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JU k ben de schatting- mijner hulde nog schuldig

aan de nagedachtenis 'aan eenen. waardigen man,

\ die mij wel met zijns bijwndere vriendschap en

>> briefwisseling heeft willen, vereeren, JJe eerwaar^

dige heer Carolus Nerincxs ^ Missionnaris m
V"* IVoord - Amerika , overleden te S-* Genoveva i»

den sLacU van Missouri, op den %2^ augj/stus i^^^"^

^ Ihse aposlolisehe man vallet België- ,. zijn v(»-.

^derland^ teen de omwentelingen j,. die gekset Eu-

^ ropa geteisterd hebben y ook dat schoon en goè-

^vruchtig landgeheel v^an gedaante deden veranêercn ^

^\ij veilcoos eene vrijwillige bullingscho'p boven d&

f bezoedeling veta zijn geweten en mvtrolc naar Keu-

^ tuckij in Nooïd - Amerika > hetwelk hij hijna^ 2J>

'^ j^aren j, door aposlolisehe deugden,, opbouwde i/a

^het allerheiligst Geloofd Mij en, den ee/w- Aeei^
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Badin j die te regt aïs de stichter des Bisdoms van

KeiiLuckij han beschouwd worden j hadden met hxin

beiden een land te bedienen j uitgestrekter dan ge-

heel Fraiikrij.k. Kr waren j bij de aankomst van

den heer Nerinckx , niet meer dan drie kerken en

de Catholijken van dat uitgestrekte land waren in

al dcszelfs gedeelten verspreid, JDe heer Neuinckx

ondernam de moeijelijkste en gevaarlijkste reizen

o.n alle de verschillende kuloni'én te bezoeken , om
er de heilige geheimen van onzen Godsdienst uit

ie oefenen in gewone huizen , alle morgens hoor'

de hij biecht. Zijne onderrigtingen waren een-

voudig doch treffend en bijna altoos vergezeld van

overvloedige zegeningen der genade.

Getroffen door de onbetamelijkheid der uitoefe-

ning van den Godsdienst in huizen en kamers die

iot allerlei gebruik gebezigd wierden j poogde hij

alle Catholijken welke hij bezocht j, op te wekken

iot hulpvaardigheid in het bouwen van kerken^

met bijvoeging van het noodige land tot onderhoud

der Priesters, God zegende de pogingen van zij»

nen ijverigen dienaar. Hij verkreeg onderscheide-

ne landhoeven j en tien herken zijn in Keiittickij

aan kern hare bouwing verschuldigd j. benevens vijf

of zes kapellen in de kloosters der religieuzen ^

welker stichter hij was en welke hij Vriendiunea

van Maria aan den voet des kruises noemde ^ en

Welke kloosters almçdç aan hem het aanwezen te

danken Jiebheiu



Tett eîndè ztjne TcerKen en Tcapeïïèn van de èè'*-

noodigde zaleen tot dén H. Dienst te t^orzien ,,

endentam hij tweemalen de reis. naar Europa y e/z,

ook deze pogingen deed. de- Voorzienigheid, op eefie

ziglbare wijze , boven verwachting , slagen / het

nog godvruchtig België deelde riikelijk vaji zijne:

schatten^ mede j aaru den. apostel der arme Ame*

riUaansche KerJc _, dien het zich beroemd voortge-^

hragt te hebben,^

Bewo?îâerenswaardîg bovenaf is dh stichting der

Vriendinnen van MÀrxiA , die onzen zaligen vriend

volgens de getuigenis dés BisscHops van Kculuckij:

bij zijne diocesanen in een dierbaar aandenken zal

àoen blijven. Deze godvruchtige maagden ^ welke:

àe geregetdkeid en gestrengheid der eerste Christe"

nen doen herleven 3 zijn reeds ten getale van. meer-

dan honderd j in zes verschillende huizen of kloos-

ters verdeeld in verschillende streken dés BisdomSé.

U'eze Wonnen houden schoten en geven in hare

hnizen jaarlijks aan meer dan 200 arme meisjes

ee:ie christelijke opvoeding j en de Missionnarisseii

zend.t:n gewoonlijk de meisjes, welke tot de eerste

H. Coinmwiie moeten vooj-bereid worden j_ tot dat

einde naar deze kloosters^

De Aeer Nerikckx die zich zeer eenvoudig kleed''

de- en een geètreng verstorven leven leidde, heeft

denzelfden geest aan zijne religieuzen ii\geL)oezemd',

Mare kleeding en levenswijze duiden de grootste op^



VI

moede aan , gelijk mede have kapellen , die eclUer

op eene zonderlinge wijze geschikt zijn ter hcvor-

diiing der godsi'rucht. De diepe eerbied jcts^cna

het allerheiligste Sah'anient ^ welke den eerw. heer

Nerinckx tot een voorbeeld der Priesters maakte,

d.ed hem echter eene soort van ecnçoudigc pracht

ten toon spreiden hij alles wat betrekking heeft

tot de H, Offerande , welke , als het mogelijk was ^

hij dagelijks opdroeg.

De Bisschop i>an Kentuckij schrijft ^ dat hij

nooit een Priester gekend heeft die zoo doordron^

gen was van eerbied en liefde jegens de allerhei-

ligste Maagd Maria, als den zaligen Nerinckx.

Ook zijn de nachten van donderdag en vrijdag,

door de Vriendinnen van Maria bijzonder toegewijd,

aan de herstelling van den smaad welke de Heer
in het grootste ge/ieim zijner liefde door de on--

dankbaarheid der menschen wordt aangedaan , ter-^

ix'ijl zij hare stilzwijgendheid alle half uren on-

derbreken door een kort gebed aan den lijdendea

Jesüs en zijne bedrukte Moeder.

In alle kerken welke de heer Nerinckx bedien*

de j vestigde hij de broederschappen van den Ro-

zenkraus en van den Schjjpulier en bijna alle Ca-

ihoUjkefi y zoo mans en vrouwen als kinderen de&

Bisdomsy zijn als leden dier broederschappen i&~

gesclirepçn^
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De eerlied weïhe de heer Nerlnckx de overle^

denen toedroeg
_, deed hem een heiige zorg çoor

de betamelijkheid der kerkhoven dragen: in hei

midden derzelve bevond zich een groot kruis met>

een hek omgeven en aan het hoofdeinde van ie-

der graf is mfde een kruis geplaatst, Be regel

zijner religieuzen vordert dat zij dagelijks met ha~
re scholieren zich processiewijze naar de graven
harer zusters begeven

_, ten einde er te bidden voor

de rust harer zielen. De heer Nerinckx had van
het Opperhoofd der Kerk groote aflaten verkre-

gen voor alle Missen der overleden die in zijne

kloosàers zouden gelezen worden j en er gipig

nooit eene week voorbij , of hij las er tot dat

einde.

Zijne liefde tot de eenzaamheid was zoo groot
dat hij nooit iemand „ zelfs zijnen Bisschop ^ niet

bezocht
j, ah het niet noodzakelijk was voor de

belangen der Missie af zijner Religieuzen.

Een heilige en stichtelijke dood moest natuur-

lijk op een zao stichtend en heilig leven volgen .-

op een zijner moeijelijkste riezen ^ aan de uitoefe-
ning zijner H. Bediening verboJiden , kreeg hij de
ziekte die een einde aan zijn dierbaar leven maakte.
De kolonie zijner Nonnen^ die hij naar den Staat
van Missouri gezonden had ^ en die meer dan i3o
mijlen van zijne woonplaats verwijderd was , zijn-

de ^aan bezoeken, keerde hij ^ na eenige dagen
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in kei i^rblijfder heilig* maagden te hebben door»^

gebragt y naar S.*- Louis terug ^ om zich vandaar

weder naar zijne gewone verblijfplaats Loreilo ts

h?gei>€n. Te S»*^ Louis had hij een gesprek met

een Indiaansch opperhoofd , die hem beloofde eenl^

ge dochters van zijn volk te zanden ^ ten einde

door zijne religieuzen opgevoed te worden. De
go?.de [Voorzienigheid wilde hem vóór zijnen dood'

nog deze vreugde scheTiken j en zijne hoop ver-

sterken j dat deze religieuzen aan de uitbreiding

d^s Geloofs onder de Indianen zonden bevorderlijk

Z'jn. V^an S.t Louis vertrokken zijnde j hield hij^

9til bij eene kleine kolonie van zeven of acht ca-

tholijke huisgezinnen j die sedert twee of drie ja-'

pen geen Priester gezien hadden en welke Idj den

bijstand van onzen H. Godsdienst toediende. Hij

verzamelde hen bijeen j hoorde hunne biecht j on-^

derrigtie heri > droeg het H, Misojj'er voor hen

op en versterkte hen in het allerheiligst Geloof.

De goede gezindheid dezer Calhotijken bewoog

Ivem tot het openen eener inscJirijving voor den op-

bouw eener kapel: dezelve bedroeg ruim 900 dol-

lars _, door de aanwezendeii bijeengebragt en waar-

in de heer Nerinckx zijn aandeel gaf Vermoeid-

heid 3 gevoegd bij eene buitengewone gr00te hit-

te ^ veroorzaakte hem de koorts: alle aangewen-

de middelen waren vruchteloos ! Den 9" dag ont-

ving hij des morgens te. g ure de laatste heilige

Sakroioenten en des namiddags te 5 ure gaf hij

,
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mei voîîcomene onderwerping aan den goddeïijken

wil, zonder eeiiigen doodstrijd te gevoeltn zijne

schoone ziel in de handen zijns Heeren oi^er.

De Nonnen van Loretto hebben het lijk van
haren vaderlijken stichter van S.t Genoveva , aU
waar hij ien huize des Pastoors gestorven is

,

doen afhalen en op het kerkhof van haar kloos-

ter ter aarde besteld.

Toen deze waardige man voor de laatste maal
zich in Wïerland bevond en ik het geluk had
hem meermalen te spreken , ^elfs nog op den dag
van zijn vertrek, h^eft hij mij een handschrift

toevertrouwd j hetwelk mij altoos eene dierbare

gedachtenis van den waardigen man zijn zal.

Daar in hetzelve veel belangrijks gevonden
wordt , inzonderheid betrekkelijk de door hem ge-
stichte religieuzi^n, heb ik gemeend onze land-
genooten geen ondlenst te doen, door het2elve in

druk uit te geven, en wel als een stukje der
Mengelingen.

Bij dit handschrift bevondt zich een brief des
Bisschops van Kentiickij aan zijne Belgische wel-

doeners. Dezelve is in hel fransch geschreven,
doch ik heb ook eene vertaling deszrlven op het

stuk van den keer Nerinckx laten volgen.

Ik heb in de vlaamsche spelling en in den stijl

van het opstel mijns zaligen vricndsgcene veran^



deririg willen makeji. De lezer ontifongt hetzelçs

zoo als het , geheel door de hand des waardigcn

mans j geschreven is.

Overigens moet ik hier nog biji'oegen , dat de

heer Nerinckx bij zijn testament aan zijne Eu'

ropeaansche bloedverwanten en vrienden 'alle soor-

ten van geestelijke zegeningen toewenscht en zich

in hunne gebeden aanbeveelt — en dat de Jüs-^

schop van Keniuckij a^ndeneerw. /teer Nerinckx >

Pastoor Ie Loaden , schrijft .- * spoor om de liefde

n Gods de vrienden van uwen broeder aan ; op^

m dat zij diens uitmuntende stich/ingen en dem

m armen Bisschop van Kentuckij niet vergeten.'*

Zoosduinen j den 1 li^^^ juW] iQ'i5.

J. G. LE SAGE TEN BROEK*



.0. L* Heere Remelraerf, ia

twee macnden en vier dagea

Tau Loretto tot Lunden»

BEMINDE BLOEDVERWANTEN en VRŒNDENI

B,uyten allen schyn en verwagiinge my wederom

in mJu geboorteland onder UL. hevindeude (im-

mers mjne XdLeisie J^aenivel scheen onze onimoelinge

wel tot den grooteu dag des Hceren in het dal van

Josaphat te venvyderen.) Ik ofi'ere ÜL. mjn eer-

Liedig respect hy brief; mits ik zeker het geluk niet

gaen hebben UL. alle een personeel bezoek af ie

leggen ; nijne bezigheden en de korihjd van mya
vertoeven stellen deze hindernissen aen deze pligt , di»

ik met zoo vele voldoeninge zoude wenschen te kwy-

ten. Begeirig , ak ik UL. kenne , om iets we-

derom te vernemen , dat UL. godivrugt opweecke

,

uwen iever aenmoedige , UL. neergedrukte hertea

verkwikke , berydwilliglyk gaen ik UL. mededee-

len het geringe dat ik heden bezitie ; ik wete,dat

gelyk de insecten of klyne dierkens dikwils de aen•

dagt verwecken van de meest vernuftige der na-

tuerkonde, zoo ook
,
ja meer zelfs , den godtlieven-

den geprickelt word door begeirte en vermaek ia

alles te hooren of te lezen dat eenigerwyze de glorie

tan zyuen Godt , de eere van zyneu dienst of het

bovennatiierlyk belangen van zynen medemen^ck

mag aengaen , schyne dit ook klyn of groot.

Alzoo ik reeds verschydc naacl heb geschreven ea

nu eu daa oaze klyuc bezoaderhedea hebbe M^eds»
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igeclecît, welke ik dog niet wete of ze ÜL. alle leï

haKcL zya gekomen, zal ik misscliieu in dezen brief
j

tlie ikj koewei zonder eenig order of gevolg ,schrj-

\e , Kommlge reeds andermael gemelde voorvallen

x)udauks laeten invioejien. Wat voorheen is gewerkt

zal ik kier niet herhaelen om hel verdriet te ver-

,nijden ^ en om koriliyds wille gacu ik ook over

verschyde, zelf wel de aendagt weirdige voorwer-

|)eu 5 dio ik hope eerlang van bokwaenn^rc pennen

in welgeschikie boekdeelen aen de aenkomende

geslagie te zullen aengel>oden worden ; daerom

stappe ik over de lange rjze van onzen zeer agl-

baeren Bisschop na Dérli-oit en de Canada, de ge-

steltenis van hel nieuw Bisdom van S.* Loujs in de-

.Louysiana met de kosibaere werkingen dier vot-

schyde ieverige Zendelingen en hel verhael van de

aiidere opregtingen in alle de andere Staeien j hoe-

^Vel ik wensche een heknoopt denkbeeld te geven

van hel geheel voor de geuo die misschien allen het

vorengemelde niet bezitten. Onlfangi dan in cene

rouwe forme het gene ik zonder order in myne

ikZemora^ïc^ aangeteekent viadcj en gelieft té oni-

schuldigeu wat onwelendhyd of gebrek, tegen wil
,

ÜL. berispinge weirdig mogte voorbrengen. Ik zal

gedenken dat ik aan vrienden schryve, wiens lief-

de toegevende is.

Ik bevinde , dat eenen \'an UL, caiholyke en wy-

fe ieveraei's een uyiireksel gegeven heeft van eenen

myner iaesie brieven fa); ik pryze zynen mocd"^

(«) Zk Godsdie nslpr'.itrid^ ïll« Deel, >l. 7 a.
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welken ik deuke louter voor Godt te zjn , mner

ik bidde hem niet ondanks te nemen , dat ik hem

verzoeke van te gelooven , dat de teekenen van eer-

bied en lof 5 die hy hier en daer aen mynen naeni

a'envoegd , gansch onverdiend zyn en teenemael my-

nen persoon ontoepasselyk j ik •vvensche hem voor my
en met my den grooten Godt te bidden , dat het gene

hy meynt eenigsints tot myne eer te strekken in dea

dag van het scherp onderzoek niet mag gevoiidea

worden even zoo zeer ie dienen om my te be-

schaemen.

