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VOOR- RED EN.
BeminJe LEZER:

Erfcheyde redenen zijnder,

die my tot het maken en

uytgeven van ditWerk aen-

geport hebben , waar van

wel de grootfle mijn eyge

luft is geweeft die ik tot her maken
bad, en dan, dat ik in veel deftige en

brave ichilderyen en printen, nietaU

leen van flegte, maer zelf van de be-

roemde Meetters , en die tot op dit deel

haar werken gelukkig en met groote

agting van konft uytvoerden , alleen-

lijk haar beelden met de behoorlijke

klederen nietfiofTerende: 't welk haar

genoegfaam te vergeven is, doordien

dat 't een zeer fware zaak is, en van

een onmogelijk opletten , om, wan-
neer men in't teykenenis, al dekley-
nigheden waer te nemen , waer in de

Orders dikwils van malkanderen ver-

fchillen, dat zomtijts een kraag, w7ye
ofnaauwe mouwen, hoet, kap, muts,

of iedts diergelijks , dat zomtijdts
*

3 niet



VOOR-REDEN.
niet veel te' agten is , en evenwel
een heel ander Geeftelijk lijkt als

men wil verbeelden : dies volgens

dagt het my zeer nodig tewefen, als

mede om veel byfondere liefhebbers

te voldoen , dit Werkje in 't ligt te

geven , waar in ik vertrou dat aan de
kleding geen fout of althans van zeer

weynig belang is , en wil verhoopen

dat het aan de liefhebbers zoo aange-

naam zal zijn , als ik 't met yver (om
een hoope zoekens en moeyte voor

te komen) gemaakt heb. De kleur van

de klederen zijn aangemerkt op het 73
plaatjes, die 'k in 't arzeeren en opfcha-

duwen der beelden , foo veel my doen-

lijk was, waargenomen heb. Ook is

by yder haar merk of teyken byge-

voegt , waar van fy haer bedienen in

't verfegelen , en fchilderen tot zieraat

als anders , voor zoo veel ik ze heb

konnen bekomen.
Ik meen ook dat 'er geen of zeer

weynig andere Dragten zullen gevon-

den werden, hoewel 'er nog wel veel

zijn die van een andere naam zijn,

als



VOOR-REDEN.
als juyfl: in dit Werkje gevonden

worden $ maer dat komt meed dat

ze haer naem van eenigh byzonder
Kloofter, Kerk of plaats daar ze vvoo-

nen , aannemen ; maar als men haar be-

gin of de vergadering daer ze uyt ge-

zonden zijn, wil opzoeken , foo fal

m^n zekerlijk haar Dragt hierin vin-

den : want al de Orders van byzon-

dere Namen te willen verbeelden, waar

een oneyndig werk, en zou*de zelve

Dragt menigmaal moeten vertoonen

,

nergens in als alleen in de Naam ver-

fchelende.

Ook is tot meerder verligting der

afbeeldfels en voldoening der liefheb-

bers , tot yder printje een korte be-

fchrijving gevoegt , behelzende haar

infteLling , beveftiging en voortgang,

mede de landen , plaetzen en (teden

daer ze meeft zijn, voor zoo veel als

onze voorgenome kortheyt heeft wil-

len toelaten.

Op



Op de

T YTUL-PRI'NT.

DEs wèrelts fchatten , kroon, engoet,

Gemakken , en vermaaklijkheden

,

Verfmaan zy , die vol vuur en moec
Dees Heyrbaan ruftig op gaan treden.

Men fchroomt geen vuur,geen ftrop of fmarf,
Daar 't alles wort met winft verloren. •

Op Kriftus voorgaan wel gehart.

Wie zou zoo 'a woeker niet bekoren?

A. s;
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N 't begin wierden alle pliaten van
de Godsdienft door Kerkelijke
perfoonen bedient ; die byde H.
Kerke KJerken (of IQrkfUjkf) na 'e
.Latijns woort Clerici genoemt
wierden. De Momkenbevlyti^de

,
haar enkelijk tot ftïlle bedenking

,

en hadden haar woningen verre vandeftad, etJ
£ gewoel, in eenzame plaatzen , niet werende alsvoor haar eygen Zaligheyt , zonder eenig deel ofagt te nemen op dat van een ander , zoo datze meregtdenaam vanMoniken (alleenlevers) ve diïn"de Maar na dat den H. Bafilius, en denH Be-ned.dtus

, met meer andere H. Vaders , haar re
gelsvoorfehreven, en datze met GodvmSévt
engeleertheyt begoüen te pronken , hebbede z\lbeginnen te bemoeijen met de gewiflèn der .i

zoonen fchoolen op tot voortfetting en waa . ne2^el
}
mWn e"ge'«rtheyt, endieeenwev-"nig voorde eeuw van Karel deGroote zie CwZfLbegonnen te noemen , na 't woortcjTeTot"faake datze begoften te leven volgens de re'4, s va

n

deH. Kerk, gelijk haarde zelve vandeHOutv?ders waren voor gefchreven.
'"en.uutva-

A



2 I. Van d'ORDER

der

KANONIKEN
van St. Jan van Lateranen.

DEfe is een van de oudfte gemeenfchappen die

der zijn , men meent datze ingeftelt is door
den H. Apoftel Jacobus en denH . Evangelift Mar-
cus : zy leven volgens den Regel van den H. Au-
guftinus > en zeggen dat den H. Gelafius , Leerling

van dcfen grooten Leeraar die naderhand Paus ge-

weeft is, defelve heeft hervormt, binnen Romen
in't jaar 440. in de Kerk van St.Jan van Lateranen;

en gelijk als in 't gemeen alles tot verval komt

,

fo heeftAlexander de tweede haarGodsdienft weer
herftelt , in't jaar ïoöo ; maar Bonifacius de agïfte,

onder voorwendfel van verfcheide ingeflopene on-
order , heeft z* 'er uytgejaagt en andere in haar

plaats geftelt, die 'er hondert vyftig jaren in ge-

weeft zijn, tot dat Paus Eugenius de vierde haer der

weer in geftelt heeft , in 'tjaar 1 445 • bevelende met
een datze zouden genoemt worden Kanonikpidcs
Zaligmakers van Lateranen. Haar kleding beftaac

uyt een witte linne rok , die ze over andere klede-

ren dragen die fwart zijn > nevens een iwarte man-
tel; willende als navolgen de oude Leviten, en
Priefters van dewetMbfisj 't welk haar outheyt

genoeg beveiligt.

I]
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4 H. Van d'ORDER

der

KANONIKEN
* van 't H. Graf.

DEfe zijn van outshcraltijt Bezitters van 't H.
Graf geweeft, en bezaten veel defchoonftc

Kerken van 't H. lant , gelijk men ziet by een Bulle
van Celeftyn de tweede aan den Prior Peter, en aan
de Kjinoniktn van 't H. Graf te Jerufalem gefonden.
Deze Order heeft zigh gantfch wijt uytgeftrckt al

tot in Italien en Napels toe ; zelfs vint men ook
tegenwoordig in Sicilien een rijke Priory even buy-
ten de muren der ftad Piazza. 't Is waarichijnlijk

datzehaarmeeftegroey, en'tkon wefen haar ge-

boorte gekregen heeft onder de Koning Godefroy,
alhoewel de meefte meenen datze geftigt is van
den H. Apoftel Jakobus de Minder. Is Onderho-
rig den regel van den H» Auguftinus. Sy dragen
over een fwarte onderrok een wit linne rokje , en
een fwarte mantel , op welkers (linker zy vijf roo
kruyzen ftaan ; hebben de baart lang, eneenbonet
op 't hooft, na'slantswijs: fy hadden niet als ho-
len en wildernilTe voor haar woning, en tot ver-

goeding van die ongemakken en fehaden dieze van
de Ongeloovige geleden hadden , gafGodefroy de
Bouillon, (nadathy zig meefter van Jeruialem

gemaakt haddein 't jaar 1099. het H. Grafte be-

waren , waar van haar naam herkomen is. Haar
wapen begrijpt vijf Jerufalemfe kruyzen , met dit

opfehrift ,
(in hoc Signo vinces) in dit teken %ultgy win-

nen.

in:
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I III. Van d'ORDER
der

HERBERGERS
van den H. Geeft.

MEn twijffelt niet of een Montpelliers Edel-
man genaamt Guy, van een rijkendoor-

lugtig gellagt , heeft d'Order van den Heyligen
Geeft ingeftelt , alhoewel veel fc veel ouder ag-

ten, en verfekeren dat deH.Martha haarPatro-

neriTc ook de ftigfter is: 't was in'tjaar 1198.dat

Innocentius de derde dcesOrder voor goet keurde >

en agte het raatzaam, dat deze felfde Guy, die

aireede een vermaart Gafthuys tot Montpelher
geftigt had voor de arme lcranken 5 en regels gege-

ven aan de geregelde Kerkelijke» om ze tebeftie-

ren, ook de zelfde zorg op zig nam voor dieVan
de H. Maria in Saxia te Romen , cnrigtehierde

zelfde Order op de zelfde manier van beftieringe

,

gelijk hy gedaan had in de andere.Deze Godsdienft

heeft zig wijt en breet uytgeftrekt door Vrankrijk

enltalicnj «n by gevolge door de gantfche Chri-

ften werelt. Daar is eengrootebetwifting om het

Generaalfchap j want de Groot-Bevelhebber van
Montpelliers laat niet aan de Generaal van Romen»
als Italien en Hongarien , meynende dat de relt

van hem behoort af te hangen. Zy gaan gekleet op

de manier van de Priefters > in een fwart kleet ?

met een wit kruys op het midden der borft, en een

celijk kruys op de linker zijde haers mantels.Dees'

Order is aan den Regel van den H. Auguftinus on-

derhoorig gemaakt door Eugenius de vierde. Haer

wapen vertoont den H. Geeft door zijn Goddelij-

ke dralen de aarde verligtende en vervullende.
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8 IV. Van d'ORDER

der

KANONIKEN
van den H. Markus tot Mantua.

DEïc gemeenfchap is zeer out, eneenBulie
van Innocent den derde van 't jaar 1205. geeft

haar den H. Markus voor inftelder , 'tzyzo'tzy,
haar Kerk tot Mantua noemenzedes H. Markus

,

aanhemgewijt, enbuyrende welke fy geen kloo-
ilcrs hebben als een teNezojin'cPadoüansgebier,
gertigt in 't jaar 11 50. door een Mantuaans Bif-

fchop, genaamtHenrik. Gaan heel en al in 't wit
gekleet , en dragen een wit bont vel over den
arm $ vertoonen in hacr wapen den H. Evangc-
lift Markus , met het omfchrift , (paxtibi Mar-
c? EiiWgeltfta meus) vrede

fy
u Marfats mijn Evangelij},

LV.
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io V. Van d'ORDER

cier

KANONIKEN
. van St. Joris , tot Venetien.

OMtrent het jaar ijs>6- een Romeyns Priefter

met namen Bartholomeus, van 't huys der
Colonnen , geraakt door een ongemeencn yver

tot Godvrugtigheyt , gong prediken en leren toe

Padoiia , en de omleggende lieden , trekkende
feer veel luyden tot een godvrugtig en verbonden
ftil leven, onder de welke waren Gabriè'1, Con-
dolmarius en Antonius Corrarius , Venetiaanfe

Edellieden , (waar van den eenen Cardinaal en
d'ander Paus geweeft is) die t'zamen ftigte de Or-
der der Blauwe Kanonikjnvan St. Joris d'Alga , tot

Venetien in 't jaar 1404. die beveftigt wiert van
PausGregoriusde twaalfde > oom van Antonius
Corrarius , en naderhant door Gabrièl Condol-
marius zelf, toen hy Paus was onder den naam van
Eugenius de vierde.Defe Order is feer aangegroey

t

door den H. Laurentius Juftinianeus , die door
Godlijk ingeven in defe Order is gegaan, 't Zijn
wereltlijke KJmoriiken , en 't Kloofler tot Venetien
is 't voornaamite van d'Order. Zy dragen een
witte knoppige rok, een blaauw kleet met wye
mouwen daar over , een lange ltool over de fchou-
der, en een bonnet op ?

t hooft, alles van dezelfde
kleur. Het teken haers Order is een St. Joris, een
Draak doodende te paart , met het byfehrift : (fuper

Afpidan <$ Bafilifcwn ambulalis >) Oxtr dtn A[pis en

Bazilishts ïultgy wandelen.

VI.
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ia VI. Van d'ORDER

der

GEREGELDE KANONIKEN
van St. Joris in Sicilien.

