feuquieres , en de Walden-

zen , aangevoerd door den Heer de Loche ; waar

in de laatften , met een zeer gering verlies , de over-

hand behielden, fneuvelende by deeze gelegenheid

byna veertien honderd vyanden.

Daarna keerde Arnaud te Bobt terug. De Her-

tog kwam , op een tyd , in deszelfs Leger om
de Waldenzen te zien , en de wyze te beraamen

,

hoe men , met vereenigdc kragten , op de Fran-

fchen los zou gaan. Het behaagde hem, op eene

'zeer gemeenzaame wyze, met Arnaud te ipree-

ken , en jokkende te zeggen : nu ben ik uw ge-

vangen: waarop Arnaud antwoordde : dat al hunnen

roof, en het geen ze verder tnogten hebben, hem toe-

behoorde. De Hertog , met dit en andere bewyzen

van Arnauds liefde , en trouw zeer ingenomen ,

vereerde hem zyn eigen kleed , degen , horologie

en sjerp (*), en prees hooglyk zynen yver. Dit

was eene treflelyke vergoeding, zo voor den bitte-

ren hoon , dien men deezen waardigen Man hadt

aan-

(*) De Jjerp beruft nocli onder Je handen van Arnauds Klein-

zoon, den Eervv. Hucre Arnauü, Léeraar in <ic Walfihe Ge-

meente te 'Kampen , en liec horologie by an leren van zya

waardig Geflagt.
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aangedaan by zyne uitdryving , als voor de ellende

,

die hy geleeden hadt, om 't Evangelie van den greo-

ten Verlofler in de Valeyen wederom op te rig-

ten, waarin hy door het Godiyk Albellier zo won-

derlyk geflaagd was.

Verbaazende omkeering van zaaken! — Deeze

Arnaud ,, op wien de Roomfche Zivitfers , ten ty-

de zyner omzwervinge in de Proteflantfche Can-

toris, zo dikwils geloerd hadden, om hem in han-

den te krygen, als dan naar Conftants te brengen,

en met hem te handelen , gelyk men aldaar met

Johannes Hus , en Hieronymus van Praag,
in het jaar 1415, aan den brandftapcl gedaan

hadt : deeze Arnaud , zeg ik , zag zich nu uit

de handen zyncr haateren verloft , en by'zynen

Vorft in blaakende gunft. Hy, die niet meer dan

tien piftoolen ryk was, toen hy den grooten togt,

uit Zwitferland door Savoye , ondernam , en een

halve lams hadt overgehouden , toen hy in de Va-

leyen aankwam , ontving nu Vorftelyke gefchen-

ken. Hy, die voor vier jaaren het Euangelielicht

hier zag uitgaan, zag, en holp het nu op nieuw

ontfteeken, verkrygende alle oude voorregten en

vryheden voor de Waldenzen wederom.

Koning Willem de III , en de Staaten Generaal

gehoord hebbende, dat hy met zyne Waldenzen,

net den degen in de vuift, door Savoye in Pic-

mont was ingedrongen , hadden hen allen voor ver-

Iooren gehouden ; maar hunne dappere daaden ver-

neemende , zonden zy hem meer onderftands toe

,

cïi lieten, ten deezen tyde, cenige Franfche Vlug-

N 3 te-
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telingen uit Ziviiferland en Brandenburg , ter ze-

fier hulpc , afzakken. Koning Willem verhief

hem, daarna, zelfs tot Colonel over de benden,

die hy betaalde, en zondt hem daar van de Acte

toe. (*)

De Waldenzen , in hunne oude bezittingen thans

herfteld, dienden, dit jaar, hunnen Hertog met

alle dapperheid en trouw ; ja indien zy , nevens

Koning Willem den III, en de Hollanders- hem

niet kragtdaadig tegens Frankryk hadden bygeftaan,

hy zou , eensklaps , ten prooi der Franfchen ge-

worden zyn : naardien de Keizer en Spanje in ge-

breke bleeven hem de beloofde hulp te zenden.

De Keizer zondt hem egter, in het volgende jaar

1691 , den Generaal Caraffa met een leger ; doch

deeze, veele goede voorftellingen dwarsboomende

,

voerde weinig uit. Montmélian ging door zync

fchuld verlooren. Koning Willem de III zondt

daarop den jongen Hertog van Schomberg ,

om bevel te voeren over de troepen, welken hy

betaalde. De Waldenzen , hoewel zy niet geruft

in hunne Valeyen konden woonen , dewyl ze den

Hertog in het veld moeften dienen, ontvingen eg-

ter , in deeze omftandighcd.cn , veel goeds door

Willems magt en edelmoedigheid.

Schomberg, die zich op de Wddenzcn verha-

ten kon , en verzekerd was , dat veele Gereformeer-

den uit Daupbiné zich by hem zouden voegen (f),

on-

00 I" de VII. Bylaag zullen wy daarvan verflag geeven.

(I) Hy behoor. te tot de weinigen, dien men, in den jaarc i<58 ;
',

na



OER WALDENZEN.
«ndernam Montméliau ,doov de Franjclxn belegerd,

te ontzetten : maar Caraffa , en 't Turin/eke Hof

fcheenen' meer bevreesd (*) Vüor de zogenaamde

Kettery, dan voorde magt van Fraukryk; zy ver-

koozen liever die gewigtige plaats in derzelver han-

den te laatcn vallen , dan ze door hem te laaten

ontzetten. Mogelyk dat de Raad ter Geloofsvoort-

planting hier onder ftookte.

In het jaar 1692 , trokken de Waldenzen, die

nu ééncn winter , geruft , in hunne Valeyen door-

gebragt , en vrye Godsdienftoeflening genooten

hadden, by de opening van den Vcldtogt, met den

Hertog ten oorloge. Hy leide zyn Leger in Dauï

pbiné', en kon zich niet beklaagen, dat de JVaU

denzen hunne oude dapperheid lieten vaaren. Hadt

hy de zaaken, met het zelfde vuur, waarmede hy

begonnen hadt, voortgezet, zou hy de Franfchen^

aan dien kant , in grootcr wanorde gebragt hebben.

Hy floeg zich voor Ambrun neer , welke Stad ,

indien 'er geen grootc zwakheid , of veel verrade-

ry by zyne raadgeevcren gehuisveft hadt, ten eer-

ften door hem zou zyn bemagtigd geworden; doch

nu koftte hem de beleegering eenige weken. Toen

de kinderpokjes hem daarna aantaftten , en zyn lee-

ven in gevaar bragten , moeft hy aftrekken. De
Wal-

na de verbreking van het EdiH vat Nantcs, de gunfte van te mo-

gen vertrekken uit Frankryk toeftondt , waar zyn Geflagt hoog ge-

zien was, vooral onder de Hervormden , uit welken hoofde hy uit

Hcwph'tné hulp te gemoet kon zien.

(*.) G. Buiuur QefUiiedenis van Engeland. 2. Deel, p. 79»

N 4
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Waldenzen baden God om deszelfs verlenging , en

zy werden verhoord.

In het jaar 1693 , werdt de veldtogt Iaat geo-

pend. Niet voor Hooimaand , trok de Hertog met

zyn Leger, waarin de Waldenzen wederom geteld

werde-i , tegens de Franfcbcn op , en dwong hun-

nen Generaal Catinat te wyken. Toen beleger-

de hy Bridget, een Fort boven Pigncrol, en werdt

*er, na twaalf dagen belegs, meefter van. Niet

wel van geichut voorzien zynde, moeft hy van het

bevel van Pignerol afzien. Op het laatfte van dien

veldtogt, trok Catinat, zyn Leger verfterkt heb-

bende, den Hertog van Savoye tegen. Te Qrbas*

fon raakten zy handgemeen. De Waldenzen vog-

ten , onder het oog des Hertogs , met allen

heldenmoed. Den Franfchen viel de eer van het

gevegt, maar tevens het grootfle verlies te beurt:

want de Hertog won dien dag meer in agting, dan

hy door het verlies van zyne benden leedt. (*)

Hy nam, in 't jaar 1694, de gewigtige diens-

ten , hem door Arnaud en de Waldenzen ,

in de voorige veldtogtcn beweezen, in rype over-

weegir.g , en befloot , den drieè'ntvvintigften vaa

Bi' ; mannd, op verzoek van Koning Willem den

III, en de Starten Generaal , hen plegtig in allfi

oude voorregtcn, door een nieuw Edikt, voor al-

toos te hcrftellen ; gelyk men ook indedaad ver-

pligt

(*) In dit gevegt f'ieuveiJe ór joniic Hertog Kakel Sciiom-

BEHG,door Koning WillBM, tot byfund van den Hertog vnn S$-

voye uiï Engeland jjezondqr:. Reizen van J. G. KEïSZLER i.. Sd

bi. 161.
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pligt is den Hertogen van Savoye de eer te gee-

ven , dat zy dit Edikt ten allen tyde beveiligd , en

nagekomen hebben : waarom men ook daaraan moet

toeichryven, dat hunne dertien Kerken, door bet

zelve, tot op deezen dag , zyn llaande gebleeven.

Door deeze Koninglyke edelmoedigheid getroffen

,

trokken zy, in 'vreugde, met hem te veld. Dit

jaar zou, door het gemelde Edikt, een der geluk-

kigfte jaaren voor de Waldenzen geweeft zyn, in-

dien de onvergelykelyke Maria , Gemaalin van

Willem den III, en Koningin van Engeland, den

agténtwintiglten van Wintermaand, tot onui:!pre-

kelyke fmerte, zo van geheel Engeland en Neder-

land , als van de Waldenzen , niet door den dood

,

uit de vvaereld weggerukt ware geworden. Deeze

Vorftin, welke eene uitneemende zorg droeg, om
den Protcftantfchen Godsdienft in de uitlandfche

Kerken ftaande te houden, hadt, ik meen, in het

jaar 1690, een fonds geftigt , waar uit, jaarlyks,

vier honderd ponden fterlings , ter onderhouding

van Predikanten en Schoolmeefteren der Walden-

zen, betaald konden worden. Koning Willem,
die bekennen moeft, dat hy, geduurende den ge-

heelen tyd van zynen Echt, geen enkel gebrek in

haar ontdekt hadt , liet alle Kerkelyke zaaken door

haare handen gaan , om dat hy ze niet gaarne aan

zync Staatsdienaaren toevertrouwde, en in al haar

doen een vol genoegen fchepte. Hy zag dan met

blydfchap , tenvyl hy, door Gallway, de her-

ftelling van de Vryhcden der Waldenzen , by den

Savoyfchen Hertog , uitwerkte , dat zyne Koningin

N 5 haa«
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haare mildadigheid zo wyzelyk ter regte plaatze

belteedde (*). Geen wonder dan , dat de dood

Van deeze doorlugtige Vorftin den Waldenzen ter

harte ging. Schuldige dankbaarheid verpligtte hen

dit verlies, voor hun indedaad zeer zwaar, met dc

opregfte traanen te beweenen.

In het jaar 1695 vcrzelden zy hem op nieuw >

om de belegering van Cajal (f) te onderneemen.

De Hertog van Mantua hadt, in 't jaar iób'i ,

deeze Stad aan Franknk afgeftaan, en zedert was

ze aan die kroon gehegt gebleeven. Willem de

III, noch een Bondgenoot des Hertogs. zynde, we-

tende, dat Cafal, door de Franfchen, tot eene der

fterkfte veftingen van Europa gemaakt, en de Her-

tog niet wél tot zulk eene groote onderneeming

voorzien was , gaf niet gemakkelyk zyn ftem tot

de belegering. De Hertog ondernam ze egter, na

eene

O) De vermaarde G. Burnrt ,
Biflchop van Salisbury, die

eerft in den Haag, en daarna te Londen veel met deeze onverge-

lykelyke Vorftin verkeerde, en van nr.by kende, geeft haar dee-

zen lof: „ dat zy het Engclfche Hof hervormde; de Datnes, uit

„ die ledigheid , die niet alleen den tyd verfpilde, maar ook aan

s , menige verzoeking blootftelde, uittrok; en menig uur op een

„ dag met haare Staatjuffrouwen aan cenig handwerk arbeidde,

ondervvyl dat (jén van allen haar wat voorlas". — Die haaren

uitmuntenden Brief, ter verdeediging van den Hervormden Gods-

dienft, aan haaren Vader, Konine Jakobus den II, gtfdireevcn

,

(by Burnet, Gefchttdenis van Engeland, I. Deel p. 775. &c. te

vinden) naleeft, zal zich niet verwonderen, dat zy het welzyn

der Kerken der Vakyen zo zeer ter hare nam.

Cf) CaJaU S. Lvazü gehecten , gelegen in bet Hertogdom

Wontferrat.
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eene lange influiting. De Engelfchcn verfcheenea

'daarop met hunne vloot voor Tvulon , waar door

de Franfchcn, hunne troepen, tot beveiliging hun-

ner kult , t'huis moetende houden , verhinderd

werden Ca/ai by te fpringen, en de Stad einde-

lyk gewonnen werdt.

Het volgende jaar 1696 baarde den Waïdénzêti

veel ongenoegen. Dc Pat/s\ en de VcnetïnaMfri

waren voorneeraens dc Duitfchers uit Italië te doen

verhuizen ; den Hertog van Saz-oye uit den oorlog

te verloflen, en hem niet langer van Engetand cn

Holland, wiens Koning en Stadiën zy Ketters noem-

den, te doen afhangen. Deeze geheime onderhan-

deling werdt door Gallway, Koning \Yn.:.r.::s

Generaal cn Afgezant by den Hertog, ontdekt. "De

'Waïdenzen vreesden voor derzelver gevolg', en

dagten niet ten onregte , dat deeze onderhandeling,

haar volle beflag krygende , Gallway , aan wien

zy zeer verpligt waren , naar huis zou doen kee-

rcn.

Gallway, om iets tot zynen lof, ter deezer

plaatzc, te zeggen, was de zoon van Rouvigny,

die met Ginkel (*) voor Koning Willem, in het

jaar 1691, zulke roemrugtige daaden in Ierland

hadt uitgevoerd , en daarom tot Graaf van Gall-

way verheeven werdt. Burn et pryst Gallway,
als eenen der groutfte Mannen zyner Eeuwe , en

zegt,

(*) Dccze was met Koning Willem uit Holland naar Engeland

overgefcuoken, rn werdt, wegens zyne trcflelyke daaden, tot

Graaf van AMone verheeven. Zyn aanzicnlylc Gellagt is ia Ne'dér*

lend noch bekend.
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zegt, dat hy in eerlykheid', dapperheid, vroom-

heid en ijver voor den Godsdienft, uitgeblonken

heeft. Hy gaf hiervan , ten voordeele der Wal-

denzen, eene uitmuntende proef. Niemant dan hy

hadt op bevel van Willem den III, en der Staa-

ten Generaal meer zorgs gedraagen , dat het uit-

voerig Plakaat van den drieëntwintigften van Bloei-

maand des jaars 1694, het goen de Waldenzen ia

alle voorige vryheden herftelde, in de kragtigfte

bewoordingen , en volgens alle plegtigheden der

wetten werdt opgefteld , om het zo kragtig te maa-

ien , als wetten en beloften zyn kunnen , op dat de

ruft der Waldenzen altoosduurende mogte weezen.

Zy beminden hem , om deezer weldaaden wille

,

by uitneemendheid, als eenen Man, aan wien zy

de grootfte verpligtingen hadden, en wiens vertrek,

dat kort daarna voorviel , niet ten hunnen voordee-

le kon uitvallen.

Laaten we , eindelyk , de verdere lotgevallen van

dit jaar nafpooren. De Franfchen den Oorlog, die

hun zo zwaar viel , wars zynde , booden den Her-

tog aan, wederom te geeven, dat zy hem ontnoo-

men hadden ; eenige millioenen kroonen daarenboo-

ven te betaalen ; en om den knoop toetehaalen , den

Hertog van Eurgundie met zyne Dogter te laaten

trouwen. Deeze voorflag bekoorde den Hertog

zo zeer, dat hy zyne oude Bondgcnootcn liet vaa-

ren , en met F/ankryk den vrede floot. Zyne Dogter,

maar tien jaaren bereikt hebbende, ging naar Frank-

ryk , en , fchoon zy geenen ouderdom bezat , om toe_-

ftemming aan het geflooten Huwelyk te geeven.

werdt
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werdt ze egter, als Hertogin van Burgundie , al-

daar ontvangen. Gallway vertrok hierop , met

misnoegen, van het Savoyfche Hof naar Engeland

terug, en de Valeyen begonnen de gevolgen dee-

zer nieuwe ftaatkunde grootelyks te vreezen. Zy

leeden dit jaar noch eene zwaare ramp. De Her-

tog verkogt een deel van de Valey Peroufe , waar-

in twee hunner Kerken waren, aan den Graave

van Picon , waar door die twee Gemeenten , on-

der eene nieuwe gehoorzaamheid gebragt, verloo-

ren gingen.

VYFTIENDE HOOFDSTUK.

ALLE FRANSCHE VLUGTELINGEN , WAARONDER. DE
HEER ARNAUD, DOOR FRANKRYKS OPSTOOKEN,
GEDWONGEN , DE VALEYEN TE VERLAATEN,

EN NAAR DUITSCHLAND TE VERTREKKEN;
NEVENS DE SMERTELYKE GEVOLGEN
VAN DAT VERTREK VOOR DE WAL-
DENZEN , VAN HET JAAR iÓ£7

TOT 1699.

Het jaar 1697 is vermaard in do Gefchicdcniflên

door den Vrede , te Ryszvyk geflooten tus-

fchen de voornaamlte Vorilen van Europa. Ten

allen ongelukke, waren 'er, in deszells Artikelen,

geene voordeelen voor de Proitflatiten vr.n de Pahz

en Frar.kryk bedongen. De Franji.be Vlugte-

lingen, dit vernemende, vervoegden zich daarom

by Koning Willem den III, en de andere Pro-

tejlantfchc Eondg^nojten , biddende aan huu. te wil-

len
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•len denken ; maar , dcwyl zy geen deel in de oor-

zaak des Oorlogs gehad hadden, kon Koning Wil-

lem niet anders doen, dan hun allernadrukkclykft

aan Frankryk aan te beveelen; doch deszells Ko-

ning was zo zeer aan bygeloovighcid en wreed-

-heid overgegceven , dat hun ftaat door den Vrede

oog ilimmer werdt dan te vooren : want het Hof

rhadt nu meer tyds, om het oog op hen te houden,

•en vinniger te vervolgen, dan het zelve, geduu-

rende den Oorlog, raadzaam geoordeeld hadt. De
Valcyen ontvingen 'er de eerde gevolgen van , in (

het volgende jaar 169Ö.

De Koning van È<rarikryk\ gebceten op zoo vee-

Ie Invvonners, die, na de herroeping van het Er

dikt van Nantes, uit het Ryk,om den Godsdicnft,

gevlugt waren , en herberging gevonden hadden by

den Hertog van Savoyc, ja die zich, in den laat-

ften .Oorlog, tegens hem in deszelfs dien ft hadden

begecven , liet zich thans , door wraak en vervolg-

zugt, zodanig vervoeren, dat hy den Hertog van

Saz'oyc zo lang perfte, om de Franfchc Inboorlin-

gen, die zich in de Valcyen van Luceni, St. Mar»

•tin en Pcroi/fc, hadden neergezet, daar uit te doen

vertrekken , dat de Hertog eindelyk daar toe over-

ging, en, in het jaar 1698, een bevel liet afkon-

digen, dat al wie in de Staaten van het Huis van

Sm-oyc niet gebooren was, dezclven verhaten moeft.

-Dit. Plakaat bragt de Valeyen in groot alarm. Drie

duizend zielen moeften, ter voldoening van Frank-

•ryks onregtmaatigen eifch , de Valeyen , waarin zy

zich
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zich nedergezet, en veelc getrouwe dienden haaïeir

Hertoge gedaan hadden, ruimen.

Dit genlis van zo veele waarde Vrienden zou den

Ualdenzen minder gefmert hebben , indien niet ze-

ven Leeraars, en zo veele Schoolmcefters zich me-

de verpligt gevonden hadden J uit kragt van het;

zelfde gebod , hun verblyf elders te zoeken. Dee-

zen toch waren, eigenlyk, in Frankryk, ên niet in

de Valeyen gebooren; maar hadden, jaaren agter

eikanderen, daarin gewoond, en het Leeraaxampt

waargenomen.

Arnaud, Giraud, Jordan, du Mas,Papon„

Montoux en Javel, alle Leeraars, ovenvaardig,

dat hunne Naamen met hunne gedagtenis in "zege-

ning blyven, tegens hoog gezag niet vermoogende,

toogen dan weg. Wie kan bezeffen, hoe bitter dit

vertrek, beide voor Arnaud en de JFa!denzen,

Ware! Aan wien hadden zy hunnen henogt, over-

winningen , en tegenwoordigen geruften ftaat ; aart

wien het op nieuw ontftooken Evpngelielicht; aan

wien zo veele geeftelyke gaaven, dan alleen, naad

God, aan deeze Leeraaren te danken? De blaa-

kende ijver voor het Evangelie, en "geene tydely-

ke voordeden hadden deeze Dienllknegten van Je 1-

sus gaande gemaakt, om hun leeven niet dierbaar

te achten voor zich zelvcn; maar dat \ oor hem op

te offeren. Na zo veele Oorlogen, omzwervingeo

en ellende, vverdt Arnaud, pas tot zfnê ruft ge-

komen, met de anderen wederom weggcj ag J. Het

ging hem ook niet minder aan het harte, een Volk,

met het welk hy, en zyne andere Amptgenout,:;! ,

7.0
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zo veele jaaren hadt omgegaan, voor altoos vaar-

wel te zeggen. (*) Deze trooft bleef hem egter , by

zyn vertrek, over, dat hy die Kerken op nieuw

geplant hadde, en dat God, die door zyne hand

zo veele wonderen gedaan hadt,dezelven niet be-

geeven nog verlaten zou. (t)

Deeze waren de fmertelyke gevolgen der ver-

bindtenisfe van 't Savoyfchc Huis met Frankryk,

die waarfchynlyk nimmermeer zouden gebeurd zyn

,

indien de Hertog de belangen van Engeland en Hol'

land hadt blyven aankleeven. Wel is waar , dat

de Voorfpraaken der Proteftantfche Vorften , om
deeze zeven Leeraars, en de drie duizend Fran-

fche Vlugtelingen in de Valeyen geruft te laaten

woonen, by den Savoyfcben Hertog ingeleverd wer-

den ; maar dit is niet minder zeker , dat ze geen

gehoor vonden.

Men denke egter niet , dat Willem de III zyne

achting voor Arnaud vaaren liet. Neen. Hy droeg

zorg, dat de Duitfche Vorften , andermaal , deeze

ballingen ontvingen. — Arnaud met de zes ande-

re Leeraars, aan het hoofd van drie duizend zie-

len , zag zich dan genoodzaakt uit Piemont , door

Savoye en Zzvitferland, naar Duiifchland te vcr-

trek-

(*) Wy zullen den Leezer, in de VIII. Bylaag agter deeze Ge-

fchiedenis, een Getuigfchrift, dat zy hem gaven, waarin men te-

vens eenig nader fcefclieiden van hem vindt, mededeelen.

(t) Ten deezen tyde, naamelyk op den 26 van Sprokkelmaand

1699, is 'er wederom , eene Collecte te Amftcrdar.i voor de Wal-

ienzen gefchied, door een' Ouderling en twee Diakenen, by de

Huizen omgaande, en verzameld ƒ 71946—15—8.
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trekken. Hier aangekoomen , verdeelden zy zich &

en werden Stigters van zeven Gemeenten , die noch

in weezen zyn. In het Heffen - Homburgfche werdt

één Leeraar geplaatft , die de Gemeente van Dom-
holtzhauzen ftigtte ; — in het Heffen-Dafmftadfche

twee Leeraars , die de twee Gemeenten van Wal-

dorfen Korbach hebben opgerigt ; — in het Wur^

tembergfche vier Leeraars , die den grondflag der

vier Gemeenten van Gros Villan , Thcrmuntz ,

La Peroufe (*") en Nordhauzen gelegd hebben, (f)

Deeze zeven Gemeenten zyn dan, eigenlyk, Fran-

fchen, en geen Waldenzen ; fchoon het waarfchyn>

lyk zy, dat 'er, in het vervolg van tyd , eenige

Huisgezinnen uit de Valey Pragelas in dezelven

zyn ingelyfd geworden.

De Doorluchtige Hertog van Wurtemberg ,Eber-

hard, vereerde Arnaud, onder zyn gebied zich

nederzettende , een Landgoed , het geen wy ge-

woon zyn eene Heerlykbeid te jiöemen, en { ter er-

kentenis van gedaane dienften , onthefte hy het zel-

ve van belaftingen, zo wel ten opzigte van hem,

als van zyne Afftammelingen , zo lang als 'er één

van

C*) Een naam, die, naar de verhaten' P'iawntefche Valey Pe*

mufe, gegeeven is aan de plaats, door hen in 't irurtemitrgfcUe

bewoond.

C') J. G. Keyszler Reizen I. St. bK 85. en A. F* Düschino,

Ifituws Geógr. 3 D. 3 fc. bl. 1300, 1543, 1538, 1539, 1546.

inaaken van deeze Dorpen gewaj, ze-'gende, dat de aldaar woo-

nende Waldenzék zicli inu den Akkerbouw genceren, doch an-

deren, zynde hoeden- en kouïïlmakeis , zyn in de Steden gaan

vroonen,*alw3rr zv htincen Codsdienst 'c op«nlaar oefenen-.

O
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van dien naam uit zyn geflagt in vveeaen zoude

zyn.

Na dat hy zich dan hier hadt nedergezet, verzogt

hy, in het jaar 1700, Koning Willem den III,

te moogen deelen in de vier honderd ponden fter-

lings, die door wylen Koningin Maria, ter onder-

houd van de Leeraaren der Picmontefche Valeyen

gefchikt waren ; want , fchoon zy Franfchcn van

geboorte waren , en nu ultlandig , meende hy egter

gewettigd te zyn om dit verzoek te doen, alzo zy

,

langen tyd, als Leeraars der Waldenzen , den dienfl

in de Valeyen waargenoomen hadden.

De agting, die Willem de III Arnatjd toe-

droeg, wegens zynen uitmuntenden yver, rdemrug-

tige daaden, en groote dienften , aan de Valeyen

beweezen , bragt te weeg , dat de Koning , op dat

verzoek, niet alleen honderd veertig ponden fter-

Iings , voor de Predikanten dier zeven gemelde

Kerken in Duitfchland toeftondt ; maar hem ook

met een byzonder jaargeld begiftigde , zo tot ver-

gelding zyner dappere daaden, als om hem in ftaat

te ftellen zyn Geflagt in eer en aanzien te doen

leeven. Arnaud genoot alhier, by zyne nieuw

geftigte Gemeente, behalven eene aangenaame ruft.,

na zo veele rampfpoeden, het genoegen van den

bloei zyner kudde te zien , en telkens blyde tydin-

gen uit PUmont te ontvangen , dat het zynen ou-

den Vrienden , den Waldenzen , wél ging. Hier

heeft die beroemde Man zynen loop geëindigd, den

eerften van Herftsmaand des jaars 1721 , in den

ouderdom van tagtig jaaren, en is in de Kerk der

ge-
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gemelde plaats , voor den Predikftoel bcgraaven.

Zyn Zoon, Scipion Arnaud, is hem in de be-

diening der -Gemeente te Thermuntz , en in de erfe-

nis der bovengemelde Hcerlykheid , opgevolgd.

De Valeycn , de tyding der verdeelde Gift ver-

neemende, en oordcelende , dat, volgens de mee-

ning van Koningin Maria, de volle gift der vier

honderd ponden aan hunne Leeraaren toebehoor-

de , en dezelven , thans, zo zeer noodig hadden

als de Duitfche Kerken, die uit Franfchc Vlugte-

lingen beftonden, beflooten in eene daar toe be-

legde Synode , deeze twee (lukken zyner Britfche

Majefteit onder het oog te brengen, en de volle

genieting der gemelde vier honderd ponden iter-

lings , als voorheen , te verzoeken ; doch hunne,

poogingen, ten dien einde aangewend, hebben tot

heden toe den gewenfehten uitflag niet gehad.

Zints dien tyd genieten de Leeraars der Valeyen

twee honderd en zeftig, en de zeven Predikanten

der gemelde zeven Duitfche Kerken honderd veer-

tig ponden fterlings , tot heden toe.

Behalven Koning Willem, hebben de Staa-

un van Nederland de geftigte Gemeente van Pe-

roufe , en mogelyk eenige anderen , waar Wol-

cer.zen woonden, langen tyd met giften onder-

fteund. Ten minden leverden la Combe,
GONSAL, G EU MAR, SPRENG, MeRAT,
Resplendin en Koning, Predikanten te

Lcnfiad , Colbe, Brakenheim, Ja Peroufe, Kocht-

keitn , WaUbrp , en Wildenberg , in den jaare

1729, een verzoekschrift by de SiMisn \\\ ^ om
O 3 de
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de aanhoudendheid van zeventien honderd en vyf-

tig guldens, onder zich elk half jaar te verdee-

len, noch voor den tyd van drie jaaren, te mo-

gen genieten (*), welk verzoek hun goedgunftiglyk

Werdt tocgeftaan , onder voorwaarde , dat wanneer

één der gemelde Predikanten , binnen dien tyd

,

mogt komen te fterven , of van plaatze te verande-

ren, zyn gedeelte van die fomme zou worden af-

getrokken. Na verloop der drie gezegde jaaren,

fchynt de vergunning deezer gifte wederom ver-

lengd te zyn. Althans de Predikant van Peroitfe,

trok ze noch in den jaare 1738; doch naar Nafau-

Saarbruk vertrekkende , werdt ze aan zynen Op-

volger- Montoux geweigerd (f) om redenen , my
onbekend. Die Gemeente houdt met den anderen

noch ftand , fchoon ze onvermogend is ; waarom ze

door haaren Leeraar Kolb , in een fierlyken La-

tynfchen Brief, in den jaare 1763, aanzoek deedt

by de Noordhollandfche Synode , om eenige on-

derfteuning tot herbouwinge van haare vervallene

Kerk en Schoolhuis.

Na deeze uitweiding , die den Leezer een regt

denkbeeld van deeze zeven Gemeenten geeven

kan, moeten we in de Valeyen terug keeren, en

zien, hoe de Waldenzen dit onaangenaam vertrek

hunner Broederen opnamen. Het baarde , inde-

daad, eene geweldige opfchudding. Zy vreesden

eene

O) Rffilutien v*tt H. Hoog Mogtnitn , den 7. van Grasmaand

1729.

(t) Rofolutien yen H. Hoog Mogenitn, den 4. van Wiedcrnaand
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eene nieuwe vervolging op deeze voorbereidfclen

te zullen zien ontftaan. De een gaf aan den an-

deren zyne bekommernis daarover te kennen. Dan

de Hertog dit of wél voorzien, of reeds gehoord

hebbende, fchreef, den 23 van Oogftmaand des

jaars 1698, aan den Graaf van Martiana, den

Waldenzen uit zynen naam te verzekeren , dat zy

'konden voortgaan , hunne huisfelyke zaaken onver-

hinderd waarteneemen , en in alle geruftheid bly-

ven woonen, naardien zy altyd zyne KoningTyke

befcherming zouden ondervinden , zo lang zy

zich , als goede en getrouwe Onderdaanen , ge-

droegen.

Dit Koninglyk woord (lelde hen wel geruft;

maar het was niet in ftaat , om het fmertclyk ver-

lies van zeven Leeraaren te boeten. De weinigen

,

die noch overgebleeven , en thans hunne eenige

trooft wfcren , vonden zich onbekwaam de dertien

Gemeenten der Valeyen, naar behooren, waarte-

neemen, en vooral in den wintertyd. Zo ooit,

thans waren de Leeraars hun allernoodzakelykft,

om de overal gezworven en nu terug gekeerde

Waldenzen, die het aan onderwys en ftigting man-

gelde, in deezen tyd van aangenaame ruft en vei-

ligheid', het goede woord Gods te prediken , en

in de gezonde Leer te oefenen.

De Zwitfers , hunne oude Vrienden en Geloofs-

genooten , holpen hen in deeze byfter groote ver-

legenheid. Het doorluchtig Canton van Bern, en

de aanzicnlyke Regering van Geneve, die hun zo

vaak hadden bygefprongen , beilooten den Hertog

O 3 te
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te verzoeken, zeven andere Leeraars, in de plaats

der vertrokkenen, ten eerften naar de Valeyen te

mogen zenden. Dit vverdt hun toegeftaan, en daar

op werden 'er zeven verkooren , en afgezonden.