Ik vange myne verhaelen aen. Den tweeden «on-

dag van de maend augustus 1819 was de cathé-

drale kerke van S.t Josepli lot Bardstown geconsa-

creért met groote plegtighyd en sligtinge door dea

legenwoordigen en eersten Bisschop Benedictus Jo-

Sephus Flaget, gebortig van Riom, omtrent Cler-

inont , verzelt van zyne Clergie en Seminaristen

,

•in het bywezen van misschien vier duyzend aea-

schouwers van allen slag, rang en professie. Deze

kerke (^aj , die fraey is, van merkelyke grootte,

bekwaem om circa 45O00 persoenen te vervatten,

en die omtrent 20,000 dpll. kost, zegt 60,000 gis.,

was begonst iii 18 17. Ik heb 'er UL. het plan vaa

afaezonden, als ook van het seminarie daer aen-

'gevoegd, waer in heden i6 theologanten woonen;

dit is het groot seminarie, waer de Priesters en

andere geweyde samenleven met den Bisschop , wiens

(a) De cathédrale hoewel den godsdienst 'er in geschied , ie

-erre \an geëyndigd te \fe/.en ; aataer» , bigUl»el€fl ,
Orgel , kloc-

k«B , &c- zya oog Yeriiejschlt
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apprtement in eene kamer l>estaret , hebbende zyii

bed in eeue ^ïcove. Op de zelve wyze is den Bis-

schop Coadjiiior , ïlliisi. David, gelogeerd. Dit se-

minarie was gebouwt op deze wjze; een leekea

onder de Trappisicn , horologicinaker van beroep,

naer dat de Trappisten 4.e rug waren gekeert na Eu-

ropa , was in America geWeven , zette zjnen stiel

voort tot Bardstown j hj gaf zyn gedagt te kennen

bj mond in geval hy zoude sterven, waer door

hj bcgeirde dat zjue bezittinge uen den Bisschop

zonde komen na zjne dood ^ op ecnen feestdag na

eeueu slagrcgi.>u te ru,g k(>«rcnde van de kerke , eenc

myle v«u daer , had hy een rivière door teryden
,

die alsdan hoog en r*is was; onvoorzigtigiyk bestond

by die over te rydun , ïtebhcnde agler hem eenea

zyn'er leerliugoo op het zi'Jve peird , en na wnyijig

ryden verdweéueu zy uyt het gezigt , zonder dat men
die konde eenig huipe toebrengen ^ hy was zeer bc-

klaegt van alle de inwoondei^ dezer stadt , waer hy
mpt vele agtinge tot groot nut der gemynte zyu

bedryf oeffende , in het welk hy bezonder uytmuntie ;

zynen moudelyken wille wierd voor de wettige

overhyd bekent geniaekt, den Bisseliop presenteerde

deze n^laetinge tot het maken van zyn seminarie te

gebruyken en het zelve wierd tt)<^estaen,de9omme

beloopte , tot omtrent 2,'>oo doll. zegt ^,000 gis.,

liet seminarie heeft twee stagien met soutei'rains
^

misschien acht vensters op eene rye , nevens de

cathédrale; dea grond -waer op de/.e gebonwensiaon

Lesluyt 5 acres , zegt omtrent twee bunders
,
pe*

ieiide acn eeue der bezonderste sUaelen en gekogt
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Ta a (îen, BisscTiOp voor 800 dolî. z?r;;t Sj/foo gî^ff*
j,

dacr is et'uen sieenpul gemaekt eu uwa 'm iiezig xuûL'.

kof ea wandelinge , cLCo- veel. xvl-h dît gesdvifd àoax.-

de ikeologaniea. la dit sciiMuavie- was onireai Oiis-

yerlrek na Euroga eene- publieke' sckole begonst j.îo£

dat de middelen zullea tooiaeteii. eea audes geiiocg"-

zaein gebouw voor dit ejiulo op le regtert;, daer \và—

reu vecdâ versclieyde kiaderen , naeesi aile vaa. au-»^

dersged>nde eu wel de be-^oudersie dcr stad j. die

noglans eene gemejne accadeiaie heefk , "vaa anders—

goiiinde bestiert ; de ujtdruckiuge v-au de'i^e ouca—

lliolykc oudei'S was , d^t zry kuiiniî kiuderea Ijevc—

lea aea; de zoi^e der twee Bissckoppeu^ — Hel kl y ft-

semiuarie met eene andere puMika schole is aliiog,

op bua land
j g.euaemL S.!^ Tbowia&j waer vau iit;

eeneu anderen brief, wydloopig gesproken is , dry

nijlou vau Bardstown j in dit seniiiiarie zyn ig^:

studenten , die vconiemen^ den geesieljken. stand te-

aeuveirden» — De Ji/lcsde ChariLd \aa hei Idoo&ies-

yan Nazareth ,. liebben 00k ee^ae nLeuwe scbole op—

gcrogt en eeu deet îaàd gçkogt in Bardsiowa ,. die-

zeev loeneemt ; zj lielxbjön, ii&g e«ne colMue ,. j ust nu ^
gezonden na Bi'cckciiy.idge ,.^0 niylcu van Bardstown,,

d.at vooriyJs mji\ Missie was , dog nu doftr deu E».

Leer Abel word Jiedieiit. — Ik lieli vojOi: dezen gezyt ^

dat àejilies de ChaHlé begmist liaddeu* onder, liet

bclyd van den zeer E. heer J. David
,
geboren on-»-

trent Nantes , alsdan president en professor vau bet

seminarie van SJ Thomas ^ nu BisscUop Goadjutor

van Bardstown
,
geweyd den i ü aug.' iïnic) , in welke

5oleuxuiiyt j die luysieviyL was ^ ikniede officieerde
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in hoedanîgliyd van oudsten Piipster des BIsdoms

,

den E^ heer J. T, Badin, die ouder van wooniuge

is , dog jonger van jaren , naer Europa wedergekeerd

tyade, onzeker of hy na America zal overgaon.

Ik had mogen opmerken , hoe den toren van de

cathédrale gemaekt wierd. Het geld ten eyude zyn-

de , den bouwmeester , die eenen ongemynen iever

heeft getoont in deze zware onderueminge, heeft

eenen nieuwen vond verzonnen cm lot dit oogwit

te komen : de horologie , die tot Niuove gekocht

was en b^zondere aendagt weèrd is ,
gaf hem den

middel om eenen nieuwen moed in de inwoonders

te doen opryzen ; hy stelde ze in den gevel der

kerke , en de twee scherp-klinkende en aeugenaeme

klock\kens kondigde de ure aen , het volk bekende,

dat dit uerwerk eenen toren betaemde en stemde

toe in ecne subscriptie , die genoegzaem was om den

toren te voltrecken.

Bardstown was voor dezen eenen klynen lust-

hof der Presbyterianen en Anababiisten j het komt

by gevolg zeer tooeyelyk voor deze secten te zien

,

dat die aloude religie, die zy voor deze 3oo jaren

zoo hertelyk gehaet en vervolgd hebben , zig hier

zoo triompherende vertoont ; eenen grooten iever of

spyt vattede hun en zy maekten eene tentatieve om

cene vergaederplaets ( meeiinghouse ) te bouwen , die

de cathédrale der Catholyken zou overtrelfen. Hun-

ne subscriptie , hoewel rondgedragen door den voor-

naemstea advocaet en spreker die men alhier kent

,

en die met deze consideratie voortyds in het gene-

rael Cï>a5res gezeten heeft, wierd maer gebr^gt lot
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,

Sooo fîolî. Deu advocaet sieMe de oRderaeralnge

Yoor aea den ïx)uwïnieesier ^ die de catïiedra)e lia^

geboawt ^ dezen , aîhoeweî niet Pvooms ^ ^Tjgerdé

absoluleljk iels in de voorgesickte zake te floen. —
Eenea brief yan S.* L&ujs , dïe ik ©utangs ORtfangde

van eeiieu der sttMÎenleiî , üegt , dat liet bomvcii var*

hunne cathédrale faj aldaer reeds verre gevoorderd

en het schoon yergaederltuys vau de Methodisteii

h;jd doen opschorten en dry voorname predikantew.

doen verhuysen j dat daer iH op eene ryae; belteert \

waeren y. en dat het getal der gene die de dwaeiinge

Toor de waerhyd verwisselden £cer aean^erkelyk was»

Mits ik geen order in myn schryven vc^rheWje^ zette

ik hier de tydingen , die my toekwam vau liet semina-

rie , Avaer den Bisschop Coadjutor het volgende melde :

« Deu Bisschop Flaget schryft niy van Louysville ^

« waer hy zondag voorleden Misse las, dat R..MJ Abel

« een zeer schoon sernioon gepredikt heeft tot verwou-

« deringe en g:roote voldoeninge der inwoonderen de-

« zer stadl, en dat den dag ie voren den Bisschop geroe-

« pen was tot den president van het collegie, die zwaer-

« lyk ziek was , tol dan van de proteslanische gezind-

« hƒd , welke na eene conversatie met den Bisschop

« ])etnygde , dat de catholyke leeringo en sielliugeu

« hem zeer wel bekend AOercn en dat liy die rcgt-

« zinniglyk geloovde
,

ja , dat hy wensclite zyne

« bigte te mogen spreken , het gene gescUietide : »

{«) Den eersten Bisschop ni dit HÏeiiw Bisfïom is Wii. Da
Bourg

, f^eborfig van S.t Doiiiinp,o , Siilniciatn van Parys, Pre-

sident van het coHegie van Rn I timore , Adofinistrateir van 't Bis^

dom vpn N. Orléans, en misschien eerlaiij; Aci isbiüschoji van fapt

v.têten der Verteniüd» Slaeteii.
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3en Bisschop voegt 'er bj : « deze geesteljke purgar

« tie heeft ook eeue geluckige crisis iu het lighaem

« vaa dea zieken veroorzaekt ; want hen *sauderen-

« dags bezoekende vond ik de ziekte racrkelyk ver-

« mindert. » — Van eene jonge daiuni is de lydinge

van Bahiinore, die zegt , dat de jongmaus van Lions

hebben besloten den hoogen autaer van de nieuwe

Meiropolitane-kerk in Baltimore le bekostigen en dien

çcheel van marber te doen maken , het gene tot geene

geringe somme beloopen zal j den koning zelf van

Vraukrjk gaet hun eene schooue kloeke afzenden. ÜL.
komt hier te noteren , dat den legenwoordigen Aerts-

bisschop van Baltimore , Ambrosius Maréchal , eenen

franscheu is, die lange tol Lions de theologie ge-

dpceert heeft j hj is Sulpiciaen en leei'aerde laest tot

Baltimore.

Den Bisschop van Bardstown staet eene nieuwe
Tyze acn te nemen na Oost Vinceunes ; de beweeg-

rede is het raedplegen over en schicken van verscheyde

nieuwe Bisdommen , die gaen opgeregt worden ia

het Westen. Men noemt Vincennes , Psatches , Cin-

cinnati , Détroit , eenen Coadjutor voor N. Orléans,

S.' Loujs voor hcL Aeris-Bisdom ; in het Oosten Ghar-

lesLown 5 in het Noorden is Québec verheven tot Aeris-

Bisdom , Montréal een Bisdom , &c. Dry of vier

nieuwe Bisdommen gaen alleen ujt dat van Bardstown

genomen worden , het gene nog grond genorg behoud

om diy andere te maken voor het verloop van twin-

tig jaren. Den draeger van deze nieuwe omschry-

Tiïige van diocesen moet eenen Italiaen wezen , die

van hóo^e afstammelinge en aenzienelyke bezitlinge^
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den wereld walgende het geestelyk leven lieefi aen-

genomen , om , alle zyne \erwagt,inrïen der aerde

verlaetende , zig ganscU in de Missicn ie sacrifice-

ren j hj vertrekt na Roomen reeds gewyd , om zy-

ne tydelyke dingen te scliickeu , dewyl liy de^s im-

portante belangen bedryven zal in deu nacm der

Bisschoppen.

Tot heden heeft het toekomende Bisdom van Cin-

cinnati maer twee Priesters , van het Predikheerea

huys van Boruhem by Antwerpen. Dat van Vin-

cennes heeft 'er ook twee en dat van Détroit al-

leenlyk eenen, is 't dat men eenen trappist uyt-

zondertj die mogelyk vertrokken is; Natches heeft

'er twee ; zoo dat deze niei^iwe Bisschoppen , wan-

neer zy zullen arriveren
,
geeh gebrek aeu werk en

moeyelykheden zullen viuden. Daer zullen dan ia

de Vereenigde Staten van Noord-America elf Bis-

dommen opgeregt zyn , alle, een uytgenomen, van

de erectie van Pius ^ II. De andere Bisdommen

hebben misschien zoo hoog uoodig verdeelt te wor-

den als tlat van Bardstown. Oaze li. Religie dan

is dog niet ydel nog ledig in America , als zommi-

ge, min vriendelyke ^voorwenden ! neen maer loopt

lustig.

Wynige raaenden geleden is tot Baltimore een ma-

troos of zeemaet overleden , die naer langen tyd ia

dronkenschap geleefd te h-bhen nog 5o doll. behou-

den had, die hy in eene loieryc aldaar besteedde,

waer den hoogsien prys was âo,o' o doll., nicis

meer hebbende om te drinken presenteerde zyne

loten voor lo doll. maer uiemant wilde die koopea
j
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by was genooclzac'kt de uytkoiilst der loterye af t»

wagieuj die hem den hoogste prys toeweysde; dit

gaf hem üieuwc stofle vâii overdaed, die hy nog

eenigen lyd pleegde; eene ziekte overviel hem, die

hem naer ontrent eene maend uyt deze wereld hael-

de , hebbende zyne laetste dagen tragten over te

brengen met zyne groote buytcnsporigheden te be-

weenen. Hy heeft by testament gedisponeért van

iyn°n schat, in het Avelk hy 10,000 doll. geeft

aen de Metropoli taene kerke van Baltimore , 5,oo«>

aea de kerke van S.*^ Patricias, van welke hy af-

hangdc. De lessen van dezen door ziekte tot sober-

hyd , reden en religie overgebragten dronkaert heeft

heden wynige navolgers ook onder de maetige

,

Terstorvene en tot zekeren graet de godvrugt be-

neirstigende. Wynige boeten hunne overdaeden o^

deze wyze.

Alzoo ik myne Memoranda of kladjen volge',

ontmoete ik hier de berugte bekeeringe van d'heer

White, eenen voornamen Bisschop van de Refor-

matie lot New-york , welkers bezonderheden te

lauge zyn om hier plaets te hebben ; wy konneïi

thans opmerken , dat dit den vierden minister is ,

die in deze siadt tot onze H. Religie overkomt in

het verloop van ontrent vyl jaren. Wat mag dog

deze mannen bewegen om hunne fortuenen te ver-

laeten met de daer aengevoegde agtbare bedienin-

gen , en hunne zoo gemackelyke en zinnensireeleti-

de religie te verwisselen voor die pvneljkeen enge

verbintenissen , ja ook vervolgingen j dikwils van

boosslen aert , der Piooms- Catholyke ? Laetbedaer»
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de en gezonde reden hier voor my antwoorden.

Men vi-aegt xnj wal ik heden doen of wat myn«

bezighyd is , verstaende dat myne afgelegene Mis-

sien dcórloopen worden \an twee jonge Priesters,

M.*" Ai)el en MJ Byrue J
deze schikkinge heeft eene

veranderinge gebragt in myne AVyze van wezen en

werken. Zyne hoogw. onzen Bisschop begeirt en

aeuzoekt, dat het instituet , het gene zoo onweder-

legeelyke beÂvyzen van nut en voordeel oplevert in

de Societyt van de Vriendinnen van Maria , eens-

geljks zoude in 't werk gelegt werden voor de jong-

mans en knegtjens, dat is, dat het opregten dier

scholen ook voor oogwit zouden hebben het voort-

brengen eener geestelyke gemeynte van mans , die

aenhoudelyk beneirsiigen zoude de opvoediuge van het

mannegeslagt , bezonderlyk der gemeyne dassen en

weezen , die meermaels door gebrek van dezen mid-

del verhindert Worden van voordeelig te wezen aen

Staét en Kerk. Dit werk te ondernemen en voort

te zetten was wel eene der voorname beweegreden
,

om welke zyne hoogw. deze ryze my aenraedde

,

zoo den H. Stoel , wiens goedkeuring verzegt word
,

het zelve gevoelen had ; zomraige der jonge lieden

verlangen het in ernst ; het volk zelf heeft eene on-

gemeene pooginge gedaan derwaeris met eene sub-

scriptie op te maken in onze gebuerte , die tot 4,000

doll. moet beloopen , zegt 12,000 gis., met welke

zy hebbeu gekogt 3iï acres land, waer van reeds

100 acres bewerkbaer zyn , dat is , ontrent 4o bun-

deren , waer den bosch is uytgeroçyt ; daer stonden

cenige huyzinge en stallen op, van welke het be-
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lön^erste roet vier mindere door Kot vner is ver*-

nietigi j het gene boven ee»e grooie scliade het werk

merk'.'ljk vcragtcrt , eenen poirdenmolea , die eeri

der gebouwen was, is doov eeiven storm zerv be-

ledigt } had dit ongeluk geen plaets gehad , misschien

reeds zoude deze onderuemiuge gaeude gemaeki zyn.

Zyn Hoogw. , die in zyn verlieven en waerJyk

pynelyk ampt niet ophoud vaa den Hemel te dan-

ken voor de zegeningen ^ die over zyne' Diocese zoo

lievelyk worden uyigesiori , wcnsehi , om deze dank-

baerhyd te vereeuwigen,, eer hy sterft, ja, is nu

gedetermiaeert alnog een huys te formeren ,. van

persooneii die ,
gedreven door Legeivie van racer dan

gewone godtvrugi en verstervinge , zig in de een-

zaemhyd Avillen verlreeken om in acrbydeude en

contemplerende leven hunne dagen te eyudigeu j de

plaets, waor de kerke van S.* Bernard gelx>uwlis,.

dunkt hein , ora de grooic eenighyd en wilder-

nisse , zeer wel te kouuen dienen. Hy hoopt 'cc

zelve zyne dagen te zullen eyndigen. Oh ! of den

goederlieren Godt alle deze hylige inzigicn geliefde

te zegenen ! Wat glorie voor Godt , wat glorie voor

de hyligmakinge der zielen zou uyt alle deze niet

spruytcn ! !