DE Blaauwe Kanoniken van Sicilien , beleven
met meerder geftrengheyc hare regels,'t welft

genoegfaam haar buytenite gewaar te kennen
geeft , dat voor 't meerendeel op de Henmhifch?
wijs trekt; want fy verfchelen veel indragt met
de voorgaande , dragen in de hant een dikke ftok >

en een lompe Pattr-nofler , de kap blaauw van f] egt

grof laken, een witte rok zeer liegt en kort, en
een blauwe muts op 't hooft, met houte klompen
onder de voeten.

vu
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i4 VII. Van d'ORDER

der

GEKEGELDE KANONIKEN
da H. Zaligmakers.

pAusGregoriusde twaalfde gaande naSavonne,om daar

een Concilie te houden , fag Siena verby trekkende een
eerwaardige Heremyt, genaamt Steven , die met ver-

fcheyde andere een zeer Godvrugtig leven leyde in een
groen eyke Bos, digtby deftadtin een eenfame plaats,

't welk oorzaak is dat een kleyn Meertje daar niet wijt

van daar fijn naam gekregen heeft van Silva keus. Hy
had daar een gebedeplaats aan den Saligmaker der werelt

toegeé'ygent. De Paus flg willende bedienen van defe Ste-

ven, om der ^anoniken order te hervormen, beval dat

dit Kloofter van Silva lacus fouwcfen d'eerfte Vriory van
ó^Cq nieuwe hervorming , en dat de Geefteli jken die dei-

in waren , zig zouden noemen Kjnoniken des H. Zalig-

makers. Dit gefchiede foo omtrent 't jaar 1408. maar
om eenige fwarigheden die 'er voorkwamen > trok fe

de Paus van daar, en gaffe een plaats digte by Eugubium,
in 't Hartogdom van Urbinen , genaamt des H. Ambro-
lïus. In gevolge de Kloofters des H. SaligmakerstotBo-

lonien, en der H.Maria van den Rijn, die te zamen in-

gelijft waren , vereenigde haar met dat vandenH.Am-
brofius, gelijk mede verfcheyde andere deden, fo dat

deze gemeenfehap tegenwoordig in Italien onder zig

heeft twee-en-veertig Kloofters, die alle de regels van
den H.Auguftinus volgen. Haar kleding is alles wit, foo

wel't gegorde kleet als de Patience, en tuflehen't kleet

en de Vatience dragenfe een feer witte overrok , een

hemt, en een mantel van fwartewolleSarsje, met een

hoetopalfTeuyt gaan ; maar in huys dragenfe een witte

wolle bonnet j hebben ook voor haar merkteken een

Salvator Mundi , ot'swmli Zaligmaker.

vin:
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16 VIII. Van d'ORDER

Jer

GEREGELDE KANONIKLEN
• van Groenendal

HEtKloofter van Groenendal s gelegen in een
Bos digte by BruiTel , van d' Order des H. Au-

guftijn , was foo rijk en foo vermaart , dat het was
hooftvan een feer aanmerkelijke vergadering, en
had nog fes andere Kloofters inNederlant van zig

afhangende. In 't jaar 141*. wiert geheel en d'al

vereent aan de vergadering vanWindefim, ge-
ftigt in 't jaar 1380. door Florens , die een Metge-
fèl en leerling was van Gerard de Groote. Sy heb-
ben 't hooft gefchooren met een kleyn kruyntje,
cengrootekapruyn die't hooft en de fchoudci s dekt,

fwart gelijk de kap , maer d'overrok is wit en en-
kelijk van linnen; ïy dragen ook geen ander lin-

den over 't blote lijf, fyzijn tegenwoordig uytge-

roeyt> en leven niet als door Jtalien, onder ver-

fcheyde beveeien die fy daar vinden. Sylvefter

Maurolicus die gefchreven heeft de Hiltorie van al

de Godsdienften , maakt gewag van verfcheyde

Kloofters in Sicilien , foo wel van mannen als

van vrouwen, die van outsher van d'Order van
Groenendal waren.

IX.
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i8 IX. Van d'ORDER

her

BROEDERS
* van 't gemeen leven,

^-xNtrent 't Jaar 1374. Gerard, bygenaamtdeGroote,^ na fijn leerfugt volbragt te hebben indeSorbonne
totParys, keerde weer na Deventer, een ftadtinNe-
derlant , en zijn geboorte plaats, vernoegde zig alleen

methetOuderlingfchap , fonderoyt nade Priefterlijke

waerdigheyt te tragten. Door fijn gedurige Predikatie

ftelde hy een gemeenfchap van Kerkelijke perfonen in

,

die de jonkheyt fouden onderwijfen in de letteren , en

haar leeren wel te leven. En yder van haer beftont

door 't werk haerder handen, béfonderlijk uyt 't voor-

deel datze trokken door 't nafchrijven van fraye boeken.

(Thomas van Kempen is ook een van haer leergenoten

geweeft.) Florens die voor een gedeelte de forg van
defe vergadering had , feydeop eentydt tegen Gerard,

dat het.niet kwalijk fou flagen indienfe een gemeene
beurs maakte en leven foo t'famen in t gemeen. Defe
voorftel behaagde byzonder aan Gerard, en daer was
niemant dieze tegen de borft was. Defe t'famen-wo-
ning der Geeftelijke of Broeders van 't gemeen leven

begon foo eerft tot Deventer, en ftrekte zig in weynig
tijdtuytdoor geheel Nederlant, enwiertdoorverfchei-

de Pauzen beveftigt. Gerard ftierfin 't jaer 1384. enFlo-

rens in 't Jaer 1400. Defe geeftelijke zijn wereltlijk

,

en doen geen belofte , niet anders als de Vaders van
't Oratorie, endeLeeken van den H. Ambrofius, door

denH. Carel Borromeus ingeftelt. Sy zijn gekleet ge-

heel en al op de manier der fvvarte Moniken, verfchee-

len alleenlijk aan de Kap, die wat wyder is , en de

Mouwen , die een weynig naauwer zijn.

X Van
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20 X. Van d'ORDER
der

T H E A T I N E N.

JOannes Petrus Caraffa , geboren in 't Jaar 1474 van
een zeer edel geflagt, gong op fijn 1 8 Jaer na Romen;

Paus Alexander de fefde maakte hem fijn geheym e Ka-
merling. Op fijn 28 Jaar gaf Paus Julius de tweede, hem
het Eisdom van Chieti, vanoutsgefegtTtat/e, en wiert

gewijtin't jaar 15-06. Wiert voor Pauffelijke Gefant ge-

fonden na Ferdinand van Arragon , die bezit nam van
't Koninkrijk Napels, 't Jaar daar na vertrok na zijn Bis-

dom,, doende daar de Kerkelijke tugtherleven. 't Jaar

15-13 kwam hy tot Romen 'm 't Concilie van Lateraan :

wevnig daar na fond hy hem voor gefant ( Nuntius ) na
Engeland by Koning Hendrik dé achtfte, vertrok van
daar na den Koning Ferdinand, die hyweynig voor fijn

doot nogh kwam vertrooften, en bewoog het Koninkrijk

van Napels aan fijn neefFerrandin van Arragon die 'er

meer regt toe had , te herftellen : befchikte vordersnog
verfcheyde dingen tot dienft van 't Spaanfe Hof, en ver-

trok met veel teykens van grootagting , befonder van
Karel de vyfde," die hem noemde tot 't Aertsbifdom van
Brundefï by dat van Chieti y 't welk hy egter niet lang be-

fat j maar ftelde 't een en 't ander in handen van de

Paus, in 't jaar 15-24: begafzig geheel totGodvrugtig-

hey t , en maakte fbo 't begin van de geregelde Kerke-
lijke , die ter oorfaak van hem Theatinen genaamt wier-

den : endefe inftelling wiert goedtgekeurt 't felve jaar

door Clemens de fevende : na de brand tot Romen , gina;

Caraffa na Venetien, daerhymet kragt fïjnGodsdienfl

opregte in 't Jaer 1^6. Paus Paulus de derde maakte hem
Kardinaal $ en in dit felfde jaar kwam 't Rifdom van
Chieti weer open , dat hem weerom gegeven wiert.

't Jaer iff f. na de doot van Marcellus de tweede, wiert

hy Paus gekoren , en wilde zig noemen Paulus de vierde,

ter gedagtenis van Paus Paulus de derde, die hem de

Kardinaals hoet gegev en had. Sy dragen geheel een fwart

klcet, gelykdePriefters, fomtyts met en fomtyts fon-

der Mantel gaande, XI.
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aa XI. Van d'ORDE R

ê
der

GEESTELYKEN
van SOMASKA.

Hlcronymus iEmilianus,Venetiaans Edelman»
begon door Godlijk ingeven in 't jaar 1551.

eerit de arme Weeskinderen van klederen , eten

en drinken te beforgen,en onderwees haar in de let-

teren , prekende voorts dagelijks voor defe , als

mede voor andere üedelingen en priefters > haar

vermanende tot fuik een barmhertig en deugdelijk

werk: was niet te vreden dit alleenlijk tot Venc-
tien fijn Vadcrlant te verrigten , maar trok na Ber-
gamoenMilan> daar hy tot Somaska 9 een Dorp
tuilchendefe twee fteden gelegen, de grondt ley

van een vergadering van geregelde Kerkelijke Per-

foonen,die haar naamna ditdorp behouden hebben,

In 't jaer 1546. vereenigde de Kardinaal Karafïa

haar met de Thatinen,daer hy de inftelder van was;
maar naderhant Paus geworden , fcheydefe weer.
De volgende Pauzen droegen byzonder zorg voor
deze nieuwe groeijende Godsdienft : Pius de vijfde

gaf haar 't Kloofter van S. Majol van Pavia, en
bragt haar onder den Regel van den H. Auguftinus.

Eenige tijt daarna » in 't jaar iy68. verfcheyde va-

ders van de Kriftelijke Lering , door Casfar de Bus,
eerft tot Avignon opgeregt, verfogten vereenigt

te werden met die van Somaska , 't welk haar ver-

gunt is door Paulus de vijfdejin't jaar 1616. 't Hooft
van deze Order noemt zig Generaal van de geregel •

de vergaderingvan Somaska, en van de Chrifte-

lijkeleereinVrankrijk. Sy zijngekleet in'tfwart
laken gelijk de Prieftersmet een hoed op 't hooft.

Haar beekje is eenKriftus, dragende zijn kruys,

met deze woorden, (Qms mtum kye))Mijn lafi is ligt.

Xllo
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24 XII. Van d'ORDER

der

PRIESTERS Van JESUS
Maatfcbappy.

DEze Godsdienft (die men gemeenlijk Jefui-

ten noemt) heeft zijn begin gehad in een tijt

dat de H. Kerk yver engeleertheyt van noden had,
en alle groote deugden , omzig te (tellen tegen de
ketteryen die haar van alle kanten beftreden , en
om het ligt van 't ware Geloof onder de ongelo-
vige en Heydenen te brengen, zelfs tot de alder-

afgelegenfte landen. Zy heeft ook een oneyndelijk
getal van doorlugtige mannen voortgebragt , die

geftaag geftreden hebben tegen de vyanden van de
ware Godsdienft > en die altijt onfchcydelijk ge-
hegtzijn geweeft aan 't voordeel van de H. Kerk.
Den inftelder van deze groote Order is geweeft
denH. IgnatiusdeLojola> geboren in Biscajen,
in 't jaar 1492 , zijnde gekwets in de belegering van
Pampelone , door een Kanon-fchoot aan 't been

,

befloot by zigde werelt te verlaten, en zig geheel
tot Godt te begeven. Hy kwam dan tot Parijs in
'tjaar 1528. daar hy zijn eerfte leerfaamheydt vol-
bragt hebbende , met negen van zijn gefellen na
Romen trok, in'tjaari$j7. daar zijn Maatfchap-

py van dag tot dag geweldig groeyde , onder de
regel die hy haar gaf , en wiert eyndelyk beveftigt

door Paus Paulus de derde in 't jaar 1540. Gaan
gants en geheel in 't fwart laken gekleet ; en 't wa-
pen haers Order is den naame Jefus met een kruys
daer op.
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26 XIII. Van d'ORDER

cler

Priefters van 't Oratone van den
H. Philippus Nerius.

DEfe t'famenleving van Wereltlijke Kerke-
lijke , is eerft geftigt tot Romen , door den

H. Philippus Nerius, eenFlorentijnen Werelts-
priefter. Zy begonnen haar oeffeningenin'tjaar
i f ;o , maar is niet beveiligt aïs vijf-en-twintigjaar

daerna, door Paus Gregorius de dertiende, in

't jaar 1776. die haar de Parochi Kerk van de H.
Maria/» Vallicella, tegenwoordig gemzmt la Ckiefa

~Nuova vergunde>om al haar dienfte waar te nemen.
Den H. Philippus Nerius, bragt zijn gantfche leven
tot Romen door , fonder daar ooyt uy t te komen,
als eens, om de zeven Kerken te gaan befoeken.
Hyftierf in 't jaar 1595. in een ouderdom van tag-

tentig jaren* Op zijn voorbeelt ftigte Pieter de Be-
rulle tot Parijs de vergaderinge der Priefters van
't Oratoric , die uytgeftrekt is byna over gantfeh

Vrankrijk, zijnde beveiligt door Paus Paulusde
vijfde , in 't jaar 1613. Sy hebben onder haar veel

mannen vaneen goet voorbeeld engroote kennis.