Zy ontvingen deezen met blydfchap, en erkenden

de uitnemende gunft, die de Zwitfers hun bewee-

zen ; maar nog grooter ware hunne vreugd ge-

weeft, indien zy geweeten hadden, waaruit deeze

Leeraars te onderhouden , en hunnen arbeid naar

waarde te belooncn. Hun Synode, den eerften van

Oogftmaand des jaars 1699, te Angrogne gehou-

den , ftelde deswege een breedvoerig berigt op,

van het welk ik thans een afïchrift voor my heb

liggen , en zondt het zelve aan den Kerkenraad

van Geneve , daarin klagende: dat, naardien der-

tien Leeraars , en zo veele Schoolmecfters , nevens

cenen ReStor , die de jeugd in de Latynfche taal on-

derwees , uit de vier honderd ponden ft/rlings (*)

betaald werden , ieder van hun , deeze fomme dus

gefmaldeeld zynde , niet dan een fober inkomen

genoot; — dat zy, wegens de zwaare laften , die

zy moeften opbrengen , en hunne tegenwoordige

armoede, den Leeraaren niet veel meer boven de

gemelde fomme konden byzetten , veelmin den af-

geleefden Predikanten , der Weduwen , en den Kin-

deren der Overleedenen eenigen onderftand bieden

;

waar

(*) Ten daezr.1 tyrle genooten de Valeyen noch de volle vier-

honderd ponden- De verdeeling en vermindering tot tweehonderd

zcft'g is ecilï in het jaar 1700 gefdiicd , fdioon wy 'er, op

Blaflzyiïe 211, rc':ds melding van gemaikt hebben.
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waardoor veelen in cenc ellendige armoede ge-

ftort werden ; — dat hunne Kerken , in 't jaar

1686 verwoeft, noch in puinhopen lagen, ronder

dat. men tot hier toe in ftaat geweeft was, dezeW

ven te herbouwen ; wf dat men deswege noch

verpligt was , in het open veld , onder den bloo-

ten Hemel , of in opgeflaagen' Lootzen en Hutten

te prediken, het geen hun aan de befpottingen

der Roomfchcn bloot ftelde , en ter oneere van den

Godsdicnft ftrekte ; — dat zy, thans, wél een

2;etal van tuffchen de vyf en zes duizend izielen

uitmaakten; doch dat de meeften kleine Kinders

waren, na hunne terugkomft in de Valeyen geboo-

ren, en derhalven buiten ftaat om hun brood te

winnen; — dat hunne Landeryen , door de langduu-

rige Oorlogen , zeer verwoeft waren , en door het

klein getal van manfehap niet naar behooren kon-

den gebouwd worden; maar meeftal ledig laagen,

waar door zy veele inkomften miften , terwyl zy

tevens met zwaare huisgezinnen belaft waren; ~<

dat zy. voor de kwellingen der Roomfche Geefte-

lykheid, buiten weeten van hunnen Vorft, dik wils

bloot ftonden; — dat zy gaarne , uit hunne eigen'

Kinders, Leeraars wilden aankweeken,dewylzeniet

wiften , of de Hertog , wiens goedertierenheid nu
wel toeftondt , zich van vreemden te mogen be-

dienen , decze vergunning aJtoos verleenen zou ; —

.

dat hun de magt ontbrak, om zo zwaare onkoften,

als 'er tot de ftudiën gevorderd werden , te draa-

gen ; — dat de verafgelegenen , die hunne Kinders

wilden laaten ftudeeren , dezelven buiten 's hui«,

O 4 of
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of by den Redtor , of by anderen , ter plaatze

daar hy woonde , moeften beftellen , tot welke on-

koften zy onmagtig waren : redenen , waarom zy

den Kerkenraad van Geneve ernftig verzogten, by

de Proteftantfcbe Vorfteh van Europa, hunne be-

langen voorteftaan , om , door hunne voorfpraak

,

eenigen onderftand te verwerven.

De Eerwaarde Heeren Tronchin en Sarazin

fchreeven daarop, uit naam der Hoogleeraaren

<n Predikanten van Geneve, aan Koning Willem

den III, aan de Staaten Generaal , den Keurvorft

van Brandenburg , en den Landgraaf van Heffen ,

eenen ootmoedigen brief, ten voordeele der Wal-

denzen, waar van ik het affchrift heb, zeggende

onder anderen, ten aandrange van hun verzoek:

dat zy, in Geneve overlaaden met Franfche Vlug-

telingen , die door hunne Stad elders trokken , of

zich daar ncderzetteden , en welken zy door honger

en gebrek niet konden laaten vergaan , thans van mid-

delen ontbloot waren om de IValdenzen te helpen

,

en deswege eerbiedig verzogten, dat die Hoo-

ge Magten , in dit geval , niet wilden nalaaten ,

nieuwe proeven haarer mildaadigheid aan deeze el-

lendigcn te geeven.

Wat hierop door deeze aanzienlyke Vorften ten

dien tyde gedaan is, heb ik niet kunnen opfpoo-

ren. Alleen weet ik , dat 'er , naderhand , vyf

Beurzen op de Academie van Lauzanne geftigt

zyn door de loflyke Evangclifchz Cantons van Zivit-

zerland , ten dienfte van vyf Studenten der Va-

leyen, betaald wordende door de Cantons te zaa-

men

;
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men ; en eene zesde door de liefdaadigheid van het

Canto» Bern , welk voorbeeld Bafd ook gevolgd

heeft. De Landgraaf van Hejfen heeft 'er, daarna,

ééne opgerigt op de Academie van Marp/rg ; ónch.

deeze is reeds overlang te niet gegaan , en nu

vvaarfchynlyk voor altoos weg. Dit gebrek , zo

het ons voorkoomt, noch niet weggenomen zynde

in het jaar 1620, hadden de Staaten van Utrecht*

de edelmoedigheid, om, op verzoek van den Heer

Bonvoust , Leeraar der Walfche Gemeente in dc

Stad van dien naam, een jaarlykfehen onderftand

voor twee Studenten der TValdcnztn te verleenen

;

doch deeze inkomften hebben zy niet langer ge-

nooten dan tot het jaar 1737, zints welken tyd

men dat geld, om redenen, waartoe een ongeluk-

kig geval aanleiding gaf, heeft ingehouden. De
Heer Clignet, in leven Beftierder der Pofteryen

te Leiden, van wien hierboven reeds met lof ge-

fprooken is, maakte, in zynen uiterften wil, een

Legaat van duizend gouden Louizen aan de Italiaan-

fche Kerk (*) te Genevc, waar uit men, in het

jaar 17-8, aan één of twee Studenten de onkoften

hunner Letteroeffeningen begon tebetaalen, gelyk

noch gefchiedt. De Magiftraa! van Geneve voegde

'er nog cene andere beurs by (f). Deeze waren

,

zo

(*) Geftigt door den beroemden Galeaciüs Caracciolus , na

het jaar 1551, voor zyne gevlugte hervormde Landsgeuooten uit

Jtalie, in welker taaie daarin gepredikt wordt. D. Gerbes Sptc,

ltal. Reform, p. 109.

(f) Het is waarfchynlyk , dat Zy meer onderftands uit andere

Landen verkregen hebben. Indien ik geloof mag flaan aan h«c

O 5 SC£n
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20 veel ik weet , de gevolgen van het boven-

genoemde Smeekfchrift der Synode van Angiogne.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.

DE WALDENZEN STAAN HUNNEN HERTOG BY , IN DEN
OORLOG TEGENS DE FRANSCHEN GEVOERD , VAN

HET JAAR 1699 TOT 1711.

Laaten we, na deeze uitweiding, den draad der

Gefchiedenk wederom opneemen, en tot het

jaar 1699 wederkeeren. De wankelende gezond-

heid des Konings van Spanje bragt, op het einde

van dit jaar, Europa in alarm ; nadien 'er, wan-

neer hy zonder erfgenaamen overleedt, een nieu-

we oorlog , waarin de Waldenzen mede ingewik-

keld zouden worden , ftondt los te beriten. Frank-

ryk , de Keizer , en Beyeren hadden zin in die

Kroon. De Hertog van Savoye kon ze ook, moge-

lyk, verkrygen , indien hy zyne Staaten van Frank-

ryk wilde afftaan. Engeland en Holland wa-

ren niet onverfchillig, wie dezelve verkreeg. Wil-

lem de III arbeidde met de Algemeene Staaten,

om den tvvift by tyds te deropen, en eenen Prins

tot Opvolger van dat Ryk te helpen verkiezen , die

de balans van Europa, welke Frankryk gaarne tot

zyne zyde zag overflaan , in evenwigt zou houden.

Men

geen fommigen vernaaien , zou men toen in Engeland eene Cdlledt

van 2200© ponden ftsrlings gedaan hebben.



DER W A L D E N Z É N\

Men bragt, ten dien einde, in het jaar 1700, het

beroemde Partcige-Trn&aat in de waereld. Dc Ko-

ning van Spanje ftierf daarop, en de Hertog van

Anjou volgde hem, by Teftaraent , in de Rege

ring. De Keizer, hierover t'onvredé, zondt Prins

Eugenius met een leger naar halte tcgens de

Franfchen, aangevoerd door den Hertog van Sa-

voje, die, door het huwelyk zyner tweede Dog-

ter met Koning Filippus , in de belangen van

Frankryk ftondt ; welke hy egter, in het jaar 1701,

flaauwlyk behartigde, en, na dat Koning Willem
de III, in het jaar 1702 , geftorven, Anna op den

Engclfcken Throon geklommen was, en met Hol-

land aan Frankryk den Oorlog, in het jaar 1703,

verklaard hadt, koos hy , ter behoudenis zyner

Staaten, de zyde van Engeland en Holland , die

hem twintig duizend ponden fterlings, 's maands,

betaalden, om dkn Oorlog te voeren.

De IValdenzen hadden geene reden , om zich

,

over deeze omwenteling van zaaken, en de keuze

des Hertogs, te bedroeven: zy hadden ruil onder

zyn bellier, en hoopten meer goeds uit dceze, ver-

bindtenis te zullen ontvangen. (*)

In het begin van deezen Oorlog , fchreef hy ,

aan de Leeraaren der Valeyen, verfcheiden' brie*

ven, bctrckkelyk tot denzclven. Ik zal den Lee-

zcr , uit een affchrift , by my liggende , doen zien

,

in

(*) Keiszler zegt: dat de Hertog nooit eenen blinden yver

voor zyn geloof getoond heeft, I, St, U. 220. ten minfeen nier

•vócirzynen ouderdom, bl. 2zi.
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in welke agting de Waldenzen , ten dien tyde , by

hunnen Vorft ftonden. In deezer voege rigtte hy

zyne brieven aan de gemelde Leeraaren in.

De Hertog van Savoye, Koning van Cyprus &c.

Beminde en getrouwe Vrienden ! Gy zult uit

„ deezen nevensgaanden brief, dien wy u , voor

„ onze geliefde en beminde Onderdaanen van uwe

Vatey toezenden (*) , de redenen verftaan,

„ welken ons bewoogen hebben den Oorlog tegens

„ de twee Kroonen van Frankryk en Spanje te ver-

„ klaaren. Deezen moeten alle onze onderdaanen

„ overhaalen, om proeven van hunnen byzonde-

ren ijver voor ons te geven. Gy zult hun den

inhoud daarvan doen verftaan , en wy twyfelen

niet , of gy zult ten zelfden tyde hun inboeze-

men alle gevoelens, die hen verbinden kunnen,

om in dit hachlyk tydsgewrigt zich kloekmoe-

„ diglyk te gedraagen. U verzekerende van ons

„ welgevallen, dat wy 'er in zullen fcheppen, bid-

„ den wy God , U in zyne heilige hoede te be-

„ waaren. Turin den 5 van Slagtmaand 1703..

Was getekend:

Vjctor Amadeus.

De

(*) Hier uit blykt, dat de Waldenzen in het gemeen, doch

de Leeraars byzondere Brieven, van den Hertog , ter deezer ge-

legenheid, ontvingen.
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De Valeyen van Luccrn en Peroufc gedroegen

zich , op de ontvangft van dergelyke brieven
, ge-

lyk de Hertog van haar verwagtte ; maar die van

St. Martin volgden dat voorbeeld niet. Een ge-

deelte der Imvooneren wankelde , en het valt be-

zwaarlyk hun gehouden gedrag te verfchoonen.

Men meent dit te moeten toefchryven aan de vrees

voor Frankryk, waarin zy waren, toen zy deezen

Brief ontvingen, en mogelyk ook aan de voor-

naamften der VaLeye , die den ijver der welmee-

nenden afkeurden. Dit is zeker , dat de verrade-

ry der voornaamfte Inwooneren , door Frankryk om*

gekogt,; meer de fchuld daarvan wegdroeg, dan

de ontrouw van het grootfte gros. Hoe het ook

zy", zy koozen dc zyde der Franfchen tot bitter

zielsverdriet der anderen. Dan die van Lucern en

Peroufc volgden dit verderflyk voorbeeld niet;

want nog de verleidende aanbiedingen van Frank-

ryk , nog de wanhoopige ftaat , waarin de Hertog

zich toen bevondt, was in ftaat, om dezelven tot

den afval te beweegen.

Twee Valeyen namen dan alleen de wapenen

op, trokken met hunnen Hertog, in het volgende

jaar 1704', te velde, en gedroegen zich, gelyk

hy van hunnen ijver en getrouwheid verwagtte.

Ten allen ongelukke hadt de Hertog geene Krygs-

benden genoeg , om zich tegens de Franfchen te

verweeren : hy onderfteunde, daarentegen, zyne

zaaken met groot beleid, en liet meer ftandvaftig-

heids in zyne ongelukken blyken , dan men zich

zou hebben kunnen verbeelden. '*m De Franfchen

be-
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belegerden, in het einde van Wynmaand, Verve.

De Hertog legerde zich, daartegenover, te Cres-

cer.ïtno, aan de andere zyde van de Po, flaande

eene Brug over die Rivier, om de gemeenfehap

met de belegerde Stad open te houden. Hier wa-

ren zyne Waldenzen by hem. Hy trok, geduuren-

de het beleg , dikwils in de Stad , om zyn Volk te

zien, het aan te moedigen, en alle noodige beve-

len te geeven. Dit beleg weidt het beroemfte.van

van allen , die 'er geduurende de laatfte Oorlogen

geweeft zyn, duurende vyf maanden. De Brug

werdt eindelyk door de Franfchen verbrooken, en

de Hertog van de Stad afgefneeden ; doch de be-

legerden verweerden zich langer, dan men billy-

ker wyze van hun kon vervvagten. De winter maak-

te een einde van het bloedftorten. De Hertog trok

met de Waldenzen , welker gedrag hy prees , naar

de wintcrlegering.

In 't jaar 1705 trokken zy wederom het harnas

voor hem aan , en voegden zich op nieuw by zyn

Leger. Prins Eugenius , door den Keizer den

Hertoge ter hulpe gezonden , hadt het thans in Ita-

lië kwaad. Een zwak Leger
,

flegt voorzien en

betaald , kon dien grooten Veldheer niet doen uit-

voeren , dat hy wenfehte. De Franfchen dreigden

Twïn met eene bclegcringe ; doch de aanflag was

op Nice gemunt, het geen zy na eene hardnekki-

ge verdediging bemagtigden. In die rampen blee-

ven de Waldenzen , met ongemeene trouw , den

Hertog dienen. De ftandvaftigheid , die hy, by

decze menigvuldige, verliezen , liet blyken , ver-

ftrek-
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Itrekte aeheel Europa tot verwondering. Hy hadt

een klein Legertje van agt duizend Voetknegten

cn vier duizend Ruiteren,en naauwlyks Lands ge-

noeg, ora ze te doen beftaan. Turin en Coni w -

ren de eenige aanzienlykfte Plaatzen , die hy noch

bezat; dan, hy fcheen beflooten te hebben, liever

uit alles verdreeven te worden , dan zyne Bondge-

nootcn tc verlaaten.

In het jaar 1706, toen de Veldtogt geopend

werdt door de Franfchen , die het beleg van Tu-

rin in Bloeimaand begonnen, en tot Herfftmaand

voortzetteden, voegden de Waldenzen zich wederom

by zyne benden : zy laadden , by deeze gelegenheid,

gewapend .alles wat' -maar wapenen voeren kon,

gcevende den Hertog , op hun verzoek , hun niets

dan het dagelykfch brood. Turtn was wél voorzien

van bezetting , oorlogstuig en leeftogt ; maar de

Hertog was te zwak , om het te ontzetten. H\

zondt zyne Hertogin en Kinders naar Genua , er»

zweefde, met drie duizend Ruiteren rondom de Stad.

Deeze bende, door verfcheiden' fchermutzelingen

zeer verminderd zynde , joeg de Hertog van Feuil-

lade r die het beleg beftierde , hem van Turiu

weg. De JVMtnzcn droegen , by die gelegenheid,

den roem , dat ze den aftogt van hunnen Vorft ge-

dekt , en hem , voor de vervolging zyner naja-

gende vyanden ,
beveiligd hadden. Hy nam de

wyk in de Valeyen zyner getrouwe Befchermeren

waar hy veilig was , en wagtte aldaar de komft

van Prins Eugenius af, om Turin te ontzetten.

Tervvyl die Plaats eene vermaarde belegering on-

der-
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'derging, zaten de Waldenzen, niet ftil. Eenigen,

Onder het geleide van den Graaf van Santena,(*)

hadden poft gevat op de Gebergten van Turin*,

om de Franfchen te nntruften; terwyl de ande

ren in de Valcy Peroufe op de loer lagen , om
de Convoyen , uit Frankryk komende en naar Tu-

-tin gaande , te onderfcheppen , gelyk hun verfchei-

dcnmaalcn gelukte. Eene hunner kleine Benden,

naauwkeurige kennis hebbende van alle wegen in

de Gebergten, die, zeer toeloopende, veel omwegs

uithaalden , hadt zich zo wél geplaatft , dat de

Franfchen geenen leeftogt nog oorlogstuig uit

Frankryk konden ontvangen , zonder groote voor-

zorg te gebruiken, 't geen hen in het beleg ge-

weldig hinderde: dan hoe omzigtig zy zich daar-

in mogten gedraagen , ze konden niet verhinderen,

dat de Waldenzen dikwils een goed gedeelte tot

buit maakten.

Eindelyk daagde Prins Eucenius uit Duitfch-

land op , toen Turin zich zo zeer benaauwd vondt

,

dat al het buskruid byna verfchooten was, en de

Stad geene twee dagen langer het beleg kon uithou-

den. De Hertog , deszelfs aankomft hoorende, ver-

zamelde zyne Waldenzen , en andere benden byeen,

verliet de Valeycn, e"n voegde zich by den Prins

Eugenius. Zy fpoedden zich te zamen naar de

platgefchooten en raadelooze Stad, met agtëntwin-

tig duizend mannen, terwyl de Franfchen, meer

dan veertig duizend fterk , begraaven lagen in eene

bs*

(*) Ksiszlers Rüztn, fc St. bl.
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bebolwerkte legerplaats. Niettcgenftaandc dceze

ongelyke fterkte, taftte de Hertog hen aan , en

floeg 'er, na eenen tegenftand van twee uuren,

door,maakende zulk eene geweldige vernieling, dat

de Franfchen in de grootfle wanorde , zo verdeeld

in verfeheiden' benden, vvegvlugtten , dat 'er geen

zeilien honderd vereenigd blecven, en naar Dau-

fhiné geraakten»

De Waldenzen gedroegen zich , in dit gevegt,

niet anders dan te vooren: zy behaalden veel buits,

en trokken daarop, onder het geleide van den Her-

tog, en den Prins Eügenius, naar het Milaneefche.

De Stad Milaan opende voor hun de poorten. De
Citadel en andere fterke Plaatzen booden weêr^

ftand ; doch werden , na eene korte belegering

,

ingenoomen. . Zo roerr.rugtig eindigde de vcldtogt

voor de Waldenzen. Zy zagen hunnen Hertog uit

de benaauwdheid gered, en zich zeiven inde ruim-

te gefteld. Zy keerden met blydfchap , zegeryk

,

naar hunne Valeyen terug, en de winter gaf hun

eene volkomen ruft.

Met het begin van het jaar 170^ , maakte dc

Hertog een ontwerp, om met zyn Leger in Frank-

tyk in te dringen, waar toe de Waldenzen gereed

waren. Intuflchen deedt Frankryk voorftellingcn

tot vrede, en boodt zelfs vergoeding voor de ver-

woesting van deszelfs Land aan , onder eenige

voorwaarden , die , den Hertog niet fmaakende,

van de hand geweczen werden. Hy toog dan op

,

hieldt zich , of hy in Dauphtné wilde vallen , lok-

te de Franfcbcn derwaarts , floeg ter zyde af naar

P fow
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Tonton , en bombardeerde de Stad ; doch de gehee-

fe Franfche mngt op zich ziende afkomen , brak

hy wederom op , keerde zonder eenig verlies te-

rug, belegerde Sufa(*~), en nam die Stad, met de

hulp der Waldenzen , in.

In het volgende jaar 1708, nam de Hertog de

kleine Stad Exilles, en Fenejlrella , eene Vefting

aan de Rivier Clttfbn, weg, en tevens de Valey

St. Martin , meelt verhaten van de Inwooners,

die reeds vóór drie jaaren in de Valey van Lucem
geweeken waren. Men zag hieruit, dat zy, door

de overmagt van Frankryk, in hunne getrouwheid

bezweeken waren; reden waarom zy thans in vol-

le eer herftekl werden , en de^ voorige fchande

uitgcwifcht. Zy onderwierpen /ich , geheel,

aan 's Hertogs gehoorzaamheid , en
(
verkreegen

,

door tufichenlpraak van den Marquis d'Andor-
No, volle vergiflenis. Laat in den zomer,

opende de Hertog den veldtogt in Savoye. De
Waldenzen verzelden hem op nieuw op deezen togt.

Hy maakte zich , van het geen hem voorkwam

,

meefter, en bragt het overal in verflagenheid tot

Lions toe. Hy nam ook de Valey van Pragelas in,

waar door hem een open weg gebaand werdt, om
grooter voortgangen in den volgenden veldtogt te

maaken.
Hadt

(*) Si/fa, zynde het oude Sigitfitm. Een Stid aan de Rivier

Lora, oudtyds zeer aanzienlek , miiar nu door Oorlogen 2eer

vervallen. Men ziet hier een marmeren Zegeboog, ter eere van

Keizer /fuguflus, vcrmoadelyk door Koning Cottius gebouwd. J«

C. Ktisztta Mzen, t Sc. bi. 208.
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iludt de Keizer , in het jaar 1709, de eifchen

des Uertogs van Savoye willen voldoen , zou hy

diep in Frankryk ingedrongen hebben ; maar den

eerften daarin geen zin hebbende , trok de Hertog

zelf niet te velde ; maar liet zyne benden , alleen

verwcerender wyze , vegten : daardoor genooten de

IFaldenzen dit jaar meer ruft dan te vooren , en

weinig bloeds werdt 'er geftort. Deeze braafheid

gaf aanleiding aan de roemryke Anna, Koningin

van Engeland, om den Hertog in eenen Brief te

verzoeken , dat Hy ook aan de Valey van Frage-
%

las en de anderen de vrye Godsdienft-oeftening zou

toeftaan , het geen hy haar in zyn antwoord , den

13 van Lentemaand des jaars 1709, beloofde, zo

dra hy h door den vrede , in derzelver geruft bezit

zou zyn gefteld.

De oorlogende Vorften van Europa beflooten,

in het volgende jaar 1710, tot eene Vredehande-

ling te Qeertruidcnberg , werwaarts, van onze zy-

de, de Heeren Buys en van der Dussen , als

Afgezanten der Staaien Generaal , gezonden wer-

den. De Franfche Gezanten, ter kwaader trouwe

handelende , en voorwendende , dat de Staaten

van Nedcr(and den Hertoge van Savoye niet wél

gezind waren ; zo werdt deswege * gelyk ook 0111

meer andere redenen , de Onderhandeling geheel

afgebrooken, waar door de korte ruft der Hulden-

zen mede een einde nam.

De veldtogt van het jaar 171 1 was egtcr voor

de ir<ildcnzen niet lastiger. De Hertog trok alleen

in Savoye , en keerde, na eenen korten togt, over

P 2. het
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het Gebergte terug. In dat jaar begonnen de oor-

logende Vorftcn van Europa (*) , met meer ernft

,

op den vrede te denken, die, in het volgende jaar,

te Utrecht gelukkiglyk getroffen werdt, ten genoe-

ge van den Hertog, dewyl hem, voor het verwoes-

ten zyner Landen, Sicilië, gegeeven werdt, met

den titel van Koning , waarop hy zich te Palermo

liet kroonen. De Waldenzen werden nu van hun-

nen Vorft,- voor de gewigtigc dienften, hem be-

weezen, bedankt (f), en aangefpoord, om zich in

den zo gelukkig getroffen vrede te verblyden ; des-

zelfs zoete vrugten geruft in hunne Valeyen te

plukken ; en als gehoorzaame Onderdaanen zich te

gedraagen, onder verzekering, dat zy dan, ten al-

len tyden , in 's Konings gunften zouden deelen.

Dit geluk fchynen zy egter, niet lang, volkomen

genootcn te hebben. Een aanzienlyk Man heeft

my ecnen Brief bezorgd , gefchreeven door de

Zzuitzerfche Evangelifche Cantons, den n. van

Wintermaand des jaars 171 1, aan te AlgemecneStaa-

ien van Nederland , waarin zy klaagen over ver-

fcheiden' inbreuken in de voorregten der Walden-

zen , en der Staatcn hulp verzoeken om ze uit den

weg te neemen. Wy zullen dit ftuk in de Bylaa-

gen

(*) Te weeten Engeland, Nederland, Frankryk , de Keizer,

Spanje , de Hertog van Savoye , &c.

(f) Keiszler erkent , dat de Koning den Waldenzen veel të

danken hadt, en dat hunne getrouwheid, rnet opoffering van goed

en bloed beweczen, billyk, nooit behoorde vergecten te worden,

I. St. bl. 224.
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gen (*) onder het oog des Leezers brengen. De

Staaten fchrecven daarop aanftonds terug, en lie-

ten daartegen vertoogen by den Hertog deen.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

GEBEURTENISSEN VAN 'T JAAR 1712 TOT HRT JAAR.

1730, BEHELZENDE VERSCHEIDEN' RAMPEN DEN
WALDENZEN OVERGEKOMEN.

Tk vinde niet, dat 'er, van het jaar 1712 tot het

•*• jaar 1717, ecnige inbreuk in hunne Voorreg-

ten gemaakt is. Victor Amadeus , Hertog van

Savoye , nu tevens Koning van Sicilië gewor-

den, (f) hieldt, in alles, zyn Koninglyk woord,

erkennende de oude dienften , hem gedaan. Het

fchynt' egter , dat de Roomfcbe Geeftelykheid dit

geluk den Waldenzen misgunde. Dezelve haalde,

niet lang daarna , een oud en in onbruik geraakt

Plakaat voor den dag , het geen den Waldenzen

verboodt, op de Feeft- en Heilige dagen der Room-

fchen , eenig werk te doen. Hoe zeer men den Ko-

ning zogt te beduiden, dat het fchandelyk zou

wezen het zelve niet in ftand houden ; wilde hy

egter de Waldenzen niet in alles daartoe verplig-

ten , nog hen van de Priefteren der Valeyen afhan-

kelyk maaken. Hy geboodt dan alleen , dat dit

ou-

() In de IX. Bylaag.

(f) Hy verkreeg dit Ryk in het jaar 1713, en bezat het tot het

jaar 1- 19 , waarom wy hem voortaan Koning zullen noemen.

P 3
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oude Plakaat, in zo verre , ftand zoude grypen,

dat de JValdenzen zich wel van werken op die ty,r

den zouden onthouden \ maar dat ze tevens vry-

heid zouden hebben , om al dat geen te doen , dat

den Koömfchen op die dagen geoorlofd ware.

Het ja- 1-1718, wanneer de Hertog, als Koning

van Sicilic , uit hoofde der bekende Ouadrupk

Alliantie, dat Koningryk aan Keizer Karel den

VI afftondt , en in deszelfs plaats dat van Sardi-

nië terug ontving (*) , ondergingen de JValdenzen

geene verandering , by deeze venvilTeling van '*

Hertogs Staaten, gelyk dit ook op hun geene by-

zondere betrekking hadt.

Zy biceven, van het jaar 1718 tot het jaar 1723,

in volle ruft , en vry genot hunner Voorregten. In

het volgende jaar 1724 , wift de Geeftelykheid

eenige nieuwe befl uiten tegens hen in 't licht te

brengen. My is in handen gevallen een hunner

Brieven, gedagtekend den 8. van Lentemaand des

jaars 1724, gdchreeven aan de Zzvitfers , klaar

gende over dwang tot het vieren van Roomfche

Feeftdagen , en andere harddrukkendc laften ; by

welke gelegenheid de Zivitjers de voorfpraak der.

Algemeene Slaaten van Nederland by de Koning

verzogten in ecnen Brief van den 23 der Gras-

maand, weiks Affchrift ik magtig ben geworden.

Hun Synode, daarop vergaderd, nam ze aanftonds

in overweeging, en alzo dezelven waarlyk eenige

inbreuk op hunne oude Voorregten maakten, be-

'

floot

C*) J. C. Keiszler Riizcn, I. St. bl. 211.
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floot men eene bezending aan den Koning aftevaar-

digen , om hunne bezwaarniflen daartegen by hem

open te leggen. De Koning ontving hen met alle

gunftbewyzingen , en veranderde , of verzagtte de

ftuk ken , waarin zy meenden bezwaard te zyn.

Hierdoor bleef hunne ruft beveiligd tot het jaar

1728, welk zeer noodlottig en ongelukkig voor hun

afliep. Een zwaare hagelflag, en daarop volgende

geweldige overftroomingen van water, met oh-

weerftaanbaar geweld, van de Alpen afkoomen-

de, bragt de rykfte Huisgezinnen in eenen bekla-

genswaardigen ftaat. Een groot getal Landeryen en

Gebouwen , zelfs byna gehcele Vlekken en Dor-

pen, gelyk by Bobi en Prak, fpoeldcn weg, en al-

le Bruggen, zonder onderfcheid , ondergingen het

zelfde lot.

Dceze ramp bragt de Valeyen in zulken naaren

ftaat , dat de Staaien Generaal van Nederland ,

hier van onderrigt door de iralfche Synode deezer

Landen, eene fomme van negen duizend guldens

aan de ellendige llaldcnzen overzonden (*). De
noch overgebleeven helft van Bobi werdt, dopr de

Rivier Pelice , dagelyks gedreigd , gelyk de ande-

re, overftroomd en weggcfpoeld te worden; wan-

neer 'er , ten regten tyde , byna twee duizend pon-

den fterlings uit Engeland overgezonden werden

voor de behoeftigen , welke penningen men ten

dee-

Cy Deeze fomme heeft de Heer I.fcïr, Predikant te Ceneve

,

doch uit de Valeyen afkomftig, op verzoek der Staeteit) aan de

jtoodlydenden uitgedeeld.

P4
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deele aan deezen uitreikte , en ten deefè befteeddo

om den fchoonen Dyk, die men nu te Bobt ziet,

tot beteugeling der Pelice te maaken , en daar door

verdere ongelukken te voor komen.

Dit was niet het eenige ongeluk in dit jaar.

In de Valey van St. Martin, ontbraaken verfchci-

den, Schoolmeefters , waar door de jeugd gebrek

aan onderwys lcedt : niet dat onder hen geene

Mannen waren, tot dat Ampt bekwaam; maar het

mangelde hun aan middelen, om de zodanigen te

betaaien , en te onderhouden. Dus was het ook

geleegen ten opzigte hunner Leeraaren. Jaques

Leger , een van hunne Predikanten , afgefloofd ,

-oud en onbekwaam geworden tot den dienft ,

werdt van zyn jaargeld beroofd, het welk den

geenen , die hem opvolgde
,
gegeeven moeit wor-

den. Dus hadt die waardige Man , hoe zeer hy

het verdiende , niets om van te leeven. Een

ander Lceraar, in de Valey Lucern, Bastie ge-

naamd , werdt door eer.e beroerte , die men , als

een gevolg van zynen zwaaren arbeid in de hei li*

ge bediening aanmerkte, aangetaft,en lag 'er twee

jaaren aan te bedde, zonder iets van zyn jaargeld

te behouden. Vcrlcheiden' Weduwen en Kinders

van Predikanten waren, thans, tot den uiterften

ftaat van armoede gebragt , ter welker onderfteu-

ning men niets hadt uittedeelen.

Doch dit was alles niet. De fmeekfehriften, dci>

Staatsdienaaren des Konings , deezen jaare , in

handen gefteld, om ze aan hem overtegeeven, ter

weeringe van eenige Koomfchc ftoutigheden, wer-

den
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den agtergehouden , het geen niet tot 's Konings

kennifle kwam; en wanneer hy goede bcfluitcn,

ten voordeele tler WaldCtiZen , nam , werden dezel*

ven, dubbelzinnig, door zyne Staatsdienaren op-

geftcld ; waar door de Vorft , anders welgezind,

misleid werdt, en de Waldcnzcn ongeholpen blee-

vcn.

Wegens armoede, bleef de Kerk van Ruelaret

in puinhoopen liggen (*) ; waarom zy verlangden

,

dat ze, gelyk die van Pomaret, 's jaars te voo-

ren, door de liefdadigheid der Zivitfers , was op-

gebouwd , mede , door deezen of gecnen , in den

voorigen ftaat mogte opgetrokken worden. Dee-

ze en andere zwaarigheden noopten de Geneeffcbe

Kerken om den byftand van Engeland en Hol-

land , ter ftuiting van dit kwaad , te verzoeken

,

gelyk my , uit een Affchrift van hun genoomen

belluit in dat jaar , gebleekcn is.

(*) Dceze is naderhand, door toedoen van de ComniifflirirTcti

der Waljch: Synode dcczer Landen , wederom opgebouwd iu den

yoprigen ftaat.

P5 AG-
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AG TIENDE HOOFDSTUK.

"EEN ONAANGENAAM TOONEEL IN DE VALEY PRAGE-
LAS, IN HET VOLGENDE JAAR 1730, GEOPEND,
WANNEER ALDAAR DE HERVORMDE GODS-

DIENST GEHEEL WERDT UITGEROEID.