Den staet van de Diocese van Bardstown , die ia

verschyde brieven hy deelen en siuks gelezen word,

wil ik hier kort en hgknoopt neerzetien, gelyk die

heden bevonden word , als boven was lielooft , dit.

is , ik wensdie van wat uaeder aen het begin de<e

te zien spruyten en groeyen.

Ik arriveerde in America 1804. Daer waeren als-
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dan twee Bisdommen in deze Vereenigde Staeten :

jBakiraore en Nieuw Orléans. Baltimox'e had zijneu

eersicu Bisschop Joau. Garoll , Americaen , van het

orde der Jesuiteti, die, geljk voormaels gemeld is,

geagt van alle de classen , vol weirdighyd en ver-

diensten zyn leven eindigde in den ouderdom vati'

02 jaren , bekleed met de weirdighjd van eersieu

Aerisbisschop der Vereeaigde Staeten j zynedood ver-

oorzackte eeue algemjne droefhejd , de uieuwshlac-

deren zelf, hel gene men alleen eens gezien had , ia

liel overlyden van den grooten Washington , waereu

gedrukt met het coleur van rouw , en den lykprael

weykte niet aen dien van den held ^ die hunne on-

afhankelykhjd hadde voltrokken; de omstandiglie-

<ien van dit geval hebben UL. door bezondere brif-

vea in dien lyd bekend geworden. Den sioel va a

N. Orléans was open en wierd bestierd van eeneqi

Vicaris Apostolyk. Het tegenwoordig Opperhoofd

der Kerke y onderrigt van den staet der i-eligie ia

deze gewesten en ziende de vervolginge ophouden
,

die voor deze staeisomwenlelioge zoo zeer in zwang

was
5
gaf aen deze gewesten in i8io*de nieuwe Bis-

dommen van Philadelphia , Boston , New-york en

Bardstowu in Keiitucky. Zijne Hoogw. Mg."^ Che-

verus 5 eenen fransman en eeneu der benoemde

Bisschoppen ter gelegendhyd van deze consecratie

,

doende de publike aenspraek , hoewel in gebrokea

«ngeÏsch , addresseérde zig aen zyne toehoorders , die

vele waeren , met zulke onctie en aendoeninge , datd^

Aerisbisschop zelve , tot traenen beweegt , zegde :

« Wat is dm Î . . , . dien goedeu fransman 3 di« Wf
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« maer effen verstaeu , maekt ieder een. van ons

»c weemoedig. » Bardstown , als reeds geayt is , vraegd

dry of vier andere Bisdommen afgenomen te wor-

den van het zyne : Détroit in Micliigan Terri tory on«

trent de Lake Erie ; Vincennes in den state van In-

diaua , en Giucinaaii in den Ohio state. Het Bis-

dom van Bardstown , nu ontrent lo jaren oud

,

hoL^ft heden 27, of meer, kerken, waer den godis-

dienst in verrigt word , die van S.^ Hubertus iiyt-

genomen , welke nogiaiis niet hmge zal toeven van

veirdig te wezen. Dezii kerke vaii S.*^ Hubertus word

nu gebouwt in een beginnende steédjen
,
genaemc

Libanon , ses mylen of twee uren van ons Loretio,

De Pieshyteriaeuén hadden hier een vergaederluiys

(meetinghouse) eu waercn de ecnige gcziudhyd , die

deze plaets naderde , zy ondernamen het herbouwen

van een grooter ten lyde dat de Gatholyke hunne

kerke voor-hadden te maken ; maer van de hunne

wynig ondersteunt , waren gedwongen dit te staej-

ken ; de Caiholyke zettede voort met hunne sub-

scriptie , de andersgezinde toonden hunne genegend-

hyd en contribueerden ten minsten een derde deel

der noodige somme , voor antAVOord gevende aen de

hunne, dat wat ^y voor-hadden niet zoude geluc-

ken , maer wal de Caiholyke ondernamen, zy dit

ten uytvoer braglen (a), Aen deze kerke zyn or-

l^aS Eens eenen ryxicer rydemïe v»n Rardstown tot Louysville

reiïende met. eenen anderen en vraefjfie of hy die schooae kerke

Tan de Romrtns (zoo noemen de andarsgeziiide de Cntholylcen)

gezien liad ; dezen antwoonlen ja; wel yeyt liy
,
de Romans ma-

ken niet veel gerugt , raner gaai yromelyk voort, the llonians

de not make much uoise , bui t/iej, do businuefs brayely t

indttd»
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' lèamemen bezorgt , ecnen kelk en ee« ucrwêrk vW)?

den toren , met eene schilderye van den H. Huber-

lus en zyné H. Reliquieii.

De kerken iu Kentucky
,
gebomvt van i^teen of

kareel , zyn ; de cathédrale van Bârdstown , de kerke

van liet kljn seminarie vjin S.* Thomas, S.* Pee-

ters tol Lexington , eeue stad van 8,000 zielen. S.^

Louys tot Louysville , dat eene der grootste "steden

tan America wezen zal om zyne gelegendhyd aen

ne jchooue rivieren de Ohio , S.tPatricins tot Dau-

ville, S.t Rose of de kerk der PP. Prcdikheeren
,

€n S.t Hubertus tot Libanon , dit is de eenige die

van steen in myne congregatien gebouwt is , de an-

'dere zyn nog overal van hout , dog sommigen van

deze hadden reeds een' aenleg om in steen de zelve

te veruieawen, hadden zy niet belet geAveest door

een onverwagte en slegt bedagte speculatie , die zy

mynden om hunne fortuenen te moeten iu haestc

vergrooten ; maer gierigliyd en wyshyd volgen zel-

den den zelven raed : zy namen voor verscl;yde pu-

blike en independente banken op te rigten , het gou-

vernement stemde toe , en iedere vlecke had byna

zulk eene banke ; maer byna alle hunne charters of

tbelaetingen te buyien gaende , vonden hunne fond-

sen onbekwaem om de vraegen van het circulerende

papier in klinkende munt te betaelen en wierden dus

genoodzaekt zig insolvent te declareren. Deze spe-

éulatie , die over drie jaren begonst, verhoogde den

prys der goederen van een tot 20. Het lieeft de

ibindere dassen byna in het algemeen opgebroken

ea vele auderc nieuwe rekeuinge doen kwalyk ma-
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len , het is ook by gevolg eea groot beletzel in onze

oudernemingen.

De Clergie van het Bisdom vau Bardstown besiaeC

heden in :

Zytie Hoogsv.'i den Bisschop Benedictus Josephufl

Flaget.

Zyue Hoogw.'^ den Bisschop Coadjutor Joannes David.

( Episcopus JSlauri-Caslrtnsis,)

R.^ M.'' Olivier, lot Kaskaskias, in de Illinois Ter-

riloi-y, eenen venerabcleu ouderling vaa

rond öü en nog werkende.

N. Kichard toi Détroit, Sulpiciaen Missio-

naris.

:-—— S. T. Badin, den eenigen Priester, die ik

in de Keutucky vond en geenen Pries-

ter pntrent zig had in ^oo mylen , het

geen my beweégde om deze met de zyue

te gaen helpen. Zyne residentie is S.t Siepiicn.— C. Nerinckxj tot Loretio. i8 mylen vaa

Bardstown.

—— -— G. Chabrat , den eersten Priester van on-

zen Bisschop gewyd , tot S.t Michiels. Mis-

sionaris,

^—' —— N. de Rigaut , S.*^^ Thomas, k'yn semina-

rie, Pastor en toezigter aldaer,

N, Ganniel , S.^ Stephen. Alle de gemel-

de , ray uyigenoraen , zyn Fransche.

—— -^— R. Abül , S.t Rumoldus , Hardensborg,

Missionaris, Americaen.

"
i -"'— C. Coomes, S."^ Thomas, klyn seminarie.

Econome, Americaen,
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B.A M.S G. Elder , S.* Joseph
, groot seminarie

,

president der publike scliole , Americaen.

—— W. Byrne , Holy Marys , Missionaris , Iers-

man.

Het klooster der eerw. PP. Predikheeren tot S.*^

Rose
, gesproten van BornUem by Antwerpen

,
ge-

legen i5 mylen van Bardstown.

Rü, PP. Wilson , Proviüciael der nieuwe provin-

cie 5 Engelsman.— N. Angier , fonctie doende in Maryland ,

Engelsman.

N. Tuite, S.*^ Roses, Engelsman.

Twee Montgomeries 5 ib. Amerieanen.

N. Willot , ib. Americaen.

-— N. Miles, ib. Americaen.

Twee van het zelve huvs hebben eejie nieu-

we Statie opgerecht in den Staal van

Ohio , te weten :

Eduard Fenwick , Americaen (a).— N. Young , Americaen. Deze Statie , zoo

haest zy eenen Bisschop heeft , zal alder-

bloeyendsie zyn. De Methodisten presen-

teren zig hier in hoopen tot onze kerke
j

gelyk hier na zal herhaelt worden.

• —— N. Bland , tot Vincennes , Missionaris , se-

culier, Fransman.

»— —— N. Ferrari , ib. Missionaris Lazarist , Ita-

liaen.

—* N. Richard, Détroit, Missionaris, Fraus-

man. '

(a) Thans Bisschop yaa CincinnatU
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Di no-^in go^'T^ die uoj, i;e;m Priester 7yi , nng

de gi?ïip zii^ heviudpn ia liet Bisdom van S.^L.iiiVS,

Eoo <>li>Q voor het grooLSto dw;l afgenomen van dat

van Dardslown.

Den £jrond en »iy £^estiokl])y;l , die dit Bisdom

no^' heden moet })e/.ort^en is :

Kenlucliy , van oost tot west , 3 >8 niylen , 109 neren.

— • — noord lot /jiyd, i83 — 01 —

Oiiio, — noord tot '/.iiyd, 2?,8 • yö -—

—^—- -— oost tot Wfst 5 A'i'p y6 — •

Tennessee j«— oost tot west, /^•j.o 140 ^
——— — nooM tol /uyJ, 104 35 •

Michigan , — noord tot ziiyd, 256 85 —

. — oost lot wesi, i54 • 5r. •

Zonder do ludiana ea hvït deed der Illinois zyn'cr

633 uercn te door cruvssen van eeuea Bisschop en.

de ^ zoo eiïea geuaeiude Priesters. VVauiieer ik

in Ke«tucky kwam wierd de bevolking van de/.n

iStaet gerekent iets meer dan 200,000 , men docdze

hedeu beJoopeu tot outrent een half lïjilliucn. De

andere Staeten groeyen ia gelyke proportie j be:;int

dan te rekenen het werk , dat den ievcrigon Zen-

deling hier ontiuoeien mag. Meerdere aenmcrkin-

geu hier te niaeken zon het werk van eeucn brief

niet wezen j eventwel mag 'er opgclt-t Avorden , hoe

vele zielen hier door enkel gebrek moeten verlcrca

gaen en welk hel geluk is der gene , die deztu noot

niet lyden. Daer raag nog worden opgemerkt het

verschil, dat dezen oogslag oplevert tdsschen den

tegcnwcordigen staet vin onze H. Pieligie i^ deze

gewesl<;u uyt dezen hoofde alleen en deu tyd vaa
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myne aenkömst , wanneer twee of dry Priesters de
eenige bedienaers waeren in deze ongemete gewes-

ten 5 met dry of yier hoiite kerkxkens.

Het Bisdom van Bardsiown lieeft reeds twee se-

minarien eu dry publike scholen bestiert van Semi-
naristen. — Een convent van 't Predikheeren order

met eene schele , een ander beginnende in den siaet

van Ohio. — Daer is eene vergaederinge van de

fdks de Charité op de plaets Nazareth genaemt,

niet verre van S.* Thomas , uyt het welk reeds twee

andere scholen zya gesproten als voren was gemeld.

De Loretto-societyt zal ik op het eynde aenvoegen.

Ik voege hier in een kortste opstellinge van de

bezonderste bouwen , orders en stigtingen , die 'er

heden in het geheel begryp der Staeien vervat wor-
den.

De Bisdommen : N. Orléans. Hel oudste van alle.

Baltimore. Aerlsbisdom.

N. York.

Philadelphia.

Boston.

Bardstown,

S.* Louys.

Cathédrale kerken: Baltimore.

N. Orléans.

N. York.

Bardstown.

S.*- Louys.

Détroit.

De andere Bisdommen hebbeu nog- geene calhe^

draele, laaer gebruykea de oude kerkew»
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Semlnarîon: Baliiinoro. .0«cier tlirecile van tW

Siilp ciaiicn.

Bardsiowiu SuJj.iciauen,

S.^ Ï.011VS. Laxavisien-.

Publil e sclioleu voor kurgijens en joügiiiaiis;

De Jesuitcn vau Georgetown. l>it is opge-

regt tot eeac uulversiiyt.

De Sul}*ici;in;n Baliiniore. Hier Leeft den

prins Gallii/ûa zync opvoediiige gehad.

De Sulpitiatieii Emil'sborg Marylaud,

De Sulpiciaueu IktrdsioAvn.

De Lazaristen S.^ Louys.

De frères de la doclrine Chrétienne^ S^ Ge-

nevieve Illinois.

De Prediklieeren Kentuclvy,

Sclioleu voor meysjens:

hes jlllcsdu S*Co€iir S.^Ferdinant Illinois.

De Ursulinneii , IN. Orléans.

De Visilautinnen , Georgetown,

Deâîies de Charité , Emil'sborg.

. N. York.

— —. — • Pliiladelplna,

— — • Conuewago.

— — Bardslown.

.1— —— — • IN'jzjrei.li.

.

—

' Kotiglioreek , Brecken.

ridgc

Tliefriends of Mary , Loretto.—
,

— — • Calvary.

——

.

— • Geihscmani, ' ' m
GyU hebt hier , rayne lieve , als iu de vlug<
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eene rouwe seliets en on\Oiinae]it «ïenkbeeld van^e

Pioomsche iveiigie in de \ei-eiui^'d.e biaelcu vau

Auievica. Dii zal dog wel luicst sau gedueaie oia

hei gedurig aengro- yeu , veraudereiu ÜoL goLal der

Caüiolyke ujL dca zelven hooide is niov jeljk te

bcgrooieu , misschien zoude ii.;dea hei. kumien gere»

kent worden op 3oOjOoc, — Ik hadde uu voor een

kly.'i reiaes of een sLtc vau rokenuige ie g<;ven vaa

Diyue voorlede ryze na Europa eti tèe uyikomsitr

dier f niaer alsoo ik bevindt jdüL dit reeds leii deele

is gedaen in een pabïiek gesciirifi door ceuèn min-

iiaer der ileh"gie , ik gaen dit vuoriiy. niei eeiie of

twee bemerkingen» — Zoo ik uiy niet misgiype^

dit verhael schyni'er zommige te sloorea oi" onlust

te baereu , waerschynelyk nyt compassie , om dat

den armen JESLS in America, en ook wel iu de

blooie en i>aekte \'('ildenjisseu van America , daer

hy voor dezen oogéublik een weynig zig wilt ver-

trecken , een kïeedjen gckregea heeft om zyuenaekt-

hcyd Ie decken , daer hy een half do-ya Ledreiuie ,.