Gaan gekleet als Wereltlijke Priefters , fonder
eenige verandering , doen ook geen beloften,

maar leven enkelijk na 't goet agten des Paus , on-
der een overfte die ze moeten gehoorzamen. Haar
teyken vertoont een Maagt Maria > met het Kin-
deken Jefus op de mane zittende.
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28 XIV. Van d'ORDER
der

jtgoni^anten , of vergadering der
geregelde Kerkelijke , dienende

de Kranken.

DEze Godsdienft is gefchikt om de Kranken
die bereyts leggen zieltoogen, by te ftaan,

en haar te bereyden tot die moeijelijke weg die

wy alle heen moeten. Defe , waar uyt d'Order
bellaar, zijn Geregelde Kerkelijke. Haer inftel-

der is Camillus de Lelys geweeft : hy was geboor-

tig uyt een lantfehap vanAbruzzo, in'tBifdom
Chieta> genaamc Buccianico, en hebbende zijn eer-

fte jaren inde krijg verlieten, befloot by zig zijn

laatfte te belleden tot den Geeftelijken Oorlog ,

en begafzig tot de Gafthuyzen , om de arme kran-

ken en dervende te verkwikken en te verfterken.

Hyhad vier goede vrienden ofmedgefellen, met
welke hy zijn nieuwe Godsdienft begon op te reg-

ten, die door Sixtus de vijfde wel voorgoet ge-

keurt wiert , in 't jaar 1 5 84. maar onder voorwaar-
den dat ze haar zou moeten eenige oude regels on-
derwerpen ,• dat haar egter niet al te wel behaag-

de \ lieten evenwel niet na, overal haar werken
van Barmhertigheyt te oeffenen. OndertufTchen

Sixtus de vijfde komende te verhuyzen uyt dit na
't ander leven, en Gregorius de. veertiende, die

hem volgde , beveiligde deze vergadering in't jaer

1ƒ91. en maakteze vry en onafhankelijk. De regte

naam is, de vergadering der Geregelde Kerkelij-

kelijke , dienende de Kranken. Haar dragt is

Kerkelijk, metecngeelkruysop deborft, en een
diergelijkopde flinker zijde haersmantels,'twelk

ook 't merk haers Order is. XV.
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3o XV. Van d'ORDER

der

KERKELYKE
des Minderen Orders.

DE Geregelde Kerkelijke des Minderen Or-
ders bekennen haar inftelling aan een Ede-

le Genoüees,genaamt Joan Auguftijn: hy maak-
te de eerfte vergadering tot Napels, in 't jaar 1558.
met twee andere Edellieden, uyt geflagt derKa-
racciolen, Augufhjn en Franc,ois. De inftellinge

van haer order wierden goct gekeurt van Paus Pau-
lus de vijfde, in'tjaen6o;. Sy hebben een huys
tot Romen , te St. Laurens gezegt in Lucina , daar
haar Overfte woont , en een t'famenkomft te St.

Agnes , op de plaats Navona. Sy zijn Priefters ge-
wijs gekleet j maar met liegt grot laken, in 't fwart.

Onder de geregelde kerkelijke perfoonen , daar vanbo-

ven aengeroert is , yjjn nog die van den H. Paulus , an-

ders genoemt Bamabiten > ter oor^aaj^van de Ksrk. des

H. Barnabas tot Milaan , die de eerfle is die^e bemeten heb-

hen , die van de goe Je^us ingefielt tot Ravenne , door een

Dogteri genaamt Margarita \ de Kerken des H. Ambro-

%ius,geftigt tot Milaan , door den H. Cardiis Borromeus,

De geregelde kerkelijke van de maagt Maria totLucca^

die menin ltalien noemt della Scuole pie ? mde van de

J\rifieljjke kering tot s\om*n-
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31 XVI. Van d'ORDER

der

M O N I K E N
van den H. Pachomius.

NA de vergaderinge der Kerkelijke perfoonen >

laten wy de Kloofterlijke volgen; een van
de alderoutfte is die van den H. Pachomius * die in

de Woeftyne , en in de Kloofters meer als nege
duyfent Moniksn had , die onder hem behoorden

,

aende welke hy zekere regels belafte waar te ne-

men, die men zegt dat hem door een Engel ge-

noemt zoude zijn. Maar ik weet niet of in Euro-
pa Kloofters zijn die tegenwoordig deze oude ma-
nier van leven volgen, en ofde Pauzen deze re-

gels beveftigt hebben ; den H. Hieronymus heeft

ze overgezet in't Latijn , en men zietze aen 't eyn-

dc der werken van den H. Kaiïianus, enPalladius
verhaaltze in't kort in zijn Hijïoria LaufaicaJJenH*
Pachomius leefde ontrent het jaar 540. en ftierf in't

jaer4oj. in 't begin van de vijfde eeuw. Haerkle-
dinge beftaat uit een Roken KapjeopdeGriekfè
wijs , altemaal fwart. Haar merk vertoont een
Engel > houdende in deeenehanddcWet, en in

de andere een Jerufalems veder ; met een om-
fchrift, (Jngelisfuis Mandavit dt te ) by beeft u aan

\yn Engelen hvohn.
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34 XVII. Van d'ORDER

van den

H. MA K A R I U S.

DEzcn Heylig die leerling was van den H. An-
tonius , heeft in een verfchrikkelijke wil-

dernifïè van Thebais , in Egypten het eerfte Kloo-
flergeftigt, en heeft fo regels voor de Mmikenge-
laten , die na zijn leering leefde ; maar defe Gods-
dienft is noyt buyten Egypten gekomen, daar de-
ze goede Heremytm , tot den huidigen dag haar
dienften nog in haar taaldoen, die menKoptize
noemt , dat zoo veel zeggen wil als Egyptife. Haar
kledinge waren trekkende na 't Purper , met een
fwarte Patience, zy hadden op 't hooit een fwarte
groote en lange Bonnet > die haar de ooren kan
bedekken , met een kleyn kapje daar onder. Den
H.Makarius leefde omtrent 't jaar 350. Haar te-

ken is een Poort > met h et byfehrift , (Jufiiimrém^
in tam) Vc regtvttrdigefullm datr ingam.
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lê XVIII. Vand'ORDER

van ben

H. B A S I L I U S.

VOor den H. Bafilius leefden de Grickfe Mo-
niken , die in een feer groot getal waren , fon-

der cenige gefchreve regels > nog hadden eenige

inftellinge , fy bedienden haer flegts van wat kleet

datfcy wilden, fonder fugt van tot eenige Ker-
kelijke Order te komen. Den H. Bafilius was de
eerfte die haar voorfchreef wat manier van leven

fy behoorden te houden , en verbondfe aan wekere

wetten, en liet haar een ordentelijke belofte doen
van het alleenleven , onder fekere voorwaarden.
Defe Heyligc Inftellinge gingen door tot in

't Weften , en wierden goet gekeurt door'de Pau-
sen '

9
en de Kardinaal Beflarion , van geboorte een

Griek , en verbondene van defe Order , heeftzc

in een kort begrijp gebragt , en in 2 j deelen onder-
fcheyden. Zy dragen een fwart kleet, gantfeh een-
voudig, fonder pragt of vemcrfel, beftaat alleen

uy t een rok met wye mouwen , die digt op de hant
komen , en een andere gantfeh fwarte rok daar
onder. Sy hebben op 't hooft en over de fchouders

een kappe die 't hooft dekt, en neerwaarts ook op
de fchouderen hangt. Sy dragen noyt een hemd

,

en ilapen fonder dekens op 't ltroo ; fy eeten noyt
vleefch, houden iccr geftrenge vaftens, bewer-
ken de aarde met haar handen , en konnen gaen
voor opregte deugdelijke Geeftelijken , en voor-

beelden van dealdcrbeftc Godsdienftige.
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3* XIX. Van d'ORDER
des

H. BASILIUS
in Mejfma.

MEn heeft inSicilien en Calabrien verfcheyde
Klooft ers vanden H.Bafïlius, dat vanden

H. vcrlofTer van Meffïna is het Hooft > en is geftigt

in 't Jaar 1057. door Rogier Guiscardus van Nor-
mandie , en heeft het voorregt over de andere , en
2y leefen haai getijde in 't Grieks. Daaronder
ook eenige in Spanje die haar getijden op deRoom-
fc manier lefen. Den H. Bafilius ftierf in 't jaar

578 j of gelijk andere fchrijven 379. Sijn regels zijn

gedrukt met zijn andere werken. Men ziet ook
een overfettingdoor Ruffirus, Prieftcr van Aqui-
lcia , gemaakt , die t'zijnen tijde leefde. Haar kle-

deren vcrfchillen een wcynig van de GrickfcDra-
gen de rok, de Patience en de kappe, die om de
hals digt geplooyt is , altemaal fwart Hebben
voor teyken een BifTchop fittende , met de woor-
den , (fi Deus eftpro nohis , £«/> contra nos) So Gd vwr
•ns is > wie kan tegen onh
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40 XX. Van d'ORDER

des

H. B A S I L I U S
in Duytfland.

DEfe Geeftelijke volgen de 2elve regel van den
H. Baiïlius, en verfcheelcnvande andere in

kleur, en buyten kled ing, en niet in de Godsdienftj
nog oerTeningdes deugts. Sy hebben een lange
Rok, een Patience > een Kappe , en een Muts» die

wel een oorlogs muts lijkt $ fy woonen in 2eet

groote gebouwen by de Duytfers , en worden
by haar voor volmaakte en wellevende Geeftelijke

gehouden. Haer Order heeft voor een algemeen
merk , en beekje, de wysheyt verbeeldende met
het rad des geluks agterhaar, waer by men leeft

defe woorden , ( Sapientia vindt mditiam > ) D( wijsi

beyt mtripint de boosaart.
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+2 XXI. Van d'ORDER

der

SABBAITEN,
DEn H. Sabba geboren in Kappadocien inde

lantitreekevanCcfarèen, ten tijde dcsKey-
fers Thcodofius den tweeden > hy begaf zig ge-
heel tot het Kloofter leven , en vertrok zig eyn-
delyk in het Kloofter van de H.Laura in 't Hey-
lige Lant , waar van hy Abt wiert na de doot
van Gerafimus : hy boude zig zelfs verfcheydc
Kloofters , onder anderen een tot Jericho, en een
in de Woeftyn digt by de Rivier Jordaan , ver-

keerde ook het huys daar hy gebooren was in

een Kloofter, en verfpilde daer al fijn Middelen
aan , en een goed getal denarkn die de Keyzer
Anaftafius hem gegeven had. Befchermde ook
tegen de vyanden van de Katholyke Godsdienft

het Kalcedonenfer Synode. Hy ftierf ter ouder-

dom van 9} jaren , in 't jaar 495 onder Keyzer
Juftinus ; fijn Lighaem is gebragt van Jerufalem

tot Venetien , en is tegenwoordig nog in de
Kerk van deH. Antonius. Gaan gekleet meteen
Rok op 't Grieks : maer met een Kap en Patienqs

op 't Latyns , van kleur by kans graau als een

Leeuw,
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44 XXII. Van d'ORDER

der

LERINENSER
Moniken.

ONtrent 't jaar 375 > lcydcden H.Honoratius
de Grond des Kloofters vanLerins, in dit

ey lant van Provence , dat naderhand van fijn naam
is genoemt geweeft 'tEyland van den H. Hono-
ratius, anders 't Eyland der H. Margareta. Hy
wiert daar na in *t jaar 426. Biffchop van Arles
gemaakt , hy gaf regels aan de Moniken die hy
ingeftelt had , daar 't derde Concilie van Arles >

en Sidonius aan gedenken : maer 'k geloof niet

datze tot nog gevonden zijn. Den H. Cafïïanus

een Schythe van geboorte, en Ouderling gemaakt
van den H. Chryfoftomus, kwam tot Marfeille»

en verheerlykte deze vergadering merkelyk : wy
hebben nog dat hy gefchreven heeft aan den H.
Honoratius van d'inftellinge der Kloofters, in

't vervolg des tyts (ien wy dat de vergadering

van Lerins vereenigt is met die van den B. Bene-
dictus : en de vergadering van de H. Juftina

bezit tegenwoordig dit Kloofter. 't Kleet defer

Moniken was gelyk aan de Griekfe Kaloyers , maer
met een Kap op 't Latyns geheel fwart.