'y hebben , tot hier toe , de lotgevallen der
* * drie Valeyen, eigenlyk de Valeyen van

Piemont geheeten, 20 kort ons mogelyk was, in

cene volgorde befchreeven ; doch van eene vier-

de, Pragrhis genaamd, weinig gezegd, om, op

deeze welvoegende plaats, breeder van dezelve te

handelen. — Deeze vierde Valey ftondt, in oude

•tyden, gelyk de drie anderen , onder het gebied

der Hertogen van Savoyc, en Prinfen van Picmont,

die ze door Franknks óvermagt en wapenen daar-

na verboren. Byna twee Eeuwen , bleef ze , on-

der de heerfchappy van die kroon, en werdt niet,

dan in het begin der XVIII Eeuw, onder het ge-

bied van derzelver ouden Meefter , terug gebragt.

Deeze vermeeftering door , en onderwerping aan

den Koning van Frank/yk was, eertyds , aan de-

zelve niet nadeelig: want, toen de Hervorming in

Frankryk begon, en tot Hand gebragt werdt, ver-

gunde de Koning dezelfde Vryheid van Confcien-

fie, die hy aan de andere Hervormde Onderdaa-

nen van zyn Ryk toeftondt, ook aan deeze Valey,

tvaar door het den Waldenzen alhier zeer wél ging.

Deeze Valey beftondt toen uit agt Gemeenten,

die
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dfe, nevens de anderen van het Alpifche Geberg-

te, naar den kant van Dauphinó, onder de Ker-

ken van die Provintie behoorden , en te zaamen

eene der Provintiaah Synoden van Frankryk uit-

maakten. Hierdoor waren deeze Gemeenten ge-

dekt tegens de vervolgingen , die de drie andere

Valeyen, in de XVI en XVII Eeuw, zo gewel-

dig verwoeft hebben ; behalven dat de Geeftely-

ken haar fomtyds byzondere kwellingen aandeeden,

gelyk, om maar één voorbeeld aan te haaien, on-

der anderen blykt uit de volgende befchuldigin-

gen, tegens den Predikant Gautier, in het jaar

1673 , die betigt werdt gezegd te hebben , dat de

Roomfche Kerk Babel was, en dat hy God voor

de Hollanderen hadt gebeden , toen Lodewyk de

XIV hun den oorlog hadt aangedaan (*). Zy ver-

heugden zich , geduurende die droevige tyden,

onder Frankryks heerfchappy te ftaan, weinig den-

kende, dat dc gehoorzaamheid aan die Kroon haar

daarna dubbeld rampzalig zoude doen worden.

Zy ondergingen wel , gelyk alle Hervormde Ker-

ken, eene deerlyke en droevige vervolging, na de

herroeping van het Edikt van Nantes, in het jaar

1685 en 1686 , wanneer hunne Kerken geflegt of

den Roomfchen gegeeven werden ; (|) de Leeraars

genoodzaakt te vlugten ; en zy zeiven gedwongen

hun Vaderland te verhaten , en overal om te zwer-.

ven. Dan,dewyl men, ten dien tyde, in deeze Va-

ley

(*) Bf.noit Hi[i. i>T Geref. Kerke» in Fïfinknk, 4. d. bl. 150.

0 Dezelve, M. 428.
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ley 70 fterk niet woedde tegcns de Gereformeerden,

als wel in andere oorden van dat Ryk , keerde

eene menigte derzelven , na dat zy zich , geduu-

rende de eerfte ftormvlaag, verfchoolen hadden,

daarna weder in hunne Valey , alwaar zy geblee-

ven zyn tot het jaar 1730, wanneer men in dezel-

ve meer Gereformeerden dan Roomfchen telde.

• Victor Amadeus, in het jaar 1708, Frankryk

beoorlogende , de Valey Pragelas vermeesteren-

de , en zyn oud regt , dat hy op dezelve hadt ,

vernieuwende, hieldt ze voor zich zeiven in bezit,

niet voorneemens zynde dezelve weder te gee-

ven. Het Britfche Hof, en Hunne Hoog Mogen-

den, de inneeming deezer Valey hoorende, dee-

den aanftonds hun uiterfte beft , om dezelfde voor-

regten aan de hier woonende Waldenzen te bezor-

gen , welken hunne Broeders in de andere Valeyen

genooten.

Koningin Anna fchreef deswege aan den Ko-

ning : zyn antwoord was ten hoogften gunftig ;

maar hy vertoonde te gelyk, dat het hem gevoeg

-

lyker voorkwam , deezen , voor hem zo gewigti-

gen, ftap, om verfcheiden' redenen, tot het flui-

ten van den Vrede, uitteftellen. Van dien tyd af,

begonnen de Waldenzen van Pragelas , ingevolge

die voordeelige gefteldheid der tyden, verfcheiden'

voordeden te genieten. Daar werden openbaare

Schooien opgerigt, ter onderwyzinge der jeugd.

De Leeraars der nabuurige Valeyen begaven zich

geduurig derwaarts, en verrigtten 'er den heiligen

dienft ; ze werden, zelfs door de Synode, in het

jaar
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Jaar 1709 tc /lngrognc gehouden , als Leden der

bevoorregte Kerken van Piemont aangenoomoH. Als

ünderdaanen van den Koning aangemerkt, trok-

ken zy ook met hem te velde, en gaven zo vecle

blyken van hunnen yver en trouw, vóór, in, en

na de Belegering van Turin , dat die Vorft hun

verzekerde, deeze gedaane dienften nimmermeer te

zullen vergeeten.

Wanneer nu Frankryk , by het fluiten van den

vrede te Utrecht, deeze Valey, voor altoos, aan

den Koning afftondt, op dien voet, als zyne Voor-

zaaten dezelve eertyds bezeeten hadden , dat is

,

zonder vrye Godsdienftoeflening (*) , wilde egter

de Koning , indagtig zynde aan de bevveezen'

trouw, hun van de oude voorregten, door Frank*

ryk vergund , niet berooven : zy bleven dan tot het

jaar 1728 , in eenige doch geen volkoomen ruft :

want de Koomfchc Geeftelykheid, onder voorwend-

fel , dat zy in de voorregten van het jaar 1694

niet begreepen waren , begon hen al vroeg te

kwellen, en daarna, in het jaar 1730, openlyk te

vervolgen.

Deeze Lotgevallen heb ik, in de eerfte uitgave

deezer Gefchiedenis, kortelyk behandeld , om dat

myn voornaam oogmerk was , die der drie andere

Valeyen, alleen, uitvoerig te befchryven.

Geen grooten dank heb ik hier door behaald by

011-

(*) Ry den Utrecht[eken Vrede, hadden de Miniflers dvir Prolis-

tantfdie Mogendheden, ten allen ongelukke, vergeeten, eenige

Voorregten voor dezelve te bedingen.
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.onze genaturalifeerde Waldenzen, dat is, by zulkt*

Waldenzen , die men thans , in ons Land , voor

egte Nederlanderen houdt; doch zelve, oorfpronke-

lyk, uit deeze Valey afkomftig zyn,of welker Ou-
ders daarin gewoond hebben. Zy verlangden toch

de oorzaak , welke hen herwaards dreef , in die

taaie, welke zy thans met ons fpreeken , breeder

te leezen , en wilden , dat hunne Kinders de ge-

dagtenis daarvan in dit Werk zouden kunnen vin-

den en bewaaren. Ter voldoeninge van deeze regt-

maatige begeerte, heb ik my dan gezet, om dee-

ze Gebeurteniflen uitvoeriger te befchryven , waar-

toe ik volkomen in Haat ben gefteld door verichei-

den' egte onuitgegeeven' Gedcnkftukken , die my
ïints in handen zyn gevallen.

Eene donkere wolk van geweldige vervolging

kwam voornaamelyk, in den jaare 1726, over dee-

ze Valey op. Het berigt daarvan vloog fchielyk

in Engeland over. Den 15 van Grasmaand des

volgenden jaars 1727, fchreef de Heer Hop, Hol-

laiulfche Gezant in dat Ryk* aan Hunne Hoog Mo-

genden, dat hy ontvangen hadt eene Memorie varï

den AartsbifTchop van Canterbary , met verzoek

,

om ze den Jlgemeenc Staaten te zenden , cn dcr-

zelver byftand te fmeeken ter vcrligtinge der ge-

drukte Waldenzen in die oorden, met byvoeging,

dat zyn Koning reeds bevelen gezonden hadt aan

zynen Gezant te Turin , om nadrukkelyke vertoo-

gen tot het zeilde einde te doen. Een aanzienlyk

Man heeft my deeze Memorie edelmoediglyk me.

degedceld , waarvan ik den voornaamen inhoud

hier
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hier zal mcdedeelen. De Aartsbiflchop zegt daar-

in: ,, dat de Hervormde Godsdienft, zints onheu-

gelyke tyden, ook in deeze Valey beleeden was;

dat menze aldaar dikvvils hadt aangerand , en

vervolgd , doch tot heden toe door God bewaard

was geworden; dat alle de Proteftantfche Vorften

deszelfs befcherming zich altoos tot eene eer en

pligt gerekend hadden; dat de Koning van Sardi-

nië, voorheen , aan de Koningin van Engeland., en

den Staaien van Nederland beloofd hadt, dezelfde

vryheid van Godsdienft aan deeze , gelyk aan de

andere Valeyen, na den vrede, te zullen geeven;

dat zy veele jaaren dezelve genooten hadden

;

doch dat de Roomfche Geeftclykheid, met imert

ziende, dat veelen , die voorheen den Godsdienft,

ten tyde der verdrukkingen, hadden afgezwooren,

zich nu bekeerden , en op nieuw denzelven om-

helsden, eenen Leeraar, die, naar gewoonte, uit

de andere Valeyen daar kwam prediken , gevangen

hadden genomen, den anderen dreigde, en hun

verboodt, voortaan in dezelve voet te zetten; waar-

door de Hervormde Inwooners verpligt waren in

de Valeyen van St. Martin en Pramol ten Avond-

maal te gaan, en hunne kinders te laaten doopen,

't welk, wegens de moeilyke wegen in de Geberg-

ten , niet dan des zomers konde gefchieden ; dat

zy gehoopt hadden, na den vrede, by welken de

Koning meefter was geworden van hunne Valey,

dezelfde voorregten te zullen krygen
,
gelyk de an-

deren, volgens zyne beloften , aan wylen de Ko-

ningin van Engeland gedaan ; dan dat het nu ge-

heel
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heel anders uitviel ; terwyl men , in 's Konings af*

Wazigheid, en vertoevinge in zyne andere Staa-

ten , hen kwelde , in weerwil hunner betoonde ge„

trouwheid en yver voor hunnen nieuwen Vorft;

dat men hun ook verbooden hadt Schoolmeefters

aan te ftellen , zonder verlof der Priefteren , en

vergaderingen te houden om God tc bidden, in

grooter getale dan tien perfoonen; dat men ande*

ren luidt gebannen, en belaft, geen Hervormden

volgens eene oude gewoonte , maar Roomfchen tot

Burgemeeftcrs, Secretariflen en Notariflen te ver-

kiezen voorts dat men, in den jaare 171 7 , aan

die van Pomaret reeds verbooden hadt, Vreemde-

lingen tot het gehoor des Goddelyken vvoords toe*

telaaten , welk verbod men nu tot alle Kerken der

Valeycn hadt uitgeftrekt, waardoor hunne Gods-

dienft thans geheel ftil ftondt; dat men ook veele

Ouders gedwongen hadt , hunne kindGrs door

Roomfche Priefteren te laaten doopen, en die dit

geweigerd hadden, in pleitgedingen betrokken, om

de boete van twee honderd guldens , door den Raad

van Pignerol, in den jaare 1721 daarop gefteld, te

betaalen ; dat een Je/hit , door andere Zendelin-

gen, en door de Burgemeefteren der plaatzen hun

hadt laaten aanzeggen, dat zy, niet willende van

Godsdienft veranderen , hunne goederen , volgens

's Konings bevel , moeften verkoopen , en het Land

ruimen , het geen deeze arme Lieden , die meer

dan twee duizend in getal waren, tot de uiterfte

verflagenheid bragt ; dat zy, uit dien hoofde, den

gemeldcn Aartsbilfchop gebeden hadden , by den

Kó-
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Koning van En^rland te willen uitwerken , da^

door zyne Wwdpraak by hunnen Vortt hun mogtc

vergund borden, i.cene ongcftoorde oefening van

Godsdienfc, 2. Vryheid tot het herbouwen hun-

ner Kerken , en het beroepen van Leeraarcn en

Schoolmeesteren, 3. Oorlof om, gelyk voorheen,

openbaare Bedieningen te mogen waarnccmen

,

4. En dat men hen , onder voorwendfel van Gods»

dienst, op gecnerlei wyze mogte kwellen.

Ecnigen tyd daarna, gelyk my gebleeken is uit

cenen Brief van den Heer l'Hermitage , kreeg

de Engelfche Aartsbiflchop dergelyke verzoeken

van den Magiflxaat van Zurich , met verzekering,

dat alle de Zytitzerfehc Cantoris zich veel gelee-

gen lieten leggfcb aan het behoud van die verdruk-

te Kerken. 1/IIermitage fprak 'er ook den Mar-

quis d'Aïx, Afgezant des Konings van Sardinië

aan het Engelfche Hof, over aan, die hem ten

antwoord gaf, dat Frankryk de Valey Pragelas aan

den Koning, zynen Meefter, hadt afgeftaan, on-

der voorwaarde van gecne Hervormden aldaar te

dulden, of vryheid van Godsdienft toeteftaan ; en

dat het verbod daarvan alleen was gefchied, om
zich Fran.'-r-ks cn 's Paufen haat niet op den hals

te haaien. De Aartsbiflchop merkte dit antwoord

alleen aan als een voorwendfel, en wenfehte dat

Hunne Hoog Mogenden den Koning van Sardinië

wilden maanen om zyn gegceven woord te houden.

De Zivitferfthe Cantoris, duidelyker willende too-

nen, hoe zeer die zaak hun ter harte ging,fchree-

vcn, in Wynnuand deezes jaars, eenen Brief aan

Q 4o
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de Algemeene Staaten , waarin zy van de bovenge-

melde bezwaaren , nevens meerder anderen
, berigt

gaven ; klaagden , dat de voorfpraaken , voor dee-

ze verdrukte Dallieden gedaan , niet geacht waren ;

en verzogten deswege, dat de Staaten hunne Ge-

zanten naar het aanftaande Vrede -Congres wilden

gelaften voor de behoudenis dier Kerken te zor-

gen. De Walfche Synode deezer Landen, den el-

lendigen toeftand deezer Valey ook verneemende,

verzogt, in het volgende jaar, eenigen onderftand

voor dezelve by de Staaten, die, door een kris-

telyk mededogen getroffen , de edelmoedigheid

hadden van tien duizend guldens aan dezelve te

fchenken.

Intusfchen bleef deeze Valey in kommerlyke om-

ftandigheden , wanneer wylen de Heer van Hoey,

Hüllandfche Gezant aan het Hof van Frankryk,

eene Memorie, aangaande de verdrukte Kerken in

de Valeyen Pragelas, Zezane en Chateau- daufin ,

van den Predikant du Mont ontving, waarin hem

onder het oog werdt gebragt , dat deeze Valeyen

,

in het jaar 1 708 , door de benden des Hertogs van

Savoye, vereenigd met die van den Keizer , van En-

geland, Pruifen, en der Staaten Generaal, Frank-

ryk ontnomen zynde, de Waldenzen, daarin woo-

nende, Gezanten gezonden hadden aan de Heeren

van der Meer , en Chetwin, Hollandfche en

Engelfche Afgezanten , die hun daarop verzekerd

hadden , dat de Hertog zich door een Traktaat

verbonden hadt, vryheid van Godsdienft te zuilen

Vergunnen aan alle Landen , die by zou veroveren

,

en
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en dat liet hun vryftondt hunnen Godsdienft in

het openbaar te houden, gelyk zy, voor de her-

roeping van het Edikt van Nanles , onder Frank-

ryks gebied ftaande, gedaan hadden ; dat eenigen

tyd daarna Gasca , Intendant van Fenejlrdles , hen

hadt ontbooden en gezegd , dat hun , uit naam

zyner Koninglyke. Hoogheid , vryheid van Gods-

dienft, gelyk aan de andere Valeyen, gegeeven

werdt, onder voorwaarde van gceue twiftredenen

met de Roomfchcn, cn vooral niet met de Prieste-

ren te houden ; dat den Leerap.ren der Valeyen St»

Martin en Luccm oorlof gegeeven was, om onder

hen te prediken , en alle herderlyke pligten waar

te neemen; dat decze vryheid, twee jaaren daarna

was ingetrokken; dat men in het jaar 1708, toen

de Koning naar Sicilië was vertrokken , hun al-

le openbaare bedieningen ontnoomen , en de aan-

zienlykfte Inwooners gebannen, doch, by 's Ko-

nings tcrugkoffift , herroepen hadt; dat, in het jaar

1716, hun , onder ftrenge ftraf, verbooden was,

meer dan tien perloonen fterk te vergaderen; dat

de Hooge Raad van Pignerol, in het jaar 1721,

gebooden hadt hunne kinders te haten doopen door

Roomlche Pricftercn; dat Rousset , Advocaat- Fis-

caal van Pignerol, den Lecraar'en van Lucent en

Si* Martin verboden hadt ecnlgen uit de andere

Valeyen in hunne Kerken te laaten komen, te doo-

pen of te trouwen; dat d'Arenton, Intendant

van SetiHü, den Hervormden van de Valey Zezanc

bevol-n hadt van Godsdienft te veranderen , of

aanftonds ui: 's Konirgs Staaten te vertrekken;

Q a ein-
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eindclyk , dat, in den beginne des jaars 1730,

twee Zendelingen van Turin gekomen waren in de

Valey Pragelas , die met eene bende krygskneg-

ten, van den Commandant van Feneflrelles verkree-

gen , de Waldenzen aldaar gedwongen hadden hun-

nen Godsdienft aftezweeren, en ter MifTe te gaan.

Deeze waren, zeide du Mont, niet dan algcmee-

ne vervolgingen: hy wilde niet klaagen over me-

nigvuldige byzondere mishandelingen , die men ge-

heele Familiën, zelfs de aanzienlykften , met naa-

me Richard, Fouils, Friquet, Guiot, Gonet,

en eene menigte anderen hadt aangedaan ; rede-

nen waarom hy den Heere van Hoey ootmoedig

verzogt, deeze bezwaaren onder het dog van Hun-

ne Hoog Mogenden te brengen, om, langs dien weg,

de mogelyk algemeene verdelging deezes Volks te

voorkomen by eenen Vorft , die , regtveerdig en

zagtmoedig zynde, wift, dat hy geene getrouwer

onderdaanen hadt , en , buiten wiens kennis , dit

alles mogelyk omging. Die den Heer -van Hoey,

een Man vol eerbieds en yvers voor den Gods-

dienft, gekend heeft, zal gereedelyk vaftftellen,

dat hy met blydfchap de gelegenheid waarnam

,

om deeze gefolterde Kerken te hulp te komen.

Hy zondt , den tienden van Lentemaand , deeze

Memorie , waar uit ik alleen de gemelde korte

fchets getrokken heb, aan de Slaaien van Neder-

land (*). Zy ontvingen ook kort daarna cenen

Brief van de Zwitferfcbe Cantoris , den zevenden

van

(*) Rtftluticn van Ut 11. Mog. 14. Crasra. ir3°<
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van Grasmaand gefchreevcn , die hun een nnder

bcrigt gaf, dat de Imvooners der Valeye Prage-

tas, op 's Konings bevel, genootzaakt waren, bin-

nen zekeren geltelden korten tyd, den Roomfchen

Godsdienft te omhelzen , of het Land te ruimen

,

niet agterlaating van hunne goederen ; dat zelfs

een groot getal van deezen gevlugt , en te Gerieve

was aangekomen , en meer anderen op weg waren ;

weshalven zy baden, de jilge;neene Saatcn wilden

den Koning van Sardinië verzoeken , dat zy , die

noch in het Land waren , aldaar mogten blyven ,

en de vertrokkenen wederkeeren , of dat de Staa-

tcn een gedeelte dier verdrevenen in Nederland

wilden toelaaten. — Over deeze ftukkcn crnftig

geraadpleegd hebbende , bedooten de Staatcn aan

den Koning van Sardinië te fchryven , en den

Betvindhebberen der Ooft- en IVeft - Indifche Maat-

fchappxen , als mede den Directeuren der Colonie

Suriname te vraagen, of zy eenigen deezer onge-

lukkige Geloofsgenooten zouden kunnen verzenden

naar de Landen , onder hun gebied behoorende,

om aldaar eene nieuwe Volkplanting op te rigten

,

of in hunnen dienft te gebruiken. De Brief der

Algemecne Staatcn aan den Koning was van dee-

zen inhoud. „ Ten tyde dat wy de eer hadden

met Uwe Majefteit door Verbonden vereenigd te

zyn , heeft zy , op onze voorfpraak , de goedheid

gehad van gunft te bewyzen aan haare Onderdaa-

nen van den Hervormden Godsdienft in de Va-

leyen van Piemont, en denzelven toeteftaan , daarin

weder te keereia,en onder haare befcherming in alle

Q 3 vei-
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veiligheid te woonen. Dan , hoewel dezelfde Ver-

bindteniflen nu niet meer ftand grypen , dewyl de

Vrede een einde daaraan gemaakt heeft , ver-

heugen vvy ons egter, dat de vervviffeling der ty-

den geene verandering in onze onderlinge gene-

genheid gemaakt hebbe; alzo Uwe Majefteit ons,

dikwils , en noch onlangs , door den Graave van

Chiusan verzekering gegeeven heeft van de aan-

houdcnheid haarer vriendfchap jegens ons: en wy
van onze zyde , hebben nooit gewankeld in onze

genegenheid, die wy haaren perfoon en het Ko-

ninglyk Huis toedroegen. Deeze gelukkige gevleid-

heid aan beide kanten doet ons hoopen , dat Uwe
Majefteit noch wel eenige acht zal willen Haan

op de bede , welke het mededogen en de liefde

ons verpligten aan haar te doen, ten voordcele van

zcdanigen haarer Onderdaanen , welke wy voor

onze Broederen houden , wegens de gelykvormig-

heid van dezelfde Geloofsbelydenis , die zy met

ons hebben. Wy doelen op de Proteftanten der

Valey Pmgelas , aan Uwe Majefteit afgeftaan by

den laatften vrede, voor welken wy de vryheid

neemen thans te fpreeken. Wy verneemen , dat

Uwe Majefteit hun bevoolen heeft , den Room-

fchen Godsdienft te omhelzen , of hun Vaderland

en goederen , binnen een bepaalden tyd, te ver-

haten. Eene keur voorzeker zeer bezwaarlyk, en

zeer hard , van welken kant men ook dezelve be-

ziet; want het is niet gemakkelyk, nog zelfs ge-

oorlofd zyn gewiften te noodzaaken tot het verha-

ten van eenen Godsdienft , en van een Geloof,
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waar van men volkomen overreed is ; en het is

daarenboven zeer droevig en bitter, uit zyn Va-

derland gebannen te zyn met verlies van zyne goe-

deren, niet wegens eene bedroeven misdaad, maar

alleen om dat men zich verpligt rekent God te

dienen, volgens den regel, in zyn heilig Woord

voorgefchrecven ; hoewel men anders , als een ge-

trouw Onderdaan ,
gehoorzaam is aan zynen Op-

perheer en Overheden , in alles , wat het burger-

lyk leven aangaat. Wy hooren nogthans met fmert,

dat het gemelde ellendig Volk gebragt is tot de

harde noodzaakelykheid , om één van die twee ui-

terften te kiezen , en dat een gedeelte reeds ge-

noodzaakt is zyne wooningen te verlaaten, en el-

ders te vlugten, zullende wel haaft van de ande-

ren gevulgd worden. Wy hebben niet kunnen be-

letten van zeer getroffen te worden over het ver-

neemen van den beweenenswaardigen ftaat, waar-

in de Leden van het zelfde Geeftelyk Lighaam met

ons zich bevinden,- en dat verpligt ons tot Uwe
Majefteit toevlugt te neemen , haar biddende van

ganfcher harte , by onze oude vriendfchap, dat zy

mededogen hebbe met haare getrouwe Onderdaa-

nen, en hun de gunft bewyze van te mogen bly-

ven in de plaatzen hunner wooningen, en de zo-

danigen, welken reeds daaruit geweeken zyn, vry-

heid leene van terug te keeren, om met eikande-

ren , in hun Vaderland , onder de befcherming

van Uwe Majefteit, te leeven, en Gode, naar het

licht, dat hy hun gegeeven heeft, en volgens hun

geweeten , over welk hy alleen de heerfchappy

Q 4 voor



KERKELYKE GESCHIEDENIS

voor zich zeiven behouden heelt, te mogen die-

nen. Wy bcloovcn ons van de wysheid cn be-

fchcidenheid Uwer Majefteit , dat onze voorfpraak

niet vrugteloos zal zyn : wy zullen dat houden

voor een gevolg van haare gewoone goedwillig-

heid, cn haar eene gevoelige verpligting, met cenc

volkomen erkentenis, daarvoor fchuldig blyven,

enz. 's Haags ^ den 04. van Grasmaand, 1730."

Deeze nadrukkclyke Brief werdt gefield in handen

des Graave van Chiusan , 's Konings Gezant in

's. Haage , met wien men verder veiicheiden' mond-

gefprekken daarover hieldt, hem verzoekende , alle

middelen aantewenden om een gewenfeht einde te

bekoomen. In de volgende maand antwoordde de

Koning den Staaicn , dat zy , ten aanziene der

zaalten van de Valey Ptrtgelas , niet wél onderrigt

waren; devvyl zy onderftclden , dat hy een nieuw

bevel ter verdryvinge gegecven zou hebben , het

welk niet was gefchied, en ook onnoodig , zegt

hy, zoude zyn. Al het gebeurde was flegts een

gevolg ecner vcibindtenis , en hadt geen ander uit-

zigt. Hy was mceftcr geworden van gemelde Va-

ley, by het Traktaat van Utrecht, met F/ankryk

gemaakt, aan welk hy daartegen iets anders hadt

afgeftaan. Daar nu in dat Traktaat bepaald was

de wyze, op welke hy de gemelde Valey zou be-

zitten , was hy geen meefter van iets daarin te

veranderen , enz. Intuflchen kwam 'er een Brief van

de Predikanten en Ouderlingen der verdrukte Va-

leyen in, ter dankzegginge voor derStaaten gift van

tien duizend guldens, verzeld van een breedvoerig

be-
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rigt aangaande den toeftand hunner Gemeenten. Dc

Z\iitzerfcle Cantoris zonden, in Wynmaand, het

Edikt des Konings, tegens de Dallieden van Pra-

gelas , in Wiedemaand uitgegeeven , met byvoe-

ging, dat het getal der vervolgden, en by hen

in den ftrengen winter naakt aangekomenen, reeds

beliep op vyf honderd en vyftig perfoonen, ver-

zoekende voor dezelvcn eenige onderftcuning. In

de volgende maand gaven zy een nader verflag van

den toeftand der Valeye , biddende , dat de Staa-

tcn de Koningen van Engeland en Pruifen wilden

verzoeken, om mede hunne goede dienften voor

dezelve by den Koning van Sardinië aan te wen-

den: Zy (chreeven ook andermaal aan dien Vorft,

en hy nntweerdde hun in Wintermaand, dat het

Edikt , in Wiedemaand uitgegeeven , voordeelig

ware voor de Inwconeren zyner Valeyen, die den-

zelfden Godsdienft met de Staaten beleedden ; doch

dat die van Pragelas in het Edikt van 't jaar 1694

niet konden begreepen zyn, en alle oude Edikten

tegens zich hadden , aannaaiende dcrzelven in-

houd, om zyn gezegde te ftaaven. In den volgen-

den jaare 1 731 , dankten de Zzvitzerfchc Cantoris

den Aigemeenen Staaten voor den bovengemeldcn

Brief van voorfchryvinge aan den Koning, en ga-

ven berigt , dat zy , op eenen aan hem gefchree-

ven , dit antwoord hadden : dat zyn Edikt , in

Wiedemaand des voorigen jaars afgekondigd, be-

velende het vertrekken of veranderen van Gods-

dienft, niet ftreedt tegens dat van May 1694, waar-

in zy meenden, dat eene volkomen' vryheid van

Q 5 ge-
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gewiffen den Waldenzen met de duidelykfte uit-

drukkingen ware gegeeven ; waarom zy een Af-

fchrift van het gemelde Edikt 'er by voegden, op
dat de Staaten daarvan zouden kunnen oordeelen.

Zy berigtten ook , dat de goede Dallieden een Ge-

zantfehap aan den Koning gezonden , en eene ver-

zagting van het Edikt des voorigen jaars gebee-

den hadden , waarvan men zich , in den beginne

,

eenen goeden uitflag hadt beloofd , om dat de Ko-

ning, ziende de lyft van het groot getal zyner On-

derdaanen, die, in zulk een onguur faifoen, zou-

den moeten vertrekken , getroffen fchcen ; doch

dat zy, by het einde, niets hadden kunnen ver-

werven. Des verzogten de Cantons, dat de Staa-

ten, onder welker goede bemiddeling het voordee-

lig Edikt van den jaare 1694 verkreegen was,

hun beft wilden doen, dat het ftand mogt blyven

houden, en zy hun eenigen onderftand zenden,

alzo 'er reeds meer dan duizend Vlugtelingen te

onderhouden waren. Eindelyk, zeiden zy, dat 's

Konings afgekondigd befluit den 27. van Slagt-

maand, waarin hy verklaarde te volharden by het

Edikt van Wiedemaand , zulk eene algemeene ver-

llagenheid hadt gegeeven, dat alle Inwooners be-

flooten hadden hun Vaderland te verlaaten , en geen

één dus verre in de verzoeking gevallen was van

te blyven , of zyn geloof te vemaken. Hierop

beflooten de Staaten , andermaal aan den Koning

te fchryven; door den Heere van Lynden, en

andere Gedeputeerden tot de buitenlandfche zaa-

ken, den Graave van Chiusan wederom te verzoe-

ken
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ken hun hulp te bieden ; een affchrift van hunnen

Brief te zenden aan de I leeren Hop en Ginkel
,

hunne Gezanten aan de Hoven van Engeland en

Pruifen, met laft van den Koningen dier Ry-

ken te verzoeken , op nieuw , voorfpraaken voor

de verdrukte Kerken te willen worden ; den Zarih

zerfchen Cantons, eene naauwkeurige lyft van alle

geweeken JFaldenzen , met byvoeging van wat

handwerk zy waren, te vraagen; en den Bezvind-

hebberen der Ooft- en Wefl-Indifche Compagnie, ge-

lyk ook den Directeuren der Colonie Suriname te

verzoeken een berigt , hoe veelen zy in hunne

Dijlriktcn zouden kunnen plaatzen , en op welke

voorwaarden uit een kriftelyk mededogen ontvan-

gen. De Bewindhebbers antwoordden, daarover te

zullen raadplegen in hunne aangaande Vergadering

van Zeventienen. De Directeurs der Surinaan/Jche

Volkplanting wenfehten het getal, en de handtc-

ring der Vlugtelingen te weeten , beloovende dan

op alles nader te zullen befluitcn. De Koning

van Sardinië antwoordde op den ontvangen Brief

der Staaten ; dat zy , die vertrokken waren , niet

vcrpligt waren gèweeft, het midden van den winter

daartoe te verkiezen ; dat zy byzondere tekenen

van gunfte van hem hadden ontvangen , alzo zy zes

maanden tyds gehad hadden, om maatregelen tot

hun vertrek te neemen; dat hy zelf noch langer

tyd vergund hadde aan die geenen, welken hem
zulks verzngt hudden ; dat derhalven de vertrok-

kenen vrywillig het ruuwfte faifoen daartoe vcr-

fcooren hadden om het mededogen van anderen

gaan-
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gaande te maaken, in ftede van zyne zagtmoedig-

heid te erkennen, welke hy ontrent hen gebruikt

hadt, waarvoor de Leeraars der Waljihc Kerken,

onder het gebied van Nederlands Siaaten , hem zelfs

bedankt hadden , toen zy zyn Edikt onder het oog

hadden gekreegen: cn wat het Edikt zelf aanging,

dat die zaak afgedaan ware ; dat zelfs het gemelde

Edikt voordeelig voor de Onderdaanen der ande-

re Valeyen ware, die hetzelfde geloof belceden,

wegens de nieuwe voorregten , van welken het

hun verzekering gaf enz. De Hollatidfche Gezant

Hop aan het Engelfche Hof bewerkte , dat deszelfs

Koning mede eenen voorfchryvings Brief aan den

Sardinifchen Vorft zondt. Ik heb een Affchrift

van denzelven gekreegen, opgeftcld in de Latyn-

fche Taal, meeftal van denzelfden inhoud als die

der Siaaten, waarom het onnoodig is denzelven

hier mede te deelen. De Hertog van Neivcaflle

,

's Konings toenmaalige Staats-Secretaris voegde 'er

eenen by voor den Heer Allen, Secretaris van

het Engelfche aan het Turinfche Hof, waarin hy

hem uitvoerig voorlchreef , hoe hy 's Konings

brief, by de overgaave , zou aandringen , om eenen

aangenaamen uitflag te verkrygen. In het fchryveu

van deczen Man ziet men den yver van een braaven

Kriftcn , met de voorzigtigheid van een grootcn

Staatsdienaar gepaard, fterk doorftraalen. Hy hieldt

den/ Sardinifchcn Vorft onfchuldig ; maar vcrwyt

de uitdryving der Dallieden aan zekere yveraars

die den Koning tegens zyne Onderdaanen ophits-

ten , en dat bedryf voorwendden eene genade te

.