diiï hem volgen en hem gaen acnkondige» aen zy-

ijo vrictiden , zegt kinderen, die hem. ik § n'yt ge-

zien, geiioort nog gesproken hehijeu y of, oia dat

dien JLSLiS zeil, zeer vvcmd en hier zeer ouvrien-

deiyk onthaeld van vcïe,vaa niet w^ijüige versioo-

tea en mot smaed bclaeden , zig scliyat ecne wyle

ie verwyderen of te onttrceken van die pkelsen en

gezelschappen , waer hy met diù skig van eei]>eM'ys

beiegend Avordlï Wal dog het geknor n>ag ver-

oorzaekt hebben , onred; Ivk en ongegrond , als het

is 3 hel moet evcuLwel de godvrugn'ge Magdaku»
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niet wederhouden , onbevreest onder de tacfel ten

minsten de traenen te laeten vloeyon op de voeten

van haeren geliefden , oordeelt zcive , njyne liove
,

öf ik met regt deze afguiiéi onredelyk uoenie : on'»-

langs lot Londen zynde, wacr n.yne bezighyd niy

riep , leesde ik in een nieuwsblad , dat voor de

crooninge van den nieuwen Koning berydselen ge-

macki wierden , wiens gelyk misschien noyi Eu-
ro|)a gezien heeft. Ik zag , dat ïv^i IccgsLo kleed

dat moeste dienen niet min dan 600 L., zegt soo

veel guineas, moeste kosten, zonder iets ie limite-

ren voor den hoogeren adel en dat van den md-
nark zelf met zyne familie dat alle schaitinge ie

boven gaet , men rekent misschien 2 à 3,000 per-

soonen van rang , die met dezen luyster zullen ver-

schynen, ik zeg hier niet van de bekostinge der

maeltyden , van alle de publike feesten , opéras

&c. &c. &c. &c, Laet hier iemant weirderen de

massa van goud , zilver
, juweelen &c. , den arbyd

,

het waeken , de pynen en moeyelykhedeu , die eenen

heelen wereld (want Londen mag eenen wereld

genoerat worden ) , bezig houd voor maenden en te

voorschyn brengt voor eenen enkelen dag, die dog

nog oazekcr is (heden 10 ju!y beginnen de wol-
keu aldaer groot onwedt-r te verkondigen.) Ja, in

plaeis van vreugde-dag kan nog eenen dag van rouwe
wezen j voor een enkel mensch , op wiens voetstoel

nog woord van mortalis , sterffelyk , de zelve bediede-

nissen en waerhyd heeft als op de deure van de

hutte des btdelaers; mors sceptra ïigonibus œquat ,

dsn hedehak en staj\ zjn even digi aen 't grafi
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Sinel hier en vcvh^yd! ziet en oordeelt T neemt cïe

Avaevhyd naeklü Ciirisius cL-ii Z .ne Godîs ,
^Tser-

agtig Güdt , en Koning aller glorie ! hy ïig ! sterk

en onsteriïelyk ! wiens lyk teen ryndekcnt! oni-

fangt van zynen (ygendom , van het gene het niacÂ-

sel is zyuer eygene hand^ni , in liei vmioc^p van ses-

tien jaeien, in het grbied van alle ciie dryzendo

mylen , door eenen nveejarigen" ailyl van eenea

yyu'er bediende xcoc den dag zyo'cr gehoon e

,

voor de beziineminge van ecu uietiw deel zïjn-

'er -wereld en koningrijk, voor hel vieren zyu-

'er grooie feesien en wel voornanielyk de glo-,

lyiyke gehengenissen van het aenbicldolyksre, al-

Lriicyligste en allerlieiste bev.ys zyü'er groot-

liyd j ölmagt en goedkyd tot ons, te weien, iu

zyn h-vlig en wonderlyk sacrificie der Misse , de

weirde van het geue tenen van den minsten adel

in Londen , alken zal moeten bekosligcn om eens

op eaen dag voor zyncn konfiig te verschyaen !

en men knort!! men bcdrygdü men slell alle hin«

dcrpaclcn ! ! men I !.... Het geknor dan en de ge-

waende vrees, die myne acnkomsl schyrU vcroor-

zackt ie heb])en , is srkeriyk voor rcrsL onrcdelyk,

zeil had ik, het geen huu verdook gedagt is, een

slag van rykelykhyd aen onzen nicmv geboren JE-

SUS in America bezorgt j ik kan met de waerlsyd

\ yerklaeren, dat in de 9,000 mylen vierkant ,. die ik

roo aenstonts heb opgerekeni ia o;;s Bistlom al-

leen , 'Vjg nog kelk nog casuy vel hebben , nog be^

dienaer der waere Religie. Ik zoude my xeer on-

gel uckig agt?n j zoo ik my onder hel gelal bevond
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van die den grootcn Godt in dit Ix-siier zyn er Ker-

ke tegen kanten. Ik bidde den Heer hun dit lot

goenc zonde te rekeneii , eii hun het gi'hri;\k der

reden niet te ontnemen. VVat niy aeiigaet ; ik. hen

arm, ik heb gecne bozitiinge hocgcnaemt , ik l)e-

geire geene ; een peird met eeiie ooge , dat niy draegt

•\vaer zieke of gezonde my noodig hebben , hel voed-

sel en woonsie , dat ik in myne voorgaeudeheb uyi-

gedrnki , het enkel Avater voor diauk en het arm

kleedsel dat de socieiyt weevt (hoeneï ik dcg in

Neérland als Nederlander en tot Eoomen als Ro-

myn leve) zyn my ten minsten zoo gezond , zoo

goed en aengenaem , en ik raag zeggen , ook avcI

zoo zalig en gelukkig als al den apparatns, luxe én

lust aen die van Londen, &c. wezen z;j!, nog heb-

be ik de minste begeirte om deze ellendige gestd-

tenisse met eenige betere te verAvisselen , waer dit

ook in myn vermogen j ik bidde Godt zelf hertc-

lykst, en het is eenen bezonderen regel of steil inge

in de societyt , dat , zoude ook den Heer de mid-

delen oyt geven , van zekerlyk noyt in het legen-

\voordig arm bestier eenige inbreuke of veranderinge

ie gedoogen , dit is eeueu regel zonder uitneminge.

Wat aengaet de vreese van maimen mede te ne-

men , laeten zy zich hier ook betlaeren ; Avant voor-

eerst 5 onze positie is teenemael van nature verandert,

zoo men heeft kunnen merken uyt het voorgaende,

hebbende reeds twee seminarien alleen voor Kentucky,

en een schoon voorujtzigt van deze eerlang vervold

te zien met kweekcliugca van het zelve bloed en ge-

Wt;st 5 die , hehbcuze het voordeel niet van religieuse
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educatie , ook het nadeel niet lieb])en van de euro-

pisclie corruptie. De wyuige , die den Bisschop van

IS. Orléans uyt Europa gevolgd zyn , Lebben alle de

INlissie niet vereerljkt nog voordeelig geweest , eeuige

hfbbeii lum beroep verlaten. UL. gedenkt nog , wat

voorzorgen ik gcbruykt bad , dat niemant deze ryze

eu vocaiie zoude ondernemen, die «iel sierkelyk

overtuv gd en beproeft was in de daed, Zomniige vau

oüze Viaemingen zelf bebbeu merken gegeven van

weekmoedighyd , om den kost , den drank , do fa-

ticgen , bet climaet , bet werk , ik weet niet wat

al ; de franscbe nogtans , italiaensche en ierscbe heb-

ben meer ongestadighyd , zwacklijd en afkeer vau

moejelykbeden getoont. Godt dank Î geeuen vau dié

my gevolgt zju heeft zjn oogwit gemist. De con-

ditie van den geestelykeu staet in America , hoewel

zeer werkeljk verzagt sedert de vermenigvuldiginge

der geloovige , is iet teenemael verschillig van wat

het is in Europa: Den opregtea JMissionaris kan zig

aen niets verwagten als arbjd en lyden j zoo bj de-

ze niet waerlyk bemind verdwyni zyuen naem ea

verliest hy zig zelveu. Wy hebben onlangs de py-
nelykhyd gehad van eenen jongen ierschen Pries-

ter, die nogtans met talenten begaeft , de gemac-

ken najagende en Aveeker dan de passie , zig met

eene jodsche weduwe , die ryk was , hyligschendig

vervoegd beeft. Den Aerisbisscbop van Baltimore
,

in wiens Diocese dit en zommige andere onaenge-

naeraheden hebben plaets gehad , ontfangde eenen

cataloge van verschyde jongelingen van het semina-

rie van Lious , waer Iiy voartjds professor heefi. ge-
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wcMt , die zig voor zjne Diocese , met oorlof der

oversten , aenbiedden , maer heeft 'er geene acu-

veird, als twee, die l)y personncéllyk kende; zoo

zeer mistrou"',vde liy deu acit der vremdelingeu, hoe-

wel ia het grooisie gebrek aaa evangelische werklie-

den. Ik herhaele hel nog
,
geene uvyijrelagt'gc dienen

voor den geesielyken sLaet, nog min voor de jVlis-

sienj neen, men gael in de caiholyke Missien uiei

Met Caeljes en Jannekcus

,

Met potjes en pannekens,

Met wiegskens en doosjes
^

Met al zulke troostjes
,

gelyk vyf of ses jaren geletlea in den oorlog tegen

dj Indianen den predikant van Bavdotovn , van de

secie der AnaLapcisien , vertrok >oor de arraée met

een appointement van 60 doll. ter maeud, boven

den gemynen ration ; hy was maer tv/ee jaren go
tronwt en nam :yi!e jonge vi'OnAve mede in de

li. Zcndinge, me. e-;iien heelen wagen van klyne ge-

"riefkens , waeronder eene wiege ; dog konde met

alle dezen voorraet en amusemeiiijeus eveniwel den

schrik der getaeren niet te boven siygen , maer eyn-

digde zyne groole Bïissio en legei-predikaiien in twee

maendeu , om met minder ongemak zyne Jioine'

sermons j familie sernoonen nyi ie leveren ; de iiieu-

"^Ve fjybelsocieiy. 3 &;c. , zeud hare Fybels in de wil-

dernissen , maor hare predikanten prefereren de sle-

den. Den eg ten Zendeling van de waere Religie

kent niet van alle dezo beu/elryen j zyn oog is ge-

Tesiigt op de voetstapppn der gene, die den prys

der ziekn s.eldoa bo\ea goei en bloed. Hoe\^ei
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ik dog zelve ongeluckiglyk geene van deze mei-ken

draege , nogtans dwingt de waerliyd ray deze oa-

vermydeJyke voorwaerden te lierhiuueren. Ik hope

dus , dat een deel der zAvarigheden is geruyrat , die

niyne aenkomst konde veroorzaeken. Hel eyiide van

myne tegenwoordige ryze is het grootste deel my
personneel en heeft Avynig betrek tot de Missieu

,

ten zelven lyde nogtans gelast met alFaire van onze

Diocese j dog de bezonderste zyn in handen van

eenen jongen gewydden heer van S.* Lotiys , die ,

van den eersten adel van Italien tot N. Orléans in

verblyf zyne jonghyd overbrengende, een walg van

den wereld heeft gekregen , zig begeven in het semina-

rie en nu op reys na Italien , waer hy geheel zyne

groote possessie mits hy een eenige zoon is ,
gaet

verkoopen , om deze zoo wel als zynen persoon aeu

de Missie te besteden van dat overgroot Bisdom. Ily

is den draeger van de vier nieuAve afgelegde Dio-

cesen. Hoe wonder ! hoe sterk is dog God in zyne

schickingen ! Wat is liet menschen gepoog , wanneer

tet zig verzet legen de almagt van het Opperwezen,

a5 jaeren geleden had ik het geluk van onder de

eerst verbannen gerekent te worden om in eenen lyk-

dienst geassisteért te hebben , wanneer onze vryboo-

men allen dag beplakt widrden met stormen van

blasphemien en voorzeggingen van zekeren ondergang

onzer h. en geliefde Religie. En ziet! den naem zelf

van alle die bloedgierige is nouws meer te lezen als

in een woordenboek of diclionnaire van alle die bc-

lionderlyk in de oaawenieïingo goiigureert hebben
,
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ciie de Voorzieiiigliyd lieeft laeieii verzaemelen als be*»

wjiseii vaa meiisclieus vrecdliyd , bederf en weekliyd ,

de\v\l dea sterken God in weerwil ea spjt allea

iiyd ca afgunst j zyne h. Godsdienst een ganscli nieuw

gewest aenwyst , waer liy dien cenen nieuwen luys-

ter bezorgt. Laeten wy ixier met vervuckiiiye , een

oogenhlik , aeu dien magiigea Godt glorie geven,

zyu goddelyk bestier aenbidden ! aeu zyneu h. wille

onderwerpen ! en dien waer by ook wilt volbren»

gen!. Wie zyu wy dog, die zyne wegen willen be-

siiex-en , zyne werkingen scbickeii of zyne besluytea

en raeden verydelea ? Wat kan onweteudhyd zelf

met de ongesciiape Waerliyd , weekhyd met Almag-

tigbyd, en boosLyd met de Hylighyd en oneyndige

Voluiaektbeid geraeyns bebbeu ? Het is tbaus waer,

wy bebben het buytensporig schepsel lot dit ]>estaen

en vermetendhyd zig zien verstouten , maer met

knersselinge der tanden beeft raeu bun zien uyt-

droogen en bun en hunne poogingen zien verd^vy-

iien : dentibus suis fremet et iabescet j desiderium

peccatorum peribit. Onze h. Religie in ons va-

derland kan niet verliesen door bet aengroeyen dei*

z.dve in America. Ol is iTiisscbien Engeland zwac-

ker om dat het die schoone en rvke bezitiingea

beeft in de Oost- en West-Indien ? gaet den Rooms-

gezinden of Gïlholyken kwalyk nemen , dat bet en-

gels gouvernement twee catholyke Biscboppen (aj

met verscbyde Piiesters na?r alle hunne ylauden

(a) Doctor Sister een Benedictien en Dr. Backley een seculier

Priester, crefiident yaa 't engelsch collegie tot LibboQ > zyn de
twe« Bisscbopi-en*
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heeh îaeien gaen voorlede jaer , Hunne ryze Ijckos^

ligt en liuu eeiien eerlykeii onderhoud lieeft aenge-

wexeu ? Ik denke het niet. Zou dit gedrag van En-

geland, dat niet gemackelyk is om uyih^ggeu, den

opregt geloovii;en en Gatholyken missiaen ? nog kan

eenen godilievendon neérlander beknorren , dat «lie

zelfde Religie zich niet luyster verbreyd door jmK^

de staeteu van America?. Dit is het gedrag der gr, -

de niet en om die niet deugen moet dit werk niit

gesiaekt worden
;

ja sconder raenschelyke hulp hecit

Let Godt ook gedaen gekregen.

Ik heb UL, zoo elfen getoont het genereus gedrag

van het gouvernement van Engeland , hoewel on-

catholyk , ten aenzicn van onze h. Religie; is dit

bekwaem om vele van onze namelyke Catholyke ie

beschaemen , dat van Vrankryk mag aen d'audero

zyde de ieverigc acnsporen. Den heerschsnden kr,-

ning gaf iu eeii fx'egat , boven eene somme gelds

,

het vry overvaeren en alle nootwendigheden aeii

den Bisschop van N. Orléans met al î;yn gevolg.

Dezen overiogt was byzonder stigtende: de zonda-

gen en hyligdagen wierden op zee zeer plegiiglvk

geviert met het celebreren van de H. Misse
,
pre-

dicatie en het frequenteren der h. Sacramenten
;

matroosen en soldaeten voldeden aan deze pligtcn
,

het beste gedrag greep plaets
,

geene loshyd nog

booshyd was 'er gepleegt ; het losbranden der k;.«

nonnen vo^de eenen zekeren luyster aen de religieuse

verrigiingen gedurende de heele ryze. — Dezen ko-

ning gaet nog een present Sneven aen de Mctropoli-

UmeJcerke vau Bahimore vaa eene schooae en zwar*
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kloeke. A en deze zelve kerke gaet de jongliyd van

Lions eene gifte doen van den heelen hoogen autaer

,

in schoonen marbel ; dit doen zy hy subscriptie.

Myne goede Vaderlanders , die zich van geene na-

.tie laten overtreiren , zekerlyk niet iu deze stofTe,

hadden nog vele , nog groote redevoeringen noodig

om een "wynig liuune h. en lieve Religie in onze

nieuwe gewesten , zoo zoer in hare teere hoedanig-

liyd van zuygcling de voester noodig hebbende ea

den onderstand van een medoogeude hand , die haer

zou voorthelpen , tot dat zy bekwaem zy voor

haer zeiven te zorgen , van de eerste nooizakelyl*-

liedeu te helpen voor/.icn ; de nauier van waere

deugd en opregie clirislenlivd , die het distinctief

character vele eeuwen is gewcost van deze landen
,

voor de verbasteriuge vau deze laeste lyden , is aliyd

te waeken , om Godis glorie , die geheel haren weusch

IS, op eenigc wyze te konnen voorderen; en waer

dog onder de zoime koude dit geluckiger geschieden

dan in eenen nieuwen wereld , waer alles moet zya

wezen en gedaeuie ontfangen ? Den klynen bysiaud

dus bewezen, heeft reeds dikwils de getuygenissen

gepraemt iiyt den mond van de ongewilligste self,

als deze: TVat ware we hejor the Catliolics came?