XXIIL



Monaclius Lirineii si s

%z



4<S XXIII. Van d'ORDER

der

BENEDICTINER
MONIKEN van Cluny.

Y\ En H. Benedi&us is fonder twi jffel de grootfte Aarts-

vader van 't Wetten geweeft. Hy gat aan die t* zij-

nen tijde een afgefondert leven leyde, wetten, enbragt
ze weder tot het regt kloofterlijk , en ftil t'zamen leven;

daarze anders door de geheele werelt waren verftrooyt ,

zonder eenige regels. Hy was de eerfte grontleggervan
't Kloofter van den Berg Cafïin , en 't na veertien jaaren

beftierttehebben,ftierfin't jaar 5-43: maar die yver en 't

vuur van Godsdienft , dat hy aan die van fijn Order inge-

blafen had , quam allengskens te vervallen.De eerfte die

*tweeropregte,ofom beter te feggen verwekte,was Odo;
hy was van een zeer doorlugtig geflagt, en wiert eerft

Kamnik tot Tours : men zeyt van hem, (gelijk hy de
HeyligeenWereltlijkefchriften tegen malkander over-
woog

,
) dat lefende op een tïjt zijne Virgilius , raakte in

flaap, dromende dorft te hebben , en dat men hem gaf
te drinken uyt een beker vol ferpenten.En men verfekert,

dat dit d'oorzaak was, waar door hy zig geheel ende al

tot heylige dingen begaf, hebbende al fijn goet aen de
armen gegeven , vertrok zich in eenfaamheyt. Hoe dat

het zy , hy wiert Monik in 't kloofter te Gignac , daar den
H. Berno Abt van was. Hy wiert eerft langen tijt daarna
AbtvanCluny, daerhy de hervorming van fijn Order
begon ontrent 't jaer 940. de welke van meer ah twee
duyzent Kloofters gevolgt wiert , en maakte Cluny foo
vermaart, dat het was als een kweekfchool , waar uyt
van tijt tot tijt de waardigfte en uytftekénfte mannen
voortkwamen , die de Heilige Kerk beftierden. Odo
ftierf in 't jaar 944» Defe Momken dragen een witte on-
derrok, enfwartekap.

XXIV.



31on a c lius SH B ene di cti Monasterii

Cliuiiaceiisis,

z$



4» XXIV. Van d'ORDER

der

VERGAD ERING
van de H. Juftina.

HEt Kloofter van de H. Juftina tePaduawas
veel van fijn eerfle luyfter ontfchooten:en om

de faken weer in een goede (laat te herftellen

had men aan 't Roomfe Hof bcfloten om'er de
Olivetanen inteftellenj maer de Republyk van
Venetien bragt door haer betoninge foo veel
te weeg in 't jaar 1408, dat Gregonus de twaelfde

goed dagt datLodowyk Barbo Venetiaans Edel-
man , om dees tyt Prioor van de Order van den
H. Georgius d'Alga » overging van de Kjmomk$
tot de Kloofteriyke Order > en wiert Abt van
de H. Juftina: hy werkte met fuik een gevolg
aan 't hervormen van de Order vanden H. Bene-
diclus, dat veel Kloofters van Italien haar toe-

vlugt tot hem namen > en hem verfogten van
fyn leerlingen te hebben > om haar te komen on-
derwyfen , en herftelling in de fuyverhcyt van
de Regel. Soo dat de vergadering van de H.
Juftina van Padua in een zeer korten tyt haar

Meeftres van een groot getal zeer ryke Kloofters

bevond. Haar kleet is wat enger aJs de andere Kaf-

finenfers , maar ook fwart $ defe Moniken ge-

bruvken om haar fchiltje defe woorden ( Non con-

fundetur in ceurnum
, ) in der eeuxighcyt %al 't niet ier-

fteort worde?!.
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jo XXV. Van d'ORDER

Vergadering van den Berg Kjtjfyn.

MEn gat ook aan de zelfde Loüys Barbo , in

^ 't jaar ijo^tKlooftcr van den Berg Caffin,
en Eufebius van Modcna , ging ook met hondert
van zijn Geeftelijken over > om daar zijn hervor-
ming te ftigten ; en dit was de reden dat Paus Ju-
Üus de tweede , beval ter eeren van de twee na-
men , dat die in 't toekomende fouden genoemt
worden de Vergadering van den Berg Caffin , of
der H. fuftina. Men heeft de andere vergaderinge
hier voorgcftelt als Ouder , ter oorfaak dat dit

een hervorming is van d'Order van Cluny, Haar
kleet is een wytfe rok > een groot kap-kleet , en
een feer wyde kap , en een Kerkelijke bonnet ; al

te zamen fwart.
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52 XXVI. Van d'QRDER

der

MONIKEN van CAMALDULI.

DE tweede hervormer van d'Order van den
H. Benediéhis , was den H. Romualdus , ge-

boren tot Ravenne. Van een zeer doorlugtig huys.

Hebbende in d'Apennynfe bergen , digt by d'Areffe

een plaats gevonden volgens zijn aart , te weten
een ichooneeenfaamheyt, die men noemt Campo
JAaUoli , na de naam van hem die de plaats toe

kwam. Hy begon hier ontrent 't jaar 1009. te ftig-

tendat vermaarde Klooftcr , dat den naam gege-

ven heeft aan de gantfche Order. Den H. Romu-
aldus leefde tot een ouderdom van hondert en
twintig jaren , en ftierf in 'tjaar 1027, in'tKloo*

fter van 't dal van Caftro , op de markt van An-
cona.Syzijngekleet met een rok en eenfcapulicy
daar om > en een witte kap daar boven.
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54 XXVII. Van BORDER
der

HEREMYTEN
* van Camalduli.

*t TJ N was niet genoeg voor den H. RomualdusH te hervormen » en de Mvniktn tot vol-
maaktheyt te brengen , hy wilde ook op 't einde
van zijn dagen nog nieuwe Hmmiten (lellen , en
haar meerder vaften en veragting des gemaks op
leggen. Zy hebben 't hooft gefchooren. Zijnge-
kleetin'twit, en dragen eeiï korte rok met een
fcapulier daar aanvalt, neven een kap , alles van
de felfde kleur. Onderhouden 't fwijgenbyfon*

der , rijn altijt vertrokken uyt *t gevoel > omaltijt

metGodtezyn.
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S* XXVIII. Van BORDER
der

HEREMYTEN
Van den H. Romualdus , ofVan

den Berg Monte Corona.

DEes Order is een tak van die van Camalduli

,

Paulus Juftianus , Venetiaans Edelman, be-
gon de opregting daar van ontrent'tjaar 1520.cn
nigte 't voornaamfte Kloofter tien mijlen van de
Stad Perufa, in't midden van d'Apenninen, in

een plaats genaamt Monte Corona , en dit was in

't jaar 1 5 55 . dat hy de Kerk toeëygende aan de Sa-

ligmakerdesWerelts. Sy verfcheelen in weynig
faken met d'andere Order van Camalduli. In 't

jaar 1525 was een zoort van vereeniging opgeregt

in deze twee Godsdienften. Haar kleet is een kor-

te rok met een Scapulier , en een mantel om 't lijf,

die een weynig over de knien komt, van enkelde

witte wol. Sy hebben 't hooft gefèhooren , en le-

ven als de andere Geeftelijkcn van Camalduli

Haar wapen is gekroont gebergte.
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$S XXIX. Van d'ORDER

der

MONIK£N van VALOMBROSE

TA En Hl Joannes Gualbertus , was eerft Geefte-
JL/ li;'k van de vergadering van Cluny,in 't Kloo-
fter van den H. Miniatius; maar hy had zulk een af-

keer van deSimonïe,dïe dezer tijtbyna ganfch Italien

befmet had, dat hy verlangende een volmaakter le-

ven teleyden , gingin'tjaar 1008. naCamalduli,
daar den H. Romualdus was, en was eenigetijt

lang zijn Leerling: fchéydc zig daar navan hem,
en vertrok in de eenfaamheyt van d'Apennynen

,

in een plaats, bekwaam voor 't Godvrugtig en
overdenkend leven , eerft genaamt Acquardla , en
daar na Vatte Ombroja , gelegen van Florencen on-
trent agtien mijlen : ley onder de regels van den
H. Benediólus , in 't jaar 1 040. de gronden van een
Order, die zijn naam van defe plaats trok. Defe
Oucvader ftierf in 't jaar 107$. in 'tKloofter van
Paflïgnan , daar zijn lighaam nog ruft ten huydigen
dage. Hykleede zijn Broeders in 't blaauw , fon-
der evenwel eenigfins 't kleet van Camaldule te

verfejiikken : de kleur is te met wat komen te

veranderen , en is tegenwoordig omtrent bruyn
purper. Haar wapen vertoont een hant, hou-
dende een Swaert , waar boven op eenBiflchops

Mijter is*
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6o XXX. Van d'ORDER
der

CARTHUYSERS.
T\ En H. Bruno , een Duytfer tot Keulen , geboren in

't jaar ion. wiert Kanonik en Godgeleerde in de
Kerk tot Rheims. Maarhy had zulk een afgekeertheydt

voor de Aartsbiflchop Manafle M die een zeer onwaardig
leven voor een Kerkelijk perfoon leyde , dat hy befloot

de ftadt te verlaten, en geheel end' al de werelttever-

lochenen. Sijn eerfte wijk was in 't gebergte van 't

Dauphiné, in een plaats die men noemt Chartres, door
Hugo , de Chafteau Neuf, BifTchop van Grenoble geftigt

in't jaar 1084, meteenige gefellen die hem hadden ge-

volgt, Hebbende hier ontrent fes jaar geweeft, wilde

Urbaan de tweede, zijn Leerling, hem by zig hebben:
maar den H. Bruno , zijn gemoet met de foetheyt der

eenfaamheyt vervult zijnde, kon zig niet fchikken na
't gewoel en de ongeregeltheden van 't Hof. Nadathy
dan verlof vanden Paus gekregen had a fogt aan de uy-

terfte palen vanltalien een woeftijne, foo afgefondert

als de eerfte, in een plaats genaamt Torre, dat een ge-

deekevandelantftrekevan Squillaci in Cahbria is. Hy
bragt daar de reft van zijn leven door , en ftierf in 't j aar

1 1 o 1 . ter ouderdom van 80 jarenOLeo de tiende heeft hem
fekamnifeert in't jaar 1 ƒ20. Sijn regel ist'famengeftcltuit

die vanden H. Hieronymus , van denH. Caflianus , ea
vanden H. Eenedi&us -, maarhy heeft niet ter werelt by
gefchrift nagelaten : eyndelijk zijn onder Alexander

de derde haar regels in 't fchrift geftelt , die ook be-

veiligt zijn in de jaren 1 174 en 1391 , zijn fcharvry

gemaakt door Bonifacius de negende. Deze Geeftelijke

gaan gekleet heel in 't wit , uytgenomen de kap die fwart

is. Dragen een hayrekleetöver 't lijf, eneten noyt vlees.