Z3'n,
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zyn, onder den fchyn van cene nieuvvgevondenc

uitlegging eener Wet, welke ware zy, zegt hy,

van eenig gcwigt of grond geweeft , al lang van

hun zou zyn gebruikt geworden. Hy belaüte voorts

den Secretaris Allen , zo men hem mogt voor-

werpen, dat dit werk ecue huisfelyke zaak ware,

niet behoorcnde tot de kennis der buitcnlandfche

Mogendheden , te antwoorden : dat de Koning van

Engeland het regt hadt om zich tulleken beiden

te ltellen , uit hoofde van een Traktaat , in den

jaarc 1690 , met den Koning van Sardinië gefloo-

ten; waaruit het voordeelig Edikt van den jaare

1Ó94 zynen oorfprong genomen hadt. Hy eindigt

zynen Brief met een vermaan van dit alles met de

uiterlte voorzigtighcid voor te draagen , en alle uit-

drukkingen te vermyden, die eenige aanleiding zou-

den kunnen gecven tot verkoelingc der vriend-

fchap tuffchen de twee Kroonen. — De Zzdifcn

berigtten in hun antwoord op den Brief der

Staaten : dat 'er , onder de gevlugte JVa!denzeu ,

geenen waren, kundig in handwerken, maar allen

in de Landbouw bedrceven. Zy gaven ecne groo-

te naauwkeurige lyft zo van de naamen, als van

den ouderdom der gevlugten, uit welks Affchrift

my gebleeken is, da|c 'er toen uit de Valey Prags-

las drie honderd en zeftig , en uit de drie ande-

re Valeyen van Lucem , Perc-jfc en St. J/.v-

tin vierhonderd en tagtig in Zvciijerhind waren

aangekomen , en zich daar ophielden. De verga-

derde Bewindhebbers der O. I. Compagnie ,over den

bo-
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bovengemelden Brief der Staaten raadplegende *

beflooten die zaak over te laaten aan die Leden,

welken zy tot de gevvoone jaarlykfche llaagfche

Befoignes zouden afzenden, en gaven daarvan aan

de Staaten berigt. Dan 'er deeden zich daarna,

in die Vergadering , zo veele zwarigheden op , om-

trent de verzending der IValdcnzen naar de Co-

lonien, dat 'er niets van geworden is. Intuflchcn

fchreeven de Zwitfers , in Wiedemaand , op nieuw

den Staaten , biddende eenigen onderftand voor de

berooide Dallieden, welker onderhoud hun zwaar

viel, te wilden zenden. Dit ftuk in nader overwe-

ging gebragt zynde ,. beflooten de Staaten van Hol-

land eene algemeene Colletlc voor dezelven te laa-

ten doen. Van deeze is noch een kort Gefchrift

voor handen , ten titel voerende : Iiiftoriefche Be-

fchryving van de fValdenzen of Piemontoife Dallie-

den, enz. in fol. Amjl. 1731. Hierin vindt men \

na eene beknopte Befchryving van dat beroemde

Volk , eene Lyft der TYklten , op den 9 van

Herffimaand des jaars 1731 , door alle de Predi-

kanten van Slmflcrdam, ter voorbereiding en aan-

pryzing dcezer Collecte gepredikt; — eene naams-

vermelding der Ouderlingen cn Diakenen , die

,

op bevel der Burgemeefteren, den volgenden dag

,

deeze Collefie gedaan hebben 5 — met de naamcii

van vyfëntvvintig Wyken , waar en hoe veel elk

daarin verzameld heeft. De vergaderde Pennin-

gen in de Stad bedroegen eene fomme van hon-

derd eenendertig duizend , twee honderd , en ze •

venen Jertig guldens, en vier ftuivers: buiten de Stad

wer-
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«verden door de Officieren der Compagnien nog van

de Cingels opgehaald duizend driehonderd zevenën-

zeftig guldens , en zeftien lruivers. Ten deezen tyde

geichiedde ook de CollecJe in de andere H>iland-

Jche Steden. Dordrecht gaf ƒ 8000- Delft /;5c>o~

Enkhui/en f 4000 - Edam /700- Gouda f 1 700

Gornichem f 1200 — Haarlem f 12564— 13 —
Hoorn ƒ 5700 — Leiden f 10675 — Medenblik

ƒ 802 - Monnikendam f 600— Purmerendƒ1000—
Rotterdam f 20000 - Schiedam ƒ1600 — 's Ha-

ge ƒ24000 Vianen ƒ1078 — Vlaardingen

f 2200 enz. Onder de Dorpen , gaf Broek in Wa-

terland f 2145 — Ooflzaandam ƒ2140— llpen-

dam f 600 — Diemermeer f 2064 — sllblcferdam

ƒ 1000 — Warmont f 700 enz. Dit edelmoedig

voorbeeld volgden daarna de andere Provintien;

dan vvy hebben nooit eene Lyft der aldaar ingeza-

melde Penningen gezien.

Zulke aanzienlyke fommen, van tyd tottyd uit-

gedeeld onder de ellendige Waldenzen zo voor,

op , als na hunne reize herwaarts , bragttcn zeer

veel tot hunne verligting toe. De Zivitjcn cgter,

met hen belaft blyvende, vernieuwden, in Herfts-

maand des jaars 1733 , hun verzoek by de sllge*

meene Staaten, dat ze deezen Lieden , die zich nu,

drie jaaren, in derzelver Geweft hadden opgehou-

den , u ilden vergunnen zich in ons Vaderland ne-

der te zetten, waar ze meenden, dat ze hun be-

ftaan zeer wél zouden vinden , het geen hun in

Zzvitferland, anders dan onze oorden gelegen, on-

mooglyk viel. De Gedeputeerden van Holland na-

men
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men aan, dien voorflag in hunne Staats- Vergade-

ring te brengen, en daarover te raadplegen. En,

wanneer de Zzvitfers andermaal dat verzoek her-

vatten, bellooten de Algcmccne Staaten aan hun

te fchryven (*): dat 'er zich, van den beginne af,

groote zvvaarighcden hadden opgedaan , en noch

opdeeden, tcgens het ontvangen, plaatzen, cn on-

derhoud verfchafFen der gcvlugtc Dallieden, wan-

neer ze allen gelykerhand overkwamen ; doch dat

het den geenen, welken genegenheid cn bekwaam-

heid hadden , om zich in deeze Landen neder te

zetten , vryftondt herwaarts over te koomen , en

dat men den zodanigen , welken eenigen byftand

noodig hadden , naar bevind van zaaken zou ver-

zorgen. Hierop zakten vierhonderd W-aldcn&ti ,

van tyd tot tyd, herwaarts af. Deezen zyn nader-

hand van meer anderen gevolgd ; doch omtrent de

helft der uitgevveeken bleef in Zwiifcrlaad agter.

De hier aangekomenen , onzer taaie niet kundig

,

werden eerft onder de Wdfche Gemeenten verdeeld

en onderhouden i zy zogten daarna een ecrlyk be-

ftaan, en, de Voorzienigheid hunne onderneemin-

gen zegenende , hebben zy, niet lang daarna het

genoegen gehad van hun eigen gewonnen brood

,

met rufte, in ons vreedzaam Vaderland te mogen

eeten. Eenigen van deezen., die , toen kinders zyn-

dc, met hunne Ouders zyn overgekomen leeven

noch , met andere kindskinders dier overleden'

Vaderen, onzer Natie dermaate ingelyfd, dat men

CO RefulutiL'n van II. Hoog Blo£em'.ar, 28 Herfstmaand 1733.
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ze thans niet voor vernederlandfchc IValdcnzcn*

maar voor Afftammeüngen der egte oude Hollandc-

ren aanziet. Voor cenigen tyd trof ik zulk eenen

,

op eene der Kerkelyke Vergaderingen onzer

Stad , zynde een waardig Ouderling van eene on-

zer Noordhollandfche Gemeenten , aan ; hy was

met zyne Ouders in den gemelden jaare in ons Ge-

weft beland.

Op deeze wyze is de zuivere Godsdienfi: die al

mede , van der Apoftelen , of wél van de vroegfte

tyden , in de Valey Pragdas gebloeid heeft , ge-

heel uitgeroeid , en 'er doedt zich tot noch toe

geene hoop op, dat dezelve aldaar weder overge-

bragt, of herfteld zal worden.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

LOTGEVALLEN DER WALDENZEN, VAN HET JAAR 1730

TOT HET JAAR 1774 , BEHELZENDE EENIGE NIEUWE
ONLUSTEN , DOOR DE ROOMSCHEN TEGENS HEN
VERWEKT , DOCH DOOR DEN KONING UIT DEN
WEG GERUIMD; ALS MEDE VERSCHEIDEN'

PROEVEN HUNNER TROUW EN DAPPERHEID,

IN DEN OORLOG VAN HET JAAR 1742 , AAN
HUNNEN VORST BETOOND ; EN DE
RUST ZINTS DIEN TYD , TOT OP DEE-

ZEN DAG GENOOTEN.J

T~\e Valeyen van Lucern, Si. Martin en Perou-

' fc , door eenige Roomfche Geeftelyken , in

haare Voorregten ten deezen tyde benadeeld

,

zonden deswegen eenigen hunner Leeraarcn a;,n den

R Ko
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Koning , die hunne klagten gehoord hebbende ,

voor het grootfte gedeelte , daarin voorzag , en een

nieuw Plakaat , beftaande uit elf Artikelen , waarna

zy zich, in het vervolg, gedraagen moeften, door

den Gouverneur van Pignerol liet afkondigen , aan

wien hy, onder anderen , in eenen Brief, wiens

affchrift ik heb , dit volgende fchreef i „ Dat zyn

eenig oogmerk in dit Plakaat was , Cgetyk

„ hy , Gouverneur , den Waldenzen moeft doen

begrypen) hunne ruft en geluk op vaften voet

te zetten; — dat het van hun zoude afhangen,

derzelver beftendigheid onder zyne heerfchappy

„ te fmaaken ; — dat hy zich , altoos , met ver-

maak te binnen zoude brengen de bewyzen van

„ ijver en getrouwheid, voorheen hem getoond;

— dat hy hun in het algemeen, en elk in het

„ byzonder eene onderfcheidene befcherming ver-

st leenen zou , in dat vertrouwen , dat zy, door

eene naauwkeurigfte onderhouding van dit Pla-

kaat , hunne verpligting aan hem erkennen zou-

„ den ; — dat zy , voortaan , hunnen ijver en ge-

„ trouwheid voor hem verdubbelende , nimmer-

meer van hem vergeeten zouden worden". &c.

Ik vindt niet noodig den Leezer het gemelde

zeer uitvoerig Plakaat mede te deelen: alleen luft

het my , ter gedagtenis van deezen edelmoedigen

Vorft, twee gewigtige Artikelen uit het zelve op

te geeven. In het zevende ftondt hy hun voor al-

toos toe „ Aalmoeffen en anderen onderftand uit

„ vreemde Landen te ontvangen, onder deeze ge.

„ makkelyke voorwaarde, dat zy eene naauwkeu-

» rige
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„ rige lyft van het ontvangene aan den Gouver«

„ neur der Provintie zouden opgeeven ". In het

agtfte gaf hy hun oorlof : „ Gereformeerde Boe-

„ ken, van buiten 's Lands, in te voeren, en in de

„ Valeyen uittedeelen , mids dat dit gefchiedde

door eenen , van hun daar toe aangeftelden Per-

„ foon , die aan den Groot - Cancdicr belooven

„ raoeft, dezelven alleen onder de Gereformeerde

„ Waldenzen te zullen uitdeelen."

Deeze waren, indedaad, voorregten, den Wal-

denzen overaangenaam. Zy gaven niet lang daar-

"na, gelyk wy aanftonds zullen zien, de doorlug-

tigfte blyken van dankbaarheid, ijver en getrouw-

heid aan hunnen Koning, die men regtmatig vaa

hun verwagten kon, op hunne beurt, terug.

Zints het jaar 1730 tot het jaar 1742, vielen 'er

geene aanmerkelyke zaaken , die wy noodig vinden

hier eene plaats te geeven , in de Valeyen voor.

De Waldenzen vreesden God, eerden den Koning,

en genooten ruft.

Wy gaan dan tot het jaar 1742 over, wanneer

geheel Europa in vuur en vlam raakte. Spanje

fpande , ten dien tyde , met Frankryk aan , die

eerft een Leger naar Duitfcbland zondt, daarna

den Pretendent in Engeland tragtte over te bren-

gen , en de Spaanfche Nederlanden weg te nee-

men , waarin hy , tot ons toenmaalig bitter gevoel

,

al te gelukkig flaagdc. Pruifen vernieuwde eeni-

ge oude aanfpraaken op het Hertogdom Silefte,

en nam het weg. Engeland en Holland, zich ver-

zettende tegens de ftaatkundige inzigten van Frank-

R 2 ryk
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ryk en Spanje , onderfteunden Maria Theresia
,

Gemaal in van vvylen den Hertog van Toskanen ,

thans Keizerin , en Koningin van Hongarye. Wy-
len de Koning van Sardinië , Karel Emanuel
Victor, Opvolger van Victor Amadeus, in het

jaar 1732 overleeden, koos haare zyde, en ftelde

zich tegcns Frankryk en Spanje, die door Piemont

in Italië wilden dringen, om de Staaten der Kei-

zerin aldaar aan te taften, moedig te weer.

Ik kan my noch zeer wél te binnen brengen ,

wat ik , toen zeer jong zynde , van de dappere

daaden deezes grootmoedigen Konings van Sardinië

gehoord hebbe, en veelen myner Leezeren zullen

mede, gelyk ik vertrouw, alles, wat toen in

lie voorviel , en zo grooten naam van deezen

Vorft deedt uitgaan , niet geheel vergeeten zyn.

Meer byzonderheden van dien Oorlog , van den

Perfoon en de bedryven des Konings , zyn my daar

na verhaald door eenen kundigen Bevelhebber, die,

ten dien tyde , in dendienft der Koningin van Hon-

garye , den Oorlog in Italië bywoonde , en gelegen-

heid hadt om veelerleie zaaken naauwkeung na te

vorfchen, en daarna, in den dienft van onze Re-

publyk, overgegaan zynde, met my in eene aller-

aangenaamfte vriendfehap geleefd heeft tot zynen

dood tos (*). Ik heb toen zaaken gehoord, en ben

'er

(*) Ik weet niet, waarom ik, ter deczer plaats, den naam van

deezen waardigen Bevelhebber verzwygen zal. Hy was een Hon-

gaarfuh Edelman, Sigismundus de Patonay geheeten, en blonk

al te zeer in Oorlogsmoed en Godvrugt lift, dan dat zyn Naam

ver-
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'er naderhand in beveiligd geworden , die hier ee-

ne plaats moeten vinden.

Wy hoorden , ten dien tyde , dat de Koning

van Sardinië te velde trok ; maar niemand , of ten

minftcn zeer weinigen in ons Vaderland hebben

geweeten , dat de U'aldenzen der drie Valeycn

met hunnen Koning het harnas aangespten , cn

geen onaanzienlyk deel van zyn Leger uitmaakten.

Deezen waren de Zoonen en Kindskinders der

oude en dappere Waldenzen , die, van het jaar

1692 tot het jaar 1697, onder hunnen Hertog die-

nende , zulke gevoelige neepen aan Frankryk ga-

ven. Nooit hadden deeze nieuwe benden den oor-

log bygevvoond , of het vuur gezien ; egter was de

oude dapperheid, ijver en trouw hunner Voorva-

de-

vergeeten zou worden. Van beiden heb ik overvloedige bewyzen

;

dan het is hier gecne voegzaame plaats om 'er melding van temaa-

ken; ook beeft 'er zich noch geene goede gelegenheid opgedaan, om
proeven zyner geleerdheid, kennis van menigerlei taaien , oorlogs-

dapperheld, wonderbaare bewnaring in gevaaren, en verzoekin-

gen tot verlaating van den Godsdienft, gelyk ook doorflaande bly-

ken van een he iig leven aan den dag te leggen, en van de ver-

getelheid te bewaaren. Zyne uitgebreide kennis in de H. Schrift,

en onze allernaauwfle Viiendfchapsbanden bcwoogen my, in het

jaar 1751 , een Latynfche Dijfertatio de l'afchatc aan hem op te

draagen. In het jaar 1756. overlcedt deeze waardige Edelmuti

ju den bloei van zyn leven , op eene droevige wyze , te Rcc.'a in

i'o:tgarye. Op eenen tyd, in zyns Broeders koets, met vier paar-

den befpannen , gezecten , raakten deezen op den hol , en tegen

eene Brug aanvliegende , bragt hem het yflelyk gevaar, in du
hacbelyk oogenblik, tot het befluit van uit de koets te fpringen

Hy deedt het, doch bezeerde zich zo zcei door deti val, dat hy

vyf uwen daarna overladt.

R 3
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deren in hen niet uitgeftorven. Zy gedroegen zich

in den eerften veldtogt wél, en leerden zo vaardig

met den degen, als met de ploeg omgaan.

In het volgende jaar i743,toogen zy, met hun-

nen dapperen Koning, wederom te velde, en ga-

ven hem verfcheiden' proeven van het geen zy

onder zyne aanvoering , in het voorige jaar, geleerd

hadden. Zy deeden Don Filippus veel nadeels,

namen een groot gedeelte van het oorlogstuig, dat

men naar het Spaanfche Leger voerde, weg, en

maakten zyne bagagie tot buit. Waarfchynlyk

«ouden ze dien Vorft zelf opgeligt hebben, in-

dien de Bevelhebber van eene bende, die de laat-

fte toppen van den berg l'Agnel bezetten moeft,

zynen flag , ten regten tyde , hadt waargenomen.

Dus ontfnapte Don Philippus , door de fchuld van

éénen Bevelhebber , de handen der Waldenzen. De
Koning van Sardinië ondernam daarna de belege-

ring van Coni, en wilde, dat ze hem daarin zou-

den byftaan. Fluks waren zy vaardig, verbraken

de brug van POuelle^ en waren dus oorzaak , dat

de belegerde Stad, geen toevoer kunnende kry-

gen , in het uiterfte gebrek geraakte , en zich

moeft overgeeven. In het gevegt te Joujfeau fchoot

hun Koning te kort ; maar zy dekten zynen aftogt

op eene trcffelyke wyze. Zy alleen ftonden den

geweldigen fchok van den hittig vervolgenden

vyand eenigen tyd uit , en gaven daardoor gele-

genheid aan het Regiment van Mayer om te ont«

kooinen, waar na zy zeiven in orde aftrokken.

De Koning was by uitftek over hen voldaan:

hy
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hy gebruikte , vervolgens , eenigen van hen in het

gevegt te Sieta, waar in de vyandlyke Veldheer,

de Ridder de Belle-Isle, Broeder van den

vermaarden Maarfchalk van dien naam , tot groo-

te fmert der Franfchen, devvyl men hem voor den

grootften Ingenieur van zynen tyd hieldt, het Ie-

ven verloor met eenige honderden Bevelheb-

bers. (*) Hier geraakten zy in het allerheetfte

vuur der vyanden ; doch muntten toen zo wél niet

uit , als op andere tyden : nadien het fcheen , dat zy

de manier om de vyanden , in bolwerken begraa-

ven, tot gevangenen te maaken , niet genoeg ge-

leerd hadden. Het ontbrak hun dan niet aan moed

en dapperheid; maar alleen aan deze manier en

krygskonft , niet zo wél by hen bekend , nog te

vooren geoefend.

Zy gedroegen zich voorts, in het vervolg van

deezen oorlog , gelyk de Koning van hun verwagtte;

het geen dan ook dien edelmoedigen Vorft nog

fterker drong, hunne oude Voorregten op vaften

voet te bewaaren.

Geene byzondere gelegenheden deeden zich , zints

dien tyd op, om 'er doorflaande bewyzen van te

geeven. Dan, in het jaar 1756, viel 'er iets voor,

waarin de Koning proeven zyner liefde aan de

Waldenzen toonde. Toen, naamelyk , rees 'er,

tuffcjien.de Roomfche Dallieden , en de Waldenzen

eenig verfchil ontrent de Voorregten, die de eer-

ften wilden befnoeijen. Die zaak werdt voor de

Regt-

(0 Beknopts Hijlorie van Frankryk, III. D. M. j35.

R 4
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Regtbank gebragt en bepleit, en hoewel onze Ge-

loofsgenooten dezelve , ter eerfte en tweede injlan-

tie > Cgelyk men zegt) verboren , werdt egter hun

Appèl by het Hof aangenomen, en de ftukken

van het verfchil , wél overwoogen zynde , het

twiftgeding, ten hunnen voordeele, uitgefprooken.

Eene tweede proef, dat de Koning de Waldenzen

buiten verdrukking wilde doen Jeeven , gaf hy,

noch onlangs, ik meen, in het jaar 1761. Hooren-

de, dat zyne Roomfche Onderdaanen eenige moei-

lykheden den Waldenzen aandeeden, ftuitte hy de-

zeiven ten eerften , en beduidde hun , dat zy de

Waldenzen , in het ftuk van Godsdienft , geene on-

aangenaamheden mogten aandoen. Uit deeze twee

laatfte voorvallen kan men zien, dat die Koning

met alle billykheid regeerde, en de Waldenzen by

hunne oude Voorregten bewaarde, gelyk hy daar-

in is voortgegaan, tot zynen dood. Dan men moet

ook, aan de andere zyde, van hun getuigen , dat

ze zich, als getrouwe en vreedzaame Onderdaa-

nen, gedroegen, die niets meer wenfehten dan ftil

en vreedzaam te leeven, God te vreezen, en den

Koning te eeren.

In den voorigen jaare 1773, hebben zy hunnen

goedertieren Vorft , Karel Emanuel Victor ,

een hoogen ouderdom bereikt hebbende , verlooren

,

en deszelfs Zoon tot Opvolger gekreegen. Soort-

gelyke verwiffelingen van Regering waren hun

voorheen meer dan eens nadeelig; dan de jonge,

ihans regerende Koning , Victor Amadeus de

JU , wien het niet aan verliand mangelt , heeft

reeds
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reeds proeven van zyne zugt voor het wel/yn zy,

ner Onderdaanen gegeeven , des zy thans niet

anders dan ruft onder zyne vrcedzaamc heerfrliaj -

py kunnen te gemoet zien.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
EENE NAAUWKEURIGE BESCIIRYVING VAN DEN HEDEN-

DAAGSCIIEN TORSTAND DER. DERTIEN GEMÊÉNTTEN

IN DE VALEYEN, WAAR MEDE DEEZE KSRKE-

LYKE GESCHIEDENIS TEN EINDE LOOPT.

Dus meen ik aan myn oogmerk, in het Ictiry-

ven eener Kerkelyke Geschiedenis der

Waldenzen tot op deezen tyd , voldaan te

hebben. De eerfte lotgevallen hebben wy kortelyk

doorloopcn , en den Leezer aangeweezen , waar hy

dezelven breedvoeriger geboekt kan vinden ; dewyl

het ons niet geluftte de Gcbeurteniflen der eerfte

tyden , in ónze taal befchrceven , over te fchryven

en op nieuw te laaten drukken. Ook dagten wy,

dat zulks anderen weinig zou fmaaken.

Dan de gewigtigc Gebeurtcniflen van het jaar

1686 tot op deezen tyd, hebben wy , uitgebrei-

der , in derzelver voornaamfte omftandigheden op-

gegeeven, om dat de Leezer die nergens in onze

taal vinden zal. Wy hebben alleen eenige byzón-

derheden van weinig of geen gewigt verzwecgen

,

ziende geene noodzaaklykheid , om eenen grooten

omflag te maaken, of in eenen dikken en vervee-

lenden Foliant te befchryven, dat in een kort be-

llek , hoewel mogelyk met meej- moeite , begree-

R 5 pen
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pen kon worden. Wy volgden hierin eenigzins

het voetfpoor van den Aartsbiiïchop van Canterbu-

ry, die, in het jaar 1761 , van den Koning van En-

geland gevraagd , naar den tegenwoordigen ftaat

der Waldenzen\ in eene korte fchets van weinige

gefchreeven bladzyden , aan zynen Vorft voorftelde

,

al wat dat Volk, van het jaar 168Ö tot dien tyd,

wedervaaren was. En alhoewel ik uitvoeriger, dan

die Geleerde Man, in myn verhaal geweeft ben,

en naar myn oordeel mogt weezen, dewyl ik geen

Monarch in gewigtige Ryksbezigheden ophieldt,

en dit Boek als de eenige Kerkelyke Historie

der Waldenzen van het begin tot op dee-

zen tyd, ten minften ten deezen dage, het licht

zou zien (*), en waarfchynlyk in handen vallen

van fomraigen , die weinig van dat vermaarde Volk

wiften , en wél zo veel tyds , als 'er tot het leezcn

van hetzelve nodig was , zouden overig hebben

;

zo meende ik vryheid te hebben, om het wat uit-

voeriger te mogen opftcllen; te meer, dewyl vee-

lc zaaken te gewigtig waren , om 'er alleen met

één woord van te fpreeken. OndertufTchcn kan

ik den Leezer hier verzekeren , dat hy de gewig-

tigfte (lukken , die den toenmaligen Koning van

Engeland onder het oog gelegd werden, hier ge-

leezen hebbe, alzo de bovengemelde Aartsbiffchop

zich

(*) Ik meende vryheid te hebben om dit te zeggen, alzo nie-

mand z9 veelc ooifpronklyke ftukten, als 'er tot het opftellen

van zulk eene Kerkelyke. Uiflork noodig wareB, buiten my,in han-

den waren gevallen.
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zich van onze bronnen, waaruit wy eigenhandig ge-

fchept hebben, heeft moeten bedienen. De voor-

gedraagen zaaken zullen, onzes oordeels, wél toe-

reiken, om den weetgierigen een denkbeeld van

den vroegen en laaten ftaat dier vermaarde Kerken

te geeven. Wy konden dcrhalven hier eindigen,

indien men niet, en wel te regt, ors Werk onvol

koomen noemen zou. Er ontbreekt toch in ons

oog niet alleen een verhaal van het tegenwoordige

Kerkbeftier deezer Gemeenten , maar ook eene af-

tekening van den toeftand, waarin zy zich thans

bevinden. Wy gaan dan over, om hetzelve hier

te geeven.

Tegenwoordig Eefiier der Gemeenten.

Om dan hier aan beiden te voldoen, zullen wy
niets van het beftier deezer Gemeenten in oude ty-

den zeggen ; maar alleen opgecven , zo als het zel-

ve nu plaats heeft. Wy herinneren dan den

Leezer, dat de dertien Kerken der Piemontefche

Gemeenten , hier boven met naame genoemd (*)

,

heden noch in weezen zyn , en te zaamen ver-

vatten ruim tien duizend zielen ; zo dat men , wan-

neer dit vergeleeken wordt by het geen wy hier

boven (f) hebben opgegeeven , befluiten mag : dat

deeze Gemeenten , na de laatfte uitdryving uit haar

Land, in weerwil van 't verval, dat wy hier ag-

ter zullen opgeeven , door de Goddelyke Voorzie-

nigheid niet verminderd , maar van tyd tot tyd in

getal veel vermeerderd zyn.

Ie-
(O Bladzydc 17—20. (f) Bladzyde 215.
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Ieder Gemeente in de Valeycn heeft haaren eigen

Leeraar, of ten minden heeft ze dien altoos vol-

ftrekt noodig , om dat verlcheiden' Leden , die tot

eene Gemeente behooren , hier en daar , tuflehen

de rotzen en bergen verfpreid woonen. De Ge-

meenten zyn meeftal zeer uitgebreid : de mees-

ten hebben aangrenzende plaatzen , die wy Com-

binatiën noemen, even gelyk het by ons in ver.

fcheiden' Provinticn en byzonder in de Generali-

teit, met de Gemeenten geleegen is. Elk Leeraar

verrigt den Godsdienft, in de eene Kerk op den

Zondag ; in de andere Kerk der Combinatie pre-

dikt hy in de week , of verkiert daar toe de Hei-

lige Dagen der Roomfchgezinden , op welken het

hun niet geoorlofd is te arbeiden.

De uitgeftrekte legging deezer Gemeenten is oor-

zaak , dat men elke Gemeente in verlcheiden'

Kwartieren heeft moeten verdeplcn : in ieder

woont één Ouderling , die het oog houdt op al

het geen 'er omgaat, en daar van verllag doet aait

den Kerkenraad. Elk Leeraar doet in alle deeze

Kwartieren, tweemaal in het jaar, huisbezoeking.

Allen , die 'er in woonen , zonder onderfchcid van

jaaren , zyn volgens Kerkelyke Wetten , verpligt

byeen te koomen , om de openbaare Kategifatie,

die de Leeraar doet, by te woonen i in welke hy

dan den eenen , dan den anderen ondervraagt , naar

maate hy dat goedvindt.

Ieder Kerk heeft een eigen Sckoclmeefter , die

gewoonlyk ook den dienft van Voorzanger waar-

neemt ; maar behalven deezen, die, van het eene

ern-
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einde des jaars tot het ander, in dienft blyft, zyn

de Gemeenten verpligt , wanneer de winter aan-

komt , en de fnceuw de wegen voor de kinderen

geheel onbruikbaar maakt , andere Schoolmeefters,

op de afgelegeafté plaatzen , voor de jeugd aan te

ftellen.

Ieder Gemeente heeft ééne Kerk om 'er den

Godsdienft in te verrigten ; fommigen hebben 'er

zelfs twee of drie: daarenbooven eene Pajlory, of

Predikants wonning , met een Huis, waarin, ge-

duurende het geheele jaar, School wordt gehouden.

Beivyzen, dat de Vryheid van Confcienfie, welkt

deeze Kerken genieten, binnen zeer enge

perken bepaald is.

De Leeraars en Beftierders van die Gemeenten

vergaderen , na vooraf den Koning oorlof verzogt

te hebben , alle twee jaaren , om alles te befchik-

ken, wat het welzyn van alle de Gemeenten be-

vorJeren kan. Zulke Vergaderingen noemt men

vSynoden. Een Gecommitteerde van den Intendant,

die Roomfch is , heeft plaats in de Vergadering

,

doch geene (tem. Door hem weet de Koning al

wat 'er in omgaat , het geen hy ook wel wee-

ten mag, dcwyl 'er nooit iets tegens zyne wetten

beflooten wordt.

Voorheen vergaderde de Synode alle jaaren;

maür ter vermyding der koften, welke deeze Ker-

kelyke Zaamenkomft veroorzaakt, vergadert dezel-

ve, nu alleen , alle twee jaaren: fomtyds verloopen

'er wel eens drie , het geen egter voor de Gemeen-

ten
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ten zeer nadeelig is. Tuftchenbeiden vallen dik-

wils zaaken van weinig belang voor , welken dan

door den Voorzitter, Beftierder, en Schryver (*)

der Synode behandeld , en afgedaan worden. Dan

,

wanneer 'er zaaken van gewigt voorvallen, geeven

deeze drie Predikanten daarvan kennis aan de an-

dere Gemeenten, en neemen derzelver gevoe-

len door brieven daarover in ; want , buiten den

tyd der Synode, is het den Predikanten niet ge-

oorlofd, in meerder getal dan drie, by eikanderen

te koomen , om iets te zaamen te overleggen. De
plaats , waar zy hunnen openbaaren Godsdienft

mogen oeffenen , nevens die , waar hunnen Ker-

ken, Predikantshuizen en Schooien ftaan, en waar

zy, alleen, mogen woonen, is door Plakaaten be-

paald : buiten die gemaakte grensfeheidingen mo-

gen zy niet woonen, nog den minften aankoop van

Landeryen onderneemen. Zy hebben wel vryheid

van te gaan , en handel te dryven in alle de Staa-

ten van hunnen Koning, waar zy willen; maar dit

moet, alleen by wyze van doortrekking, gefchie-

den, zonder dat ze daar huizen of winkels mogen

houden.

Eer/Ie Oorzaak van het uitwendig verval

deczer Kerken.

Deeze Gemeenten hebben, zints het begin dee-

zer Eeuwe, geene openbaare, en duidelyke inbreu-

ken in hunne Voorregten geleeden, zo als uit ons

ver-

(*) Prafts, Afttffw en Scriba.
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verhaal gebleekcn is. Men heeft dezelven met

openbaar geweld , gelyk voorheen , niet befpron-

gen. De Roomfche Geeftelykheid heeft egter over-

aten ten allen tyde gearbeid, en arbeidt noch ge-

duurig , om , 't zy door kwaadaardige indrukfels

den Koning tegens haar aantehitzen, 't zy, buiten

zyn weeten , haar te kwellen , en , ware het moge-

lyk, daardoor uitteroeijen. Zaaken, welken inde-

daad dceze vermaarde Gemeenten , die daardoor af-

neemen , den ondergang dreigen , dewyl hieruit de

allernadeligfte gevolgen ontftaan. Dan om nader ter

zaake te koomen , twee rampen drukken byzonder

deeze onze Geloofsgenooten. De eerfte is , de ui-

terfte armoede , waarin zy vervallen , en de andere

beftaat in een gebrek, zo van een genoegzaam aan-

tal van Leeraaren , die hen beftieren en ftigten

moeten , als van Schoolmeefteren in de kleine

Winterfchoolen. De Armoede ontftaat voomaame-

lyk uit deeze volgende oorzaaken. Zy zyn in het

freneen verpligt menigvuldige en zwaare laften,

jaarlyks, te betaalen, welken men in verfcheider'

foorten kan verdeelen.

Eerfie oorzaak hunner Armoede.