«-e knew nothing, TF'at waren wy eer de Catholy-

lie kwaemen ? wy kenden niets ,• raei menige andere

van dit slag. Edog den grooien drift en begeirte,

die de andersgezinde bewyzen om onze instellingen

helpen voort te zetten is nog een kragtiger bewys ;

en men is scker , waer, men ook onderneemt eenig

gebouw of iustellinge te beginnen j van deze mcei:
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of min geholpen te wordcu ; onze catliedrale van,

BarHstown zelf heeft haren grooten onderstand van

die bekomen
,

ja , verscliyde hebbeu htmne pews

( dit spreekt pions ) of zilbaiiken iu deze k.-rke. Op
deze wijze leggen zij hunne vooroordeelen af en eenige

koraen over lot de ware Kerk; nu, waer kende

dog de glorie Gods meer beneirstigt worden ?... den

God der Religie word acnbeden , zyne h. Picligie

word geëert , voortgezet met gebouwen en allen slag

van. voordeeïige inzeüingen , den ongcloovigen word

verlicht , den wangeioovigen verlaet zyuc onzekerhe-

den en dolingen , den kwaeden christen en zondaer

word bekeert ^ den armen en bedrukten ontfangt

zijne vertroostingen, den onwetenden , die niet zelf ^

als het domme dier , van zijn cygen wezen en ken-

de , ontfangt de redelyke kennissen , word beschaeft

,

dient zynen God , zyn vaderland en zyn huysgezin.

Wandeh nu met UL. gedagien over alle deze zoo

zoete en aengenaeme uytwerksels en ziet daer de

heylzaeme gevolgen en de vrugt van het klvu zaet

,

dat Gyl. met UL. milde hand gezaeyt hebt
;
gaet

naer deze vertroostende en bewegende opmerkingea

tot de hemelen , en laet da<ïr UL. oogen zich ver-

maeken met dat oneyndig getal van beste goederea

te bezigtigen , die den alwyzen en algoeden God in

zyne genaeden voor UL. aenkomsie ter zyden heeft

ges lel L ! Kan daer iet, myne lieve, aen deze goe-

deren aengevoegd worden ? kan UL, myte in eenige

loterye eenen geluckigeren prys bekomen ? is daer

ets meer noodig om herten , die eenig gevoelen heb-

ben j t« bewegen ? kan den AuiLieur yaa UL. l^vea
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zelf en van üL. liett iels l)ewegerider , iets aenge-!

ilanie^ , icis glorytyker voorbreiigea ? , . . Deze wae-

ren de bcAVcegredeneii eii deze de gevolgen van ULw

j*ever , die helaes ! van op en van onder de aerde

heden zoo vele neérdruclcingen ontmoet. Wat my per-

sonneéllyk aeugaet en overig is in dit slag van tegen-

kantinge(onze Americaenen zullen dit persecalie noe-»

men), ik bevcle dit al aen de onbevlekte , aliyd IMaegd

en Moeder Godts Maria , de Kouinginne des werelds

,

uen wie Gyl. alle, ca ik zelve van onzen stervenden'

Zaligmaker onder liet Criiys bevolen Wierd , beveèlde

onzen goddclyken Verlosser aen baer hetgehcel mensch-

dora in den persoon van S.* Jan, zekerlyk beveèlde

by aen liaer zyne Kerke , die hy just alsdan zoo dier

bclaelde met het bloed, dat liy voor die stortte , eu

zoo die ongeschape waerljyd des Vaders aen dit zvu

nyi gelezen scliepsel , en ten zelven tyde zyne tiylge-

lezene Moeder de zoigc van zyne Kerke aenbeveelde
,

ik liapei'e niet deze zelve aeubcveélinge aen haer te

doen en in deze volmaektelyk ie rusten ; alleenelyk

bidde ik deze boven alle gebeuedyde Vrouwe des

werelds , die niy , nog iemaut oyt , verliet , deze op.'

derneminge , die met bozonder inzigt van hare glorie

te verbryden is aengcuomen , kragtiglyk te willen be-

gunstigen ; de onl'aelbaore Waerhyd heeft van haer

gezeyt : ipsa contfi'et coput tuum,

Alsoo het klyn Lorelten in Kentucky en deze nieu-

we socieiyt van IMaria eene bezondere aendagi heeft

verwekt in myne godtvrugtige kennissen , denke het

liun niet verdrietig voorkomen zal , zoo ik hun een

Wynig hier mede ophoude. Deze societyt van jonge

Americaeusche vrouwpersoouen ^ die zoo onlangs
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Cbrrsiene ,. of zekerlyk Ciirïstcne zonder eenïge Ga»»>

tÈolyie bedienaers , reeds van de wereld a%ezou—

derd oirt een levea te leyden ^ (tut aeiv de eerste ens

Türi^sie Qiristeuc lot verwoudinmj^G m©gt dieueu ^

K zoo zeer den lieveling van. oa^iMi. uyimvUnsendeo-

Bissciiop j dat hy deze aettziet als eea Lezomlere })e«

boadeiiis. van zya Diocese , het gene* i!k> meecnjacls.

njt zynen mond heb gehoort ; ia deir geloüfsbrief

tesiimonium,. die hy my niedegeeft ,„ d^ukt hy ziek

uyt op deze wyze : « Ie biit principal de cefc insiitut.

« esL d'élever les jeunes orphelines et de prépares ksr

« fiiles a k premiere commuiiiôû j les salie* qui' en

« ont résulté jusqu*a présent ont sui-passe é'e beau»

« coup toutes nos espérances: il faudroit une îros-ïon-

• gue lettre pour parler^ comme il faut , de Taus--

*r tei'iié des règles de ces filles ^ de leurs^ travaux.

« pénibles ^ de leur moriificaiion contîivuelle »

« dignes des première siècles de l'EgKse parleur auste-

« rite et leur ferveur^ » Het is nog ganscli versch , dat

hy in eene publike aenspraek meldde ^ d'at onder

vele andere veordeelen , die deze seeFetyê ki zyn^

bisdom veroorzaekt , iu îiet kort verïoop vaui zyue

existentie "er ten minsten ^oa meyskens hunne eer-

ste Communie hadden gedaen ,. van «welke eea groot

deel uaer allen schyn , die noyt zouden gedaen licb-^

ben. ÜL. godivruglighyd ^ myne lieve ,. Jïal hiec

van den prys kounen schatteïï. — Hunne regels e»

statueten zyn juist nu iu juny tot Londen gedrukt

in *t engelsch by Keathing & C*. De fraasche over-

zetting heeft eenige feylen. Gelyk voorgaendelyt

is gewerkt , daer zyn reeds dry kloosters van das

3
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mstîtuet , een rîerrle is aengevrezen van den Bis*

schop in Grajson Coiuuj , oatrent 60 myleu vau

Loretto. De conditie der gebouwen is nog de zelve,

zoo als men die hier in print ziet rondgaen , nytgeno-

mea dat de schoJe en het hujs van den Priester of

Confessarius een beter dak hebben dog \an hont;

de schouwen zyn nog alle van hout 5 de ongel uc—

keu j die hier door in dit land veroorzaekt wordr^n
,

zjn zeer vele. Het is gemackeljk ie zien , wal i:;i^vaeren

mm hier loopt wanneer men somtyds moei koken voor

80 en 1 00 persoenen j daer zjn nog gecne ovens om
brood te backen 3 men backt dit in ysere potten j het

brood van indiaens corn , het gene alleen zonder eenige

toespyze of boter hunnen ontbyt of avondmael uyt-

maekt : noyt gebrujkense bier , wyn , liqueren , &c.

noyt versch fleesch nog visch, &c. In zulke hjiy-

zcn j niet zulk een kleedscd , zulk een voedsel , zulke

discipline, met gedurig slilzwygen , zulkenarbyd,

de nagtrust op een stroejsak met wyuig deksel , &c.

zyn go?n aentreckelyke dingen waer men geenea

eeuwigen loon te verwagten heeft , nog zyn deze de

instellingen van onz3 hervormers 5 deze Americaenen

nogtans , die niet min ongevoelig en zjn aen het gene

de zinnen streelt als de Europeaenen , maer meer be-

weegt met de hope van altyddureade goederen , vinden

geene moeyelykhyd in eenen korten tydopdeze wy-

zc eene eeuwighyd te verzekeren. lo, ja i4opeeneryze

hebben zig somty ts aenbevolen om in deze societyi aen-

genomen te worden. Hun getal heden is ontrent 80
j
geen

derde is over de 21 jaren outenbynaalle iiebben zy leer-

lingen geweest in deze scholen. Vele zyn van geringe

extractie , maer verschyde zyn van onze besle familien j
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geene condiden worden gewygert ^ zoo zj de Mylien

yan rO(.^p ;^even , en het aemiomon is gaiiscü grafis,^

Men vrat^t somijds , Avel hoe ? zyn dan daer geene

steeaetï, uieLsers j.bk;r , wjn , terwe , &c. doxe a-viikcls

zyii nog over al niet in grnote menigte , luaer lv:ï iu-

S'.iiuei laet verfchjde dingen met loe , i;el)k ook het

geval was van de eerste Mouiken en Ereuijiv n. Ei^wat

nog ioegelaeteu is. kan dog niet akyd bekomeu v>'or-

deu y immers in Neérkïid waeroni wooueia da.-r zoo

vele persooneïi in leenien liulttkens? waeroni zoo slcgt

te^Ieed? waerom geeacn wyu nog bier inliiiHiie kel-

ders? v>'aerom geen oesters o ji de laeieJs? &C.. de ant-

woordt op deze vraegen kan dienen op de voorgaen de»

Aisoo onze Aniéricanen Eieest alle ai'siaiuiueüiïgcr»

zyw van eagcisclie ^ ievsdie , boogdiiy tsc.lie , iraiiselie ^

&c. hel konde de Cathoiyke van die landen aengenaem

weiicn de naemen te lezen van die zig in deze society t

jjevinden , hier door gedagtig wordende die faniilien ^

die hel oud geloof bcbouden hcb]>en of tot dat zyu we-

dergekeer i j onze neérlanders , wetkera biaed zig liiei?

^^y;t:g bevind, zullen deze zelve voidóeriing bier niet

oülmocien j liet kau nogian&eencn aekereu troost bae-

ren do naenicn te lezen van die , Âvelkers voorvaerders

zoo slerkclyk de vervolgingen hebben ny f gesi aen in die-

ali,evalicHe geweslen , eii te zieu , dal biiiir?e nxizaten

religie genoeg behouden hebben , om zeer digt de voct-

sta|>pen der eerste Christenen zeifop te volg.u , en ia

andere zoo het godivrugiig zaed te Averpfr^n , dat eea

deei van den nieuwen "wereld aeii hun zj u ceuwij»^ e»
i) del \ k geluk verseluiïdigd houd. Ik iaete dan eene

lysic volgen van dez > socieiyts raiembers , die 20 xber
iBiy Uuuue eeuwige belofie liaddeii uj tgesprokcH*
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Volgf^n nu ontrent 3© Noviiieft en een ^07,yn Pos-

tiilàiiC!!, die in de vcrschyiïe liuyzew verdry II zyii. —
\Vy lieWi^ii in da 8 jaroii allof^iicîyk di-y <loode

,

eciie in elk iiuvs en dut de ovüjsic ia elk Uuys, als

of liet hoofd had innc^Tcii den groiulsicen der siigiiu-

gen wezen, liiuiue dood, gelyk Irjil leven, had

alle de teekeus van «ytverkorendhyd.

Wy sveieii. wel , dat onze GPerwyze deze instituten

in veraglinge eu lach tiocken
,

ja zelf, het is. hedea

het ongeluk , dïit péi'Soonen die den jjcestclyken slael

zouden heler moeten kennen en beleven , in woorden

en gedrag de eerst/; niet zeer ongeljk zjn. Het vrouw*

geslagt 5 de religie der vrouwen , het afgezonden le-

ven &c , Eoo men ilia niet klyu agi, evenuyel ka a

Kien raacr laet legeuhyd een deel v^an zyucu ari)yd

besteden om hun in hel bewerken hua'er zaiighyd

lïehulpzacai ie wezen. Dit gedrag von zommigc , hoe

vremt het ook schyni , is niet nieuw ; den h. Ilie-

ronymus vult bladzyden met deze exempels
j wy ,

zouder regt van ons te bei'^emon op een hoog , s;erk

«f diep vernuft, genoegen ous te gclooven , clai het'

beeld en gelykeuis vau Godt
,^
geprint op de zielen

van den vedclykeu mensch , hc^ zelve is in de vrou- .

we en hel kind als het is in den mau eu den ouder-*

ling , dal de verschydenlhyd van geA^gt of sexe geen,"

materieel objccl en zal maken in dat gewest, u/ji

neque nuhent neque nubetitur ; scderu?U sicut a/ige/i .

Dei. TVaer men nog trouwt , nog tot trouwen ge--

geven' wordt j maer waér men als Engelen wezen

zal. De D3bhoias , de Abbigails , de .labels , de.f u-

diihs , de Esihers , Ôlc. worden mei reden veiwuu--
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lâert ; den Zaligmaker in den ommegang vaa zyn stei^-

ielyk lev€ii , liet gedrag van zyne h. Kerke iiaer hem.

geven eeue besondere agtiuge aen iiei godtvruchlig

vroawgesla^t j M."^ Beriihj den grooiea Missionaris

van Siam , ejgend« zynen goeden ujtval loe aux

^amantes de la Croix , die hy aldaer had opgeregt.

Balac , door den boosen raed van Ualaam , bra^t ket

\olk van Güdt toi zoade door vrouwpersooneu ; zou

ijodt heden nid konneu het aiansvolk door iiei vrouw-

geslagl overbreugen lot de deugd ? tot bewys hier-

van urag dienen de bekeeringe der rykea van Con-

stanlinus af met ^li^i de geesteiyke «a iydclyke voor-

«deeleu , die over het mensclidoni door de weekere

ssexe zyn gebragt. De bedrukte vrouwe , die l)y den

h. Panteleon om bysuiid gong , beweegde hem met

deze woorden : « gedenkt, zegt zy , o man Godts \ dat

« uyt ons geslagt is eenen ZaHgmaker geboren I »,

Dii beweegde hem en zou allen gevoelig hert. be-

wegen. ]\'Iaer zoo dog geene van deze gewigligeaen-

nierkingen eeaigen indruk deden op die trotse ge-

moederen j hunne confusie moet eenen dag des te

grooter wezen , waimeer zy die weeke en die ver-

iaglelyke in legerlïendea God-t in zyue glorie zpl-

len zien omringeJen , zy zelve verAVorpen van den

Godt , die zy verstooieu eu vervoegd hebbeu. Hier

di-eut thans opgelet , dat,, hoewel wy gewilliglyk de

welverdiende goedkearinge en grootagnnge geven aen

deze zoo voordeclii»^ eu hylige siigiiugeu , vvy nog-

tans geensinis verminderen wilL-n de grooie voor-

zorgen ea be/.oi'.dcre ueirslighedeu , aia de Kcike

aiiyd verhi yscut heeft en die de \i\ lige iuslelders
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van liet begin der Kerke aliyd gebruykt liebWn ;

eciie scrupuleuse nouwkeuriglijd iu het o(/ffeiieu van

pliytea ea regel ; een ^tiptelyk afu'jzeii eu ver^yy-

deren y^n allen sla^ van inbreuken , toelaetingen ca

dispensatiea of verz\vackinge« :, eeue bezouderc ae«-

dagt iu deu keus y^n geestelyke beslierders , die -de

hylighyd met den 4ever en bekw^iemhyd vereeuigt

hebl>en en yry zya vau de gevaeren van cygenbaet

,

uylneuiiuge van persobneu en van ongeregelde af-

feciie ; zonder aJle do'ze eu nog meer lioedaingheden

en conditieu kan hel groot goed , dal nieu hier uyt

verwagt , niet dan nierkeljk beschacdigt -worden eu

in verloop van tyd eyudelinge in bronnen verande-

ren van ydclhyd en dus meer nadeel dan voordeel

aen religie veroorzakeu, <

Deze klyne Lorçtlo-societyi
,
gevoelig over de goecl-

iiyd aen hun bewezen in het mededeelen van kerk-

"cieraeden , aea hun klyn keikxken gejont, nemen

:<ieze gelegeudliyd Avaer om hun^iic daukbaerhytl te

i)eiuygen*j «eud-eade eeuco brief van associatie aen

alle die persoonen , die deel hebben gehad in wat

aen hun of ook aen de Diocese bezorgt is , wiens

welzyn hun insliluei hii« verbind iu eene bezondere

^yze te beheriigen , die is van den volgeuden inhoud ;

« Sister MARY , S/ AiXN. , S/ JULIAN , & S,*-

S^ HELEN 5 Superiors of the Louses of ih^So-
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« cîeij of thejriends ofMary , in ihe Sta ie of Ken-

« tuckj (united Siaies of America) to ihe genilemen

« and ladies, our kind and religieus wellwishers,

« all hail and blessing from ihe sujjtring JESUS
« and liis sotTowfull Mctherü

« Allhou^h ihe law of charity commands us to

« pray for all men , we think ourselves obliged to

« do il in a more pariicular manner forthose , that

« hav€ schewed tlieir zeal for the promotion of our

« iiistitute and a special wish for our remembrances ;

« knowing then , most respecled & honored gentlemen

« aud ladies this to he jour case an^ disposition, wc

« very gladlj send you our lettres of gratitude &
m association j trusting , notwithstanding our own

« unvvorthinefs , upon the infinité merits of our

« dying saviour , & his alllieted Moither our head

« and Patroness j we do promise you , that during

« lise aud afier your deaih you shall have a shar»

« iu all the dévotions & pious works in the houses

« of our Society. We also hope , mosi honored &
« respecled gentlemen et ladies , that we will find

« a place in your holy performances. Having been

» informed of your names et qualities , ihey are

« and shall be Oïi our records , as a blesscd mémorial

« during the existence of our socieiy. Tlxese our euga-

« gement and wishes , we humbly request our ^A Fa-

« iher to comraunicate to you iu the name of

« Your most humble servants
*
« the Sisters of the Lor«ito-

• DoneatLorcftoioof « SÇC« as aboY9»
« J8nuaryi820. The
« «i^li t of lh« insti»

« tut». •
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« Suster MARIA ,
S,r ANNA , S.»^ JULTANA &

m Sj HELENA , ovei-ste van de huyzen der Sucie-

« tvt pan de t^riudUintn van Maria , iu den 8iaet

« van Keutuckj (vereenigde Slaelen van Ameiica)

« aeu de lieei'eu en jouitVouwen , onze vriendclyke

« en religieuse weldoöiulcrs , alle zogcninge van tien

« lydenden JESJJS en zyne bedrukte Moeder!!