Oeftenen 't fwygen magtig, en vaften alle Vrydagen,

alleenlijk te wateren broot. Haar wapen beftaatineen

driedubbel: kruy.», met de letteren CA IL daaronder.
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öa XX XI. Vin d'ORDER

der

CISTERCIENSEN.
RObbert , Abt vanMolcfïno> wefende gefchey-

de met eenentwintig van zijn Geeftclijke uyt
zijn Abdye, ter oorzaak van de flauwe yver die
hy vernam in de andere Geeftelijke , in'tnako*
men der regels van den H, Benediclus , vertrok
zig in de eenfaamheyt van Citteaux , vijf mijlen
vanDyon, daar hy een Kloofter gronde > 't welk
Ödo , Hartog van Bourgondien vereerde met
verfchcyde aanmerkelijke inkomften , en dewel-
ke Hugo, AartsbhTchop van Lyons , enGualthe-
rus, BhTchop van Chalons , goet keurde in 'tjaar

1098. Hier was 't dat de Kloosterlijke geleertheyt

haar oude kragt herkreeg, en verfcheyde andere
Geeftelijken,defenaarvolgende,de misbruyken ge-
weldig verbeterde > die onder haar waren te mets
ingeflopen , erkennende den Abt van Cifteaux
voor hooft van haar Godsdienft, die onderden
naam van haar geboorte plaats , zig uytftrekte over
ganfeh Europa , en wiert niet weynig vermaart en
roemrugtig door de geleertheyt en deugden van
den H. Barnardus , die dees order in haar begin
veel eer en roem by gezet heeft. Haar kleet was
ganfeh fwart > maar wiert in gevolge van den H„
Barnardus hervormt, gelijk ze nu gaan, te wee-
ten met een witte rok , met de Patience eng over de
borft , en een fwarte kaprok daar over heen ; maar
als zy'er dienden in de Kerk waarnemen, dragen
zy ze wit. Haar wapen pronkt met een Biflchops

Myterenftaf.
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<T4 XXXII. Van d'ORDER

der

MONISEN Van FLEURY*

t^v En Abt Joachim, geboren in 't Koninkrijk Napels
*-"* re Celico , digt by Cofence , zijnde nog zeer jong,
befogt de Heylige plaatfen in Paleftina, Op zijn weder-
komft trok door Sicilien > daar hy eenige tijt een feer

ftreng leven leyde. Daar van daan gongh hy na Cala-

brien, enwiertMonikin'tKloofter vanCorazzoj van
d'Order der Ciftercienfen : waar van hy weynigtijt daar

na Abt wiert, maar om (ig betertoteenfamegedagten

tekonnen begeven , kreeg verlof van den Paus Lucas ,

om deze Abdye te verlaten. Hy kwam dan tot Vene-
tien , ten tijde als men bezigwas aan 't cieraat van 't Mo-
faïs-werk , in de Kerk van den H. Markus , te arbeyden;

Hy liet daar verfcheyde beelden aan maken, die 't toe-

komende beduyde j waarom men geloofde dat hy eert

voorfeggende geeft had, en dat hy de komft vanden H.
Dominicus, en van den H. Francifcus voorzien had;
want hy hadze laten fchilderen in de Kerk van den H.
Markus, met de zelve klederen diefe lang daar na droe-

gen. Hy woonde op verfcheyde plaatfen in Calabrien
j

maar kwam eyndelijk tot Cofence, in'tmidden van de
ftad , op een plaats die men noemde Fiore , en gaf be-

gin ontrent het jaar i ipé, aan dit vermaarde Klöofter

van St. Jan de Fiore, dat verfcheide andere onder zig

heeft , en is geweeft het hooft van de gantfche Order van
Fleury,die lang daar na vereenigt is met de Ciftercienfen,

daar ze een tak af zijn, en welke regels zy ook volgde.

Sy zijn gekleet met zeer grof wit laken, tot halfwegen

de kuyten: gaan met blootebeenen, en hebben voet-

zolen aan als de Apoftels, In haar wapen fietmen eeni-

ge bloemen.
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66 XXXIIL Van d'ORDER

der

Feuljanten ofhervormdeCiftercien-
fen van den H. Maria der bladen.

DEn welfaligen Joan de la Barrière, geboren
inQuercy, nam bezit in'tjaarijöf . van de

Abdy der Feuljanten, in de lantftreke van Rieux
|

h geen eenKloofter was van d'Order derCiftercien-

fen. Hy begaf lig geheel omdeKloofterlijke tugt

te herftelleninzijneeritekragt enoudeftrengheyt
des Regels van den H. Benediétus , en des H. Ber-
nardastedoenherleeven. Sijn hervorming wiert

goet gekeurt van Sixtus de vijfde? in 't jaar 1573*
en zijn Order die de naam kreeg van de plaats der

ftigting, ftrekte zig in zeer korten tijt uyt door
gantfeh Vrankrijk * en de Buurlanden. Hy ftierf

tot Romen in 't jaar 1600, en wiert begraven tot

S. Bernard. Dcih Geeftelijken eten nog vlees , nog
eyeren, nog drinken wijn , dan in een uyterfte

krankhey t. Sy leven by kruyden , graan en vrug-

ten. Nemen feer ftrertgelijk 't fwijgen enj de
gehoorlaamhey t waar , en zijn feer barmhertig te-

gens de armen. Sy zijn gekleet met feer grove wit-

te ftofrè: gaan bloots voets, en 't hooft met een
lange kap gedekt. Haar merkteken is een Maget
Maria , fittende op bladen , waar van de naam
Feuljanten fchijnt te herkomen.
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Gö A A XIV. V m 6'U KütR
^KERKELYKE vanGramont.

T) En H. Steven (die ter oorfaak van de plaats tot fijn*

vertrek uytgckoren ontrent vier mijltjesvanLi'mo-
ges genoemt wiert van Muret) was een Soon van Ste*

ven, Ondergraaf van Tiers in Auvergne, hy wiert ge-

bragt by Milo Aartsbiflchop van Benevente, na wiens
doot hy befloot een eenfaam en afgefondert leven te

leyden: en hebbende hiertoe deeeniaamheyt van Mu-
ret uytgekeurtin 't Jaar 107Ó. leefde daar ontrent vijftig

Jaar in grootegeftrengheyt. Hy droeg altytop fijn Hoort
de belofte in een papier gefchreven die hy aan God had-
de gedaan, om altijt voor geheel fijneygetezijn en een
ring aan fijn duym, dat alles was 't geen 't geluk hem
overgelaten had van fijn tydlijke goederen, om 't ver-

bond dat hy met Jefus Cnriftus had opgeregt. Daar
waren nogverfcheydeperfonendieopfijn voorbeelt dé
Werelt verlieten , en hem volgden, aan de welke hy zyn
regels voorfchreef, en die ook beveiligt wierden van ver-

fcheyde Pauzen. Maar wierden wat verfagttot oorfaak
"van altegrooteftrengheyt, door Innocentius de vierde

in 't Jaar 1247. en door Clemens de vijfde in 't Jaar

1309. Den H. Steven flierf in fijn eenfaamheyt van
Muret, in 't Jaar 1124 , ter ouderdom van 80 Jaren z

heeft nooyt meerder willen als Ouderling zijn: hy wiert
in 't getal der Heyligen geftelt, ïn 't Jaar 11 89. door
Paus Clemens de derde. Na fijn doot wierden dcfc

Kerkelyke die hy tot Muret gelaten had , ontruft door dit

van d'Order van denH. Auguftyn, fodanig datze in 't

Jaar 11 24. 'tLighaam van haar Aarts-vader met haar
namen , en fy gongen haar ter nederfettentotGramont
inde zelfde Provincie, daar Hendrik den eerften Ko-
ning van Engeland haar een Kerk dede bouwen ter

eeren van de H. Maagt. En van de naam defer plaats

heeft de gantfche Order daer na van Gramont gehec-
ten. 't Is een tak van d'Order van denH* Benedi&us,
die niet buytendePalm van Vrankryk komt. Sy droe-
gen eerft een yferen fchakelrok, maar is nu een ruwe
lleekelige , en boven die een grove gefchoore wollc

mantel. XXXT»
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70 XXXV. Van d'ORDER

der

Vergaderinge van de Humiliate ,

ofverncderde.

DE Keyzer Frederik BarbarofTa , hebbende de
ftadt' Milan ontrent 't jaar %\6z. geheel en d'al

verwoed , en de gantfchen Adel gebannen ; ee-

nige Edellieden die zig in Duytflant bevonden , na
dat ze 'er hadden in 't wit gekleet , vernederde
haar voor hem , en vermurwde hem zodanig tot

medelijden, dat hyhaar verlof gaf weder in haar

landen te keeren; toen zy daar waren , bleven fy

evenwel dit kleet , daar zy haar vryhcyt mede ver-
worven hadden , dragen, en noemden haaFzel-
Ven vernederde^Humiliati , ) begonnen ontrent het

jaar 1080» vergadering op te regten > die alle dagen
kwam aan te groeijen : een Edelman die haar
hooft was genaamtJoan de Meda, gebood haar te

fchikken na den regel vanden H. Benediclus. Sy
hebben in 't gebiet van Milaan veel rijke Kloofters
gehad van dees Order. Den H. Carolus Borro-
meus is de laafte beïchermer geweeft; maar een
Monil^ hebbende de ftoutheyt gehad van hem een
fchoot toe te brengen , waar over Paus Pius de
vijfde ten hoogftcvergramt was, heeftze om die

moedwil te wreeken , in 't jaar 1570. t'eenemaal
uytgeroeyt. Sy zijn geheel in 't wit gekleet, en
gebruyken voor een merk, een koeftend hontje»
uyt wiens muyl een bandetje gaati daar op ftaat,

(Tmfidf) Mtt'tgwtjcbt hwwmn»
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7» XXXVI- Van d'QRDER

der

SILVESTRINE NL

DE vergadering der Silveftrinen begon fig op t.c

rigten in ' t jaar 12.96, tot Montefano 5 digt hy
Fabriano, door 'Sil.vellcr Gozolini , Edelman van,

Ofimo, in de markt van Aneorïa , en Kanomk
van de voornaamfle Kerk defer ftad. Hy ïig bevin-

dende by geval by t openen van een graf, en iïcn-

de de wormen afen op 5
i hinkende lïghaam van een

Jijner bede vrienden > die hyeen weynigtijt te vo-
ren had helpen begraven , kreeg fuik eeuveragting
voor dit leven, dat hy alles verliet, en vertrol;

aig in eenfaamheyt , en gaf geen plaats aan andere
gedagten als op God. Daar waren verfcheyde
perfoonen die zijn voorbëclt volgden De rfigeï

die hy haar gaf , was die van den H. Benediétus/'

Sijn vergadering wiert goet gekeurt van de Hey^
lige ftoel> terwijl hy nog in 't leven was, en na
%[)ïi doot, dat in stjaar 12S00 was , wiertzedoor
Verfcheyde Pauxen beveiligt : en langen tij t daar

na hervormde Sixcus de vy£de verfcheyde misbruy-

ken , die in d'Ordcr waren gellopen. üy gaan ge-

heel gekleetopdewijs derfwarte Moniken ; maar
van zeer grof laken. Zy hebben voor haar wapen
of teken drie bergen > op welker middelde eer/

fraf ftaat , en op de twee cnd.elftc bloeijen twee.

bloemen..

XXXVII,



MonacWs S*.
1 Silveüri

.

SS



74 XXXVII. Van d'ORDER
der C E L E S T i N E N.

r^ En H. Petrus Celeftinus , geboren in 't j aar 1 1 1 ƒ . te

Ifernie, een ftadt in'tKoninkryk Napels, vertrok
op zyn feftiende jaar uyt zyn huys na de eenfaamheyt.
Gong na eenige jaren na Romen, en wiert Priefter en
Monïk in een Kloofter van den H. Benedi&us ; daar van
daan vertrok zig in een grotte aan den berg Morron,
ontrent 't jaar 1239. blyvende daer verfcheyde jaren,
waar van hy den naam kreeg van Petrus de Morron :

gong vervolgens in 't jaar 1244. na den bergMajella, in

't Abruzzo, daar hyeen zeer afgezondert leven leyde:

daarkwamen veel perfoonen van alle kanten, die zyn
voorbeelt volgden. Hy ftigte 't Kloofter van den H.Geeil
teMajella: 't voornaamfte van deOrder onderden re-

gel van den H. Benedi£tus , die hy daar na ftigte , deed
't zelfs beveftigen , in 't Cow«ï*e van Lyons , in 't jaar

1273. door Gregorius de tiende. Nadedoot vanNico-
laas de vierde , wiert hy tot Paus gekoren in 't jaar 1 194,
out79jaar, wiert gekroont in de Kerk van de H. Maria
deCollumagio, digt by deftadAquila, in 't Abruzzo,
noemde zig Celeftinus devyfde. Maar hy konfïg kwa-
ly k na 't gewoel en dePaufTelyke grootsheyt fchikken,foo

dat hy altyt fugte na zyn aangenaame eenfaamheyt

,

keerde ook eyndelyk weer na zynkluys. Bonifacius den
agtften die zig beter na die PaufTeiyke waardighey t wift

te voegen , vreefde de Heylisheyt van oefenman gewel-
dig , die door zyn bevel vervolgt wiert, en in een flegte en

ftinkendegevankenis gelekt, digte by Anagni , daarhy
ftierf in 't jaar 1296. Bonifacius vierde egter zyn lyk-

pligten met wondere grootsheyt en pragt , en verk eerde

toe veel faken, die de overledene had gerigt, tot groot-

making van zyn Order, en ontnamle 't Kloofter van
denBergCaflin.Clemensdevyfdefette hem onder 't getal

der heyligen in'tjaan 3 1 2 .Daar zvnder die ftellen dat den
H. Petrus Damianus defe order lang voor Paus Celefteyn

opgeregt heeft, ontrent 't jaar 1 078. en dat der Geeftely-

kekleecleren hemelsblauw waren, en datze daarvan de
naam van Ctdeflini hadden. Gaan tegenwoordig gekleet

met een witte rok, de Patience , de Scapulier , endeover-
rok fwart. Haarwapeniseenkmys meteen S.
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7<f XXXVIII. Vand'ORDER

Aer

O L I V E T A N E N.

JOan Ptolom^us , Edelman uyt de ftadtSiena ,

wel doorleert in de kennis der regten, en die

. felfs binnen Siena openbaar leerde , begeerig fig

geheel tot de Godsdienlt te begeven, vertrok zig

op een lant dat hem toebehoorde , genaamt Acco-
na , gelegen vijftien mijlen van de ftad , hebben-
de nog twee andere perfoonen tot zig getrokken ,

ook zeer aanzienlijk om haar Adeldom , die hem,
volgde in dit Heylig ontrekken , in 't jaar 131^..