Als Gnderdaanen , zyn zy gehouden de laften

,

die men den Koninglyken Impojl noemt , op te

brengen. Het is wel ten hoogften billyk , dat elk

Onderdaan denzelven betaale, en wy zouden daar-

van niet fpreeken, indien zy hierin niet boven an-

deren bezwaard waren : want den Rmm/ibm en al-

ten j die in de Valeyen het Pausdom omhelzen,

worüt
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wordt één derde van deezcn Import kwyt gefchol-

den.

Tweede oorzaak hunner Artnocde.

Eene andere fchatting moeten zy opbrengen, als

Leden van bet Diftrikt, waarin zy woonen. Ten

dien opzigte moet men weeten , dat de Valeyen

verdeeld zyn in kleene Dijlrikien , of Gemeen-

fchappen , welke ieder aan haar hoofd hebben ze-

kere Mannen , die men bcflierende Raadsbeeren

noemt, eigenlyk gefteld, om de fchattingen der

Particulieren te regelen. Het meerder getal van

deezen zyn Roomfchgezinden , en hierdoor befpeurt

men menigwerf blyken van eenzydigheid. Deeze

fchattingen zyn ganlch niet ligt : want ze worden

geheeven tot onderhoud en verbetering der We-
gen, der Dykagien , der Bruggen en verfcheiden'

andere zaaken , welken fomtyds tot eene hooge

fom loopen.

Om alleen één voorbeeld by te haaien , zal ik

het jaar 1699 uitkiezen , in het welk alle de Ge-

meenfehappen te zaamen driemaal honderd duizend

Piemontejihe Livres fchuldig waren, en daarenbo-

ven verpligt alle jaaren de Intereffen te betaalen

aan de geenen,die deeze ibmme hadden opgefcho-

ten.

Derde oorzaak hunner Armoede.

Van alle de Latten , die de Waldenzen verpligt

•zyn, te draagen, is de allerzwaarfte , die zy, tot

handhaaving van hunnen Godsdienft en Voorreg-

ten

,
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ten , moeten opbrengen. Laat de Leezer zich al-

leen herinneren het groot getal Leeraars en

Schoolmeefters , voor welker onderhoud zy moe-

ten zorg draagen. Men voege hier de Schooien

by: want, naardien het getal der geenen, die het

Schoolgeld voor hunne Kinderen betaalen kunnen

,

gering is ; zo moeten de Beftierders der Gemeen-

ten het overige daarby leggen. Denkt men noch

daarenbooven aan de menigte der Gebouwen, die

zy te onderhouden hebben ; dan kan de rekening

hunner Armoede genoegzaam opgemaakt worden:

want nu moet 'er eene Kerk, dan eene Predikants

.Wooning , wederom eene School herfteld , en

fomwyl zelfs geheel herbouwd worden , het geen

hen in zwaare korten , die egter onvermydelyk

zyn , doet vervallen : want , indien zy dit maar

eenmaal verzuimden , zouden ze , wel haaft , van

de Voorregten, welken onder die voorwaarden daar-

aan verknogt zyn , beroofd worden. Men moet

,

eindelyk , boven dit alles , 'er noch by doen de

koften der twiftgedingen , waaraan zy zich dikwils

bloot gefteld zien door de vitteryen en Proces-

fen , waarin zy door twiftzoekende Priefteren , en

vervolgzieke Zendelingen , niet zeiden betrokken

worden. Deezen toch verzetten zich nu tegens

eene Gemeente , dan tegens eenen Leeraar , of wel

tegens een byzonderen Perfoon , en zoeken , onder

beuzelagtige voorwendfels , het een of ander

twiftgeding tegens hen ter baane te brengen ; door-

gaans met dien uitflag , dat fommigen de zwaare

koften , welken- deeze twiften naar zich fleepen, in-

S zien-
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ziende, liever hunne oude Voorregten laaten vaa-

ren , dan dezelven , ten kofte van zulke zwaare

• verliezen , ftaande te houden. Droevig uiterfte in-

dedaad , waar toe de armoede hen brengt

!

Vierde, oorzaak hunner Armoede.

De vierde oorzaak hunner verarming levert ons

de gefteldheid van hun Land op. Van alle kanten

zyn hunne Valeyen met hooge Bergen, allen in

den Winter met fneeuw bedekt, omringd ; waar

door dan de eene, dan de andere Valey bloot ge-

field is aan verfchrikkelyke nederftortingen van ont-

zachelyke fneeuwklompen ; of wanneer de fneeuw

fmelt , aan geweldige Watervloeden , welken de

Vrugtboomcn ontwortelen; de Huizen omver wer-

pen; en zomtyds alles, zelfs de aarde van boven

wegneemen , en aan de Eigenaaren niets dan eene

barre Rots, die niet bebouwd kan worden , over-

laaten. Men moet hier niet vergeeten, dat de Va-

leyen ook dikwils aan zwaare hagelbuien bloot

ftaan, welken eene overgroote fchaade veroorzaa-

ken den geenen , die Moerbezieboomen aankweeken

;

gelyk, door zodanige droevige ramp , de twee

Gemeenten van Angrogne en St. Jean , in het

jaar 1759 > getroffen werden ; ter welker ver-

goeding de Heeren CommifTariffen , door de

Walfche Synode onzer Landen aangefteld . om de

belangen der Waldenzen te behartigen , zich ge-

noodzaakt vonden , eenen buitengewoonen onder-

ftand aan hun te zenden. Wanneer 'er , by dee-

ze of geene plaag , daarenbooven bykomt een mis-

ge-
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gewas der Kasftanien , zynde het gevvoone voed-

fel veeier Menfchen , voornaamelyk der armen ;

zo wordt de ellende zeer vergroot, vooral in tal-

ryke huisgezinnen , gelyk ze meeft allen zyn.

Thans is het in de Valeyen zo gefteld , dat de aal-

moefTen der geenen ; die noch kunnen geeven

,

door de bovengemelde redenen verminderen , en

het getal der armen grooter wordt.

Tweede oorzaak van het uitwendig verval

deezer Kerken.

Het ontbreekt , byzonder , de Kerken der Va-

leyen aan een genoegzaam aantal van Leeraaren.

Geene Gemeenten , mag men zeggen , hebben

,

ten allen tyden, meer verftandige, yverige en er-

varen Leeraars , dan die der Waldenzen, noodig.

In elk Dorp , waar zy eene Kerk hebben , ftaat

ook ééne , fomtyds twee , ook wel drie Koomfchc

Kapéllen, welker Priefters, menigmaal, den eenen

of anderen der Hervormden tragten te doen be-

zwyken, daar toe duizend konftenaryen gebruiken-

de; waartegens de Leeraars hunne Ledemaaten ten

allen tyde moeten wapenen. En , wanneer een

gemeen Perfoon in eene min of meer netelagtige

zaak ingewikkeld wordt; zo neemt hy aanftonds

de toevlugt tot de Leeraars , die zyne zaak ter

hand moeten neemen , en het woord voeren , 't zy

voor den Intendant , of Opziender der Valeyen

,

't zy voor 't Hof; vermits de meeften van hen

onbekwaam zyn, om voor de Regtbank te plei-

ten.

S a By
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By mangel van jonge Nazireërs, die in ftaat zyn

de heilige Bediening waarteneemen, loopt 'er geen

jaar voorby, dat 'er niet ééne, zomtyds wel twee

of drie Kerken open (laan. Deeze fchaarsheid van

Leeraaren is des te ongelukkiger, om dat de lee-

digftaande Gemeenten daardoor dikwerf genood-

zaakt worden , jonge Studenten van de Academiën

t'huis te roepen , wanneer die noch wel één of

twee jaaren tot het voortzetten hunner Letteroe-

feningen zouden noodig hebben ; of die ten min-

den , wanneer zy Proponenten zyn geworden , noch

wel eenigen tyd buiten de bediening behoorden,

te blyven , en zich intufichen beter uitruflen

,

om zulk een zwaarwigtigen Poft , als het Leeraar-

ampt in de Kerken der Valeyen is , op hunne

fchouderen te neemen. De Proponenten in de Va-

leyen behoorden toch nimmermeer , dan wanneer ze

,

ten vollen, hunne ftudiën voltrokken hebben, den

dienft te aanvaarden: want zy hebben minder tyd

tot ftudeeren dan anderen, en ftaan aan duizend

zaaken bloot, waar over men dezelven komt raad-

vraagen, dan de Leeraars in ons Vaderland, die

in dat opzigt veel gerufter dagen hebben. Ook

zyn zy verpligt een waakend oog over hunne Ge-

meenten, en ieder der Leeden in het byzonder,

onophoudelyk, te laaten gaan , naardien deezen dik-

wils in verzoeking gebr2gt worden, om de waare

Leer te verhaten.

Keis-
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Derde oorzaak van het verval deczer Kerken.

Keiszler (*) geeft noch eene byzondere oor-

zaak op , weïke veel aanleiding tot den afval der

Armen kan geeven. Men heeft , naamelyk , te

Turin opgeregt een Maifon des Vaudois dam la

Place Cora!ine,fat is, een Godshuis voor de arme

Waldenzen , in welken zy , byzonder de Kindcrs

,

die zich vrywillig aangeeven , om tot het Roomfche

Geloof over te gaan, ontvangen, ondervveezen en

onderhouden worden , op dat ze niet zouden be-

hoeven te bedelen. De Meisjes zoekt men , als ze

groot worden , uittezetten , en de jongens keren

handwerken, waar mede ze naderhand hun brood

kunnen verdienen.

Dc Gemeenten der Valeye St. Martin ongeluk-

kiger dan die der andere Valeyen.

Het is intufTchen opmerkelyk, dat de Kerk der

Valeye van <St. Martin , meer dan de anderen , van

Predikanten ontbloot is, waarvan verfcheiden' re-

denen gegeven kunnen worden.

i. Deeze Valey is, vooreerft, minder aangenaam

dan de anderen. Het Predikantshuis is op eene

droeviger ftandplaats, dan de Paftoryen der andere

Leeraaren gebouwd. De Valey zelve beftaat,

meeft, uit eene aaneenfchakeling van Rotzen, al-

len aan eikanderen vaft , zonder de minfte vlakte

mlfchen beiden , hebbende , ten Noorden en ten

Zui-

09 Reizen, I. St. bi 262.

S 3
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Zuiden , zeer hooge Bergen , die de Zonneftraalen

beletten in de Valey intedringen , waarom de kou-

de aldaar het vinnigfte, en dit Dal het onvrugt-

baarfte van allen is.

2. De Combinatiën, alwaar de Leeraars deezer

Valey ook verpligt zyn den dienft waarteneemen

,

(tellen hen , wanneer zy zich , in het flegte faifoen

des jaars, derwaarts begeeven, aan groote onge-

makken bloot, ten minften altoos aan oogfchyn-

lyke gevaaren, ter oorzaake van de fteile wegen,

met afgronden omringd , langs welken zy moeten

gaan.

3. Het grootfte gedeelte der Inwooneren zyn

zeer arm , byna Lieden zonder opvoeding , het

geen het verblyf der Leeraaren aldaar niet aange-

naam maakt.

4. De jonge Lieden , die zich tot de ftudiën be-

geeven , om , met 'er tyd , het Leeraarampt in de

Valeyen te bekleeden, zyn meeft allen uit de

Valey Lucern afkomftig ; zo dat zy , beroepen

zynde in die van St. Martin , welhaaft naar die

van Lucern , by eene openvallende ftandplaats

,

tragten te verhuizen , om eene vrolyker wooning

te hebben.

5. Nog onaangenaamer wordt het voor de Leeraa-

ren van het Dal St. Martin , wanneer 'er een

van hen fterft. De overblyvende kan , in den

Wintertyd, geenen byftand van de Leeraars van

Lucern , en Peroufe ontvangen , om , op de open-

gaande plaats, beurt om beurt, te prediken, ge-

lyk die der twee laatfte Valeyen, altoos, aan mal-

kan*
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kanderen byftand kunnen bieden : dus moet de

overblyvende Leeraar, of Leeraars, (want in dit

Dal zyn drie Gemeenten), of zich afflooven met

voor hunne eigen, en dan nog voor de openftaan-

de Gemeente te prediken , of dezelve ledig haten

ftaan.

6. Schoon het waar is, dat Koning Willem dc

III, en de Staaten van Nederland , in het jaar

1694, van den toenmaligen Hertog het voorregt

verkreegen hebben , dat de Valeyen zich van uit-

hndfchc Leeraars zouden mogen bedienen in tyd

van nood ; zo is het niet min zeker , dat deeze

vergunning , zints langen tyd , in onbruik is ge-

raakt, en de Synode der Valeyen thans zwaarig-

heid fchynt te maaken ontrent de vvyze, hoe het-

zelve wederom in trein zou kunnen gebragt wor-

den. Des moeten alle Leeraars Waldenzen van af-

komft zyn ; en dewyl de ftudiën koftbaar zyn , en het

volk arm , leggen zich weinigen op het Predikampt

toe , waardoor de fchaarsheid van Leeraaren mede

veroorzaakt wordt.

7. De Predikanten der Valeyen in het alge-

meen , en byzonder die van het Dal St. Martin

bereiken zelden een hoogen ouderdom. Weini-

gen der laatften worden boven de 50 jaaren oud,

gelyk men aan de twee Heeren Jahier en Las-

seur , die beiden te Utrecht geftudeerd hebben

,

gezien heeft.

Deeze zeven redenen kunnen den Leezer ligtlyk

doen begrypen , waarom de Inwooners der Valeye

van St. Martin zo dikwils van hunne Leeraaren

,

S 4 't zy
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't zy door den dood , 't zy door vertrekken , be-

roofd worden.

Gebruik der Beurzen, ten dienfle der ftudee-

rende Jongelingen opgerigt.

Valt den Leezer hier te binnen , dat hy hier bo-

ven heeft hooren melding maaken van verfcheiden'

beurzen (*) , geftigt om jonge Lieden in hunne

ftudiën behulpzaam te zyn, en vraagt hy, of dee-

zen niet meer in weezen zyn? Wy moeten hem
daarop berigten, dat de meefte beurzen noch wel

in weezen zyn ten dienfte van eenige Studenten,

maar nu niet meer toereiken, om een genoegzaam

getal Leeraars daar uit op te leveren. Deeze beur*

zen toch,

1. Reiken niet toe om aan alleonkoften der ftu-

diën te voldoen. De Ouders zyn veeltyds niet in

ftaat, om al wat de kinders meer nodig hebben

daarby te leggen, het geen veelen van de ftudiën,

terug houdt.

2. De Ouders , en de jonge Lieden hebben le-

vendige voorbeelden voor hunne oogen , hoe het

met oude en afgefleeten' Predikanten gaat. Wan-

neer toch deezen eenen hoogen ouderdom bereiken

,

of door ongemakken onbekwaam worden tot hun

Ampt , vinden zy zich genoodzaakt afftand van

hunne bediening te doen, dewyi 'er geen fondfen

zyn , om de Leeraars , in het geheel of ten deele

,

hun jaargeld te laaten behouden, en den nieuw aan-

ko-

(') BladzyJc 216, 217.
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komenden en hen opvolgenden Predikanten een an-

der tc betaalen. Sterven deczen , dan bevinden zich

hunne Weduwen en Kinders , niiflënde allen on-

derftand , in eene beklaaglyke armoede. Dit is

de reden , dat men niet zelden in de Valeyen de

Kinders der Predikanten den allerveragtelykften ar-

beid ziet doen, om den kofl: te krygen. Kan men

dan , dit alles overweegende , volkomen in de Ou-

ders laaken, wanneer zy, dit overdenkende, hun-

ne Kinders van den Predikdienft zoeken af te hou-

den?

3. Het gebeurt ook , dat jonge Lieden , in het

begin hunner ftudiën, fterven, of, na eenigen tyd

geftudeerd te hebben , dieper inzien van het ge-

vvigt des Leeraarampts (het geen indedaad in de

Valeyen zeer zwaar is) krygende , de ftudiën laa-

ten vaaren, en een ander beroep ter hand vatten.

Toefland der Schooien.

Het luft ons den toeftand der Schooien, alleen

met één woord , open te leggen. Hoewel 'er maar

dertien Gemeenten zyn , worden ,'er egter vyftien

groote Schooien, die, het geheele jaar door, ge-

houden worden , noch heden in de Valeyen gevon-

den. Ieder Gemeente heeft ééne School ; doch de

Valey van St. Martin heeft 'er nog twee daaren-

boven, om dat de weg van Maneil naar de Com-

binatie zo fteil , met afgronden omringd , en by

gevolg zo gevaarlyk is , dat de Ouders , hunne

Kinders, niet alleen en buiten opzigt , derwaards

durvende laaten gaan, de Gemeenfchappen verpligt

S 5 heb-
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hebben , hier nog ééne School op te rigten ; gelyk

het ook zo met Prak , en deszelfs Combinatte ,

Rodoret, geleegen is.

Maar behalven deeze groote en algemeene Schoo-

ien , is men verpligt vericheidcn' andere kleine (*)

,

geduurende den Wintertyd , op te rigten : want het

is onmogelyk, dewyl het flegte jaargety, vier, vyf

of zes maanden duurt, dat de Kinders , als dan,

in de groote algemeene Schooien zouden kunnen

gaan: en werden zy zo lang van hunne Ouders

thuis gehouden, zouden zy in den Winter vergee-

ten, dat zy in den Zomer geleerd hebben. Hier-

om zyn de kleine Schooien van eene volftrekte

noodzaaklykheid geworden : desniettegenftaande

zyn 'er noch verfcheiden' Plaatzen , waar men
foortgelyke Schooltjes niet kan oprigten,nog ftaan-

de houden , alleen by gebrek van middelen , het

welk hun ook verhindert een klein Traiïement aan

de Meefteren toeteleggen. Eenige Ouders hebben

zich hierdoor tot hunne fmerte gedrongen gezien,

hunne Kinders naar kleine Roomfche Schooien,

in hunne nabuurlchap gehouden , heen te zenden

,

het geen , hoewel met een goed oogmerk gedaan

,

verderflyke gevolgen ten nafleepe zou kunnen heb-

ben. De Leeraars , die het beftier over de uitdee-

ling

(*) Geduurende den Zcmer wordt 'er , in vyftien groote

Schooien, onderwys aan de jeugd gegeevcn; maar in den Win-

tertyd werden daarby nog dertig kleinen opengezet. In den jaa-

ren 1765, waren 'er reeds vyfe'nveertig, waarin de Jeugd onder-

wezen werdt. Dit getal is thans met meer anderen vermeer-

derd.
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ling der gelden , welken hun jaarlyks uit Amjler-

dam overgemaakt worden , hebben , deelen wel

,

nu en dan, aan deezen of geencn behoeftigen, en

in zyn mocilyk werk yverigen Meefter, eenigen

onderftand mede: dan, dewyl die fom in zo veele

kleine deelen , ter bezorginge van veele Armen,

wordt gefmaldeeld,kan 'er voor de meefte School-

meefteren niets overfchieten.

KORT BERIGT , ZO VAN DEN BUITENLANDSCHEN ON-

DERSTAND , TER BEHOUDENIS DEEZER GEMEEN-
TEN, VAN TYD TOT TYD GEBOODEN , ALS VAN
HET GEEN 'ER , TEN DIEN EINDE JAAR
LYKS , EN NU BYZONDER IN HET

WERK GESTELD WORDT.

niet te herhaalen, het geen wy,hier en daar,

' in ons Verhaal op de regte plaats gedaan heb-

ben , wat , naaralyk , verfcheiden' Protejlantfcbc

Vorften van Europa , byzonder Koning Willem
de III, nevens zyne Gemaalin, Koningin Maria,

beiden van eene roemrugtige gedagtenis , en de

Staaten Generaal van Nederland, in de voorige

Eeuw , ter behoudenis der Waldenzen , gedaan

hebben; en wel byzender, wanneer zy door zwaa-

re Vervolgingen, of na het uitftaan van gedugte

oordeelen uitgemergeld waren : rekenen wy ons eg-

ter verpligt , met één woord , ten flotte van zaaken

te zeggen , wat 'er heden noch ter hunner reddinge

uit de Armoede, en andere ellenden, welken zy

lyden, gedaan wordt.

De
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De Protejlantfche Vorften van Duitfchland bie-

den de Gemeenten der Valeyen thans geene on-

derfteuning. De Zwitfers laaten de Valeyen geens-

zins vaaren ; maar houden de opgerigte Beurzen

,

boven vermeld, in ftand, verzorgende dus de Va-

leyen , van tyd tot tyd , jonge Leeraars , die op

derzelver kortende Letteroeffeningen begonnen, en

voltrokken hebben. De tegenwoordige Koning van

Engeland^ die zo veel zugts voor den Chriftelyken

Godsdïenft, en het welzyn der uitlandfche Ker-

ken tcont te hebben , gaat edelmoedig voort dc

tweehonderd en zeftig ponden fterlings , uit het

fonds van wylen Koningin Maria , in de voorige

Eeuw geftigt, jaarlyks te betaalen aan de dertien

Leeraaren der Valeyen (*) : hier door ontvangt

elk Leeraar byna tweehonderd guldens. Dan dit

niet toereikende tot het onderhoud en beftaan van

elk Leeraar, leggen de dertien Gemeenten te zaa-

men voor hunne dertien Herderen, nog vyfrien

honderd en dertig guldens 'er by. Deeze fom

gevoegd by de twee honderd en zeftig ponden fter-

lings, zo blykt, dat ieder Leeraar, jaarlyks, tot

zyn beftaan ontrent drie honderd en agttien gul-

dens ontvange. Of deeze fom eene belooning en

vergoeding zy , gelykmaatig met hunnen arbeid

,

wil ik aan het oordeel van den Leezer overlaaten.

Eene

(*) De overige honderd en veertig ponden (want de gift van

wylen Koningin Maria beftondt in vier honderd ponden) wor-

den , gelyk boven gemeld is , aan de zeven Gemeenten fh

Duitfchland betaald.
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Eene deerlyke ramp, welke de Valeyen, in het

ongelukkig Jaar van 1728, zo geweldig teifterde,

bewoog den Staaten van Holland eene liefdegift van

negen duizend guldens aan de berooide Dallieden

te fchenken. Leger, een der Predikanten van

Gerieve , in de Valeyen gebooren , nam op zich

,

dezelven , naar elks toeftand , te verdeden , en

deedt, ten dien einde, de moeite van derwaards te

reizen. Na de zwaare vervolging, welke de Va-

ley P'ragelas , in den jaare 1730, geleeden heeft,

lieten de Staaten van Holland , eene algemeene

Colle&e doen , waarvan reeds hier boven op bl.

254 melding gemaakt hebben.

De Walfche Kerken van ons Vaderland lieten

ook, in het jaar 1731 , eene Colle&e doen , waar-

in zy eenendertig duizend guldens verzamelden.

Voorzigdgheid gaf den Beftierderen , en Uitdee-

leren deezer penningen in, niet de gehede fom,

maar alleen 'één derde naar de Valeyen af te zen-

den, en het overige aan Obligatien te beleggen,

en derzelver renten, jaarlyks, ter onderfteuninge

der afgeleefde Predikanten , of arme Predikante

Weduwen , en byzonder aan gemeene Lieden , door

de uiterfte armoede gedrukt, uittedeelen.

Dit Fonds is zints toegenoomen en de uitdee-

ling , door de Walfche Synode deezer Landen

,

in het jaar i734,opgedraagen aan vier ofvyfHeeren

Commijfariffen , welker naamen , om dit liefdewerks

wille, dat ze vrywillig op zich genoomen hebben,

in zegening behooren te blyven. Mag ik dan ,ver-

zwy-
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zwygen, dat, in deezen jaare 1774, de Eerwaarde

Heeren Maizonnet, Guiot, de la Fite, Ap-
pelius, en de Chaufepie, hooggeachte Leeraars

in de Walfche Gemeenten van Delft, Rotterdam,

'a Haage, Middelburg, en Amjlerdam, thans de

geenen zyo , die onophoudelyk met de zorg der

dertien Gemeenten der Waldenzen belaft gaan, en

met zo veel roem dien laft, welke hun een luft is,

ter behoudenis van die oude Kerken draagen ?

Dan, wie kan niet begrypen, naardien de Ar*

men onder de Waldenzen , in dertig jaaren tyds,

niet meer dan agthonderd guldens, van Buitenlan-

deren ontvangen hebben s een gering fommetje waar-

lyk onder zo veele nooddruftigen ! da; zy met
blydfchap , zints het jaar 1737, negenhonderd of

duizend guldens, door de beftiering deezer Hee-

ren Commiflarifcn, jaarlyks, zien overmaaken? En
wie begrypt ook niet ten zelfden tyde, dat deeze

fom , klein gefnipperd niet toereiken kan , om
een voldoenden onderftand aan veelen te geeven:

ten minften evenaart die fom de onkoften niet

,

welke de dertien Gemeenten , ter handhaaving hun-

ner Voorregten, verpligt zyn op te brengen.

In het jaar 1740, dus heeft ons wylen de Eer-

waarde Heer Chatelain , die , eenendertig jaa-

ren lang , eene onafgebrooken BriefwifTeling met

de Leeraaren der Valeyen onderhouden heeft, me-

degedeeld: in het jaar 1740, zeg ik, ontvingen de

Heeren Commiffarijjen nieuwe berigten
, aangaan-

de de drukkende nooden der Kerken in de Va-

leyen
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lcyen (*). Zy ontwierpen daarop een nieuw Plan,

ter meerdere onderileuning dier noodlydende Ker-

ken, welks uitvoering , eerft , door den toen begon-

nen Oorlog , en daarna door den ontydigen dood

van Nederlands Erfftadhouder, in het jaar 1751

,

cn eindelyk door de aankomft van een groot getal

Protejlanten , in den jaare 1752 uit Frankryk ge-

vlugt, die veel onderftands noodig hadden, very-

deld werdt.

De kalmte door den algemeenen vrede , in het

jaar 1764, ons aangebragt, fcheen, ten deezen ty-

de , de uitvoering van dat voortreflyk Plan zeer

te begunftigen. De Commifarijfen bedienden 'cr

zich van, in den jaare 1763, met een zeer ge-

wenfehten uitflag , brengende de nooden der ver-

armde Valeyen , in eene Memorie , ten dien einde

gedrukt, onder het oog van hooge en laage Kerke-

lyke en Waereldlyke Standsperfoonen.

Kort daarop zag men Nederland, den lafter door

fommigen Buitenlanderen (f) ons aangewreeven : dt

liefde is den Hollanderen onbekend, valfch maaken,

en door uitmuntende nieuwe proeven ftaaven , het

geen een Ifallandfch Leeraar, in het voorgaande

jaar, ter verdediging zyncr Natie, in een wél bere-

deneerd vertoog, beweerd hadt (§).

De

Sermon par Monfieur de Loo , dans la Pyéface, van ons

reeds aangehaald, bl. 7.

CtD Modem part of an Univerfal Hiflory , vol. XXXL
(§) In een Werkje , ten tytel voerende : Verdediging van dt eer

der Ihllandfche Natie, zonder naam van den veinuftigen Schiy-

ver in het licht gegeeven. I\Ien heeft, het zelve dank te weeten,
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Dc Algemeene Staaien van Nederland, van de ou-

de mildadigheid hunner Voorvaderen niet ontaart,

booden ,
edelmoediglyk , een gift van twaalf duizend

guldens aan. Twee Nederduitfche Synoden gaven

proeven haarer liefde voor noodlydende Kerken,

en byzonder die der Valeyen. Middelburg, waar

men, in de jaaren 1729 en 1730, geene Collecte

voor de Waldenzen gedaan hadt, fcheen thans,

op eene voorbeeldige wyze , andere Steeden in

mildadigheid te willen voorgaan.

Den twaalfden van Wintermaand des jaars 1764,

beftemde de Magiftraat van die Stad, om als dan

eene algemeene Collecle te doen. Ter betere be-

reiking van dit Godvrugtig oogmerk , droeg die

yverige Regeering zorg , dat de Leeraars , op den

voorgaanden Zondag , de Gemeente , door de na-

drukkelykfte vermaaningen, tot milde giften aan-

fpoorden. De uitkomft beantwoordde aan zulke

voorbereidfels. Na de inzameling, telde men tien

duizend negen honderd en zeventien guldens, ter

onderhoudinge van de Gemeenten der Valeyen ge-

geeven (*).

Vlis-

gelyk thans bekend is , aan den Wel Eerwaarden Heer , E. M.

Engelberts, waardig Bedienaar des H. Euangeliums te Hoorn.

(*) De Wel Eerwaarde Heer Charles de Loo, Leeraar in de

Walfche Gemeente van die Stad , wien ik in ntyn vroege jeugd

leerde kennen, hadt, ter Voorbereiding zyner Gemeente, eene

Leerrede over Gal. VI. vs. 10. opgefteld ; dan
, op den zevenden

van die Maand door eene felle ziekte aangetaft , overleedt die

waardige en voortrefielyke Leeraar, op den avond, meen ik, van

den dag, waar op deeze Collecle gefchiedde. Dus ging hy tot de

ze.
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VUfingen volgde wel haaft Middelburg's voor-

beeld, en bragt twee duizend en zeven honderd

guldens ten zelfden einde op. De Eerwaarde Ker-

keraad Van Broek in Waterland, door zyne uit-

rekende niildaadigheid, zo in als buiten ons Va-

derland, zo wél bekend, gelyk ook eenige byzon-

dere Perfoonen , welker naamen ik verzwygen

moet , betoonden ook , ter deezer gelegenheid ,

te weeten, dat het zaliger is te gee-Jen, dan te ont-

vangen*

Dus fchreef ik , in den eerfteri druk deezer Ge-

fchiedenis, in den jaare 1765. Zints is de toe-

ftand deezer Kerken door alle Provintiën, eh Sy
noden onzes Vaderlands, op de loflykfte wyze,ter

harte genoomert , en dit gefchiedt noch ten deezen

dage. De Staatcn van Utrecht hebben , in dat

jaar , op eenen bepaalden dag , eehe algemeene

ColleBc in alle de Kerken hunner Provintie laaten

doen, en de verzamelde Penningen, die op Veele

duizenden beliepen
,
belegd , welker inkomen thans

,

jaarlyks, aan de Waldenzen gezonden worden. De
andere Synoden hebben, inden aanvang, aanmerk-

ly-

Zegepralende Kerk over, op denzdfden dag, op welken hy voorde

ftrydendc hrtJt gehoopt te arbeiden. Zyne Leerrede, hier boven

gepreczen , ziet thans, zo als ze uitgefprooken zou geworden zyn,

zonder dat 'er egter de laatfte hand aangelegd is , in de Franfch*

Taal , het licht. Ze is , met toctreraining van de waardige Wedu-

we van den Heer de Loo,Marie Adrienme de Beaufort, welk»

dezelve aan de Regeering van Middelburg opgedraagen heeft, tneï

een voorberigt nitgegeeveu , door wylen den Wel Eerw. Heei

J. S. Chatelain.

T
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lyke fommen toegebragt, en blyven , noch, alle

jaaren, eenige onbepaalde giften geeven. Het een

en ander, dus verzameld, hebben de Commitfaris-

faii door de Walfcbe Synode, met de beftiering

van de zaaken der Waldenzen gelaft:, tot een vaft

Fonds in ons Vaderland belegd , waar uit , jaar-

ïyks, de Predikanten en Schoolmeefters der Wal-

denzen worden onderhouden , en zy gaan voort

de op nieuw verzamelde Penningen te beleggen.

Na de verdeeling en uitgifte der Penningen in de

Valeyen , keeren van daar de behoorlyke Rekenin-

gen en Quitantien terug, welke de gemelde Hee-

ren aan de Walfche en Nedcrdtütfchc Synoden,

mededeelen , en zelfs niet weigeren , den zulken te

laaten zien , welken daartoe begeerig mogten zyn.

Tot deeze ongemeene uitblinkende mildaadigheid

,

hebben niet weinig geholpen de gegeeven' verze-

keringen van de volhandigheid der Waldenzen in

de oude regtzinnige Leer. Wy hebben ons des-

aangaande, voorheen, kortheidshalve, alleen beroe-

pen op eenen Brief, van my geleezen, door een'

aanzienlyken Hollandfchcn Heer , in eene onzer

voornaamfte Steden woonende, gefchreeven; die,

op zyne reize naar Italië , de Valeyen doortrek-

kende, aldaar alles onderzogt, en daarna van zyn

wedervaaren , uit Rome, aan eenen zyner vrienden

alhier verflag gedaan heeft: hy weidde zeer breed

uit in den lof over de eenvoudige, zedige, en de

zuivere regtzinnige Leer vaft aankleevende Walden-

zen. Ik heb 'er noch, met één woord, het geen

ik uit zeer egte befcheiden wift, bygedaan, naa-

me-
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melyk , dat de zugt dier Dallieden voor de zui-

verheid der Leere zo groot bleef, dat de Gemeen-

ten zouden opftaan tegens haare Leeraars, wan-

neer deeze durfden ondemeemen , eene andere

Leer haar voor te dragen, dan ze van haare regt-

zinnige Voorvaderen ontvangen hebben. Buiten

meer andere bewyzen, wil ik thans, ten overvloe-

de , noch berigten , dat wy de Hoofd - Artikelen

van onze Hervormde Leer , door de dertien Leeraa-

ren der Valeyen eigenhandig ondertekend , en met

elks zegel bekragtigd, gezien, en lang in ons be-

zit gehad hebben. Dat Gefchrift is daarna aan

den Edelmogenden Heer, die als Commifaris jPo-

liLiek door de Staaten van Holland naar de Syno-

de van Zuïd- Holland afgevaardigd
, overgegee-

ven , die hetzelve , by die gelegenheid , heeft

aangebooden aan allen , die luft hadden het te lee*

zen , om verzekerd te worden van derzelver over-

eenltemming met de belydenis onzer Kerken. En
dat Gefchrift wordt noch , als een Gcdenkftuk van

hun zuiver Geloof, in goede handen, zorgvuldig,

bewaard.