« Alhoewel de Avet van liefde ons gebied ie l>id-

« den voor alle menschen , wy denke ons zelve ver-

« pligt dit ie doen op ecue voorname wyze voor de-

r gene, de weiken eenen bezonderen lever betoouen

« tol het voorihelpen van ons insiituét, en begeirig

« zyn van onze gedagtenissen. Kunnende dan, zeer

4( geagte heeren en joulFrouwen, dat dit UL. geval

« enl)egeirle is, wy zenden UL. zeer blymoedig oii-

« ze brieven van associatie j beirouAvende , nieiie-

« genstaande onze onweirdigheyd , op de oneynciige

M verdiensLen van onzen sterfteenden Zaligmaker , en

« zyne bedrukte Moeder onze Meestersse en PalrO"

« nersse. Wy beloven UL. , dalGyl. UL. leven ge-

c( durende en naer UL. dood een deel zuk hebben in

« alle de godivrugligheden en goede werkjn , die'er

tt zullen geoÜert worden in de huyzen van onze So-

ie cietyt. Wy hopen insgelyk , zeer geëerde en ge-

^ agte , dat wy zi-lleu eeue placise vinden in UL.

« hylige oeleuiiigen. Hebbende ktnnibse bekonieu
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V van UL. naemen en kwaliiyten, deze zynenzul-

* len op onze gedenkboeken wezen als gezegende ge^

« dagteuissen zoo lange deze Socieiyt zal wezen lieb-

« ben. Wy verzoeken ooimoedelyk onzen Eerw. Va-

« der deze onze verbintenissen en begeerte UL. mede

« te decleu in den iiaem vau

« UL. ootmoedige Dienaressen
« Gedaen tot. Loretto »< de Zusters als boveu.
aio jan. i820« Het
« acïilste van onze
« insteltitige. a

Hier weusche ik, dat alle de persoonen , die door

hnnne goede wenschen dit regt van associatie heb-

ben bekomen, zig gelieven zouden te gedraegen als

geassocieerde 5 njyn begeirte was aen ieder vau liun

in 't bezonder eeuen dezer brieven te laeien toeko-

men in de gewoonelyke forme, als de oude geeste-

Ijke gemyniens plegen ; maer door eenen bezonde-

ren act van liberaelliyd ! en menschlievendliyd ! beu

ik van dit geluk berooft j de voordctlen zullen dog,

hope ik , niet verminderen , want deze zyn buytea

de spliere van dat gebied. Hier meer bezonderhe-

den aen te haelen zoude onnoodig en verdrietig val-

len , want deze sivjfFe word alieeuelyk met nut en

interest gehandelt voor de zeer eenvoudige en oot-

moedige of die byua van het zelve beroep zyn , vau

"Welk slag onzen (yd niet zeer vriigibaer is.

Om kortliydswille dan vele andere bezonderheden

daerlaelende , eer ik eyndigen wille een kort \er-

hael van onze tegenwoordige ryze neéraetten. Ik

had cenen eenigen gezel der ryze den oudsten Pries-

ter
,
gewyd van onzen zeer cerw. Bisschop , die eenen

fraijsmau is, eu zyue familioisgacn bezoeken, zul-
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lende misschien te gader te rug keeren. Wy verlie-

ten hel seminarie van Bardsiown den 9 dag van

meert 1820, hebbende den sneeuw een halven voet

hoog met sicrken wind en vorst , welk weder voor

dry à vier weken voortduerde en maekle onze ry-

dingen moeyolyk en gevaerlyk. Myne compagnion,

<Jie begaefi is met de gilt van spreken, predikte iu som-

mige plaetsen in de siadihuyzeu , by gebrek acii calhol.

kerken op dezebaene, lot groole voldoeningc der hoor-

ders aen wie de caiholyke Religie nog nieuw was....

Naer eene week ryzcns hadden wy een geval , dat

de nieuwsgierigliyd kan verwecken. Voor ons zagen

wy een dier, dat ons onbekent was, zeer schoon

van aenzien en teekeninge , de grootte van een ge-

myn hondekeu , wy haestten om het te verrassen en

doen stille te staen , het beestjen nogtans verhaesie

zyne schreden niet , en hebbende het met eene ligie

sweepe iragien op te houden , het legde zig op den

grond, opende zynen schoonen sieért , welken met

Wynig vogt hevogtende het zelve na «Vs sloeg en op

den stond eenen zoodanigen stank veroorzaekte , die

het ook aen de klecderen médeelde , dat het niet

mogelyk is den natuer hier van nyitedrucken ; de-

zen stank , die zeer bezwaerende is , duerde meer

dan twee maenden in de kleederen
,

ja zommige

jagers houden slaen , dat het 'er noyt uytgaet ; de

honden , die dit gediert opjaegen , zyn ziek voor

vele dagen en infecteren de huyzeu van hunne mees-

iers , zelf het graen in hunne schueren. Dit beest-

jen word Policat genaenit. Wy hadden dikwils het

e0ect van het zelve bevonden op de ry^en, masr
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nóyt hadden wy een in 't bestonder gezien ^it be»

"Nveyst meer dan eenigen muscus , boe de sloffe kan

verdejli worden. Dit beestjen beschermt zig met

geene andere waepen en vi'eest uouwelyks eenigen

vyand. Hel leerde ons niet graeg te handelen met

onbekende dingen en ons wagicn van die, ook %van-

neer den . schya aenlokkende is • het gebrek van de-

ze voorzorg heeft menig gewest met stank vervuïd?.

Ontrent die plaets hadden wy om het hoog waeier

eene merkelyke rivière de peirden zwimmende door

te dryven , dog zy kwamen ongehindert uyi aen de

andere /yde. Den Staet van Keuiucky verlaetende

kwaenien wy naer wynige dagen tot Summerset

,

eene catholyke Statie in den Staet va a Ohio. Deze

plaets 5 vier jaren geleden , had nouwelylvs een half

do/yu hiiyzen , en in den omtrek misschien i3 hoog-

duy(sche catholyke farailien. Heden zyn er misschiea

itio Iiuyzen en eene stad afgelegd met eene schoone

publike plaeise of Squares , als men dit noemt. Deze

Statie word geuaemt S.^ Joseph , is bediend van de

Predikheeren en heeft reeds zoo vele caiiiolyke fa-

milien , dal hunne kerke, zoo effen gcmaekt, dit

jaer gaet vergroot worden om ze alle te koanen

vervatten. In ses maenden waeren *t;r 3<) familien

,

meest van Methodisten , aengewouncn , waer onder

eenen advocaet van bezondere repuiaiie j wy verble-

ven hier twee nagten... hebbende een begoirte van

M.*" Noble te zien , misten wy de gelegcudhyd in Pen-

sylvanien van den Eerw. Missionaris, prince Gal-

litzin , te gaen groeten, die nogtans ons eenigsinis

verwagtte. Dezea Missionaris , waer van wy in vo-
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rige léfters ^ brieven hebben gesproken , zelf ëenen

bekeerden tot onze h. Religie is , eeiicn ran onze be-

kwaemsie beschermers, zoo in schryven als predi-

katien , ik zoude zelf niet verwonderd /yn , zoo ik

hoorde dat hy tot eenen van onze nieuAve Bisdom-

men benoemt wierd ; by is eenen Ijeioemden pre-

dikant in de engelsche eh boogdaiische tale , maer

leer met ziekelykheden overvallen. — INIyn heer No-

ble ,
gemynlyk Major Noble , vonden Avy in Virgi-

nia. Hier moest mynen compagniori /.yu pcird ver-

wisselen , overwonnen van faiieken. Dezen MJ No-

ble , eenen nieuwbekeerden , verdient als voorbeeld

aen de bcsle Catholyke hier gegeven te worden, '^iet

hier in 't kort zyne bekeeringe : Eenen catholyken

ryziger gaende van Kentueky na Baltimore, vcrn.igie

ten huyze van M."" Noble ; deze voor en na het avonds

macl op zyne wy-^e biddende, merkte ,. dat den Ca-

tholyken hem niet vervoegde en vraegde hem de re-

den van dit gedrag; den Catholyken antwoorde hem ,

dat , wilde hy de moeyie nemen van dien boek te

lezen , die hy hem loonde , hy zou voor zyne ie rng-

konis:e kennen de reden van zyne wy-:eringe ; M.""

Ncljle aenveirde den oflcr en den Gaibolyken zetlede

7vne ryze voori.... Te rug van Ballimore den GailiO-

Ijken vraegde zynen weird , of hy nu wist , waer-

oia !<y hem in tiet gebed niet hadde vervoegd ? M.'

Noble antwoorde, dai ja, en verzogt hem zoogoed

te wezen van hem aen ie wyzen, hoe hj zelve een

mernber koude wezen vun de caiholjke Kerke;

dal hy niet knger noodig had te verzinnen , en

dat hy wenschte geenen lyd te verliezen. Den Ca ^
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tlbioljk observeerde , dat hy in tweede bouTVelyk zyif,

eerste wyfs zuster hadde getrouwt en dit hem konde

heletieu. M.»" Nohle anlwoorde , zeer nobleljk , dat,

wal 'er ook hem zoude worden opgeljd lij geirne

zoude vo]l)rengen. De zake wierd bekent gemaekt

aen den Vicaris-generacl , die raedde aen M.'^ Noble,

van zjne vrouwe ie schyden lot dat eene wettige

dispensaiie zoude bekomen Avorden van Roomeii. M.""

Noble ontfangde den raed, en om dien zekerder te

volgen , ondernam hy eene ryze by water na N. Or-

léans met 4 of 5 booten koopmanschap. Naer ses

raaenden arriveerde de dispensatie en M.^' Noble van

N. Orléans. Den Vic.-gen. wierd aenzogt om dit

koppel aen te nemen in de Kerk (de vrouwe wierd

bekeert met haren man) en hun in een wettig hou-

welyk te vereenigen j dog eer dit verrigt was ^ wierd ,

zyn huys als bestormt van de andersgeziude minis-

ters , die dezen bezonderen peisoou gongen verliesen
5

ja , op den dag zelve, dat hy catholyk wierd , wae-

rcn 'er vier of vyf minisiers , die alles aenwendden

om hem te beletten j hy gaf hun voor antwoord , dat

hy te zeer overtuygd was van de Waerhyd der ca-

tholyke Religie om langer slaeve te zyn vau huuniç

dwalinge, verzoekende hun te vertrecken en zyne fa^.

milie in rust te laeten. Zyne bekeeringe is gevolgt

geweest van verschyde andere Men ontm^oet niet

dagelyks persoenen van zulke resolulie , die zulk*

sacriiicie maken en die zoo maulyk de menschelyke

opzigten verwinnen !
-— Ik wensche hier nog eene

ander bekeeringe aen te liaelen , die ik niet wete of

ik 'er gewag van hebbe gemaekt iu eeaige voorgaeBi,-;
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à&. Ik wîlîe aie îiier siellen , om Jatze aenlyJînge

geeft aen bezonclere opmerkingen. Den Eerw, heere

Rosali , L»azarrst , en den heer Chabrat , Priestei* v»a

Keutucky , van wie ik den voorval houde , te Vin-

ceunes wezende in den Indiaua Staet , onlmoettedea

eeuen cltief, of slag van koning, eener tribe van

Indiaenen op de straet van deze sladt, Den chief na-

dert , neemt d' heer Rosati by den arm , zeggende ff

gj zyl den minister van den grooien. Spirit , gy moet

my zeggen , wat ik moet doen om den gj-ooten Spirit

te dienen ! Den heer Rosati gebruykt eencn inter*

pretor en begint eene conversatie, vraegt den cUief,

of Iiy geloofde, dat daer eenen grooten Spirit was?

Waerop den chief antwoord dat ja , en dat hy dit al-

tyd geloofd had , en , zegt hy , ik gaen u zeggen

,

hoe ik hem diene : in den morgend , wanneer ik op-

staen , ik heife beyde handen om hoog , tooneüde

dit met zyne aclien, ik bedanke hem, dat hy my
bewaert heeft ia den nagt , en ik vraege , dat [\y xaj

wille bystaen in den dag ; des avonds bedanke hem ;

dat hy my bewaert heeft in den dag , en vraege be-

waert te worden deu volgenden nagt. Ik weet , nog

doen , niet anders , zegt hy , maer gy zyt zynen mi-

nister , en gy moet my zeggen , wat meer ik te doen-

kebbe : den heer Rosati vraegt hem , of hy wist , dat

in dien grooten Spirit daer dry persooneu waeren :

deu Vader, deu Zone en den h. Geest? Neen, zegt

den chief, dat wist ik niet , maer , zegt hy , ik ge-

loove het , om dat gy het zegt , want gy zyt zyne»

minister en gy moet het weten. Den heer Rosati

«aderoAQx de voordere oaderwyziagQ vau deo chief
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chief voor eenige daegen , die den raed ïn alles volgde.

Naer eene onderwyziiige aen^aende liet doopsel , toon-

de lij zyiie groote begeirte ona dit te onifangen , klop-

pende niet zijne hand dikwils op zjn hoold eu dus

dezen wensch te kennen gevende, Den heer Rosati

,

zoo liaest lij d«gt, dat zjnen cbief gencegzaeni be-

ryd was 5 toefde niet dit zoo noodig Sacrament aea

hem. te geven, Nouweljks was dit verrigt, of deii

chief wordt met eene zwaere ziekte bevangen , die

tem op k<5rten tyd uy t het leven haelde. Hy wierd

«mriugeld en. bezpgt al deu tyd van zyn ondenvy-

'z'ïuge en ziekte van zynen zone en verschyde ander»

wilde. Den lykdienst voorden overleden wierd ver-

rigt op de solemneélsLe wyze , zoo al-s misschien daer

ïioyt te voren was geschied ^ de ludiaeuen en andere

woonden dit hj in menigte en gaf zulken indruk op

de ïndiaeneu , dat den zone met de andere wilde

komende iot d' heer Rosati en zyne handen kussende

hem bedankten en vrae^den van dog willen by hwa.

te komen en hun te leeren gelyk humien goedfai

vader ^ om ook aldus te mpgen sterven. Zy veffU'oc-

kenalle zeer bedroeft om het verlies van hunnen goe-

den chief j maer ten zelven tyd alle zeer gestigt en

verblyd om zyne sdioone dood zoo vol va», moed

,

resignatie en goed exempd... Waer van wist dog dezeu

chief, dat daer eenen^roo/e« Spirit was ? hy had noyt

onder de handen geweest van eenigen fanatieken. Wie
liadde hem gezeyt , dat d' heer Rosati den minister was

•van den grout^n Spirit
/, wylen zy noyt te voren el-

landeren gezieu hadden , of zeker noyt gesproken.