Haar vergadering vermeerderde zigin weynig tyt,

en gelijk fy geen gefchrevc regel hadden , volgde

ze maaF enkelijk haar drift voor Jefus Chriftus,

Sy wierden aangeklaagt voor den Paus Johanncs
de twee-en-twintigfte , die toen ter tijt zijn zetel

hielt tot Avignon ; maar defe goede Vader heb-

bende haar onnofelheyt gekent , fondfe na den
ÊuTchop van ArefTe, dieze beval den regel van
den H. BcnedicTps te volgen, (dit was in 't jaar

1 $ 19.) datze in 't wit zouden gekleet gaan , dragen
de rok en de Stapulier-van deze kleur , en beval nog
daarenboven, dat haar vergadering zig zou noe-
men van den Olijf-berg, en dat de Kerk van haar

voornaamft Kloofler t'Accona genoemt wiert de
H.Maria van den Olijfberg. Om deze tijt ftierf

Joannes Ptolomjeus, die den H. Bernardus zijn

voorbeeldt genomen had., van de Peft in 't jaar

348$ men heeft ook geen de minfte gedagtenis

van de plaats waar zijn lighaam ruft. In haer wa-
pen zijn drie Olijfbergen met een kruy s daar op„
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'78 XXXIX. Van d'ORDER

der

Moniken van 't Dal van Jofaphat.

DEze Moniken nemen den regel van den FL
Benedi&uswaar, fonder de minfte ftip met

de Moniken van 't Weften te verfcheelen $ maar fy

hebben wat onderfcheyt in de buytenfte kleeren ,

die beftaan uyt een kap, en een groote en wijtfe

tok , altemaal root : en zy dragen volgens de ge-

woonte van 't lant, een lange baart.
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8o XL. Van ri'OR|DÈR

van ie»

H. BENEDICTÜS
hl Indien.

DEze Order bioeyt'er nog tn brengt vrugten
voort van een byiondefe heyligheyr. 'k Heb

'niet wel konnen nafpeuren de tljt vanhaar over-

gang in dele gewellen } maar 'k heb haardragc
wel gevonden , die beiiaat in een fvvart klecc mee
een witte fcapulkr , en een wit manteltje daar

over> dat een weynigje tot over deknien komt.

Sy dragen ook een kap met eui Kerkelijk kruya

E LXL
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Si XLI. Van <PO R D E R

van Jen

H. A N T O N I U S.

DEnH. Antonius, geboren in 'tjaar 2J4. was
nog zeer jong als hy zig vertrok in de ecn-

zaamheyt,en ook verfchcydeGodvruchtige perfoo-
nen , die op zyn voorbeelt de werelt verlieten,

tot zig trok. Hybragt daar 84jaarendoor, en was
meer als hondert wanneer hyftierf. Syn lighaam
is wonderlijkerwys gevonden in de woeüyne die

hy bewoont had , en wiert overgebragt na Alcxan-
dria, in

i
tjaar529 J en daar van daan na Kon ftan-

tinopolen j daar van daan weer na Vrankryk > digt

by Viënne , dat gelegenthey c gafaan een Edelman
genaamt Gafto , met verfcheyde andere God-
vruchtige perfoonen, om ontrent hetjaar io9j. de
aan Regels verbonde Godsdienft Van den H. An-
tonius in te ftellen , en een zeer voornaam kloo-
fier op 't bergje digt by Vienne te ftigten , daar den
Generaal en 'hooft van defe Order zig onthout. Is

onderhoorig den regel van den H. Auguftinus.
't Kleet van deze Geeftelijke, beftaat uyt een Rok
ontrent Leeus kleur, de Patience, dekappe en de
kaprok fwart , jnet eenT Leeus kleur , gemerkt
op de flinke zijde der kaprok. Die zelfde T ver-

toont zich in haar wapen , in de eene hand van
een flegt arm man , die met de andere hand zegent:

en deHant in deWolk betekent datze wederom ge-

zegent is van God ; met het omfchrift , (Tandem in

eo invema efi Salus) Eindelijk,is'cr %aligh$yt ingevon-

den.
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84 XLII. Vart d'ORDER
ier

K A N O N I KE N
van de PrewonQreyt.

DEn H. Norbertus , geboren van een 2eer

doorlugtig geflagt in 't lant van Kleef, zyn
vader was Graaf van Gennep. Begon 't op-
regten van fcijn Order ontrent 't jaar 1 120. ineen
plaats die men Premonftry t noemde , in 't Bisdom
van Laon ; makende een mengeling van 't Kloo-
fterleven , en dat van de Geregelde Kanoniken.
Hy volgde de regels van den H. Auguftinus , wel-
ke Honorius de tweede , en Innoeentius de derde
beveiligde. Hy wiert gemaakt Biflchop vanM aag-

denborg, enftierf daar in 'tjaar 1154. De Geefte-

lijke van defe Order dragen een witte rok, en een
feerdunenfijnlinnc Rokje daarboven, meteen
open mantel > ontrent als de Karmelyten , mede
wit.
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86 XLIII. Van d'ORDER
desMATHARINEN

ofder Heyligftt Drievuldighcyt.

T)Efe Order draagt zijn naam van de inftelderjohan-

nesdeMatha, geboren inProvencein 't Jaer n^4
bevlytigde zijn leerfaamheyt eerft te Aix, daer na tot

Parys , daer hy voor leeraaar aangenomen wiert , en
ingevolge Priefter i ten was niet fonder wonderwerken
dat defe geheyligde Order hem opgedragen wiert, want
als de Biflchop zey, *Atcïpe fpiritum fanftum , vertoonde
een Kalomme van vier boven zijn Hooft : nog daar

na zagmen als hy de H. Hoftie ophief, een Engel in

't wit gekleet , dragende een Kruysop deborft , hal£

blaaw en half root , 't welk het voorbeduytzel was
van de Order die hy moft inftellen. Hebbende dan
't eenzaam leven gekozen , vervoegde zig digt by Meaux
by een goede Heremyt, genaamt Foelix. Men fchryft

dat zy op een dag t'zamen zijnde , zagen een hart

fijn dorft lefïènde in een heldere Fonteyn, 't welk tuf-

fen zijn hoornen eenKruys droeg, evengelyk dat den

H. Joannes geilen had als hem den Engel openbaerde,

toen hy zyn eerfte Mifle las : en 't was ook op deze

plaats daar het eerfte huys geftigt wiert van de Order

van den H. Joannes deMatna. Korts daar nagenoemt
Cerfroid. Zijnde na Romen gegaan met Foelix , ver-

toonde aan Innocentius de derde, dat zy in 't zin had-

den , God te dienen , en haer yver te hefteden tot ver-

loflïng der gevangenen : die begunftigde haar heylige

tredagten , en beveftigde haar nieuwe regel in 't jaar

1107. en noemde haar Order van de H.Drievuldigheyt,

ter verlofïinge der gevangens. Den H. Johannes de

Matha ftigte tot Romen het Kotvuent van den H. Tho-
mas de Formis : alwaar hyftierf in 't jaar 12 14. Zy zyn

gekleet in 't wit, met eenkruys, half blaauw en half

root, opdeborft, 't welk zy ook in haar wapen en ze-

gelvoeren, metditbyfchrift, {Vefiderium Taupenm cap-

tivorutnexav.divitDotninus.) De Heere beeft bet verlangen der

armegevangenen verhoort. X L I V.
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88 XLIV. Van d'ORDER
der

P R E E K H E E 11 E Ni
anders genaamt Jakobinen

.

f"\ En H. Dominikus , d'inftelder van dees Order , is

geboren tot Kalahorra , een ftadt in Arragon in

'tjaer 1170. de Bifïchop van Ofmo maakte hem Ka-
nonik en Aarts-diaken in fijn Kerk, daer hy begon te

Preeken: tot Parys wiert hy gekent van de Koninginne

Blanche, dieweynig daer na moeder wiert van denH.
Lodewyk 5 vertrok van daer na Romen , en weynig
daer na in Languedok , alwaer hy verfcheyde Jaaren

arbeyde tot uytroeying der Kettery van de Albigen-

fen, enleyindeze lantftreek de eerfte gronden van fijn

Godsdienft, om de Ketters te bevegten, entebekeeren

doov fijne Predikatien. Hy kwam om dit dan te Ro-
nien, alwaer Innocentius de derde hem 't 'verlof gaf

dat hy verfogt; en vervolgens beveftigde Honoriusde
tweede zijn Regel in 't Jaar 12 16. en in 't volgende jaar

beraatflaagde hy met fijn mede Broeders op Hemelvaarts
dagwathaertedoenftont, tot vermeerdering en groot-

making van zijn Order, die hy den Regel van denH.
Augufltinüs deed gehoorzamen. Hy ftierf tot Rolonge,

in 'tiaar 1221. en wiert Gekanomfeert'm't jaar 123? .door

Gregorius de negende De GeeO:elijke van deze Order
dragen een Rok . en daar een Patience over , en over
deze Patience een Kappe geheel wit ; en wanneer zy uyt
gaandragenze nog een(v\ arte mantel en Kappe, daar
overheen , haarteyken verbeelt de droom die de Moe-
der van den H. Dominikus droomde van hem fwan-
ger zijnde , als dat zy voortbragt een hond die met
zijn muyl een-brandende akkel draagt, diedegantfche

wcrelt in bram zet en verligt.

XLV.
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go XLV. Van d'ORDER

ARMENER MONIKER
DE Geeftelijke van deze Order, zijnde uyt de

gebergte van Armenien gejaagt , vertrokken

zjg langen tijt in Italien,en bouwden daer verfchey-

de Kloofters , waar van 't hooft is dat van den H»
Bartholomeus tot Genua, Sy volgden in 't begin

haar oude regel vanden FLBazilius \ maar om haar

beter na 't lant te ïchikken daer zy waren , veran-

derde van kleet en regel , en namen de inftellin-

ge van den £L Dominikus , tot haar rightfnoes

aan; zijn ook ontrent op de zelve wijs gekleet,

uytgenomen de Pawncc > die zy fwart dragen.

XLVL
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9z XLVI. Van d'ORDER

êer

Barmhertigheyt tot de Gevange
nen.

DE flaverny en de onderdrukking die de Onge-
loovige de Kriftenen aan doen , heeft ver-

fcheyde barmhertige perfoonen opgewekt , om
orders op te regten, die haar wat mogtenin haar

elende te gemoet komen > om haar te rukken en te

fcheurenuytde handen der Mahometanen. Defe
die men noemt van Onfe Lieve Vrouw der Barnru

hertigheyt tot de Gevangens , is opgeregt ontrent

't jaar 121$. door Jakob, Koning van Arragon
,

hier toe aangeport door den H. Raimondus de
Pennafort, en Petrus Nolafcus , die het kleet de-

fes Orders 't aldereerft ontfangen heeft , ter tegen

-

woordigfeeyt des Konings , uyt handen des Bi£
fchops van Barcelone , en was de eerfte Generaal.

Den Paus Gregorius beveiligde dees Order onder
den regel van den H. Auguftmus , in 'tjaar 1250.

't Kleet dat defe Geeftelyke dragen , is een rok ,

een Scapulier , en een kappe, alles wit; hebben
het wapen des Konings var. Arragon voor'ttey-

ken van haer Order, met een byfehrift, (Rjmif-

fionem mifit Dominus populofuo.) De Heen beeft aan rju

vUX 1 erlojfingegefonden.
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94 XLVIL Van d'ORDER
der

S E R V I TE N
of Dienaers der H. Maagt Maria.

IN 't jaar' 125 % . gaven fevenFlorentynerKoopluy
't begin aan de Order der Serviten , gcnaame

Servi dt Maria ofDienaars van Maria j maar 't geen
dat veel hfelp tot oprigting, was de wonderlijke
fchildery vande Bootfchap,welke de Florentijners

ïnzeer hooge agting hebben , engelooven dat het

door de handen der Engelen gefchildcrt is , en men
zey t dat de fchilder,hebbende 'tgeheel gelukkig uyt-

gevoert , en fchier wanhopende om 't aanfchijn

na zijn zin te krijgen, en om aan Maria, deder-
tigheyt haar paffende, te geven: bad God dat hy
hem geliefde geelt en verftant in te blafen , en we-
fende in ilaap gevallen , gebeurde 't dat hy ont-

waakte, en het aanfchijn van Maria zag gefchil-

dert zoo volmaakt als hy 't zou wenfchen ; de
plaats daar dit wonder-teken gefchiede 5 was toen
nog niet meer als eenkleynegebede-plaats, wierc
daar na verandert in een Kerk en Kjmvent > ge-

naamt de Bootfchap te Florenzen , 't geen 't voor-
naamfteKloofter is van deezeOrder.Zy wiert inge-

ftelt door defe eerfte ftigterSilnnocentius de tweede
wilde 't niet voor goet keuren ; maar verfcheyde
volgende Pauzen hebben 't met zoo veel voorreg-
tenvoorfien, als eenige andere Order. Ons lieve

Vrouw de Bilhttes tot Parys , is ook een Kjmvent
van deeze Order. Zy dragen een fwart kleet met
een rok, Scapulier , en mantel van de zelve kleur.