De bovengeroemde Holhtnd/ebé mildadigheid 'n

daarna door de Engelfcbcn nagevolgd. De Quakers

van dat Koningryk hebben, vóór vier jaaren, eene

zeer aanmerkelyke fomme byeen verzameld , en

naar de Valeyen verzonden, onder beding, dat ze

alleen onder de armen uitgedeeld moert worden.

Zints heeft de beroemde Maatfchappy ter voort-

planting van de kennis des Chrirtendoms in Lon-

den , eene aanzienlyke Colleftc , welke Engeland

T a ter
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ter eere ftrekt, gedaan, en de byeengebragte Pen-

ningen , in navolginge van ons , tot een vaft Fonds

belegd , waaruit de Kerken van Piemont geenen

kleinen onderftand te wagten hebben.

De Commifarifen der Walfchc Synode, die hier-

van kennis hebben , zyn door zulke giften in ftaat

gefteld, om te arbeiden aan een gewigtig Plan,

het welk zy thans onder handen hebben , waar

door de ftaat der Piemonteefche Gemeenten op een

vaften cn geregelden voet zal gebragt worden.

Hiervan zullen de IValfche en Nederduitfche Sy-

noden onzes Lands , na verloop van eenigen tyd

,

een volkomen berigt ontvangen. Intuflchen heb-

ben de gemelde Commifarifen niet ftil gezeeten.

De Inkomften der vroeg byeengebragte Penningen

zyn aireede , en worden noch befteed tot verlig-

ting der Armen, tot vermeerdering van Schooien

voor de jeugd ; tot oprigting eener Latynfche

School voor die jongelingen, die luft hebben ora

zich bekwaam te maaken tot het Leeraarampt;

tot vermeerdering van de fobere inkomften der

Leeraaren en Schoolmeefteren ; en tot meer ande-

re nuttige zaaken.
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BESLUIT.
T aaten we, verblyd door de aangenaame4>efchou«

wing van deezen reeds zeer verbeterden ftaat

dier Kerken, nimmermeer nalaaten, onze gebeden

op te draagen aan den grooten Koning der Ker-

keren altooszorgenden en waakzaamen Heer, die

de Valeyen van Piemont , laage en veragtelykc

oorden in de oogen der waereld, verkooren heeft,

om het zuiver Evangelie , zints de tyden der A-

poftelen tot op deezen dag , in weerwil aller

Vyanden , aldaar bewaard , ftaande te houden ; 1 aa-

ten we , zegge ik, onze gebeden den magtigen

Hcere der Kerke opdraagen , op dat Hy de te-

genwoordige poogingen , door de Leeraaren van

ons Vaderland, en de Engelfchc Maatfcbappy ter

voortplanting van de kenniffe des Chriftendoms

,

eenftemmig aangewend, dermaate zegene, dat niet

alleen de verdelging van die overoude beroemde

Gemeenten voor altoos voorgekomen moge worden

;

maar dat ook de toekomende bloei dier Kerken

daaruit haaren oorfprong trekke ; dat de onder-

fteunde Dallieden den grooten Weldoener, heilig

en dankbaar voor deeze gelukkige uitkomften ,

mogen leeven ; en dat het hun gegeeven vverde

,

de Leer der Waarheid, ongekrenkt, tot aan 's

waerelds einde, te bewaaren, op dat zy, ter be-

fchaaming van het toeneemend verwaand Ongeloof,

ter eere van het dierbaar Evangelie, en tot heer-

lykheid van den grooten Verloller, Jesus Chris-

T 3 tus,
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tus , deezen roem mogen hebben , dat zy , van

zyne eerfte tot zyne tweede en laatfte komft, zyn

woord bewaard', en nicmant hunne kroone genot*

men hebbel

EINDE»
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I. B Y L A A G,

BEHELZENDE DE OUDE KERKELYKE TUOT DER WAL-

DENZEN, BETREKKING HEBBENDE TOT DE AAN-

MERKING , IN DE VOORGAANDE GESCHIEDENIS

BL. 45, DEN LAATSTEN REGEL, GEMAAKT.

AANMERKING.
Dit volgende Vertoog der Kerkelyke Tugt is

aan den grooten Zzvitzerfchen Kerkhervor-

mer, BucERUs,ten onderzoeke overgegeeven dooi-

de Leeraaren der Waldenzeri , en van hem met een

loflyk getuigenis vereerd- Melanchton kon ook

niet nalaaten, in het Jaar 1559, zyne toeftemming

daaraan te geeven. Het is getrokken uit zeer ou-

de Handfchriften van de Leeraaren der Valeyen

;

doch de tyd , wanneer het zelve opgeftcld is

,

kan niet bepaald worden. Als men deszelfs ge-

heel beloop inziet, en de hoofdzaaken vergelykt by

de handelwys der eerfte Chriftenen in het ftuk

der Kerkelyke Tugt, ons door de eerfte Kerkva-

deren opgegeeven , ziet men ligtelyk , dat het groo-

te overeenkomft heeft met de eenvoudigheid en

naauwgezetheid , in de eerfte tyden van het Chris-

tendom waargenoomen ; en dus moogen we zeggen,

dat het in alles de kenmerken van eenen achtbna-

ren ouderdom draagt. De Walfche Synode , te

Naarden gehouden in het Jaar 1668 , heeft aan

het zelve een Synodemie Approbatie gegeeven. Wy'
hebben de vryheid genoomen fommige uitgebreide

Artikelen, by voorbeeld den agtlten en negenden,

te verkorten, zonder egter het ftuk te krenken. —
't Is van den volgenden inhoud.

T 5 R&
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REGELEN , VAN WELKEN DE OUDE LEERAARS DEK.

WALDENZEN ZICH BEDIENDEN , OM DE ZUIVER-
HEID DER LEERE TE EEWAAREN

, EN ALLE
WANGEDRAG IN DEN WANDEL, IN HUNNE

GEMEENTEN TE VOORKOMEN.

I. ARTIKEL
Aangaande de Tugt.

Tpve Tugtleer vervat in zich de ganfche Zede-

leer , zo als Christus en de Apoflekn de-

zelve geleerd hebben : hoe , naamelyk , ieder menfeh,

geloovig, in zyn beroep zal leeven , en in alle regt-

vaardigheid wandelen. De Heilige Schrift geeft

overvloedig onderwys in deeze tugt allen men-

fchen , van wat ftaat of ouderdom zy mogen zyn

,

aan de hand, en bewyft tevens, dat ze den liefde-

band, en de overeenftemming is, in het oefFenen

van de gemeenfehap der Heiligen. Wie kennis

dcezcr zaaken hebben wil , leeze , wat de Apojle-

len, desaangaande , in hunne Brieven zeggen , en

hy zal breedvoerig berigt ontvangen , hoe ieder

verpligt zy, den band des vredes te bewaaren, en

zo te wandelen , dat hy geenen aanftoot geeve , en

zynen naaften , \ zy door ondeugende woorden , 't

zy door fnoode raisdaaden , niet ten val brenge.

Hy zal bevinden, hoe ieder verpligt zy, niet al-

leen het kwaad te vlieden , maar ook de gelegen-

heid tot het kwaad te vermyden; en wanneer ie-

mand geftruikeld mogte hebben , hoe hy te regt ge-

bragt , cn ter bekeering geleid kunne worden.

II.
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ft ARTIKEL.
Aangaande de Leeraars.

Al wie tot het Predikampt onder ons bevorderd

wil worden, zal, wanneer hy nog jong is, ten be-

wyze zyner nedrigheid , ons verzoeken daar toe

aangenomen te mogen worden , op dat wy Gode

voor hem bidden, dat hy de nodige bekwaam-

heid tot deezc gewigtige 3ediening ontvange. —
Wy zullen hem, ten dien einde, onderwys gee-

ven , en van buiten doen leeren de Evangeliën

van Matthem en Johannes^ gelyk ook alle de brie-

ven der Apoftclen, en een groot gedeelte van de?

Boeken van Salomo , van de Pfalmen Davids , en dc

Propbeeten. — En wanneer hy van goed getuige-

nis is , zullen wy , door oplegging der handen

,

hem vryheid geeven tot den openbaaren Predik-

dienft. — Hy, die het laatfte tot de bediening

aangenoomen is , zal niets , betrekking hebbende

tot zyn Ampt, mogen doen buiten kennis van den

geenen , die vóór hem aangenoomen is : en alzo

mag de eerfte , en zo vervolgens de anderen , niets

doen buiten weeten van zynen volgenden Mede»

broeder ; op dat dus alle zaaken onder ons in orde

gefchieden. »-» Levensonderhoud zal hem en ons ,

vrywillig , doch genoegzaam , gegeeven worden

van de goede Gemeente , welke wy onderwyzen.

—- Aangaande de magt, die God aan zyne knegten

gegeeven heeft, ftellen wy vaft, dat hy hun het

gezag verleend heeft , om Medebroeders , die de

Gemeente regeeren, in de bediening aan te ftel-

len,



$00 I. BYLAAG TOT DE KERKE L.

len, na dat de verfcheidenheid van voorvallende

zaaken , en de eenigheid in Christus dat vordert

;

gelyk Paulus leert in den Brief aan Titus I: 5.

Om die oorzaak heb ik u in Creta gelaaten, op dat

gy het geene dat nog ontbrak, voorts zoudet te regt

brengen, en dat gy van ftad tot jlad zoudet Ouder-

lingen /lellen , gelyk ik u bevoolen heb,

III. ARTIKEL,
Aangaande het Onderzuys der Kinderen.

De Kinders, die uit zondige Ouderen geboo-

ren worden , moeten van God wederom gebooren

worden , door middel van Tugt en Onderwys ;

waarom Salomo vermaant : en weert de tugt van

den jongen niet , als gy hem met de roede zult /laan,

zal hy niet fterven ; gy zult hem met de roede

/laan , en zyne ziele van de helle redden. Hy , die

zynen Zoon onderwyft , zal in hem gepreezen

worden , en in het midden zyner huisgenooten ver-

heerlykt zyn. Die zynen Zoon onderwyft , maakt

zynen vyand yverzugtig, en wordt in het mid-

den zyner vrienden geëerd. Is de Vader overlee-

den, hy is byna niet geftorven; want hy laat 'er

eenen na, die zyne gelykenis is. Leeft de Vader

noch , hy verheugt zich , by zyn leven , in zynen

Zoon; want hy word niet befchaamd nog verlee-

gen : ftervende , is hy niet bedroefd voor het aan-

gezigt zyner vyanden; want hy heeft befchermers

van het huisgezin tegens zyne vyanden nagelaaten,

kinders 5 die dank bewyzen aan zyne vrienden. —
On-
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Onderwys uwen Zoon in de vreeze des Heeren,

in de wegen zyner inzettingen, en rcgten. —Wan-
hoopt aan uw kind niet , wanneer het onwillig is

uwe beftraffing te ontvangen ,
nog bereidvaardig

zich te verbeteren ; want uw arbeid verzamelt

geene vrugten van den akker , zo ras die bezaaid

is ; maar ze wagt den bekwaamen tyd af. — Nog

eens : verbeter uwe kinders , en bewaar uwe dog-

ters : indien gy 'er hebt, bewaar haare eere;

want Dina, Jacobs dogter, verloor dezelve, wan*

neer zy zich aan de vreemdelingen vertoonde.

IV. ARTIKEL.
Aangaande de Kerkelyke Vergaderingen.

Wy kiezen uit de Gemeente, die regeeren moe-

ten ; Ouderlingen , naar maate dat de verfcheiden-

heid van voorvallende zaaken, en de eenigheid in

Christus zulks vordert. — Het geld, door de

Gemeente ons toegereikt , brengen wy in de groo-

te Algemeene Vergadering, en geeven het, in de

tegenwoordigheid van allen , over. Wanneer de

Beftierders der Vergadering het zelve ontvangen

hebben, wordt 'er, zo veel men goedvindt, uit-

gereikt aan de Leeraaren , die reizen ftaan te on-

derneemen (*), en het ander gedeelte wordt ge-

geeven aan de armen.

V.

(*) Uit ons verhaal, bladzyde 29 en 32, blykt, dit de Leer-

aars der Valeyen, in de^t. Eeuw, groore reizen deedeu, om
het Evangelie uit te breiden. Mogelyk is deeze Artikel ten dien

tydc op^efteld.
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V. ARTIKEL.

Aangaande de Kerkclyke Tugt.

Van gelyken is het noodig, dat men de Kerkc-

lyke Tugt oeffcne , om menfchen in vreeze te

houden ; om ongeloovigen , 't zy wegens hunne

dwaalleer , 't zy wegens gebrek van liefde of

hoop, 't zy wegens cenc misdaad, welk 'er bc-

dreeven mogt zyn, te ftraffen, of van de Ge-

meente af te fnyden : want dat de tugt geoeffend

moef worden , leert Jesus , zeggende : maar in-

dien uw broeder tegen u gezondigd heeft , gaat

heen, en beftraft hem tuftehen u en hem alleen: in-

dien hy u hoort , zoo hebt gy uwen broeder gewon-

nen. Dit bevélfjgt Paülüs ook : indien ook een

menfeh overvallen ware door cene misdaad, gy die

geeftelyk zyt , brengt den zodanige te rcgl met den

geeft der zagtmocdigheid. — Doch , dewyl allen de

beftraffing in liefde niet aanneemen, leert de Heer,

wat de geeftclyke Leidslieden in zulke gevallen

moeten doen: indien hy u niet hoort, zo neem

nog een, of twee met u, op dal , in den mond van

iwee of drie getuigen , alle woord beftaa. — De
Heer verftaat daardoor, dat men dus handele, in-

geval de misdaad niet rugtbaar, en aan veelen be-

kend zy ; maar hy vat het geheel anders op , als

de zonde openbaar is , en by ieder een , als eene

misdaad, bekend ftaat. In zulk een geval, moet

de ftraf in het openbaar geoeffend worden , vol-

gens het bevel van den Apoftel: die zondigen be-

ftrap
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(Iraft in tegenwoordigheid van allen, op dat ook de

anderen moogeu vrceze hebben.

VI. ARTIKEL.

Aangaande den Ban.

Dan, dewyl allen, op dergelyke beftraffingéft *

zich niet verbeteren willen , leert ons Christus ,

wat wy met zulke halftarrigen moeten doen: hy

zegt: indien hy u niet hoort, zegt het der Gemeen-

te, dat is, zegt het aan de Befticrdcrcn der Ge-

meente, op dat de overtreder over zyne misdaad,

cn wel voornaamelyk over zyne hardnekkigheid

geftraft werde ; het geen de Apoftel beveltigt

I Kor. V. 3, 4, 5. Dog ik , ah wel met den lig-

haame aftueezende , maar tegenwoordig zynde met

den Geefl , hebbe aireede als of ik tegenwoordig

wcare , den gecnen die dat alzo bedreeven heeft ,

l>cflootcn, in den naame onzes Heeren Jefn Chrifli
'

,

nis gylieden en mynen geefl te zaamen vergadert

zullen zyn , met de kragt onzes Heeren jejit Chris-

ti , den zulken overtegeevcn den Satan, tot verderf

des vlcejchs , op dat de geefl behouden mag worden,

in den dag des Heeren Jefu— nog meer VS. 11.

—

indien iemant een broeder genaamt zynde , een hoe-

reerder is , of een gier/gaart , of een afgodendie-

naar , of een la/leraar , of een dronkaart , of een

rover: dat gy met zodanigen èenén ook niet en zult

e-.icn — eindelyk 2 Theff. UI. 14, 15. Maar in-

dien iemand onzen woorde door dceze brief gefchree-
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ven, niet gehoorzaam en is, tekend dien: ende en

vermengd u niet met hem , op dat hy befchaamd

worde. Ende en houd hem niet als eenen vyand

:

maar vermaand hem als eenen Brotder. Of gelyk

Jesus zegt : zo zy hy u als een Heiden ende de Tol-

lenaar, dat is, hy zy beroofd van alle hulp der

Kerke en der Beftierderen , van alle gemeenfchap

der Gemeente, van alle vcrecniging.

VII. ARTIKEL.

Aangaande het Huwelyk.

Het Huwelyk moet geflooten worden buiten de

trappen van bloedverwandfchap , gelyk God zulks

heeft ingefteld, en niet volgens de geenen, die hy

verbooden heeft. Men moet geene zwaarigheid

maaken omtrent de inftellingen , door den Paus

desaangaande gemaakt , veel min zich bekomme-

ren, dat men, om het ontflag van gemelde inllel-

lingen van hem te verkrygen, geen geld hem ge-

gecven hebbe; want het geen God niet verbooden

heeft, mag zonder den Fata gefchieden. — De
Iiuwelyks voltrekking behoort niet te gefchieden,

zonder toeftemming der Ouderen , aan beide zy-

den ; want de Kinders zyn ;hct eigendom hunner

Vaderen en Moederen.

vin.
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VIII. ARTIKEL. (*).

Aangaande de Drinkhuizen.

Een Drinkhuis is eeiie bron van allerleie Zon-*

den , eene School des Duivels , waar hy zyne won-

deren verrigt. God toont zyne deugden in zyne

Kerk, en bewyft daar zyne wonderen, naamelyk

in de blinden te verlichten; de kreupelen te doen

wandelen ; ftommen fprekende te maaken , en doo-

ven het gehoor te geeven ; maar de Duivel doet

het tegendeel in de Drinkhuizen. Als 'er een over-

dadige of flemper ingaat , gaat hy regt in zynen

gang; maar wederkeerende, ga^t hy waggelende *

en heeft het gezigt , het gehoor , en de fpraak

verlooren. Deeze zyn de wonderen, die de Dui-

vel in de Drinkhuizen verrigt : de leffen die rrien

daar geeft, zyn overdaad, dronkenfehap , meineed,

leugens, lafter, Godverloochening en andere Zon-

den. Drinkhuizen verwekken twiften, onecnighe-

den, doodflagen; en de Waarden, die zulke hui-

zen ophouden , hebben deel aan de Zonden , die

'er in bedreeven worden.

IX. ARTIKEL.
Aangaande het Danzen.

Aanmerking.

In deezen, in het oorfpronklyke zeer breedvoe-

rigen

(*) li. heb deezen uitgêbreiden Artikel verkort, en er den voor-

naainlten inhoud alleen van opjregecven. '

V
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rigen Artikel , anderhalve bladzyde in Folio groot *

vaaren de oude Leeraars der Waldenzen gewel-

dig uit tegens het danzen. Allerduidelykft kan men
zien, hoe zeer zy op de oude deftigheid en ze-

digheid der Chriftenen gezet waren. Zy betoo-

gen , dat de danzen, in dien tyd by de Roomfchen

zeer in zwang gaande , ftrydig waren met alle Ge-

boden der twee Tafelen van de Wet Gods. Waar-
fchynlyk waren deeze dansmanieren uit het wel-

luftig Italië in de Valeyen overgebragt, en wei-

den op den dag des Heeren veel geoefFend. Na
dat ze dezelven zeer verfoeid, en 'er hunne Ge-

meenten ernftig tegen gewaarfchuwd hebben, flui-

ten zy deezen Artikel met Augustinus woorden

:

ellendige ! weet gy niet , dat zo veele treden gy in

den dans maakt , gy ook met zp veele fchreeden tot

de bel nadert?

X. ARTIKEL.

Hoe de Gemeente zich gedragen moet in d«

dagelykfche verkeering met de geenen t

die buiten zyn.

Men moet de Waereld niet lief hebben.

Kwaad gezelfchap moet vermyd worden. — Zo

veel mogelyk is , vrede met alle menfehen hou-

den. — Twiftzaaken myden. — Men moet zich

niet wreeken. — Zyne vyanden beminnen. — Men
moet, uit liefde voor de waarheid, aJle moeilyk-

heden , lafteringen
a

bedreigingen , verbanning ,

fin aad,



GESCHIEDENIS DER. WALDENZEN. 30?

fmaad, mishandelingen, en a-Jlerleie foorten van

pyniging willen uitftaan. — Men moet zyne ziel in

lydzaamheid bezitten. — Met ongeloovigen geen

jok aantrekken. — Geen gemeenfchap met de wer-

ken der duifternis hebben, en voornaamenlyk niet

met zulken , welken eenigen zweem hebben naar

Afgodery, of 'er aanleiding toe geeven.

XI. ARTIKEL.

Hoe de Gcloovigen zich zclven zullen bejlieren.

Zy moeten de begeerlykheden van het vleefch

niet voldoen. Zorg dragen, dat hunne leden

wapenen der geregtigheid zyn. — Hun oordeel en

zinnen wél beftieren. —- Het lighaam aan den

Geeft onderwerpen. <— Hunne leden dooden. —>

De ledigheid vermyden. — De matigheid in fpys

,

drank, en in de zorg voor de waereldfche zaaken

beminnen. — In woorden bedagtzaam zyn. — Wer-

ken van barmhartigheid niet vergeeten. —- Door

't Geloof in alle heiligheid leeven. — Tegens de

begeerlykheden en zinnelykheden ftryden De
werken van het vleefch dooden. — Behoorlyken

tyd uitkoopen voor Godsdienftige oeffeningen. —
Met elkander raadpleegen over den wil van God.—

Zyne confienfie naarftiglyk onderzoeken. — Zynen

Geeft zuiveren, verbeteren en bevredigen.

EEM-
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EEN1GE STUKKEN AANGAANDE DE KERKELYKE TUGT,
IN HET MIDDEN DER VOORIGE EEUW, IN GE-

BRUIK BY DE WALDENZEN.

A 1 wie fchuldig is aan overfpel, of andere er-

** gerlyke groove misdaaden, worden de beide

Bondzegelen ontzegd. Niemand , die onder de cck*

fuur (Kerkelyke tugt) ligt, of niet ten Avondmaal

gaat, wordt toegelaaten ,als Vader of Getuige, zyn

Kind ten doop aan te bieden. Men voltrekt geen

Huwelyk van Perfoonen , die geene Leden der

Kerke zyn. Die zich aan zwaare misdaaden fchul-

dig maaken, worden in den fchoot der Kerke niet

aangenoomen, dan na dat ze duidelyke blyken van

hunne verbetering gegeeven hebben.

Drie agter elkander volgende Zondagen , wor-

den zulke Kerkleden , in een byzonder geftoelte,

vóór den Predikftoel , in het aanzien der gcheele

Gemeente geplaatft. Na de Predikaatfie , eer de

Leeraar het Volk zegent, berigt hy aan zyne Ge-

meente , dat zodanig een Perfoon zodanige mis-

daad bedreeven heeft , en daar van openbaare be-

Iydenis doedt. — De boeteling werpt zich , dit ge-

daan zynde , op de knieën , en hoort , den eerften

Zondag , in die lighaamshouding aan , wat de Leer-

aar van de fchandelykheid der misdaad, en het

oordeel Gods, het geen hy zich daar door waar-

dig gemaakt heeft, hem onder het oog brengt.

Op den tweeden Zondag vertoont de Leeraar aan

den boeteling de noodzaakelykheid der waare be-

keering, en derzelver heilzaame vrugtgevolgen. —
Op
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Op den derden Zondag bidt de boeteling met lui-

de ftem, van God en de Gemeente
, vergiffenis

van de bedreeven misdaad , en belooft , voortaan,

meer ftigting aan de Gemeente te zullen geeven,

dan hy dezelve te voren geërgerd heeft, — Waar-

op de Leeraar hem , in den naam van God , ver-

giffenis van Zonden, en vereeniging met de Kerk

aankondigt , — en , na eene hartelyke vermaaning

tot heiligheid aan de Gemeente gegeeven te heb-

ben, op dat hy die ftaat, toezie , dat hy nietvaüe^

eindigt de Leeraar met het Gebed.

In geval van hoerery, word dezelfde Kerkelyke

plegtigheid, doch alleen op twee Zondagen in agt

genoomen.

Wanneer iemand , uit zwakheid , of andere re-

denen , den Godsdienft verlaaten heeft , en ter

Miffe gegaan is; zo wordt hy niet wederom in de

Gemeente aangenoomen , ten zy hy , op gelyke

wyze , belydenis van Zonden en boete gedaan

heeft: — doch al wie de Roomfche Leer verlaaten

heeft , en de zuivere Leer omhelll , is verpligt

voor de volle Gemeente de afzweering te doen. —

•

Dezelfde Kerkelyke tugt wordt in agt genoomen

,

omtrent de geenen , die den dag des Heeren ont-

heiligen. •— Alle Hazardfpelen zyn verbooden, en

wie tegens dit verbod zondigt, moet, naar de om-

ftandigheden der overtreding, boete doen. -> Alle

Dansreijen zyn verbooden , en worden zonder open-

baare boete te doen , niet vergeeven : tot het laat-

fte zyn mede gehouden , die het danzen der

V 3 Roomfch-
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Roomfchgezinden , zonder 'er zelf deel aan te heb-

ben, maar van verre aanfchouwd hebben.

Leger zegt , eenen der voornaamfte Leeraaren

in de Valeyen gekend te hebben , wiens Vrouw,

zonder nagedagten hier op te maaken , zich door

eene Franfchc Juffer , zynde eene haarer Bloed-

verwanten , al wandelende , hadt laaten leiden ter

plaatze, waar de Roomfchen met danzen bezig wa-

ren , en hunne vrolykheid van verre hadt aan-

fchouwd , waar op haar man zich verplicht vondt

,

volgens de Kerkelyke Wet , eenen der nabuurige

Leeraaren te ontbieden , om in eene daartoe be-

legde Kerkeraads Vergadering Voorzitter te zyn,

en deszelfs Vrouw onder cenfuür te brengen.

Ik kan , zegt Leger , door de genade Gods

zeggen , zonder myn Vaderland
,
(de Valeyen naa-

melyk) te vleijen , (gelyk zy , die dezelven ken-

nen , daarvan kunnen oordeelen) dat 'er geene Her-

vormde Kerken zyn ; waar het woord Gods met

meer yver ,
nedrigheid en naarftigheid wordt

aangehoord; ~ dat 'er, in het algemeen, nergens

meer Lieden zyn , ervarener in de Schriften , en

in de Verfchilftukken met de Roomfche Kerk

want van andere Kctteryen hoort men nooit hier

Ipreeken; — dat de Leeraars nergens in grooter

ag-

f*5 Dit houden noch de tegenwoordige Leeraars der Valeyen

voornaamelyk in hst oog. Hunne Gemeenten hebben meeft noo-

de Grondwaarheden regt te kennen , en in de Verfcliilftukkcn

wet de Roomfchen wél gtotfiend te zyn. Andere dwaalingen zyn

iiy hun onbekend.
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agting ft ran ; — dat de Kcrkelyke Tugt nergens

ftrenger geoeffend wordt en ik hoop , dat de

Goddelyke Genade den Leeraaren in het harte zal

geeven , het gebrekkige verder te verbeteren , en

het verzuimde , zints de zvvaare vervolgingen en

venvoeftingen in den jaare 1664, te herftellen; dan

zal het geheele Proteftantendorn , in alles, reden

hebben om God te danken.

ÏL B Y L A A G.
BRIEF VAN FREDERIK DEN III, KEURVORST VAN DE
PALTS , GESCHREEVEN IN HET JAAR 1566 , AAN
EMANUEL PHILIBERT, HERTOG VAN SAVOYE

,

TER BEGUNSTIGING DER WALÜENZEN, DES-

ZELFS ONDERDAANEN , WAAR VAN INDE
VOORIGE GESCHIEDENIS , BLADZY-
DE 49 , DEN LAATSTEN REGEL ,

MELDING IS GEMAAKT.

„ MYN HEER.

„ Tk heb , waarde Neef , met groote vergenoe-

„ ging, uit het berigt, dat Junius my over-

„ gc'oragt heeft , uwe goede genegenheid jegens

„ my , als mede uwe vriendelykheid , aan hem

„ beweezen , verftaan. Ik ben 'er ook door de

„ ondervinding in verfterkt geworden , naardien

„ gy , uit achting voor my , en de andere Prinfen

,

„ wel hebt willen belooven,de geenen.die uit oor-

„ zaak van den Godsdienft , op de Galeyen zaten,

of in gcvangeniflen opgeflooten gehouden wer-

V 4 „ den,
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m den, te zullen verloflen. Dan, deeze myne ver-

„ genoeging is een weinig beroerd geworden door

„ het beflüit van den Raad van Savoye , die de

„ weldaad , van u aan ray , en de andere Prin-

„ fen beweezen , heeft durven verminderen , en

negen arme onfchuldige perfoonen , die te

„ Cbamberi gevangen zaten, te veroordeelen , als

„ fchuldig aan oproer en misdaad van gckwetftè

„ Majcfteit.

,, Ik ben dia geen niet, die, wanneer ik eeni-

ge weldaad aan Uwe Doorluchtigheid hadde

„ toegeftaan, aan iemand van de mynen zou toe-

„ laaten een grein myner mildaadigheid te ver-

minderen: maar ik zoii veel liever gewild heb-

„ ben, dat ze (gelyk men doet, en behoort te doen

omtrent de vergunning , door Prinfen gedaan)

„ vergroot ware geworden. 'Ik denk niet alleen,

„ dat deeze Lieden onfchuldig zyn van de mis-

„ daad , met welke men hun betigt heeft ; maar

?> ik ben 'er ook ten vollen van verzekerd. De

„ brieven , door de eigen hand van Uwe Door-

luchtigheid, als mede door den Kdrifeiicr en

den Secretaris ondertekend, en gezegeld zo wél

„ met het zegel van den eenen als van den andc-

,. ren, hebben my berigt, dat het indedaad met

„ de zaak zo geleegen zy: want, wel verre, dat

„ ze in de gemelde brieven befchuldigd worden»

„ zy worden 'er veel meer in ontfchuldigd , en

,1 gezegd, in geene zaak tegens Utve Doorluchlig-

„ heid zaamengszzuooren te hebben. Indien zy de ge-

,» daane voorllagen hadden wülcn aannecruen , zints
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„ lang zou men dezclvcn op vrye voeten gefield

„ hebben ; maar zy hebben dat , behoudens een

„ goed geweeten, niet kunnen doen. Dit toch zou

„ zo veel zyn,als of Uwe Doorluchtigheid dczelven

„ verloflen zou , onder voorwaarde , dat ze , in het

toekomende, de gewoonten en bygeloovigheden

der Roomfche Kerk zouden navolgen : het welk

voor hun, en voor alle andere geloovigcn zo

zwaar zou vallen, als of men hun wilde dwin-

„ gen Jesus Chiustus te verloochenen; en hier

„ uit kan ik ligtlyk opmaaken , hoedanig het met

„ de anderen gelegen zy, die Uw Doorluchtig-

heid , op het inblaazen van den Paus en zyne

„ Raadslieden, van oproer befchuldigt. Ik begryp,

dat ik in deezer voege van hun moet oordee-

len. De Paus toch, en de zynen worden, door

„ haat en drift , tegens onzen Godsdienfb zo verre

„ vervoerd , dat zy alle dingen , die zy kunnen

,

't zy regt of onregt , tegens deeze arme ver-

„ drukten verzinnen ; die , niet tegenftaande dit

„ doen , niet anders begeeren , dan alle gchoor-

za;miheid en trouw (mids dat men hen, in zaa-

„ ke van den Godsdienft, niet dwinge, nog iets

„ tegens het geweeten hun oplegge) te bewyzen.

Uit Uwer Doorluchtigheids laatfie brieven, van

„ my niet zonder droefheid geleezen , heb ik ver-

noomen, dat het deezen Lieden niet welgaat,

j, Vrymoediglyk en opregtelyk zeg ik LA\ -

er Door-

luchtigheid , dat deeze manier van procederen

„ tegens deeze arme verdrukten my grootelyks mis-

„ haagt. Want, ik bidde u, zeg my, aan wien

V 5 „ zou-
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zouden zy de bebolvverkte plaatzen overgelo-

„ verd hebben , gelyk Uwe Doorluchtigheid my
„ fchryft , dat ze die zouden hebben willen ver-

,, raaden? Zoude het aan den Koning van Frank-

„ ryk geweeft zyn? Keen; want hy is uw Bloed-

„ verwant, en Geallieerde ,die nimmer tegens Uwe
„ Doorluchtigheid dit beftaan zou hebben , maar

„ veel eer ftrenglyk gekaftyd , die dat hadden

„ willen onderneemen. En dit mag ik ook van

„ den Koning van Spanje zeggen. Zoude het

„ dan aan de Genevoifen geweeft zyn ? Neen

;

„ want ik ftaa verzekerd, dat ze dat nog ge-

„ dagt, nog gedroomd hebben. Zouden ze die

„ voor zich zeiven willen bewaaren? Neen; want

„ elk weet, dat zulks onmogelyk was. Wil dan

„ Uwe Doorluchtigheid de zaak. wel inzien , zc

zal vinden, dat het niet anders zyn dan onbe-

„ fchaamde lafteringen , verzonnen door hun-

„ ne partyen: en ik zie ligtlyk, waar alle raad-

„ flagen der Raadsheeren , en der Magiftraaten

„ Uwer Doorluchtigheids Staaten zich hecnen

„ ftrekken. Zy fleepen decze arme Lieden naar

de gevangcnifTen , en tragten hen door pynigin-

„ gen te dwingen, om te ei kennen, dat ze eem'g

verraad in den zin gehad hebben; om, onder

dien glimp , deeze lieden als oproermaakers te

verdelgen ; alle Kerken der Valeycn uit te roci-

„ jen ; en alle anderen, als verftoorders der ge-

„ meene ruft, te veroordeelcn. Dan Uwe Door-

„ luchtigheid weet, dat 'er een God, die niet al-

„ leen alle daaden aanfehouwt , maar die ook dc

„ har.
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„ harten en nieren der menfchen onderzoekt , en

„ voor wien niets verborgen is , in den hemel

vvoont.