M."^ Rosati was daer allesneïyk by geyal j nejj was hy



t 5o )

^acn 'Priester van clafgcwcst , mnor Lehöarfle loeaott

liet gevolg \nn IMg.^' Du Bo«i-g , waer hy ook lieden

inede Avoönt in clc Loii3'zian»^ ïïet selivni Jai de-

zen Indiaeiï zonder J)oekordi-n1vpei*sse ï>og wel /oo

veel wist , e?i iea lïiinsten zoo vcol cle^e , als inenico

onder de ]?crug!e wvzc van den dag, die nacr zoo

veeï studie, ]czcn en sthryveh , VrTZ grootcn Spirit

nog niet uyigevonden lu'!)l)en , nfg Let gebed gebeerd

van dezen eliief der wilde,. H;id den ehief in d«

Ïianden gevallen van deze groolc meesters , Ijy zoude

Waerscliynelyk ojt deze wyze niet gcsiorvcn hcl>hcn, —
Ik heb eenige jaren geleden , wanneer ik in die ge-

westen was , eenige kinderen van wilde gedoopt
,
ge-

ïyk ik toen in jnyrie brieven meldde; deze wilde,

hoewel aen vele gebreken en onweiendln den onder*

Worpen
,
gaven verschyde blyken van nauieilyk o goe-

de iiiborst en dengd, Wy reysden door bnnix^ gewes-

ten ongehindert , zouder insult, wj stonden in geen

noot v<in vrygelcy , v/acr wy hun ontmoetten zy wa-

ren vriendelyk (a) ^ zy waren alle zeer gescbiektelyk

gedekt en bezouder Imnue vrouwen ; liunne vreug-

den en dansserycn plegen zy onder bun zouder vrouw-

persooneu ;
gelyk 7y deden, wauiK^er /y deii gouver-

neur Harrison kwamen groeten ten gei alle Aan i4ó,

waer zy bun compliui"nt geryndigt bebbende , alle

de vrouwen wegzouden met bu une fusieken ^ die zy

abyd mede draegen ^ en iha vei'seiiyde danssen terug

ia) Had(1en ODze irbcradc de hoedw)<;lie(Ï€a van onze lodi»»

tien, ik zou met meer vyüs-ifiyl n)j!i <;e!;ooit-elaTi(l doorry.eii : Hit

deed mv met de pliliosopluit geluoven , d.ifde uil.Je in vele z;ik( ii

te nretLi-en zyu ;ien vcïc gi^riviii/.<-ei de , en d;i(; dat-r meer sul 'sffDil-iO

is van lueuscliiJeveiidliyd ia liet piai^Tc der ïüuiixucii aJsiu de Ijuc-

ieH éu tnoad vau oiiie te ï<;«i' mensclilievendst
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keerden. Ongel uckiglyk beminnen zy grootelykx

den drank, die de wilte weien om eene vuylewi li-

ste onder liun ie doen overgaen , en bedrankt zyu

zy schrikkelyk ^Yreed , als ook wanneer zy in eeni-

gen oorlog zyn , dikwils de eene tribe met de an-

dere voert ; dan is daer grootste gevaer voor d»

witte, die zj alsdan afgiyselyk behandelen.

Zynde vertrooken van ^iJ Noble kwamen wy in

twee dagen ryzens bj M.*" Thompson tusschen de

Alleganie grootc en langdurige bergen. Wy nameu

den ontbyt met dezen deuglyken Gaiholyken , die

daer eenzacm woont met tamelyke bezittingen, hcbr

bende vier kinderen in een tweede houAvelyk; hy

vraegde ons de kui'k te gaen zien , die hy bezig \$

met bouwen op zyiien grond en op zynen kost, al-

leen een klyn getal , en deze arme , Gajiolyke rond

zig hebbende: de kerke, schat hy, zal niet min dan

10,000 dollars kosten zegt ontrent 3o,ooo gis., hy

voegde daer by, dat hy gong een deel vanzynebe-

zittiuge vercoopcu om dit gebouw , reeds gcmaekt

tot de vensters , te voltreckeu ; het plan is eene dô-

me en zyn eygen godagt , miis by een slag van ar-

chitect is j het siaet niy beter aen , dan eenig ander

ju America. Hy oliert land en plaets voor eeneu

Priester en schole. M."^ Du Bois , den siigier der

hiiyzen in Emitsboury ,scïiynt het te zullen onder-

nemen.
,
Zyiie kerke zal de PI. Maget worden toe-

gewyd. — Het gedrag en genereusliyd van dezen

Catholyken is in Europa van de raagiigste zelf maer

zeer zelden nagevolgd. Zoo dat ten onregte onze

Anicricaeuen aenzien worden van zommigc als on-
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îi'Ooiweudigkedeu le coutribuereu- Zoo mcii oplet

<Ie laenlgle en versclijdeiKhyd van yebouAveii , &c»

die hier boyen gemeîci '/ya , meu sal koütuni op-

inci-keii (le masse vaii saerifielen ,
dicter gciiuicîii zya

sedert dat de» AcrLsîiïssclïop Canoll, die vyf jaren

geleden gestorven is, dem eerste Bi.")Schop wierd iii

de Vcroeiiiede Siaeteii ; v-oor tlezcii lyd waren de

Cailiolylve iii reuen waeren stact van oppressie ea

vefvoî^îugo, die allüviiclyk ophield luet dïe staets-

omvv'cfileïiuge 5 iiogtaire aal ineii ook bekennen , tknt

gelyk iu Europa niet alle die de catholyke Religie

Ïijlyden , die alle ook geirouwelyk ujiowfïenen ; neon ,

veive van diier, de gedurige acq-uisitie, die ouop-

houdclyk van Europa derrewaeris Lenen gaet, is

n'iei ziicr gecalculeért om de Religie op ie lielderen
;

Jjoveu dien , die ïialie bcstaende en voortgeieclt

meerderen deel uyt oude ciiropisc'lic faniilien , aen-

gekleeft aen keiiei^e en nog bezoedelt met bet droes-

seia der ketlerye en vooroordeel , is niet zeer gereed

•om in weerwil van alle deze Aveder^panniglijd die

:genereusLyd ie tK^Fenenj die men beden zeil' Jjy de

>oudsie caxh-olyke geslagien mac^r zelden onunoeu

Sommige koopluy uogtans vanBardstown, v*in Lcx-

iiigiOTi, ^^ixn Danvilie , van Ijonysvill-e, &:c. waer

caiholyke kerken gebouwt zvn, hebben gecon ir ijju.-

eéri 5o , kso, 2 en ^oo d-allars , ItoeweJ zy niet

catboljii waren; ja, in Ho})kin svi lie, waer JVU Ba-

din een serniooa pi-edikte in myne tegenwoordig-

iiyd , vereenigde zicb deandersgeziüde loeboordei's ia

l^ei siadhuys (daer waeren nxisscbieu geen balf do-
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tjït GâtTîoryken m cUit ge\vcst) zy zonden eene suis-

scviplie- uyt toi. het bouweu vau Güiholjke keik cm

Loïetto-scliO€)l j die- ©p aiïderkaKeit dug Hieer dixn.

4>0'.>o acres groiid gaf j zetaniige gaven ooa- iicres^

TQOf huïi deal eiE befooftleiJ: uieer , aoo- lieL Hoodig;^

was^ Ilet acre gerckeut o-p 5 ^oMars luacl^tte eei^.

soniriHe vaa aoyooo doll. 80,000 gis. y. dit dog wiei-d

niei aeiigeitouisii , om dat de Laretto-soeicijt geeiic-

geuocgzame nieini^ers^ zei>eleH koude* Hier meda

ïioglaas staet samsa , dat eetiige goede gunsten vait

Europa zeer aengeiiaem wacren j ATanf voor eerst ,^

daer js als geeix eynde aeiT âà riytgestrckihvd vau

deze gewesieii; eu aten- het geial dei* aniktleu , die

«rserai verheyscht vrorden j- ntits mea coiuj^lcét ia

de vvikiei'uisóeii ie werkr rt ha<l j aluog^, vele arti-

kelen; koude iiieiT zelf voor geld niet hekomeitj &c*

&c, als boelieii, beelden, zyde stofifen , &c.

Het i» uiBSschien rrterkensweiTdig ,. da l]\D' Thomp-
son op de l>aeiae woont van WheeJiiig toe Baltimo-

re , lang ao> myteii ^ die- gausch steenweg, zvn moot

en volvrockçu voor aagusiy va-ii het tegenwoordig;

jacr, de breede 60 voelen ,. door aHe de gp]>?rgieii

en rolseit; '/j waren rceds^ merkefyk gevoordert yioo

ïersche , n^eest Calliolyke, liaddcn dit. werk tinder-

Boraen. l^^en die.-geiyken steenweg gaet gemackt

tvorden van Louysvilie tot Piisbourg, luecr düu 5oo

mylen lengde. Meer danuo sSeamboaten j, {schepen

en bai^ien à vapeur^ gaen gëstacdig op en i.jp<'>r de

Oliioj sommige /yn van 3oo j.a 5oo ton ,. met den

stroom der rivière doen zy 200 mjïen ia 24 uren,

ja iu.vjf da^en gaea zy tol N. Odcaus l20o mj-
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leii : vcrscliyde rivieren worden met sassen en shiy-

zeii bcvacrbacr geniaekl ; vaertcu Avonleii î^edoivea

OUI de comaïuuicatieii le njakcii.iuei du laekeu , /ce

en rivieren ; de publike werken , het opn^gieu <ler

Sleden , &c. worden met ongcloovelyken drilt vooit-

gezet, &c. dog deze bezonderhcdon komen iu het

plan van mynea brief niet , mits ik alleen religi-

euse sioiïen wensche te verhandelen.

Van M.'^ Thompson in weynige dagen arriveerden

wy tot Emiisbourg, waer wy de sehoone inzeiiingen

zagen van mans en vrouwpersoonen , hebbende ie-

der misschien loo scholieren j de situatie is schil-

derachtig op de gebergte , de disipline zeer stigten-

de ; de jongmans voor een groot deel zjn van de

Wcst-Iiidien. Den stigter, zoo gezoyd is, M.'^' Du
Bois, een Snlpiciaen, de plaets is gelegen in Mary-

laud. Wy arriveerden den woensdag in de goede

Weke en op Palraeu-zondag hadden daer 4e van die

jongmans met groote stigtinge hun eersie Commu-
nie gedaen. In deze schole studeren zy philosophie

en ook theologie; geen wereldlyk gezag heeft re^t

van inspectie over de scholen. De vrouwpersoonen

ivorden bestiert door de Jillts de Charité.

\\ y verlieten deze placis, nog ahyd verzelt met

zeer kout weder en vorst , en kwamen donderdag

avond tot Fredcrik-town ten huyze van R. P. Mal-

levé , eene oude kenuissoj dezen ieverigeu Missiona-

ris liad onlangs een huys gèkogt voor eene sthole voor

dt.' ^cue die niet bekwaem zyn tot betaelen voor hunne

edücaiie. Eeften getrouwden schoolmeester woonde

daerin gratis mei zyne familie , mits onderwjzende
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de arme. Vau hier vcrtrockcn wy na GcorgetôWia

oalreat 5o m^leii vau claev^cp de/ceu weg p;;SSféi'-

deii \vj AïofUgomerj-Caurihousc ccn k\y n i^lctdjcii ^,

\vaer MJ Dû Vos iu Missie is. Tol Gcoigeio'^vu

vicrcion wy ouiîcn Puesscheu y xacgou den blo» you-

deij siact van de socieiyt vau 3E8ÜS , icu laiusicn

5o in getal en hua sclioou collcgie nid ontrcuL loo

sLudenteu. Hier Lad ik eeja gespreek met deji aieuw»

bekeerden predikant Barber j. waervan meeruiaels hier

voren; Ijv studeert, hier de theologie , zya gedrag

is abJersrigteadste , zyaen voortgang ia sludie onge-

uiyii ; studerende de theologie liy iioiid niet op vau

verwoacierea hoe tiet geschieden kan , dat de waer-

lieden zoo %veï vooi'gebragt en Ix^wezen ^aa eenig

m(Mi&cb koaneu geloocheut worden ; liy is beschaenit

zelve zoo laag in deze onwetendhyd geleelt te heb-

ben. Zya eenig zoontjen ,, misschien 12 jaren oud,

frequenteert de schole. Wy zagen ook in deze stadt

waer M.'" De Vheux Pastor is, in het cloostér der

Visitantianen M,'^'^ Barber, vrouwe van den eHeii

gcaoeiuden bekeerdea Jcsaii j zy heeft hier hare

solemnele belofte gedaen jdit clooster is gestigt vaa

dm onlangs ovei'teden Acrtsbisscliop L. Nealc , het

telt heden 5o religieusea , zy houden schole voor

peiisioaairen , externs en arme. De diy Lljae. dog-

terkens van M.^'^ Barber zya hier Avoonagiig. Ten

tyde van dit drjdaegs verblyf gongen v>'y na Was-

hington, de capitale van heel America, jast pae-

lende aen deze stad , om onze Amencaensehe pas-

porten te bekomen , die ons zeer gereedJyk en vrien-

delyk gegevett wierden gratis, geteekcut van dea
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secretaris Tan Staet M."" Adams. De-\vyT wy hier

waeren , zagen wy de caiholyke kdrk van S.t Pa-

tricius, het gene op myn eersi arriveéren niet wa^

als eene gemyne kamer, in slegtsien staet, vau

hout y en nu eene kerke is van earcely bekwaeni

om 3jOüo zielen te bevatten, Dei> lykdienst voor

den Duc De Berry liad jast plaets gehad in het by-

zyn vau alle de vremde ambassadeurs en de bezon-»

dere members van 't Americaens congres , dat dan

zyne zittinge hield, R. P, Kinncy, Visitator der

Jesuken , een lersman van ongemyne welsprekend-

hyd , had het sermoen gepredikt tol grooie verwon-

deringe en voldoeninge der toehoordei's. Den zel-

ven dag hadden de Aipericaenen gestclt de lykeeren

te geven aen hunnen ongeluckiglyk gestorven admi-

rael Decatur^ die zoo veel glorie bekomen had in

den oorlog tegen de Engelsche,dog zy hebben deze

plegiigïiyd uytgestelt en eex'st den dienst in de ca-

iliolyke kerke bygewoout.

Den vader van MJ Barber, zoo ik hier hoorde,

en zyne moeder zyn ook eatholyk geworden. De-

zen vader , die ook gereformeerden predikant was ,

I.oud zig bezig met door geschrift de zyne tot de

caiholyke Religie tragten over te haelen. Hy is vau

den Siael van Massachusets, waer hy reeds zooveel

heefL uyigeweikt , dat vele familien alles onderhou-

den wat zy koaneïi van de roomsche gebruyken
;

zy toónen een bezouder verlangen om eens te kun-

i'.en Misse hooren, Daer waeren hier geene of zeer

wynige Catholykej den jongen Barber, zoo haesthy

bekwaetn zal -yvezen, zal waerschjuelyk d«u eerâieà
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Priester zyn, die daer henen zal gezonden wor-

den. — Den woensdag van Paesschen arriveerde ik

tot Whitemarsh het Noviciaet der Jesuiten , Avaer

men de kerke merke]yk vergroot en vele vei'ande-

ringen deed. Daer Avaeren, denke ik , iSNovitien,

Van hier tot Baltimore zyn nog ontrent do raylen.

Mynen compagnon had i-eeds zyn peird verkogt eü

nam de koetsen van Washington tot Baltimore 4^

mylen j ik behield mjn peird , hoewel het maer

eene ooge heeft en wensche het te vinden in myne

te rug komste , om dat het een gemackelyk en sterk

ÎS en nog meer om dat myne gesteltenisse my niét

toelaet een versch te koopen. Peirden die werk en

weg konnen aÜeggen , zyn de eenige die Wy noo-

dig hebben. — Van Whitemarsh komende op de

groote baene van Washington , ontrent 5 of 6 my».

len van Baltimore men krygt deze stadt in 't zigt

,

bergagtig hangende. Den eersten oogslag valt op

het majestueus gebouw, dat over de heele stadt do-

mineert , de Metropolitane kerke , welkers dôme al-

leen , boven het dak, meer dan 3do,ooo kareel ver-

heyscht heeft , zonder andere steenen en materialen,

In deze dôme zyn twee bezondere plaetsen of ka-

mers , waervan de eene genomen word om de bi-

blioihcke te zya van het Acrisbisdom, Den Bis"-

schop heeft alreeds alle zync boeken aen deze opge-

dracgen. Ik zcyde hier voren dat dezen Aerisbis-

schop , Mg.'' Maréchal, Sulpfciaen, heeft voortyds

professor geweest in het saminade van Lyons , en nu,

Lector was in dat van Baltimore. Deze Métropole,

die men oVer 1 5 jaren begonst lieeft , en zonder te-
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goîTzc^ het bezonderste gebouw is , in zyn slag , van

geiieel dit deel van America , zegt mcii te zulieu

kosten, zouder de gratuite giften eu iuzydsclie cirue-

leu , mcetr dan aao^ooo doll. men lioópte daer den

dienst in te verrigteu op de feeste vau O. L. V. lle-

melvaert
,
patrouersse der Diocese.

Zeer digt by de Metropoli laue kerk lieblien de

Uiiiiaiisseu (Socinianen) zegt Deisteu , liuuue eerste

vcigaderplaets gemaekt iu eeue fracye goesie , dog.

zy iicbbeu hunne rekeninge kwaiyk opgestek. Met

heelt t^vee of dry vau hunne beste huyzeugeljroken

en het behoort nu de bauk toe, waer zy het geld

gelicht hadden. Men zegt dat het 60,000 doll. koste»

Den architect , eenen fransman , die wy tot Lojideii

vonden , was in geen beter conditie , hebbende bo-

ven zyu fortune zyne eenige dogtcr , een eenig kind

op zyiieu overiogt na Europa verloren , dat hem meer

dan alle ander lyden pynigde. Deze zyn somiyis de

oordeelen Godts in zulken gevallen.