Haar merk vertoont twee letters in een gevlogten,

als een S. M. betekenende Servi Maria?, met drie

uyt fpruytendc Lclyender zuyverheyt.
XLVIIL





96 XL VIII. Van d'0 R D E R

der

AUGUSTINEN.
DE Geeftelyke van deze Order zijn genaemt

Heremyten van den H. Auguftinus^ enge-
lijk men van outs veel zoorten hadde, volgens
de verfcheyde hervorminge , (gelyk daer zijn de
Wilhelmiten die haar naam nebben van de H.
Wilhelmus Hartog van Guienne , en de Jeanbon-
nicen van den H. Jean Bon van Mantua ; en
andere ) Paus Alexander de vierde voegde al

deze Orders t'zamen in 't Jaar i2;6 , en wilde
niet datter meer als een was , haar gebiedende

een naam en eenderhande dragt te dragen » dat is

een Rok met wyde Mouwen , en een weytze
lakekap , altemaal fwart , en daer onder aynze in 't

wit gekleet, en hebben een leere riemom'tlyf,
dieze met een grove gefp hegten» Haer wapen
vertoont de biüchoppelyke vercierzelen vanclen

H. Auguftyn.

XLIX.
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98 XLIX, Van d'ORDER

der

HEREMYTEN
van den H. Paulus.

DEn H. Paulus de Hezeinyt , kan men met
regt noemen 't hoort van het afgezondert le-

ven , hebbende een voorbeelt veritrekt aan ver-
fcheyde perfonen, om zig de werelt afte zonderen,
en te vertrekken in de naeröe eenfaamheit,om daer
eenftreng leven te leyden. DeHeremyten vande
Order die zijn naam draagt , zijn opgeregt in Hon-
garyen in 'tjaar 12.15. ontrent de tijt dat menzyn
lichaam bragt in een Kerk die hem opgedragen is s

digtbyBuda. Urbanus de vierde weygerde haar
den Regel van den H. Auguftinus, diefy verfog.
ten ; maar 't wiert haar kort daar na vergunt door
Clemens de vijfde in 't jaar 1508. D.aar waren ver-
fcheyde KonventenmHongaiycn 9 die door de Tur-
ken t'eenemaalverwoeft zijn. Deze Order is ook
meeit aan de Hongaren eygen. Deze Geefte-
lijken zyn gekleet met wit grof laken s dragen
eengroote en ronde Scapulier , en een korte wit-
te mantel van defelve ftofdaar over: gaan bloots
voets, met voet-zolen, gelijk de Apoftelen. Haar
merk verheelt den H. Hieronymus, met dit om-
fchrift

, (Ecce éongavifugiens , & manfi in folitudine).
Stet t\ ben vlugtende afgeweken , en gebleven inde een-
xaamheyt,

te





ioö L. Van d'ORDER
der

HIERONYM I TANEN
in Hifpaii/cn.

w Y weten wel dat den H. Hieronymus langen rijt

't voorname Kloöftei dat den Godvrugtigen Pau-
lus in Betlehem geftigt had , beftierde ; maar dit was al-

leenlijk door 't vöorbeelt van zi;n leven, fonder yets by
gefchriftnatelaten, dat na zijn doot kon dienen ; fodat
die geen die na zijn doot hem hebben willen volgen , en
vergaderinge aan te ftellen van zijn naam , foo veel re-

gels aan haar onderhoorige gegeven hebben , alsfy ver-

ichcvde wegen namen om tot de vohnaaktheyt van het

cenfaam leven te komen. Men vertelt van een man van
een zeer heylig leven, genaamt Thomas, die onder zig

hebbende een groot getal leerlingen , haar door voor-

wetenfehap ofanders bekent maakte , dat het w el te pas

foukomen, dat eenige van haar overtogenuyt Italien

inSpanje; zijn raat wiertgevolgt, en die geen die heen,

togen, trokken verfcheyde heylige perfoonen tot zig,

zoo dat haar vergadering magtig vermeerderde 5 hy be-

floot veel faken, dienende tot haar opregting, enkofen
den H. Hieronymus voor haar leytsman en befchermer.

Gregorius de elfde beveftigde haar , en gaffe de Regel
van den H. Auguftinusom zig na te fchikken, en vond
goet datze genoemt wierden de Vergadering der Here-

miten van den H. Hieronymus. De Generaal houd zijn

verblijf in 't Kloofter van Lupiana , in de landftreek van
Toledo. Deze Mcniken bezitten tegenwoordig de kofte-

lijke Kerk en 't Kloofter vanden H. Laurentius, in 't

Escuriaal , hebben de fchoonfte boekery des werelts,

en worden befonderlyk befchermt van de Koningen van
Spanjen. 't Kleetdat zy dragen, beftaat uyt een rok,

een Scapnliet en een kap : altemaal leeuwe graauw ; en

voor de reft cp de zeilde wijs, met die van de andere

Keremyten van den H. Auguftijn, Haar bcclt vertoont

den H. Hieronymus. LI.
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ioi LI. Van d'ORDER

der

HIERO M YNITANEN,
hervormt door Lupus d'Oltnedo.

"E En Spaans Geeftelijk van den H.Hieronymus, ge»
^ naamt Lupus d'Olmedo, overdenkende de misbruy-

lcen die 'er in zijn Order geflopen waren , nam voor zig

die te hervormen
?

r en omfe nog 'meer glants te doen

hebben , in de plaats dat ze onderworpen was de Regels

van den H. Auguftijn , trok "veel kloofterlijke leer-

ftukken uyt de fchriften van den H. Hieronymus , foo

dat hy een heel ontwerp vant'zamenftellingeinftelde,

<lic hy aan Paus Martinus de vijfde voordroeg : de wel-

ke ze keurde en goet vont dat de onderregtinge van den

H. Hieronymus diende om een order te beftieren die reets

zijn naam droeg , en waar van hy de Patroon was'j

maar hy vont fuik een tegenftant aan de kant van zijn

Order, dat om de zaken nietten uyterfte te brengen 9

jnenaan'tRoomfehof goet vont dezelve in haar oude

ftaat te laten beruften j 't welk zoodanig aan Lupus
d'Olmedo mishaagde , dat hy 'zig vertrok by de Kart-

liuyzers; en weynig daer na , Üjnde 'daer weer uyt ge-

gaan , ftelde zig te vreden met alleenlijk een Godsdierift

te ftigten , volgens de Regels die hy uyt den H. Hierony-

mus getrokken had , die genaemt wiert de vergadering

vanden H. Ifidorus* Hy ftierf tot Romen in 't jaar 1 433^
ïhilippus de tweede de al de Kloofters van defe nieuwe
hervorming met de oude vereenigen. '3y zijn gekleedt

gelijk de andere Geeftelijken, en dragen een witte rok,

een Scapulier en een Patience van gemengde of Leeuws
kleur i

maar hebben heel ende al een Monikt kap van ag-

teren, van de zelve kleur.

lir.
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Ta* LU. Vm d'ORDER
der J E S U A T E N

-r\ Eze vergadering is ingeftelt door een Edelman van
'

Sena , genaamt Tohannes Colombinus. Hy was
getrouwt, en zijn vrouw alzo Godvrugtig als hy, wekte
hem aan om barmhertigheyt te oeffenen tegens de arme,

en zig nog meer (als hy dééd) aan den dienft Gods te ver-

binden. En gelijk hy op een dag las het leven van de H.
Maria uytEgvpten, gevoelde zig zodanig geraakt, dat

hy begon van manieren te veranderen, en allegezel-

lchap tefchuwen; hy dé ook beloften van zuyverlijk

jnet zijn vrouw te leven, die daer in met hem ook zeer

v/el over een kwam. S yn voorbeeltrdiende aan een groot

^etal perfoonen om haar te bekeeren , en veel waren 'er

«3ie zyn leerlingen verlangde tewefen. Eyndelijk heb-

bende een aanmerkelijke vergadering gekregen, wiert

van Paus Urbanus de vijfde met eygeiier handen 't Gee-
ftelijke kleet gegeven, nadathy hemgezegenthad. Dit

was in 't jaar i 3.67. en de volgende Pauzen lieten niet na
deze Order te beveftigen , en met vcrfcheyde voorregten

te voorzien. De Geeftelijke die na dcfe Regel leven,

maken die gelijk aan die van den H. Auguftijn. 'Sy on-
derhouden een Regel die haar is nagelaten , door den
welzaligen JoannesTailignan, verbondene van dezel-

ve Order , en waren niet gehouden aan de Kanonikale

uren, lafenmaeralleenliikïiondertent'zeftig maal het

Vader ons , en 't Weeft gegroet daags f maar nu nemen
zy ook haar dienftenwaar, en lezen Mis gelijk de ande-

re Geeftelijke. Haar bedeplaatzeri en Kerken zijn by-

na alle aan den H. Hieronymus , befchermer van haai*

vergadering,gewyt,'twelk maakte dat Alexander de fes-

de beval dat men haar noemen zou Geeftelijke Jefuaten

van den H. Hierom mus. Den welzaligen Johannes Ko-
lombinus ftierfweynig na dat hy 't kleet van zyn Order

had onrfangen. Dat beftaat uy t een witte rok, waar over

zv een gemengde ofLeeuwskleure mantel dragen,de kap
wit, en een grove leere neerhangende riem om 't lijf,

hebbende de kruyn op 't hooft als de priefters. Haar
beek vertoont den H. Hieronvmus.

lui.



Helicnoius Ordixiis Ieftlatorum.
5*



%c6 LUI. Van BORDER
van den

H. B R I G I T T A.

DEfe order is opgeregtdoor een Sweedfe Ko-
ningin, genaamt Brigitta , die beval dac de

Abdiiïenalfoo wel't bevel zouden hebben als de

Moniken over de Geeftelyke , want de Kloofters

van deze Order zijn half verdeelt) de mannen in

't een, en de Vrouwen in 't ander deel van \ Kloo -

fier. 'tKloofterteSt. Evrauld in Vrankrijk is Van
de zelve geftigt : de H. Brigitta trok uyt haar

land ontrent 't Jaar 1345» engongmet.haardogter
na Jerufalem , en na Romen omde H. Plaatzen te

bezoeken > en ook om haer nieuwe Godsdienft

te doen beveiligen. Sy bleef daar ontrent drie-en-

twintig Jaren, en fchreef daar haar boeken van
de Openbaringe die wy hebben,

r
c Wasin 't Jaar

1373. datze fturf : haar Lighaam wiert uyt Romen
naSweeden overgebragt. Daar zijn inNederlant
verfcheide Kloofters vandees Orrier,gelijk 's Her-
togenbofch in Brabant > en te Bendermonde in

Vlaanderen. Zy zijn altemaal onder den Regel
vanden H.Auguftijn. DePriefters van deze Or-
der dragen een mantel , die een root kruys op de
flinker zyde heeft, met de gedaante van een Hoftie

van wit laken in 't midden. De Diakens dtagen

een witte kring, met vier kleyne van root laken

daaronder: en de bekeerde broeders hebben een
wit kruys.

LIV,
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ic8 L1V. Van d'ORDER
van Jen

H. HIER O N Y M U S

van Montibello.

•G Eluk was groot voor deze Bandyten 3 die Petrus

Gambacorta Pifaans Edelman namen op de om-
wegen van Montibello ; want wefende onder haar , nam
nier alleen een beiiuyt om zig zelven te bekeeren , en de
werelt te verlaten : maar bragt ook foo veel door zyn
opwekkinge en Kriflelyke vertoogen te weeg, dat hy
ze van de zonden aftrok, en dé ze tot boete komen, en
ter navolging van den grooten H. Hieronymus ; door
welk doen zy ock genade verworven by den Hartog
vanUrbinen. Deze Heylige vergadering zijnde magtig
vermeerdert , bouwde zelf tot Montibello haar eerfte

Kloofter, onder 't Pausdom van Urbanus defesde, in

'tjaar1380.cn de Order wiert genoemt de Heremyten
van den H. Hieronymus van Montibello i enPiusdevyf-

de verbond haar aan de Kloofterlyke belofte, onderden
Regel van den H, Auguftinus, want te voren dédenfe

niet met alle , en fonderde haervan de vergadering af

alsfe wilde. Sy hebben een Konvent tot Romen vanden
H. Onophrius, digt by de poort van den H. Geeft. Sy
gaan gekleet met een Rok en Vatience leeuws kleur

,

een Scapulitt die haer agter afhangt , en een onder-

broek die fy onder de Mantel hebben van de zelve

kleur. Sy gaan met blote beenen, hebben klompen of

houte voetzolen aan de voeten , en dragen een dikke

ftok in de hand.