„ Dat Uwe Doorluchtigheid toezie, den Oorlog

„ met opzet aan God niet vcrklaare , nog Christus

vervolge in zyne Leden : want , ofichoon Hy
dit voor een' tyd mogt verdraagen , om de lyd-

„ zaamheid der zynen te oeffenen, zal Hy nog-

„ thans , eindelyk , de vervolgers met yflelyke

„ ftraffen kaftyden. Dat Uwe Doorluchtigheid

M zich niet laate vervoeren door de bedriegeryen

,. der Roomfchen , die het Koningryk der Heme-

„ len, en het eeuwig leeven U vaardiglyk beloo-

N ven zullen ; onder voorwaarde , dat ze
, op de

„ eene of andere wyze, deeze Hugcnottm, (gelyk

„ zy thans de waare Chriftenen noemen) in bal-

linglchap verjaage, of in de gevangenis fleepe,

„ en eindelyk uitroeije. Voorzeker men komt niet

„ in het Koningryk der Hemelen door wreedhe-

„ den , onmenfehelykheden en lafteringen, maar

„ door , en langs eenen geheel anderen weg. Uwe

„ Doorluchtigheid kan zien , hoe verre men ge-

„ vorderd zy met de vervolgingen der laatfte veer-

„ tig jaaren ; waarin zy , die zich Katholyken

n noemen , zich , zo in Duitfchland , als in En-

„ geland , Frankryk en Schotland, van brandfta-

„ pels , zwaarden , galgen , gevangeniflen , pynban-

„ ken , en verbanningen bediend hebben. Men
„ heeft hier geene magt, hoog gezag, nogmenfehe-

„ lyke geftrengheid nodig
,

gelyk de Gefchiede-»

M nis der Jooden en die der eerfte Chriften Kerk^

» ge-
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„ getuigt ; want zo verre is het 'er van daan

,

„ dat zy, die de Chriftenen verdrukt, gepynigÖ*

„ fn ballingfchap gejaagd, ter ftraf overgegcevcn

»

„ en ter dood gebragt hebben, iets daar by gc-

„ wonnen zouden hebben : in tegendeel hebben

„ zy hun getal vergroot, waar uit dit fpreekwoord

„ onder de Chriftenen ontdaan is : de afch der

„ Martdaaren is de zaaiplaats voor de Chiïftely-

„ ke Kerk. De Kerk is toch den palmboom ge-

„ lyk , die zich hooger verheft, wanneer hy on-

„ derdrukt wordt. Gelieft Uwe Doorluchtigheid

,, de oogen te openen , zo zal ze deeze dingen

„ hedendaagfeh zien ; en ik bidde , dat ze vcr-

„ ftaan en overdenken moge, dat de Chriftelyke

„ Godsdicnft door overtuiging aangenomen , en

„ niet met geweld opgedrongen wordt. En voor-

i, waar, gelyk de Godsdienft niets anders is, dan

,, een vaft en verzekerd geloof van God , en zy-

nen wil ,
geopenbaard in zyn woord , en door

„ den Heiligen Geeft in het harte der menfehen

ingedrukt: zo is het onmogelyk, dat het eens

ingeworteld zynde, door pynigingen zou kun-

nen uitgetrokken worden. De menfehen zullen

„ veel liever alles lydcn , dan eenige zaak , by

hun ftrydig geoordeeld met de godzaligheid , aan

te necmen.

- Het zou daarom beft , en voegzaamft zyn

,

dut ieder, naar zyn vermogen, den Godsdicnft,

„ die, men oud noemd , (hoewel dat ze nieuw is,

„ in vergelyking van het geen Christus, en zy-

„ ne Apuftclen geleerd hebben) tragttc te zaivc*

9, ren
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„ ren van zo veelc afgoderyen , dwaalingen en

„ bygeloovigheden , door den hoogmoed, gierig-

„ heid en agteloosheid der Biflchoppen , en der

„ Roomfchc üceftelykheid , ter Kerke ingevoerd:

„ en dat men zich beneerftigde dien te herftcl-

„ len in zynen eerften ftaat, en oorfpronkelyken

„ luifter ; liever dan hun , die zich met zulke Af-

„ goderyen en valfchen Godsdienft niet befmetten

willen, te vervolgen. Beter ware het, de vry-

heid van God, zuiver, naar zyn woord te die-

„ nen , en hem in waarheid aan te roepen , hun

„toe te liaan, dan te dwingen, om inzettin-

„ gen en verdigtfels van ftervelingen , welken

men, in plaats van Gods woord, in het hoofd

van menfehen zoekt in te prenten , te onder-

„ houden. Door de genade Gods is de waarheid.

„ van het Evangelie, hedendaagfeh , in zulk eene

„ helderheid en luifter herfteld, dat de dwaalin-

gen en bedriegeryen van den Paus van Rome

„ en de geheele Geeftelykheid byna aan allen bc-

„ kend zyn. De Paus denke niet , dat hy men-

„ fchen bedriegen zal, gelyk hy te vooren gedaan

„ heeft.

„ Daarom bid ik Uwer Doorluchtigheid , wd-

ke , ik hoor , van eenen goedertierenen , en,

„ zagtmoedigen inborft te weezen , dat ze deeze

„ dingen in aanmerking neeme , en niet voort-

gaa deeze arme lieden, om hunnes geloofs wil-

„ le , te kwellen , en vrye ocffening van Gods-

„ dienlt te weigeren : maar dat ze hun veel Ik-

: , ver toelaate in het openbaar te vergaderen, org

God
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„ God te dienen ; want dit doende , zal ze de

„ valfchheid der befchuldigingen hunner vyanden

„ zien , en de groote getrouwigheid en gehoor-

„ zaamheid der anderen ondervinden. Dit zal het

„ regte middel , cn den weg zyn ter vaftftelling

„ van ruft , en vrede in de Staaten Uwer Door-

,, luchtigheid.

„ Uwe Doorluchtigheid vreeft, mogelyk, zich

„ hierdoo r, eenige fchaade of ongemak op den hals

te zullen haaien ; maar ze neeme een grooter en

„ aanmerkelyker gevaar in acht, dat haar over het

„ hoofd hangt , en gebruike veel meer een ge-

„ neesmiddel voor een tegenwoordig onheil, dan

„ dat ze het zelve tegens toekomende kwaaien

„ bereidde : die zyn toch onzeker , en in de han-

„ den Gods; maar deezen zyn zeker, en voor de

„ deur.

„ Uwe Doorluchtigheid heeft gezien , en er-

„ kend, welke onheilen Frankryk overkoomen zyn

„, door de geweldenaryen, verbanningen en wree-

„ de vervolgingen , — welke brand dat geheele

„ Koningryk, inwendig, byna verteerd heeft, —
en welke verwoeftingen het zelve hier door

overkoomen zyn. Dan alle deeze onheilen zyn

„ geftild geworden door één Plakaat , het geen

vryheid van Confienfie gaf, waar door verfchil-

j, lende Gezindheden thans in vrede, en geruft-

„ heid aldaar leeven.

De byzondere liefde , welken wy Uwer Door-

„ luchtigheid toedraagen , doet ons vreezen , dat

«> 'er zulke rampen in Uwe Staaten zullen ont-

ftaan 5



GESCHIEDENIS DER WALDÏN2EN. 319

„ ftaan g en indedaad , indien Uwe Doorluchtig-

„ heid wil voortgaan deeze arme Lieden te ver-

„ volgen, om den Paus van Rome, de Kardinaa-

„ len , Bifi'choppcn en anderen , die in den Roorn-

„ fchen Godsdienft belang hebben, te behaagen;

,, ze zal, zonder twyfel, de onheilen, welke an-

„ dere Natiën getroffen hebben, tot haare groote

„ fchaade ondervinden. Geen geweld is van duur

;

„ men moet den wolf niet vervolgen tot in' het

„ bofch. h Staat te duchten, dat de lydzaamheid,

„ 0veria ft aangedaan, en meenigmaal getergd, ia

M uitzinnigheid veranderen , en het onheil tot üe

„ gemeene fchaade uitbarften zal. Armoede en

„ honger is een fcherp zwaerd. Zyn ellendig le-

ven, zo langen tyd in ballingfchap door te bren-

gen, en van alle zyne goederen ontbloot te <wee-

„ zeji , is eene harde zaak. Gedzvongcn te zyn,

„ zich te onderwerpen aan het jok der gczvcldena-

ry van Romcs Bijfchop , en God niet te mogen

„ dienen, is verdrietig, en onregtvaardig. Het h
onverdraaglyk , dat goede en getrouwe Onderdaa-

„ nen befchuldigd worden van ongehoorzaamheid e»

oproerigheid.

„ Uwe Doorluchtigheid behoorde veel meer aan

deeze dingen , dan aan die geenen het oor te

„ leenen , die met dan door hunne driften ver-

„ voerd worJen , gezwooren vyanden van de waar-

heid en de Evangelifche Leer zyn , en hunnen

*• gano gaan » onder vccrvvendfel , dat de Room-

„ fche Godsdienft dit gebiedt. Veel ïr.eer behoor-

„ ds Uwe Doorluchtigheid dat op te merken ,

>> dan
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„ dan toeftemming te geeven aan de ongeregelds

„ driften, en uitzinnigheden tegens de Leer van

„ het Evangelie.

Dat men dan , ten dien einde , een vaardig-

„ werkend geneesmiddel tegens deeze kwaal uit-

denke, en aanwende. Dan Uwe Doorluchtig-

,, heid meene niet, een bekwaamer te kunnen

,, bezigen (ten zy dezelve haaren goedertierenen

eh zagtmoedigen inborft zou willen verkrachten)

dan aan haare arme Onderdaanen , vrye o&ffe-

ning van Godsdienfi (zy begeeren toch niet

„ meer) toeteftaan. Dit is alleen de eenige regte

„ weg, om zulke gevaaren, gelyk 'er, om deeze

„ oorzaak , in Frankryk en elders ontftaan zyn

,

en in uwe Staaten zouden kunnen opryzen, in-

dien men voortgaat, gelyk men begonnen heeft,

„ te kunnen afwenden. Dit is het waare middel

,

om uwe Onderdaanen tot hunnen pligt te hou-

den, en hen altoos tot uwe bevelen vaardig tc

,, hebben.

„ Uwe Doorluchtigheid zal mogelyk zeggen,

„ dat men geen twee Godsdienften onder eenen

„ Prins in het zelfde Land dulden moge, en my
„ het gemeene fpreekwoord tegenwerpen : één

„ Wat, één Geloof, één Koning. Dit was indedaad

„ wel wenfchlyk ; maar de waare Godsdienft en

„ het Geloof een gaave Gods zynde, ingeftort

„ en gedrukt in de harten der menfchen; zo kan

„ daarover, gelyk ik gezegd heb , niemand heer-

„ fchen dan God. Het zyn onbedagtzaame lieden,

i»
die mecnen, dat de geenen, die uit een Land

;» af-
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afkoniftig zyn , van eenen Godsdienft moeten

zyn ; zo verre is het 'er ook van daan , dat de

„ ganfche Chriftcn Wacreld door geweld van wa-

„ penen, en vervolgingen zou kunnen gedwongen

„ worden. Dit kon gefchicden, indien de Gods-

v dienft gegrond ware op de magt, en het wel-

„ behaagen der menfchcn ; dan dat zou dan geen

„ Godsdienft, maar veel eer huichelary zyn; de

„ vvaaragtige Godsdienft heeft toch God alleen tot

Infteller. Dus kan het door geweld nog door

rede gefchieden , dat zy , die dit Geloof van

God ontvangen hebben , zich van het zelve,

hoe klein de maate zy, zouden laaten afbren-

„ gen. Van het begin der Waereld heeft men

„ nooit gezien , dat alle menfchen denzelfden

„ Godsdienft, in alle gebruiken en plegtigheden

„ overeenftemmende , gehad hebben, gelyk uit het

Huisgezin van den eerften Vader Adam blykt.

„ Desgelyks , vóór de komft van Chriftus zyn de

„ Koningen , en Beftierders van Egypten , Afy^

rien, Chaldeen, Medie en Perfie gedwongen ge-

„ weeft , de Joodcn , met de oeftening van hun-

„ ncn Godsdienft ,
(hoewel een gruwel- by hun

gehouden) in hunne Koningryken te dulden.

„ Na Chriftus komft, hebben de Roomfche Kei-

zers, op allerlei wyze, de Chriftenen vervolgd,

„ en met allerlei foort van lafteringen overlaaden

:

niettemin ziende, dat hun getal altyd aangroei-

„ de, en 'cr geene beulen genoeg waren, om ze

s , te pynigen, verdroegen zy dezelven in hunne

„ Keizerryken , volgens het getuigenis der Ge*

X „ fchied-
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5,
fchiedfchryveren. Zy ftondcn hun vrye Oeffe-

„ ning van Godsdienft toe , en gaven hun zelfs

„ Tempelen , gelyk 'er van Alexander Seve-

„ rus , die ze te Rome toeliet
,

getuigd wordt.

„ Veelc anderen hebben dit nagevolgd , en ver-

„ booden, de Chriftenen te lafteren , hoewel zy

hunnen Godsdienft niet voor goed keurden;

„ maar den naam van Chriftus in hun hart ver-

s , vloekten. Hoe groote verfchcidenheid van Gods-

„ dienft was 'er onder de Heidenen ? De een

„ kende de Goden des anderen niet. Werdt niet

„ het Roomfche Keizerryk daar door in roere ge-

„ bragt, en verdeeld? Telt men niet, onder het

„ gebied der Turken , de Jooden , Perfiaanen ,

„ Mahometar.nen en Chriftenen , die allen van ver-

„ fchillenden ja tegenftrydigen Godsdienft zyn?

„ en niettemin befpeurt men , hoe zeer het is aan-

„ gcwaiTen, en noch toeneemt.

Maar is verfcheidenheid van Godsdienft oor-

„ zaak der verdeeldheid en oproeren ; dan zou

„ zeker het Keizerryk der Turken zo geweldig

„ niet toegenoomen zyn, tot groot nadeel en ver-

„ lies voor de Chriften-Waereld. Uwe Doorluch-

,, tigheid annfehouwe den toeftand van Duitfch-

land, Frankryk, Polen, Schotland, Zwitferland

„ en van andere Landen , alwaar vcrfchillcnde Ge-

„ zindheden woonen; gy zult ze in diepe ruft en

vrede zien leevcn. 't Is dan onnodig, dat U-

„ we Doorluchtigheid verdeeldheid en oproer vrc-

ze, wanneer ze in haare Staaten den Hervorm-

„ den Godsdienft vergunde ; men moet zulks veel

„ meer
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meer vreezen wanneer men het tegendeel

doedt.

„ Dit zeg ik , uit groot verhingen , dat Uw»

» Doorluchtigheid goeden raad volge ; naardien

* het my zoude fmerten , indien haar eenig ongeval

wegens deeze zaak overkwaame. Ik bidde dan

», Uwer Doorluchtigheid , dat ze tcgens God , die

voorgenoomen heeft het Evangelie in uwe Staa-

9, ten te planten, niet ftryde ; maar de voorbeel-

ft den der geencn,dic den loop van dat woord der

i, waarheid hebben willen ftremmen , gelyk ook

} , de rampen > hun deswegen overgekoomen , voor:

„ oogcn ltelle. Volg Gamaliels raad. Laat U-

„ we Doorluchtigheid opmerken, wat 'er regens

„ de geloovige en godvrcezende Menfchen onder-

fy noomen is. {Indien deeze raad, of dit werk uit

de Menfchen ware, zou het door zich zehe ver-

brooken worden, en het zou aireede zedert langen

„ lyd verdweenen zyn; maar God is 'er de Aulheur

,, van , en nu zal het door geene pyniging of ver-

», volging kunnen vernietigd , of verbroken wor-

den. Laat Uw Doorluchtigheid niet ondcr(laan

„ dit te weerftreeven, en Gode den oorlog aante-

„ doen, want Boe het gaan moge, Hy zal overwin*

„ naar zyn.~)

„ Maar ik vraag Uwer Doorluchtigheid, nade*

„ maal de Magijlraaten den haat , die zy den Ge-

„ loovigen om den Godsdien/l loedraagen , niet ver*

bergen kunnen, deeze arme Lieden door alle mo*

„ gclyke middelen verdrukkende , hun te lafte leg-

gende de misdaad van muitery, wanmer zy /<s

X 2 zaa*
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zaamen vergaderen , alleen om God te bidden,

„ zyn woord te hooren en te leezen, of wanneer

„ zy eene Leerrede gaan hooren buiten Uwe Staa-

„ ten , als dan Uwe Doorluchtigheid tegen hen

„ aanhitsende ; ik vraag , zeg ik , wat beweegt

j, hun de zaaken van den Godsdienft te onderzoe-

„ ken, en dan dat onderzoek voor zich zelve te

„ houden ? Ligtlyk zult ge bemerken , dat ze zo-

„ danig niet zyn , als men dezelven aan Uwe Door-

„ luchtigheid voorftelt. De oorfprong aller oproe-

„ ren, gelyk gewyde en ongewyde Gefchiedenis-

„ fen ons leeren, moet gezogt worden by de Be-

„ ftierders der Landfchappen , en Magiftraaten,

„ die zich de vryheid aanmaatigen , zelfs tegens de

„ befluiten der Vorften , met arme Lieden naar

„ hun welgevallen omtefpringen , zo ter voldoe-

„ ning hunner eigen' driften, als ten nadeelc der

„ openbaare ruft; gelyk noch onlangs, zo als U-

we Doorluchtigheid weet , in Frankryk is ge-

„ fchied. Het behaage dan Uwer Doorluchtigheid

„ de driften en verkeerden yver van zulke men-

„ fchen te beteugelen.

„ Voor het overige ; ik verneem , niet zonder

jj fmert, dat 'er byna niets is nagekoomen van het

„ geen, dat Uwer Doorluchtigheids eigen mond

„ aan mynen Afgezant Junius beloofd heeft, en

„ dat deeze arme Lieden, die om den Godsdienft

„ op de Galleyen gebannen , en met naame door

„ hem aan U opgegeeven zyn , als noch daar vaft*

gehouden worden i het geen my klaar doedt zien,

?> dat de Raadsheeren Uwer Doorluchtigheid , in-

>, ge-
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„ gcnoomen tegens onzen Godsdienft , met den ui-

„ terften haat hierin de hand hebben. Dit gaat

„ myn begrip te boven , maar ik bevind het zo te

„ zyn uit het voorbeeld der geenen , die in balling-

1'chap verdreevcn zyn.

„ Dan decze gejir-engheid', op dat ik niet meer

zegge, mishaagt Gode, en den fyfenfchen. Dit is

„ de weg niet-, om Mcnfchen te leiden tot de waare

„ kennis van God. Dit moet door overreding , en

,, door bewyzen der Heilige Schrift, en niet door

„ vervolgingen gefchieden. Mogelyk zal Uwe Door-

,, luchtigheid zeggen , dat onze Godsdienft zedert

langen tyd is veroordeeld gezveeft , maar door wien

„ is dit gefchied, en op welk eene wyzc? Door den

„ geenen, die alle Goddelyke en Mtnfchelyke rech-

ten gefchonden en bedorven heeft; — die zich

,, opwerpt ah party en Rigter ; — die onlangs al-

le Afgoderyen , Bygeloof , en Dwaalingen , ter

„ Kerke ingevoerd, op het Concilie van Trenten

„ beveftigd heeft. Uwe Doorluchtigheid lecze, en

„ onderzoeke de Heilige Schrift, fpoore de wadr-

„ heid neerftelyk op , en ze zal dezelve wel vinden.

„ Laat U niet verleiden door deeze Bedriegers , die

hunne Afgoderyen en bygeloovigheden niet ftaan-

„ de houden, dan om hunnen buik te vullen, en

een zorgeloos leeven te leiden. Denk, dat Uwe.

,, Doorluchtigheid eenmaal voor den Kegterftoel van

„ Christus verfchynen moet, om rekenfehap te gec-

,, ven van het welzyn, en de Zaligheid Uwer On-

„ derdaanen , alwaar het zeggen: ik meende het

„ zo, ik dagt het zo, geene phats zal hebben: want

X 3 „ God
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„ God heeft zynen wil in zyn woord geopenbaard,

9, en beveelt ons dien te nolgen,, zonder ter regte

„ of ter /linkehand daar van Af te ivyken. De lief-

„ de tot de Zaligheid van Uwe Doorluchtigheid

„ doedt my zo fpreeken : U zvenfch ik zo veel goeds,

„ als aan my zelve , en bidde God zonder op-

3 , houden , dat het Hem behaage U te verlichten

j, met zyne kennis, en te roepen tot het waare licht;

„ op dat Uw Doorluchtigheid het waare van het.

„ valfchc moge onderfcheiden ; de verfchrikkelyke

3 , misbruiken der Roomfche Kerk erkennen; en God

„ in waarheid en opregtheid dienen.

„ Uwe Doorluchtigheid geevc dan blyken , hoe

hoog ze ons agte en beminne. Ze verlofle de

„ ellendigen , die op de Galeyen zyn , en roepe

„ negen anderen , door den Raad van Savoyc in

„ ballingfchnp verjaagd , terug , zo als aan mynen

„ Afgezant Jiwius, en aan my in brieven beloofd

„ is. Heb medelyden met zo veele armen, zwer-

„ vende in ballingfchap , beroofd van alle hunne

„ goederen; roep dezelven terug, en herftelze, ja

„ vergunze ,
gclyk ook aan de andere Inwooneren

„ uwer Staaten , de openbaare oefening van hun-

„ Bén GoJsdienfi: , welken zy zo weinig als fpys

„ en drank ontbeeren kunnen. Spreek deeze ellen-

„ dige Dallieden, valfchlyk befchuldigd, vry ; op

„ dat alle Valeyen in vrede en ruft , onder de

„ regeering Uwer Doorluchtigheid, mogen leeven.

„ Dat de Artikelen van den geflooten vrede hun ,

„ zonder verandering , voorgehouden werden ; op

„ dat ze dezelven, terwyl ze den Godsdienft, van
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„ U hun toegeftaan, oefenen, ongeftoord nakoo-

„ men. Befcherm denzelven , en beteugel den bit-

„ teren haat, welken Castrocaro, hun Gouvcr-

„ neur, hun toedraagt. Waarfchuuw hem , dat hy

zc niet kwelle, zo als hy tot hier toe gedaan

„ heeft. Belaft hem zich te onthouden van hun

„ met valfche misdaaden , waardoor hy zyne ge-

weldenary eenen glimp geeft, te betigten; zulks

dingen toch betaamen geenen Mngiftraat, en

„ Gouverneur , die zich als een Vader behoort te

„ gedragen omtrent de geenen, die hem zyn aan-

„ bevoolen.

Indien dan Uwa Doorluchtigheid ons dccze zaa-

„ ken-, zuelke ik met zo groot verlangen verzoek

,

„ toe/laat ; zult ge , ougetwjfeld de gunft , en den

zegen Gods gewaar worden, en ons altoos tot alle

,, dingen bereidwillig vinden : maar zo niet, dan

„ zult ge niet alleen de ftrajfende hand Gods tcgens

„ U verwekken , maar ook de genegen harten der

geenen , die begeerig zyn U alle genoegen ca

„ dienft te doen, van U verwyderen. Uwe Door-

„ luchtigheid fchatte dan hooger de genade Gods ,

„ en de welmeenende goedivilligheid der Prinfcn,

j, dan de beloften van den Paus , en zynen aanhang.

„ TFordt niet het werktuig ter voldoening van zynen

„ onverzadelyken luft, om Chriften bloed te vergie-

ten. Vereenig u niet met hunne wreedheid en o;?~

menfehlykheid tegens Lieden, die geene ongeloovi-

„ gen maar Chriftcncn zyn , en geene zaak drifti'

ger begeeren dan zuiver en heilig, onder de gc-

„ hoorzaamfmd Uxver Doorluchtigheid, God te die-

X 4 tien,
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tien , U alle onderdanigheid en trouw te bewy--

„ zen, en voor U, in tyd van nood, hun goed, lyf'

en leven op te offeren. Het belteve U mededogen

„ met hen te hebben , en Gy zult dezelven altoos ga-

„ trouw en gehoorzaam vinden — een aangenaamen

„ dienjl aan God bewyzcn — dceze ellendige Lieden

„ voor altoos aan U verbinden —> en ons ten allen

tyde vaardig vinden, om U, met al wat we heb-

ben , in alle gelegenheden aangenaame dienjlen

3,, te doen. Hierom bidde ik Uwer Doorluchtigheid

„ deeze myne verzoeken in te willigen, en ge zult

„ eindelyk , met een gezvenfchlen uit/lag , erkennen^,

dat wy niet anders dan Uw eigen voordeel, en de

„ ruft Uwer Staaten beoogd hebben. Be groole God

,, geleide Uwe Doorluchtigheid door zynen Heiligen

,, Geeft. Hy befcherme, en bewaare U, langen tyd-,

M gezond en welvaarcnd'\

(was getekend)

Uwer Doorluchtigheids Bloedverwant.

FREDERIK, Keurvorft

4ugsburg van de Paltz..

IU
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III. B Y L A A G.

SMEEKSCHRIFT VAN DE GELOOVIGEN , UIT DE V/U

LEYEN VAN PIEMONT, GESCHREVEN , IN DEN JAARE

1655, AAN HUNNE HOOG MOGENDEN, DE STAA-

TEN GENERAAL DER VEREENIGDE NEDER-

LANDEN ; WAAR VAN IN DE VOORIGE

GESCHIEDENIS OP BLADZ. 64 , RE-

GEL 8 VAN ONDEREN, GESPROO-

. KEN IS.

HOOG MOGENDE HEEREN.

Het heeft u vreemd kunnen fchynen , dat , daa-

de wreede en barbaarfdie vervolging, wel-

ke \vy geleeden hebben , en heden noch lyden ,

van alle kanten tot Ulieder kennis gekomen is , wy

de eenigen geweeft zyn , die de billykile klagren

in Ulieder fchoot niet uitgeftort hebben : dan

,

wanneer uwe wysheid onze drangredenen voor dit

gehouden gedrag zal gewoogen hebben , zult Gy
onze ftilzwygendheid gunftig vergeeven , en nog

aan onagtzaamheid , nog aan eenc andere oorzaak,

die ons uwe goedheid onwaardig maakt, toefchry-

ven. Zo dra onze rampen begonnen waren , heb-

ben de Vyanden van den waaren Godsdienft ons

befchuldigd , van hulp gezogt te hebben by vreem-

de Mogendheden , om ons te gemakkelyker te

doen doorgaan voor oproerigen tegens den Staat,

't welk , ons ten uiterften verzettende , de oorzaak

geweeft is, dat wy,de minfte aanleiding tot lafte-

X 5 ring
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ring niet willende geeyen , het befluit genomen
hebben , om liever de woede hunner aanvallen tc

verdragen , dan hun het voordeel te gceven van

ons zwart te kunnen maaken wegens eenc mis-

daad , waaraan wy geheel onfchuldig zyn. Aan
den anderen kant , heeft de befcheidenheid den

nood onzer ellenden te boven gegaan , willende wy,

zo veel ons mogelyk was , anderen niet Mig val-

len , nog onze hulp verder bidden dan van de lief-

de onzer nabuurige Broederen (*). Wy durven

daarom hoopen , Hoog Mogende Heeren , dat Gy,

acht flaande op deeze redenen, niet zult mispry-

zen, nog kwalyk neemen, dat wy , tot het uiter-

ftc toe ,
gewagt hebben met onze klagten te komen

brengen voor uwe regtbank , en toevlugt te nee-

men tot uwe liefde ter onze vertrooftinge. Duldt,

in den naame Gods, Hoog Mogende Heeren, dat

wy U, by deeze gelegenheid, een beknopt bcrigt

mcdedeelen zo van onzen deerniswaardigen toe-

Hand , als van den aart der zaake , zullende wy
het vonnis, zo over het gedrag van de eene als

van de andere zyde, gelyk ook het befluit omtrent

die dingen, welke wy van U mogen verwagten,

aan Uwe hooge Wysheid overlaaten. Wy genoo-

ten, door de gunft des Hemels , voorregten van

Vryheid, die bevefligd zyn geworden door het

verdrag van het jaar 1561 , gemaakt door zyne

Hoogheid, Piiilibert Emanuel, en daarna ver-

fcheidenmaalen herhaald door zyne Opvolgeren

;

maar

(*) De Zwitztrs.



GESCHIEDENIS DER WALDENZEN. 33*

maar dc Raad ter voortplanting des Geloofs en

uitroeijing der Ketteren heeft, deezen jaare, on-

bcgrypelyke pogingen ter onze verbanninge te

werk gcfteld , beginnende met een wreed Be-

velfchrift, op den naam van Gas tal do , den

vyfcntwintigften van Louwmaand , uitgegeevcn ,

en te vinden in het Verhaal van den laatflcn

moord , welk zonder twyfel in uwe handen zal

gekomen zyn. Dees Vervolger, welke, in het ge-

melde Bevelfchrift, de hoedanigheid van Algemee-

nen Behoeder des Heiligen Geloofs tegens den

voorgewenden Hervormden Godsdienft aanneemt,

belaftte, dat alle de Inwooners, onze Leer bely-

dende, hebbende hunne goederen ten platten Lan-
'

de , (welk het befte deel des Hertogdoms is , door

ons bewoond zints onheugelyke tyden) binnen drie

dagen dezelven hadden te verhaten , op ftraf van het

leven , en van beflagneeming derzelven ; en dat

,

wanneer zy dezelven geheel zouden verlaaten heb-

ben, voortaan daarvan geheel beroofd zouden bly-

ven , indien zy niet , binnen de volgende twintig

dagen, Roomfch wierden, of de gemelde goederen

aan dc Roomlchen verkogt zouden hebben. Men
gehoorzaamde aan het eerftc, en alles is daarop

ten platten Lande geroofd en geplonderd; waarna

de Marquis de Pinasse , eerfte Mimfter van Staat

in Picmont , eifchte , dat zy , die de Bergen be.

woonden, eenige krygsbenden zouden inneemen,

ten bcwyze van onderdanigheid, die zy hunnen

Vorft verfchuldigd waren, onder toezegging, dat

hun
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hun niet het minfte kwaad wedervaaren zou. Wy
hadden ze zo dra niet ingenomen , of zy werden

door anderen verfterkt , die de voordeel igfte pos-

ten innamen , waarop zy begonnen te pionderen

,

branden en vermoorden , 't geen ons belette te

vlugten naar de hoogfte en ontoegankelykfte plaat-

zen , om ons leven te behouden. Eene menigte

van vrouwen, kinderen, gryze lieden en anderen

zyn gevat, en jamraerlyk vermoord, met zulk eene

barbaarfche wreedheid, als de geeft des eerften

moordenaars , van den beginne af, ooit heeft inge-

blaazen , gelyk men kan zien in het Verhaal, dat

daarvan gedrukt is, hoewel het niet meer dan maar

een klein gedeelte onzer ongelukken bevat. Van

de geenen die overgebleeven zyn, hebben fommi-

gen de wyk genomen in de nabuurige Valeyen van

Frahkry'k; anderen hebben getragt zich te herftel-

len in eenig erfgoed van hunne Voorouderen, en

God heeft ons dermaate gefterkt , dat wy noch be-

ftaan, in weerwil der woedende aanvallen , die

men alle dagen op ons gedaan heeft. Intuffchen is

het zeker, dat wy, zonder onderfteuning onzer

Broederen, niet lang in deezen ftaat kunnen bly-

ven. Daar gy dan, Hoog Mogende Heeren, zeer

duidelyk ziet, dat men het op den Godsdienft ge-

laaden hebbe , van welken de Valeyen de heilige

bewaaring , ten allen tyden , gehad hebben ; dat

onze Bergen , byaldien het ons geoorlofd is dus

te fpreeken , een tweede Sim zyn , van 't welk het

lcht des Evangeliums is afgedraaid naar andere

plaat-
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£laatzen, en aan 't welk zeer veel gelegen is, op

dat de kandelaar ftaande blyve in een Land, waar

de dikfte nevelen der dvvaalinge noch blyven han-

gen ; zo twyfelen wy niet, of Gy zult uwen yver,

by deeze droevige omftandigheden , doen blyken.

Uwe Provintiën hebben , door eigen' ondervinding

geleerd , hoe zwaar het Roorafche jok weegt , en

deszclfs ondragelyke laft heeft ze eindelyk gedwon-

gen het aftewerpen , en zich in vryheid te Hellen.

De rampen , welke zy op andere tyden geleeden

hebben, doen ons hoopen op een heilig mededo-

gen met de onzen , op dat we door middelen , die

gevoeglykft gekeurd worden, geholpen werden.