Ik had konnca opletten, dat de Metropoli tane

lierke , wanneer men die begonst
,
gausch buyten

de huyzen stond , hebbende uouwlykx eenige ver-

spiyde ontrent huer, iy is uu van de Point of S^

Palricius zeer naer dry qaaTtuurs , te gaen , en

als de stad nu is afgelegd , 2al zy zeer naer het cen-

ter wezen , dus zal men afmeten koanen , welke

de grootte dezer siadt wezen zal. — Tot Baltimore

arriver(»ide op donderdag vonden wy een schijf,

gereed om zondag volgende j vroeg te vertrcckcn voor

Rotterdam, Van eene moeyelyke ryze , die een maeud

geduert had te peinl, zonder eenige rusie, hebbeu-
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de in gi'oote haeste wynije dingen boryd , treed-

den Avy des zondags vroeg in het schip om eene

-gansche coniraric.cn nog pyndykere ryze te begin-

. nen. Wj waei'cn allecnlyk twee passagiers , hadden

. ecncn goeden capiieyn en tanielyk goede matroozen.

Wy begonnen onze gevvoonelyke zee-ziekte dea twee-

den dag , waeven ecnige dagen zeer ziek , en voor

twee weken onpassclyk. lu 29 dagen , hebbende vier

of" vyf gioote stormen j nogians zouder doodsgevaer
,

nyigestaeu , arriveerden wy voor Dovers , waerwy
de resolutie namen van na Londen te gaeu om my-

uen broeder en zuster als ook hunne armeschool tot

Sommerstown in Londen te zien. In 9 ucren brag-

ten de koetsen ons vroeg in den niorgent lot Lon-

den, hebbende gedaen yi mylen , dat is 24 ueren.

Wy zagen Londen , dat hoewel het eenen woestea

wereld is , nogians persoonen heelt , die in afge-

schydendhyd den Heer godvrugtig dienen. Men ziet

de Caiholyke hier met godtvrugtighyd hunnen godis-

dienst bywoouen j de arme die hier geiallig zyn
,

worden zeer mildelyk bygestaen. De arme scholen

worden zeer geprotegeért , en het is merkweirdig
,

dal den Duc de Susex , broeder deskonings, had

toegesiaen aen het hoofd te zjn van den vriende-

lyken diné , die raien gewoon is te geven ten voor-

deele der arme schole van Sommerstown , die alle

catholjke kinderen zyn , arme van de laegste classe.

In deze dinéeu ieder betaelt voor zig zeiven , daer

zjn geene vrouwpersoonen genoodigt ; op het eyn-

de j naer eene aenspraek van eenen der genoodde

,

komen de arme kinderen, geprüsoutccii vun hunue
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tneesiei'sseri , waer uaer een ieder zyiie liLeraelTiJnJ

bewysi. Men heeft in zalk eenen diué soniiyds zoo

veel als 6 en ^oo pd, slei-liiigs CMitvaiigen. De/'' di-

iióen hebl>ea placls eens 's jaei'S. Wy koglen eene

scliooue provisie vaa engelsche caiholyke ijoekeay

die men hier l>eter dan elders l>2ko.meu kan ^ dog,

aea hooge prysen. Wy namen den CaÜioUcon ett

Orthodox y die twee catholyke journalen zya , rceds-

tot vele volumina gcbragt , die geschreven eii gedrukt

worden van wereldlyke persoenen , die zeer inler-

ressLn'ende zyn voor onze catholyke Religie. Yer—

schyde van onze Americaenen hebben 'er inscriptkr

genomen. Eenen van hun is in correspondentie met

den berugten Bisschop IMillner , eenen der gcleerdsce-

schryvers van dat koningryk. •— Met deiic gelegend:-

liyd hebben wy hier laeten de statueiea drucken va»

de Loretto - socieiyt. — Ik vond hier M."'^ Hil[,

vrouwe van M."^ Hill , die niet lange geleden lot

Bornhem op hun kasteel woonden. Zv zyn l>evde

engelsche , bekeert tot het catholyk geloof j naer eeni-

ge jaren samen gelceft te hebben , zyn zy met we-

derzyds consent geschyJen om een volmaekier levea

te lyden. M."" Hill is Predikheer tot Roon>cn gewor-

den , heeft aldaer zyae eorsLe Misse gecelcbreérl ap

Kersdag laest , en bcryd zig onx de Predikhecrcn > aa

Kcntucky te gacn vervoegen. — Hier hoerden wy
ecu b'zouder geval, dat plaets greep op de feest vaa

Hoogweivdig j welk den dag is, dat men- aldaer dea

iest oiihj zoo noemt men afin eed die nieu onlluyki op

dien dag, waer in men loochent de tegenwoordige

hyd van Christus in dat h. Sacrament en de trans-
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•siiljstaîîtjâiîe, pretenderende , tlalde Catliolylie in de-

ze aenWddinge eeiten act vau afgodei'ye bogaen. Eenea

van de noble Lords hebbende zyne aenmerkinge ge-

niaekt op dezen eed , nam het woord en naer lange

redeneringe , zegde j dal het noodig was te "Vveièn

wat zy waerlyk zworen , dat het zwciren van zaken
,

die zy niet genoegzaera kenden , hun zou piigtig m*-

ken aen ligtveirdigcn eji vermeien eed ; hy obser-

veerde 5 dat 5 is 't dat de Gatholyke waerlyk geloof-

<lcu , dal Christus in der daed ui dat Sacrament te-

^emvoordïg is , daer Christus , die Godt 15 , aenl>e-

-deu wierd en dus de Caiholyke niet piigtig kontle

wezen aen afgoderye. Eyadelinge concludeerde hy

,

dat , is 'i dal het dog waer was , dat de Gatholyke

afgodisien waeren , « thcu , sajs the noble Lord
,

« all i cou say is, that the Pope has gained a per-

« fect & complete victory over the Almighiy : » —
« al dat ik dan kon zeggen , » zeyde den edelen

Lord , « is 5 dat den Paus ^ene complete en volle

« victorie behaeld heel'x ov-er den Aiderhoogsten. »

Willende te kennen geven , dat het heydendom of

<ie afgoderye de heele wereld door verspiyd is , mits

<ie cailiolyke alomnie veispryd woonen ^ de eugelsche

zelf hebbende nu catholyke Bisschoppen en Pries-

ters , zoo hier boven gezyt is , na hunne eylanden

gezonden en allen onderstand verleent. — Wy za-

gen in Londen de schoone nieuwe catholyke kerk

van Moorefield. Ik zag daer ook de engelsche kerke

van S.t Paul^ dit gebouw is aenzienelyk , maer heeft

zekerlijk ^cenen schya van metS.* Peeters tot Roomea

^f de kerke vauMllaenen te mogen vergeleken worden
j
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-de Métropole van Baltimore, gelegen öp liet hoog-

ste van die sLadt , vertoont zig zelf heter als die van

Londen , die in de laegtc stact. jNaer eenige dagen

in deze siadt verbleven te hebben , kwam ik cyn-

delinge in Neérland , waer men heden vrugteloos

jN^eérland in Nccrland zoeken zoude. Misschien is

daer geeue natie onder de zonne , die zoo heden

verscliik van het gene zy was veertig jaien geleden.

Gelyk dog de hc^-le aerde voor my een ballingschap

is , en wie was 'er oyt eenen gclnckigen inwoonder

van? ik haeste my om nïyn verblyf niet langer te

maken dan myne bezigheden toelieten. Hier in lan-

ger my optehonden kan nog my nog niyne lieve

vrienden en kennissen gix>ote vcrtroostinge nog vol-

doeningen geven ; om dan de diepe zeeren het ver-

sche bloed niet nyttedrucken , toiaeke ik een eynde

aen myuen tegenwoordigen brief, die , zoo men den

geniyuen loop der nainre oplet, moet eenen van de
'

laeste wezen, die ik hun schryven zal. Ik wensche

dan, myne lieve, UL. godtvrugtige bemerkingen

zelve te maken , UL. deugd en religie is bekwacni
,

boter , dan ik kan nytdrucken , den weg van Godts

vüórzienighyd op te speuren; Gyl. hebt met my in

deze laete lyden gezien den op- en- ondergang van

jyken en familien 5 Gyl. hebt de Religie, dat werk

van Godt alniagtig zeil ,-op duyzend wy^en geplaegd
,

bestormd en, was het mogelyk, met volstrekicn on-

dergang bedreygd gezien ; de afvallen onder ÜL.

oogen , het overstroomen van losslghyd en oiizedig-

hyd heeft. meer als*e<'ns ÜL. herten gebroken. Wat '

dog is 'er ons over als met langmocdige verdi-aeg-
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Eaemliycl den kelk ie dviaken, die den ahvyzen Godt

ons als deel gegeven heeft , verheugende ons len zcl-

ven lyde , dat , zoo ^vy zien in de nieuwe wereld
,

den genadigen Godt de schaede vergoed , die zyne

11. Kerl^ in de oude zoo elïen geleden heefu Lact

•ons tragten te behouden dat hier nog over is , wr-

W'yleu Avy de Voorzien ighyd volgen en helpen iu <i;;t

geial te vohnaekcn j dat Zy voorgenomen heeft met

ons uyt alle gesiagten en natiën te verzaemelen in

zynen Hemel . ovn die altyd durende glorie te ge-

nieten. Wy konnen in redelyke wyzc niet kw.ilvk

nemen , dat dien goeden Godt zyue aanbiddiugeu

«ulfangt , eer en dienst bewezen word vanjduyzendo

zjn'or schepselen, die zelve tot nu toe deze plirt

nog gekent nog gekweten hebben. Deze aerde hoeft

voor elf eeuwen, byna zonder onderbrekinge , dit

geluk genoten. Wat ÜL. en alle de goede aengaet
,

die met druk de Religie ziet gedeelielyk verhuy/x-n

en UL. nageslagt in gevaer van met den algemynea

vloed weg gesleurt t« worden : hoe gevoelig en py-

nelyk dit gedagt ook wezen mag, vertoont zig daer

eventwel eene zoete verlroostinge , dat daer ahyd eene

zekere bescherminge waekt over alle die en de fa«

milieu van die zig in eenen zekeren afstand hebben

tragten te behouden van de heerscheude dwaelingen

en bederf. Den goeden Heer , die den Vader der

barmhartigheid is en Godt aller vertroosiinge , zal

iioyt toelaeten , dat zielen , aldus gesïelt , ouder de

vei'worpelingcn geraeken. W'y zien het in onze na-

burige, waer , naer zoo vele jaren van aival, nog

een zeer groot getal van fauiilicn gerekcnt word

,
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die alle de aenvnllen verAvonneu hebben en dïe mot

moed hnnuc zaligbyd in den schoot der h. Keligie

beneirsiigeu. Is daer heden meer gevaer , meer ar-

byd , meer lydea , laei dit ons niet vremt voorko-

men , Avy hoJïben lang geAveien , dat het heel leven

van den meuscli niet dan eenen gedurigen stryt was.

Laet ons alleenlyk gedenken , dat het verholen manna

en eenen nieuwen naem beryd is voor die verwin-

nen. —
Blyve met alle mogelyke agtinge en opregtste wen-

«cheu van beste goederen , die der ziele voornaraelyk

,

MIJNE ZEER LIEVE , &c.

UL. zeer ootmoedigen en hoogvcrpligten Dieu.

Miss, Am. Fbn

'^m
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Bardslown, S fei^, l8io (a).

6L 4ue(X. 'ïüieii faite u.X(S^'^e^ fa 'Zliefjicjue !

Si les gens du moude croyoient manquer k toutes

les regies de la civilité, eu ne reconnoissanl pas un biens»

fait; de quelle faute ne se rendroient pas coupables

des Prêtres et surtout un Évéque , s'il manquait k un

devoir si conforme k la raison et si recommandé par

nôtre Religion sainte ?

Quoique je ne retrouve pas en moi beaucoup

de vertus épiscopaies ,
je sens cependant ,

que j'ai

tm cœur reconuoissaut , et je peux dire en toute vé-

rité, que j'ai peut-être plus de plaisi» à publier

ies bienfaits
,
que je reçois

,
que n'en ont les âmes

charitables a me les faire. Mes généreux bienfai-

teurs de la Flandre peuvent donc rester assvierés que

ni moi ni mes fidèles coopérateurs ne les oblieront ja-

mais
,
que leurs noms sont profondement gravés dans

<a) BarÜBlovm f
S februarij iSao»

I . Aan mijne Weldoeners in BELGiê !

Daar de wereldlingen zouden gelooTcn aan de regels der wel»

ïevendheid te outbrcken , zoo zij voor cène ontvaneene weldaad

niet erkentelqk waren ; aan welke raisslag zoude dan de Bedie-

naren van den H. Godsdienst , en vooruamelijk een Bisschop
,
zich

niet schuldig maken , als hij een pligt , zoo overeenkomstig met

d« rede, zoo bevolen door onzen H. Godsdienst, kwam tt

yerzuimen ? , . i -i j j
Ofschoon ik in nij zeiven niet vele bisschoppelijke deugdeu

•ntware, gevoel ik toch een dankbaar hart te bezitten, en he%

is met alle waarheid dnt ik zeggen kan ,
dat ik meerder vrfeug-

de «evoel in de door mij ontvangene weldadt.ii re verkondigen »

dflo die weldadige ziel.n welke dezelve aan mij bewijzen. Mijneï

«•dele weldoeners in Vlaanderen kunnen dan verzekerd zijn

,

dat zij nimmer , noch door mij , noch door mijric getrouwtf

niedehelpers zullen vereeten worden ; hunne namen zijn diep m'

onze harten gegraveerd ; zij zijn ingeschreven iu de registers van

'

liet couvent van Loretto , waarvan de H. Dochters door harC

festrengheid eu Yunghsid ,
raardig der eerHe gel'ioyigen der
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nos cœurs et qu'iJs sont inscrits dans les fastes du cöu^
vent de Loreiio , dont les filles, digues des premiies'
siècles de J'Eglise par leur ausiériié et leur feiveur , s«

font un devoir louL special de prier tons les jours pou!
c-eux et ccJles, qui leur font du bien.

Independauinient de celle douce satisfaction qu^ou à
d'obliger des aines sensibles et reconnoissanies

; que d&
mérites aux yeux de Dieu

, qui ne laisse ps un vervo
d'eau froide sans récompense, ne s'assment pas ces^
anies ciiariiablcs ? Ix-s grand's m-oiifs

,
je l'espère , ral-

lumeront encore le feu de la i;lia4-iié dans le cœur
de lous mes gém;renx bienfaiteurs de la Flandre et

ils en donneront de nouvelles preuves à leur com-
patriote M."" Nerinckx mon zélé et fervent cooperateur.

Persuadé de leur bonne voloiué k mon <igard,
je les rcmci-cie non seulement pour ce qu'ils leront
pour mon diocèse , mais même pour ce qui'ils amxjieut
intention de faire et je ne cesserai de prier Dieu de
les récompenser au centuple et eu ce monde et eu-
l'autre, et je me souscris d'être.

Leur tout dévoué et tout l'econnoissant serv.""

i Benoit Joseph FLAGET , £çéf/ue de Bardstown^

Keik ,
het zirh lot eeïim bijzonderen plïgt maken , dagcliiks voor

h^re weWoOTitrd te bidilcn.

Niet sleclits de zoeisic genoegdoeniDgen welke men heeft m
het verfliL'teD van gevoelige eu eikenTelijke zielen; m^r van
tpclke verditüsten Vrrzekereu zicti die weldadige zielen niet, Un
opzigte vaa een alwetend eh milddadig God, dewelke 'j^mu
glas ko^J water zal oiigc-loond iMen ? Deze groote beweegreile-
nen zullen

,
hoor> ik , liet vuut der Refde in de harten mijner

edele weldocneif in Vlaanderen, nogmaals doen ontbranden; zij

zullen ,
hoop ik

, er nieuwe bc'wijzen tan geven aan bun land-
genoot M.r Nerinckx, mijn getrouwe en ijverige medehelpt-r.

'

Overtuigd van ituime welwillendheid ten mijnen o'pzigte , bedank
ik dezelve niet alleen voor hetgeen zij Zullen vcrrigfen voor het ge-
luk van mi}n Bisdom

, maar ook voor hetgeen zij de mecning
ZttUen hebben tot hetzelfde einde te doen, en ik zal niet ophou-
den God te bidden, opdat Hij zich gewaardige het hun honderd-
voudig in deze en gene wProld te beloonen , 'én insgelijks van te

2ga met de meeïte eotbitd en erkentelijkheid hun dienaar

^f Benoit Josepü FLAGET, Bisschoj) i-an Bardituwn.
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