Wy bezweeren U ,
Hoog Mogende Heeren , U te

willen verbeelden een Land , geheel doorweekt van

onnoozcl bloed ; huizen eerft geplonderd , daarna in

aflehc gelegd ; een goed aantal van Kerken te

zaamen vernield ; ingeoogfte graanen vervoerd of

verbrand door den vyand; de arme overgebleve-

nen, ten getale van verfcheiden' duizenden, zwer-

vende op de bergen , zonder ander dak , dan den

hemel, of onderftand dan van aalmoeflen te heb-

ben \ de arme gevangenen , zugtende in de gevan-

genjflen der Inquifiteurs ; eene menigte van kran-

ken, welke niet anders in 't leven fchynen geblee-

ven te zyn dan om te zugten en te weenen, ten

deele over het treurig herdenken van hunne verlie-

zen, ten deele het gevoel van hunne rampen, verdub-

beld door de uiterfte naaktheid en gebrek, waar-

toe zy gebragt zyn; eindelyk die geTchonden' Hei-

ligdommen, waar men niet anders hoort dan lafte-

rin-



354 II ï- BYtAAG TOT DE KËRKELi

ringen in plaats van heiligen lof, Gode toegebragt
.)

hÖfch gefchreeuw in ftede van heilige Gezangen:

waar Oieti niet anders dan heeften ziet , gebaard

door dat, van welk Johannes in zyn Openbarings-

hoek fpreekt,om de fchapen van den overften Her-

der te vericheuren , en de verfchrikkelykfte uitrus-

ting van dfen Vorft der duifterniflen om te beproe-

ven, of men het rookende lemmet zoude kunnen uit-

blus fchen. Gy verheugt U, door den zegen Gods,

in eene bloeiende vryheid , gelukkigen vreedc , on-

uitputbaaren overvloed , glorieryke achting ; en wy
zyn geftort in eene kvvynende flaverny , bloedigcn

oorlog, deerniswaardige armoede, en eenen fchan-

dclyken blaam. Dit onderfcheid belet niet , dat wy

de eer hebben van uwe Broeders te zyn. En als
1

zodanigen bidden wy, zeer vuurig en onderdanig,

U , Hoog Wegenden , het oog uwer ontferminge

op ons te (laan , en de behulpzaame hand te bie-

den, wel verzekerd , dat gy uwe oogen voor uw
vleefch niet verbergen zult. Jesus Christus
wagt , of gy hem , nu hongerig zynde , te eeten

zult geeven ; hem , nu dorftig zynde , zult dren-

ken ; hem , nu naakt zynde , zult klceden , en in

de gevangenis bezoeken. Geheel Europa heeft het

oog geflagen op het geen gy in dit geval zult doen.

Hebt medelyden met ons , Myne Heeren ; dat u-

we ingewanden rommelen over Jofef en zyne ver-

breeking ! Och , of gy moogt genieten den over-

vloed van alle Zegeningen , om den voorfpoed van

uwe Geflagten , de heerlykheid van uwen Staat

,

en de tegenwoordigheid des Heeren in uwe Ver-

ga-
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gaderingen te zien ! Wy bidden dit den Almagti-

gen uit grond onzer zielen, en blyven

HOOG MOGENDE HEEREN

!

UI. zeer onderdanige, zeer gchoorzaame en gene-

gen' Dienaars, de Predikanten, Ouderlingen en

andere geloovigen der verwoefte Kerken van Pic-

mo?it , en in aller naam

J. le Preux, Voorzitter. J. Leger, J. Pastor,

J. Michelin , D. Leger, voorheen of noch

Leeraars te Pinaffe , Lucem ,
Mancil, Angrogue,

en Clete. — G. Malanot, Gemeensman te S.

Giotmani , A. Giaer.o, Burgemeefter te Pra-

mol. — J. Laurenti, D. Engli, G. Bonetto,

P. Imbert, J. Cairus, G. Fantino, Ouder-

lingen en Diakenen te Cbeotti, Prat, Angrogne^

Lucem, Bobt, en Villars.

IV. B Y L A A G.

BRIEF VAN DE ALGEMEENE STAATEN VAN NEDER-
LAND AAN DEN HERTOG VAN SAVQYE , DE-

TREKKING KEBRENDE OP DEN LAATSTEN
REGEL VAN BLADZ. 84. IN DE VOORIGE

GESCHIEDENIS.

DOORLUCHTIGSTE HERTOG

!

TPVen Brief, welken het Uwer Koninglyke Hoog-

heid behaagt heeft ons te fchryven den 19

van
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van Grasmaand deezes jaars, ons eerft in Wyn-
maand ter hand gefteld zynde , hebben vvy niet

eerder daarop kunnen antwoorden
, nog onze er-

kentenis uitdrukken over de moeite, welke Uwe
Hoogheid heeft willen neemen , om ons te onder-

honden over haare aandoeninge , wegens den ftaat

der zaaken in de Valey van Luccrn, ten opzigte

der geenen , die met ons denzelfdcn Godsuienll

bclydcn. Wy zyn genoegzaam overtuigd van de.

goedheid en regtvaardigheid uwer Koninglyke

Hoogheid , om te gelooven , dat zy nog den eenen

nog den anderen geweld zoude willen aandoen

,

om onfchukligen te onderdrukken , of den Gods-

dienft , tegcns het woord , aan haare Onderdaancn

,

gegeeven, te vervolgen. Ook is het ons oogmerk

niet te fprecken voor misdadigers en wederfpanne-

lingen ; en men zal ons nimmermeer kunnen be-

fchuldigen, muitery begunftigd te hebben, onder

voorwendfel van ellendigen te hulpe te komen :

maar , gelyk wy in aanmerking neemen , dat 'er

geen Regter is , die niet misleid kan Worden door

de kwaadaartigheid def partyen , zo weeten Wy
ook , dat het eenen Prinfe , hoe verlicht hy zy

,

onmooglyk valle , alle de konftenaryen , waarvan de

menfchen zich tegens hunne vyandcn bedienen, te

ontdekken. Uwe Koninglyke Hoogheid weet, dat

zy, die zich als aanklagers opgeworpen hebben te-

gens uwe Ondcrdaanen der Valeyen van Piemont,

niet minder derzelver Vyandcn zyn , dan de geenen,

die hen veroordeeld hebben , en zich thans noch

van uwe wapenen bedienen om ze te vervolgen,

en,
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en , ware het hun mogelyk , uit te roeijen. Wy
zouden ons in deeze zaak niet inmengen, na den

ongelukkigcn uitflag der dienften, welken wy, in

onzen brief van den 17 der Grasmaand des voo-

rigen jaars , voor dat arme Volk gedaan hebben

,

indien wy 'er ons niet toe verpligt vonden, door

de gelykvormigheid van Godsdicnft , en door de

aandoening van eene noodzaakelyke Liefde , ja van

de menfehlykheid zelve ; en indien Uwe Koninglyke

Hoogheid ons bovendien niet noodigde, door haa-

ren laatften Brief, om 'er op te antwoorden, en

aan Haar te betuigen, dat wy zo verre zyn van

den opftand der Onderdaanen tegens hunnen wet-

tigen Vorft te willen begunftigen, dat zy zeiven,

voor welken wy , zonder daartoe aangezogt te zyn,

fpreeken, zich, van nu aan, alle mededoogen, en

alle voorfpraak onwaardig verklaaren, indien men

hen fchuldig vindt aan de aangetygde misdaaden,

en indien 'er overtuigende bewyzen zyn, die hen

kunnen doen veroordeelen door Regters, vry van

pirtydigheid en buiten alle vermoeden. Eene be-

tuiging , die , door ons geloofd zynde opregt te

zyn, ons moet dringen , om Uwe Koninglyke

Hoogheid nochmaals, zeer ernftig en hartelyk, te

bidden, gelyk wy tc vooren reeds gedaan heb-

ben, van de kennisneeming eener zaake van dat

gewigt te willen toevertrouwen aan Regters, wel-

ke de partyen met reden niet kunnen vvraaken

,

en dezelve te doen onderzoeken door zodanigen,

die niet afhangen van derzelver openbaare vyan-

den , welken dos te gevaarlyker zyn , dewyl ze zich

Y be-
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bedienen van een ingebeeld voorwendfcl van mui"

tery en opftand, om daaronder hunnen onbetame-

lyken Godsdienft-yver te bedekken , even als of

men , om een goed Kriften te zyn , verzaaken moeft

de eèffté beginfclcn van het Kriftendom, naame-

ïyk de Liefde en de Regtvaardigheid , ja zelfs de

Menfclilykheid. Wy gclooven zelfs, dat het van

groot belang zy voor de behoudenis van den goe-

den Naam , welken Uwe Koninglyke Hoogheid

zich verkrcegcn heeft van een goed ,
wys , regt-

vaardig en edelmoedig Prins te zyn , dat zy dus te

werk gaa ; gelyk ook voor de veiligheid Haarer

Staarten , dat zy zich volkomen verzekere van ;de

getrouwheid van een groot getal Onderdanen, die

hier van zo veele proeven aan de Prinfen, uwe

Voorzaaten , gegeeven hebben. Wy hoopen , dat

Uwer Koninglyke Hoogheid dceze wyze van han-

delen zal welgevallen , en dat zy , met de gehee-

1c waereld , bevinden zal , dat de bede , welke wy
Haar doen , zeer heufch en zeer billyk is , om dat

zy alleenlyk wordt gedaan tot regtvaardiging der

onfchuld, zo wel als tot beveftiging van den goe-

den Naam Uwer Koninglyke Hoogheid voor de

geheele waereld , en tot nut van Haare Staaten

,

welken zy van zulk een groot getal goede Ingeze-

tenen niet kan ontvolken, zonder zich het uiter-

fte nadeel toe te brengen. Hierom twyfelen wy
ook niet, of Uwe Koninglyke Hoogheid zal niet

nalaaten ons, zo wel als ieder een, te overtuigen,

van het geen zy in haaren Brief, waaraan wy ge-

loof gaven , begeert. Dit is alles , wat zy zeiven

vraa-
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Vraag» i dit is het gccne wy voor Hun en voor

ons verzoeken, en dat des te meer, om dat 'er

meufchen in de waereld zyn , die weetcn , dat de

Wetten niet minder bezorgd zyn geweeft voor de

behoudenis van 's meufchen leven , dan de Natuur

zelve , en dat men geencn niet kan venvaarloozen,

zonder decze geweld aan te doen. Het betreft hier

niet het leven van een byzondcr menfeh , maar den

ondergang van een geheel Volk , dat niet alleen

het leven, maar ook de nagedagtcnis van zyn on-

fchuld by de Nakomelinglchap zoekt te bewaaren,

't geen hetzelve ongelyk veel dierbaarder is dan

het leven zelf. Wy erkennen , Doorlugtigfte Her-

tog, dat wy eene zeer byzondere veipligting aan

U zullen hebben, indien het U behaagt, behalve

de redenen, die wy te kennen gegeeven hebben,

ook in aanmerkingc te neemen de zeer nadrukke-

lykc bede, welke wy doen ter gunfte der zodani-

gen* tot welker regtvaardiging de gelykvormigheid

van Godsdienft ons verpligt met alle kragt te plei-

ten ; en wy zullen het van ganfeher herten erken-

nen, wanneer Uwe Koninglyke Hoogheid ons de

gelegenheid zal doen gebooren worden, in welke

wy zouden kunnen toonen met welke genegenheid

wy begeeren te blyven, &c.

In 'jt Hage den 12 van

Slagtmaand 1663.

V.
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V. BYLAAG.
BRIEF VAN DE ALGEMEENE STAATEN VAN NEDER-
LAND AAN DEN HERTOG VAN SAVOYE , ENZ.

BETREKKING HEBBENDE TOT DEN LAAT-

STEN REGEL DER 86 BLADZ. IN DE VOO-

RIGE GESCHIEDENIS.

DOORLUCHTIGSTE HERTOG!

tTTy hebben, na den brief aan Uwe Koningly-

*y ke Hoogheid in Slagtmaand des voorigen

jaars , ten opzigte der zaaken in de Valeyen van

Piemont gefchreeven , met zeer veele blydfchap

verftaan de eerfte berigten van den Vrede , welken

het U behaagd heeft aan zulken Uwer Onderdaa-

nen te verleenen , die aldaar belydenis doen van

den Hervormden Godsdienft. Wy ftonden gereed

om dezelve U te betuigen, en Uwer Koninglyke

Hoogheid te bedanken voor de agting , welke zy

aan onze voorfpraake heeft willen bewyzen; wan-

neer wy gehoord hebben , dat het Verdrag , welk

aan dat arme Volk is vergund , hetzelve in veel

grooter onheilen ftort, dan het ooit ondergaan

heeft. Indien Uwe Koninglyke Hoogheid toelaat,

dat men haar uitleggingen geeft , zo ftrydig met

haare goedheid en regtvaardigheid, en zelfs met

de mening der geenen, die, onder uw goedvinden,

aan deeze bevrediging gewerkt hebben , kunnen

wy ons niet overreedeu , dat het oogmerk Uwer
Koninglyke Hoogheid zy onmoogelyke dingen van

haare Onderdaanen te vorderen , of te dulden , dat

me»
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men hen beroove van de vrugten eenes Vredes,

hun zo welmenend gegecven ; maar dat zy hun gee-

ne andere voldoening zal afeifchen dan eene on-

fchendbaare getrouwheid , eene volkomen gehoor-

zaamheid aan haare regtmaatige bevelen, en eene

hartelyke genegenheid voor eenen Prins , die in

waarheid de Vader zyns Volks is. Wy hebben U-

we Koninglyke Hoogheid , met zo vecle vuurig-

heid, gebeeden, van hen te willen verligten , dat

wy niet fchroomen te zeggen , ten uiterlten gevoe-

lig en zeer verpligt te zullen zyn voor het geene

zy zal believen te doen voor onfchuldigen, welken

de Gezanten der Zivitzcrfche Evangclifche Can-

toris, onlangs aan Uwe Koninglyke Hoogheid ge-

zonden, in geenen deele fchuldig aan de misdaad

van wederfpannigheid gevonden hebben. Het geen

wy voor hun vraagen, is niet 'anders dan het vol-

koomen genot van 't geene Uwe Koninglyke Hoog-

heid , hun by het verdrag heeft toegeftaan , en dit

is het , dat wy van ganfeher harten ootmoedig

bidden , als eene zaak , voor welke wy wel gaarne

de uiterfie verpligting aan haar willen hebben , en

als een aangenaame dienft, welke lynregt aan dce-

zen Staat, of wel aan onze Onderdaanen is bewec-

zen. Wy hoopen , dat Uwe Koninglyke Hoogheid

agt zal flaan op de vuurige bede, welke wy Haar

doen , en dat we , binnen korten , (toffe zullen heb-

ben, om haar daar voor dank te betuigen , en

Haar meer en meer te verzekeren , dat wy zul-

len erkennen, het geene Uwe Koninglyke Hoog-

heid , uit liefde voor ons , by die gelegen-

heid zal doen } wanneer wy haar blyken zullen

Y 3 kun-
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VI. BYLAAG.
VERVATTENDE DRIE BRIEVEN, BETREKLYK TOT D.E

88 EN 89 BLADZYDEN VAN DE VOORIGE KERKELYKE
GESCHIEDENIS DER WALDENZEN. DE EERSTE IS,

DOOR KAREL EMANUEL DEN 1 1. AAN DE WAL-
DENZEN, EN DE TWEEDE AAN DEN GRAAF VAN
BOCCARIA GESCHREEVEN, IN WELKEN HY
HUNNEN OORLOGSMOED EN TROUW , HEM
IN DEN OORLOG TEGENS DE GENUEEZEN
BETOOND, MET DEN VERSCHULDIGDEN
LOF BEKROONT—DE DERDE IS DOOR
DON GABRIEL, OOM VAN DEN HER-
TOG VAN SAVOYE, GESCHREEVEN
AAN DEN GRAAF VAN BOCCARIA

,

NA DAT DE WALDENZEN, IN

DEN OORLOG TEGENS DE RE-

BELLEN VAN MODOVI, ZICH

WEL GEDRAGEN HADDEN.

Aan onze zeer waarde en getrouwe, de Lieden,

zo uit de Valeyen Luccrn , Peroufe en St. Martin,

als uit de Kerfpelen Prarujfm, St. Barlhekmi en

„ De Hertog van Savoye , Vorft van Pie-

mom , Koning van Cyprus ,&c

.

„ Zeer waarde en getrouwe.

„ Naardien wy groot genoegen gevonden heb-

s, ben in den yver , en volvaardigheid der gee-

„ ncn

I. BRIEF.

Rocheplaitc.
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„ nen, die uit het midden van u, ons, laatfllce-

den , in den Oorlog tegen de Gemicczcn , tot

„ onze uiterfte voldoening gediend hebben : zo

„ hebben wy niet willen nalaaten, by dcezen,ons

genoegen daar over aan u te betuigen, en u te

„ verzekeren , dat wy de ontvangen' dienden in

een byzonder aandenken zullen bewaaren, om u,

in alle gevallen, de uitwcrkfels onzer Koningly-

„ kc befcherming te doen ondervinden; gelyk de

„ Intendant, Graaf van Boccaria, u, in het by-

„ zonder, hiervan verzekering zal geeven ; wicn wy
ook belaft hebben onze raecning aan u breed-

„ voeriger te verklaaren, en aantekening te hou.

„ den; zo van uwe gefncuveldc als gevangen' Be-

„ vclhcbbcren en krygsknegten , om 'er ons verflag

„ van te doen; ten einde wy gefchikte maatregc-

„ len ten hunnen opzigtc mogen neemen. Intiis-

„ fchen zal deeze u verftrekken tot een verzeke-

„ rend getuigenis van onze voldoening en genoe-

„ gen. Wy bidden God, dat hy u tegens alle on-

„ heilen behoede. Turnt, den 5 van Slagtmaand

„ 1673.

(was getekend)

KAREL EMANUEL.

II. BRIEF.
„ Myn Heer den Graafvan Boccaria, Raadsheer van

,, den Staat , en Intendant Generaal der Valeyen.

n Myn Heer, en zeer Waarde.

„ De Lieden uit de Valeyen Luccrn &c. heb-

Y 4 ben
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„ ben ons zo wél gediend, dat wy ons genoegen

„ daar over willende toonen , deezen nevensgaan-

„ den brief, aan hun gefchreeven , u toezenden,

„ ten einde gy hun doedt begrypen,en zeer breed-

„ voerig verklaart , het welgevallen , dat wy in

„ hen gevonden hebben , en hun verzekert, dat

„ wy altoos
,
op eene byzondere wyze , aan hun-

„ ne genegenheid zullen gedenken. Ter dcezer

„ gelegenheid , zult gy aantekening houden van

„ hunne Sevelhebberen en krygsknegten , zo die

„ gcfneuveld als gevangen genomen zyn, om 'er

„ ons berigt van te geeven, op dat wy, ten dien

„ opzigte, gefchikte maatregelen kunnen neemen,

„ Voorts laaten wy aan u over , al het geen gy

„ noch daarenboven, ten bewyze van de voldoe-

„ ning, welke hunne Bevelhebbers en krygskneg-

„ ten , niet alleen door hunnen yver en dapper-

„ heid, maar ook door hunne getrouwe dienften,

„ ons gegeeven hebben , zoudt kunnen zeggen.Wy
„ bidden onzen Heere, dat hy u bewaare. Turin

„ den 5. van Slagtmaand 167a.

(was getekend)

KAREL EMANUEL,

(onder Irond)

Buonfiglio.

lil,
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III. BRIEF.
Bevel van Don Gabriel van Savoye, ten voordcc-

le van de Imvooneren der Valeyen.

„ Don Gabriel van Savoye , Marquis van

„ Rive, Algemeen Bevelhebber van de Le»

„ gers zyner Koninglykc Hoogheid, en Ge-

„ neraal over de Ruitery.

De Officieren uit de Valey van Lucern, hier

„ onder vermeld, hebben zulken yVer betoond by

», voorkomende gelegenheden, en byzonder ten ty-

de der beroertens dcezer Provintie , dat wy ons

„ verpligt gevonden hebben, hun hiervan een ge-

„ tuigfehrift te gceven , op dat het zelve , wan-

„ neer zy zyner Koninglyke Hoogheid ergens ten

dienftc ftaan, hun te pas koomc. Zy zyn by

„ aanhoudendheid zeer zorgvuldig gewéeft om bly-

,, ken van hunnen yver te geeven; waarom wy,

„ uit kragt van het gezag , ons door zyne KÖhing-

„ lykc Hoogheid verleend, aan de bovengenoem-

den , en hier onder vermelden , het draagen van

„ wapenen toeftaan, onder voorwaarde, dat ze de-

„ zeiven niet misbruiken. Wy beveelen dan alle

„ de geenen , die van ons , als Legerbevelhebber

,

s , afhangen, en bidden anderen, hun, wegens het

draagen deezer wapenen , geen ovGrlaft aan te

„ doen, nog toe te laaten, dat hun eenige over-

„ laft , regelregt of van ter zyde , onder welk een

voorwendfcl zulks zou mogen gefchieden , ge-

„ daan werde. Alzo is de wil van zyne Koningly-

v ke Hoogheid, en zyn Bevelhebber verzoekt, dat

Y 5 men
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„ men dit in deezer voege, in agt neemc. Ge-

„ geeven te Mondovi, den 29 van Hcrfftmaand 1681,

VII. B Y L A A G.

EENE ACTE , DOOR. KONING WILLEM DEN III , GEGEE,
VEN AAN ZEKEREN OFFICIER, OM ALS KAPITEIN
EENER COMPAGNIE ONDER ARNAUD TE DIENEN.,

WAARUIT BLYKT , DAT ARNAUD, WAARLYK, CQ-
LONEL VAN EEN REGIMENT IN KONING WIL-

LEMS DIENST GEWEEST IS. DIT STUK HEEFT
BETREKKING TOT HET GEEN WY IN DE
VOORIGE KERKELYKE GESCHIEDENISSEN

DER WALDENZEN, BLADZYDE 198

GEZEGD HEBBEN.

WILLIAM. R.

„ GUILLAUME Troificme, par la grace de

,, Dieu, Roi de la grande Erctagne, de Fran-

„ cc, & Ülrlanch, Défenfeur de la Foi , 6vC.

ï, Qalut. Nous repofans fur vötre fidelité, cou-

„ ^ rage & bonne conduite, Nous vous confti-

„ tutions par ces prefentes Capitaine d'une Com-

pagnie dans le Regiment d'Infanterie a nötre fer-

„ vice, dont Henri Arnaud , Pafteur Vaudois,

„ eft Colonel. Vous aurez donc foin de la dite

„ Compagnie, en exercant dans 1'art militaire les

„ Officiers, óc les Soldats dicelle; Vous ferez aufli

,, vos eflbrts de les tcnir en bon ordre & difci-

plinc, & Nous leur ordonnons de vous obéïr &
„ de vous confiderer comme leur Capitaine, &
„ Nous vous enjoignons de fuivrc les ordres, que

„ vous
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„ vous recevrez de notrc part, ou de celle de vo-

„ trc Colonel, ou d'aucun autre de vos Officiers

fuperieurs felon les regies de la difcipline mili-

,, taire , & en conlequence de la confiance, que

„ Nous vous témoignons par ces prefentes. Don-*

„ oé è la Ilaye lc 14 jour de Mars 169c (*) , cc

„ de notrc regnc le troilieme.

„ De par lc Roy

„ NOTTINGHAM,
vnr,

(*) Dit laatfie cyffergetal was zo uitgedeeten in de Mc van

Koning Willem, dat men heeft moeten giffen, wat 'er ftondt.

Ik dagt eerfr, dat ze, in het jaar 1690, gegeven was. Willem

kwam toch, in het begin van dat jaar, uit Engeland in Holland

over; gelyk byzondcr bekend is uit het levensgevaar, dat die

Vorfl op de Hollandfche Wal liep, wajit toen hy in dc Blaas

kwam, en men oordeelde, dat twee uuren roeijens hem aan Land

zouden kunnen brengen, ging hy, der Zee moede zynde, in eene

ppen Boot zitten, maar door milt en ftorm doolde hy, ruim zes-

tien uuren lang, eer hy behouden aan Land kwam. Edog dac

ten tyde deezer ovcrkomflc des Konings deeze Acte niet gegee-

ven zy, bleek my wel haait, wanneer ik de jaaren zyner Re-

geering berekende, het geen toen niet het derde, maar het eer-

fte was. Ik belloot dan, dat de Me li) de maand van Maart des

jaars 1692, door Koning Willem, toen in den Haag zynde, was

afgevaardigd , waarin ik door 't verhaal van Burnet gefterkt

werdt, die ons berigr, dat de Koning in die maand uit Engeland

naar Holland ovetftak , om klarigheid te maaken tot een vroegen

veldtogt. Ik heb deeze kleinigheid niet over het hoofd willen

zien, om dat daaruit blykt, dat Koning Willem, Arnauct

niet verheeven heeft tot dien aanzienlyken poft, dan na dat hy

uit zyne veldtogten met den Hertog van Savoye duidelyk gezien

hadde, hoe zeer die Leeraar zulk eene bevordering waardig wa-

re» — Een aanzicnlyk Heer in 's Haag: heeft, op myn verzoek,

alle
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VIII. BYLAAG.
EEN GETUIGSCHRIFT DOOR DE LEERAAREN DER VA-

LEYEN AAN H. ARNAUD EN ZYN HUISGEZIN, BY
HUN VERTREK VAN DAAR , GEGEEVEN ; BE-

TREKKING HEBBENDE TOT HET GEEN IN

DE VOORIGE GESCHIEDENIS, BLADZ. 208,

REGEL 7 VAN ONDEREN , GEZEGD IS.

Wy Leeraars der Waldenzen, Ouderlingen der

Evangeliefche Kerk te St. Jean,tn Bcftier-

ders der Valcyen van PÏemont , verklaaren en ge-

tuigen, dat de Heer Hendrik Arnaud, zoon van

wylen den Heer Franciscus Arnaud , afkomftig

uit de ftad Ambrun in Danphinó
, oorfpronkelyk

een Plemoniesfch is, alzo hy de Zoon is van wy-

len Juffrouw Margareta Gros , gefprooten uit

een doorlugtig cn adelyk Geflagt , welk eertyds

zyn verblyf hield t te Dromer in het Marquifaat

van •Salazzo. — Welke in zyne vroege jeugd op-

getrokken is in de Schooien van deeze Valeyen,

om de eerfte befchaafde Weetenfchappen te lee-

ren

:

alle moeite aangewend, om de Origintele ABe, door Koning Wil-

LEM eigenhandig ondertekend, magtig te worden, en 'er my een

Affchrilt van te zenden; dan, na lang vrugteloos zoeken onder de

aldaar bewaarde Acten,dooi dien Vorft aan Officieren gegeeven , is

hein ingevallen , dat ze in de Kanfelary van Engeland heruiten

moet, en dit is klaar genoeg, als men op liet jaartal let. Die

filonarch gaf ze toen , niet als Stadhouder van Nederland

,

maar als Koning van EngcL.nd. De ABe, welke Arnaud van

liem ontvangen heeft , hebben 's Mans Nakomelingen onder d?

noch by hen heruftendc rapieren ook niet kunnen vinden. Wer

gens deeze redenen heb ik dit gebrek vergoed door het boven me-

degedeelde ftuk , dat aan het oogmerk genoeg voldoet,
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ren : vervolgens is hy gezonden naar de Hooge

School van Bazel, om zyne Letteroefeningen aldaar

voort te zetten, genietende van den weldaadigen

ondertand , welken de doorluchtige Regeerders

van dat Canto» goedgunftiglyk hebben willen ver-

kenen aan onze Studenten : van daar is hy getoo-

gen naar Holland , en op de Hooge School van

Geneve terug gekomen , om aldaar zyne letteroe-

feningen te eindigen. Hierna is hy met den Heer

Willem Malanot, tot Leeraar aangenomen door

onze Synode , in den jaare 1670. De Bediening

der Kerke te Maneil en Macel is hem vervol-

gens, in de eerfte plaats, toevertrouwd, cn daar-

na die van verfcheiden' anderen der voornaamfte

Gemeenten in onze drie Valeyen , zynde die de

laatfte daar hy thans Leeraar is , cn welke hy

verpiigt is te verlaaten tot onze groote fmert , ter

gehoorzaamheid aan de bevelen zyner Koninglyke

Hoogheid. Deeze fcheiding , welke ons berooft

van zyn nangenaamen en zeer nuttigen dienft, valt

ons zo gevoelig , dat wy het niet kunnen uitdruk-

ken. Uit dien hoofde moeten wy ook, onder het

getuigen van onze fraert deswegen , aan elk en

een iegelyk verklaaren , dat zyn yver overal byzon-

derlyk uitgeblonken heeft in de waarneeming zy-

ner bcdieninge,zo wel als in andere gelegenheden,

die voorgekomen zyn , om de eer van God te be-

vorderen ; hebbende hy en zyn Huisgezin , beftaan-

de uit vier zoonen, en twee dogters , nevens Juf-

frouw Margareta Bastie, zyn Huisvrouw, ins-

gelyks gefprooten uit eene der oudfte en voor-

naam-
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naamftc Geflagten van dit Land, altoos gegeeveri

een ongemecne ftigting onder ons. En , uit hoof-

de der liefde en agtinge, die wy voor hun ailen heb-

ben opgevat , brengen wy hen met onze vuurigfte

gebeden voor den Heere, op dat hy ons de gena-

de bevvyze van alles zo te fchikken , dat wy de

vertroofting kunnen hebben van hem , na verloop

van eeitigcntyd, in ons midden weer te zien: en j

uit dien hoofde hoopende , dat de tyden verande-

ren zullen , hebben wy Hem geen volledig affcheid

gegeeven , maar behouden aan ons het regt van Hem
in ons midden té herroepen , alzo hy altoos een

Leeraar onzer Kerke geweeft is. Intuffchen bid-

den wy den Almagtigen , dat het Hem behaage

hen te geleiden en overal te bewaaren, waar zyne

goddelyke hand hen zal brengen. Gedaan in de

bovengemelde plaats van Si. Jean in de Valey van

Luccm , den van Oogftmaand des jaars 1698.'

D. Leger, G. Malanot, L. Bertin , J. Ja-

hier , B. Jaiiier, R. Reinaudin, Predikanten

der JFüIdcnzer Gemeenten te Ephi, Angrogne, Ma-

cc/, Praniol , Si. Germain, en Prah in de Valey

Si. Martin. — B. Belione Capine , M. Bas-

tie , Lieutenant en Rekenmeefter, D. Parissa ,

D. Daenna, Ouderlingen.

(Laager ftondt.)

Wy uitlandfche Leeraars van Zzvitferland en Ge-

neve, dienft doende in de Gemeenten der Valey'

van Lucern, beveiligen, met een zeer groot ge-

noegen , dit tegenwoordige Getuigfchrift , gegee-

ven
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ven ten voordeele van den Heer Arnaud en zyn

Huisgezin, wat den geheelcn inhoud aangaat. Wy
zyn zeer geftigt geweeft door het gedrag van Juf-

frouw Arnaud en haare Kinderen , en hebben van

dezelve duizend blyken van vriendclykheid, zints

onze aankomft in dccze Valeyen , tot heden toe

ontvangen. Wy bidden God vuurig van hen te

willen geleiden op hunne reize , welke gemelde

Juffrouw gereed is met haar Huisgezin te doen.

Gedaan te Glos, den 28 van Wynmaand des jaars

1699. J. Seneeier, J. de Coppet, J. du Bois,

P. P. du Toit, P. Bud, Leeraars van de Ker-

ken de la Tour, Si. Jean, Bobt, Rocbeplatte, Pra-

ruftin , en Villcjcifche.

IX. B Y L A A G.
BRIEF VAN DE ZWITSERSCHE EVANGELISCHE CAN-
TONS, AAN HUN HOOG MOGENDEN, DE ALCEMEE-
NE STAATEN VAN NEDERLAND , BETREKKING
HEBBENDE OP BLADZ. 229 IN DE VOOrvIGE

GESCHIEDENIS.

HOOG MOGENDE HEEREN, ENZ.

Nademaal Wy van onze lieve Geloofsgenootcn

,

de Imvooners der Picmonteefchc Dalen , tot

ons leedvveezen en mededogen onderrigt zyn ge-

worden , hoe dat , door het indringen van Paap-

fche Priefteren, het verrigten van hunnen Gods-

dienft Hun bezwaarlyk wordt gemaakt, dat zelfs

in de Valey van Peroufc en Pragelas geene Be-

dienaars van het heilig Evangelie meer worden ge-

duld
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duld, en dat men aan Hun den Godsdienft van

haaren Land-Vorft, in weerwil der aloude vryheid

en onlangs verkreegen hcrftelling , wilde vergen

en opdringen : zo hebben wy ons te binnen gebragt,

hoe Uwe Hoog Mogende», volgens hunnen godza*

ligen yver voor de eere Gods , en uitbreiding van

het heilig Evangelie , de noodlydende Belyders van

ons allerheiligft Geloof, tot derzelver verloiïing en

vertroofting zo hartelyk indagtig zyn , en wy , derhal-

ven , volgens den fchuldigen pligt der liefde jegens

gemelde onze Geloofsgenooten in de Piemonteefchc

Dalen ons niet onttrekken kunnen , Uwe Hoog Mo-

genden , zo als by deczen gefehied , 2eer ernfte-

lyk te verzoeken , dat dezelven gelieven hunne

goede dienften by zyne Koninglyke Hoogheid, den

fieere Hertog van Samye^t zy by de, volgens ge-

rugt , ^arjftèandÈ Vredehandelingen , of wanneer

dezelven hunnen voortgang niet mogten hebben,

ünderzins daar hccnen'aan te wenden, dat de vooi'-

iehreeven goede Lieden niet alleen in hunne alou-

de vryheid van Godsdienft niet worden benadeeld

,

maar tot de vrye oefening van denzelven weder-

om werden herfteld. Uwer Hoog Mogenden groot

vermogen by zyn Koninglyke Hoogheid beneemt

ons, ten opzigtc van een gelukkigen uitflag, allen

twyfel ••, en de- groote God is onfeilbaar een ver-

gelder van deeze betoonde genade. En wy bid-

den zyne Goddelyke Almagt , dat dezelve U Hoog

Molenden in altóós bloeiendcn voorfpoed en zege-

ningc wil bewaaren. Gefchreeven den i van Win-

termaand 1711.

EINDE.