LV.
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ïi© LV, Van d'ORDER

van Jen

M. HÏERONYMUSt
van Fiefolé.

MEn fchrijft dat ontrent het jaar 14060 een E-
delman, genaamt Karel, Grave van Gra-

nello, hebbende zig geheel tot het eenzaam leven
begeven j trok verfcheyde perzoonen tot zig 9 en
fligte zijn woning op de puinhoopen vand'oude
ftadt Fiefolé , digt by Florencen. Deze vergade-
ring wiertgoetgekeurt van Gregorius de twaalf-

de, en Eugenius de vierde» haar noemende He-
remyten van d'Order van den H. Hieronymus van
Fiefolé, onder den Regel van den H. Auguftyn >

door de andere vergaderinge van de zelve naam
ook onderhouden werdende. Deze Geeftelyke

dragen 't kleet vaii de derde Order van den H«
FrancifcusV grijs, van kleur, en gorden haar
kleet met een leere riem , en een mantel daar

over j van voren open , met een ftok in de hand *

«1 houte klompen aan de voeten.

JLVfc
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112 LVI. Van d'ORDE R

der

BARN ABITEN
ofvan den ƒƒ. Ambrozius in 't Bos.

DE Gecftelyke van deze Order noemde haar

van outsherBarnabiten,na de naam van den
H. Barnabas haer eerfte inftelder. Maar gelyk alle

dingen gemeenlyk tot verval komen>foo was 't ook
dat defe vergadering lang na zijn begin herftelders

van noden had, In 't Jaar 14$ i, drie Milanefe edel-

man s , Alexander Kruvelli, AlhertBefozzi , en
Anthonius Pietra Sanóta herftigte defe Order in

een eenfome plaats, daervoor defe den H. Am-
brofiuszig gewoon was tot eenzame bedenkingen
te begeven , en tot 't famen (lellen van fijn boeken.
Daar was ook voortij ts een bos , 't geen een tweede
naam gegeven heeft aan deze Godsdienftj dewelke
den H. Ambrozius voor haar Patroon aangenomen
hebbentnemen haar dienfletfook waar volgens zyn
oude plegtelykheden van den H. Ambrozius. Den
H. Karolus Borromeus in zijn laatfte tijt , heeft

niet verzuymtden yver dezer Geeftelyken die ee-

nigfints verkout was weer te doen ontfonken. Zy
volgen den Regel van den H.Auguftinusjen dragen
de klederen als de Heremyten leeus kleur met een
Patience en een Kappe. Haar teyken is den H.
Ambrozius, zittende in zijn Bifïchopelyk gewaar,
den zegen verleenende,met deze woordenj(Fen>/>o-

tentes de domo Domini ) hy heeft magtige van 't Huys des

Heeren gemaakt.

g lvii:
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H4 LVII. Van d'ORDER

der

APOSTOLINEN,
ofAmbrofianer Barnabiten.

DAar zijnder die zeggen , dat den Apoftel Bar-

nabas, als hy het Milanees bekeerde, deze

Godsdienft ontwierp , die daar na van den H. Am-
brofius volmaakt en verheerlijkt wierd , zoo fien

wy nu dat de Moniken van deze Order genaamt
zijn Geeftelijken van den H.Barnabas envan den
H. Ambrozius. In de Markt van Ankona , en in

't Genaees gebiet , noemt men ze Apoftolinen , en
Santarelli in Lombardie. Zy zijn vereenigt gcweeft
met die van den H. Ambrozius in 't bos ; by onze
tijde zijnze byna vernietigt door een Bulle van
Urbanus den agtften. Haar kleet is een Patience

en Scapulier, t'zaam gehegt met een leer e riem, van

temengde of leeus kleur » fy dragen geen andere

appe j ten zy in de winter,en een enge mantel vaa
de zelfde kleur.

ww
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n6 LVIII. Van d'ORDER
der BROEDERS van BARMH ARTIGHE YT5

anders genaemt van den H. Tan Gods , ofd'on-

noos'le Broertjes.

I""\ EfeGeeft eli jken zijnHerbergers,en dienen de krank e,

Men vint onder haar geen leerfugt, en zoo 'er by
geval een Priefter onder haar is > komt cgtertotgeende

minfte waardigheyt in zijn Order j den H. Jan Gods , een
Portugees

,
geboren te Montema jor , in de Iandftreek van

Evora, is de grondlegger : zijn eerfte jaren beftéde hy
om de fchapen te hoeden, op zijn twee- en-twintigfte

)aar , trok met de Soldaten na Fontarabie , kwam in

Duvtslant , van daar weer in Span jen, toog over na
A'rika, enkwam weynigdaar na tot Granade, alwaar

hy door een Predikatie van de Vader Avila zoodanig ge~

rankt wiert, dat hy 't hair uyt 't hooft trok , en iloeg

voor deborft, lopende door de ftraten , en riep met
luyderftemme, de naakte volge Kriflus , die mede naakt is ;

't volk dat hem onwijs agte, bragt hem na'tGekken-
huys, daar hy bewaart envaft gehouden wiertj maar
raakten 'er na éenige tijt weer uyt, en gong in Bede-

vaart na Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe , keerde

weer naGranade,alwaar hy de arme ontfmgjen befchikte

haar teeeten, te drinken en te flapen, gaande alle daag
wat verfamelen voor haar , en roepende met luyder

4

itemme, doet goet mijn Broeders , om de liefde Gods : hy
kreeg veel AalmoefTen , waar uyt hy een zeer voornaam
Gafthuys timmerde binnen Granade ; maar den yver

drukte hem zoo, dat hy eyndelijk ftierf in 't jaar i f 5-0.

out vijf-en-vijftigjaar. Hy liet een groot getal perfoo-

nen die 't zelve deden na; en eenige Broeders, zijnde

na Romen gegaan, om eenige zaken die zy hadden te

effenen metdeHieronymiranen , ftigte daer een Gaft-

huys , met toelating van Pius de vijfde, die haar een

Bulle gaf, tot beveiliging van haar nieuwe Order, en
fteldeze onder den Regel van den H. Auguftijn. Deze
Broeders zijngekleet meteen rok, een Tatience en een
Icleyn kapje op 't hooft, en dragen de bedelzak over de
fchouder, om aan te wijzen dat haarpligtis garen te

bedelen voor de arme kranke en gevangens, Haer merk-
beelt is dat van den H. Jan Gods zelf, LIX-
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xi8 LIX. Vati d'ORDER

ier

ONTSCHOEYDE AUGUSTINEN.

DE Order der Ontfchoeyde Auguftinen , begon
niet eerder als in 't Jaar 1594. als wanneer

Andreas Diaz een Spanjaart > die om zijn Hey-
ligheyt in zeer groote hoogagting was , by den
Regel van denH. Auguftinusnog veelftrengheyt

byvoegde > op dat hyze nog volmaakter zou ma-
ken. Deze dragen een kort kleet, en altemaal

fwart , van grof laken , een armelyke Kap en een
onnozele dragt ;zy hebben ook een kort Manteltje

regt Kluyzenaars gewijs, een broers kruyn, de baart

gefchooren,en bloots voets,en gorden haar met een
leere riem dieze met een fwart been hcgtcn ,

ge-

Jyk de andere Kluyzenaars.

LX.
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iio, LX. Van d'ORDER

der

KAR MELITEN.
DEfe van dees Order, die men vanoutsKluy-

zenaars van den Berg Karmel noemde ,feg-
gen,dat den Propheet Elias den eerden Karmely t ge-
weeft is, en de ftigter vanhaar vergadering, al-
hoewel hy haar geen de minfte Regel by gefchrift
heeft nagelaten -

7 zy hebben 'er ook geen gehad ,

als in 'tjaar 1122, van Albert, Aartsvader van Je-
rufalcm, dieze gaf aan den H.Brocardus, Prior
des Kloofters van den Berg Karmel, indeonor-
der van 't Heilige Lant , als de Sarazijnen de Kri-

ften Prinfzcn verjaagt hadden. Dees Order, die

magtig vermeerdert was, om de vervolginge der

ongelovige te mijden, toog byna door gants Eu-
ropa met haar Regel en Inftellinge, ontrent 't jaar

1238.cn floegen haar in verfcheyde geweften ter

neder/ De Paus Honorius de derde heeft aan de
Geeftelijken van deez' Order denaamdiezy ver-

fogten beveftigt , te weeten , Broeders Van de Ma-
get Maria, des Bergs Karmel , want haar fchrij-

vers verfekeren , dat ontrent 't jaar $3. zy de eer-

ïte waren die een Kapel ftigteter eeren van de H,
Maagt op den Berg Karmel , digt by de Fonteyn
van Elias, Zjwiragen de rok , de Scapulier , en de

Patience bruyn rosagtig grijs, de kap wit, en eco

fwarte hoet op 't hooft.

LXL
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122 LXI. Van d'ORDER

der

ONTSCHOEYDE KARMELYTEN.

ALhier heeft een Dogtertjen de Wetten aan
mannen geftelt > en de flaptfte Sex heeft de

kragt weerom gegeven aan een Order die alreets

aan'tglijen was, doende aan yder zien door haar

voorbeelt dat de ftrengheyt de regtewegis, om
tot de Kloofterlijke volmaaktheyt te komen, 't Is

de H. Therefia waar van wy fpreken ; zy is gebo-
ren tot Avila, eenSpaanfcheitadt, in'tjaarijii.

van edele ouders; ter ouderdom van twintig jaar

ging zy in een Karmelyte Kloofter. Langen tijt

daar na ftigtezy binnen Avila een Korrvtnt van den
H. Joleph > daer fy de hervorming van haer Order
begon , met zulk een gevolg , dat onder feventien

andere Kloofters van Dogtersdie zy ftigte, en Se-

üierdeverfcheyde Kjmvems van mannen die haer
aannamen voor haarheylige moederen meeftres

waren. Pius de vierde beveftigde en keurde haar re-

gel , in 't jaar^$62. Zy ftierfin 't jaar'i 582. en wicrt

Gekanoni^ctrt door Gregorius den agtfte , in 't jaar.

1622. Vader Jan Dela Croix was de geen daar zy
haar van bediende 5 in 't hervormen van de IQm-
ventende* mans. Deze dragen 't zelve kleet van de
vorige Karmelyten ; maar van zeer grof laken

5,

haar mantel is ook korter als der voorgaande, en
gaan ontfchoeyt , waarvan zy öntfdmjd: hieten.

LXII
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124- LXII. Van d'ORDER
der

Moniken van 't H. Kruys , gezeyt
Kruysdragers in Italien.

't | S 't algemeyn gevoelen dat Paus Cletus , de twede
na den H. Petrus, de Godsdienft der Kruysdragers

opgeregt heeft : alhoewel Zyriakus, BüTchop van Jeru-

falem, na dat hy 't regte kruys gevonden had, ten tijde

datHelena, de moeder van KonftantijndeGroote, de
plaatzen van 't H. Lant bezogt. Maar 't is veel vafter en
zekerder, dat den Paus Alexander de derde deze Order
onder befcherming hebbende genoomen, in'tjaarnöo
aan haar een Regel gaf, en maakte inftcllinge daar ze
haar na fchikte , en Clemens de vierde, zijnnavolger,

beval dat het eerfte en'tvoornaamfte kloofter zou we-
ien 't geen men tot Bolonje noemt Santa. Maria di Mo-
rello. Deze Order verfwakte magtig na 't jaar 1400.

men gafdaarom haarKloofters in't gebiet van verfcheyde

Edelluy en Prelaten , gelijk aan den Kardinaal Bef-

farion, die Prior was in 't Konvent tot Venetien , on-
trent 't jaar 15*68. Dezaken wierden egter van Pius de

Vijfde weer in een goede ftaat geftelt. Daar zijnder die

willen dat de Kruysdragers onder den Regel vanden H.
Auguftijn waren j maar zy en hebben nooyt van dat

gevoelen geweeft ; zy hebben Alexander de derde al-

tijt voor haar grontlegger geagt naar den Paus Kletus;

maar of wel van outs een Alexander haar heeft opgeregt,

een andere Alexander de fevendei heeft in 't jaar 1676.

haar Godsdienft te niet gedaan, en al de Kloofterlijke

goederen die in 't gebiet van Vehetien waren , de Re-

publijk gegeven, om te dienen tot den Turkfen oorlog.

Zy dragen een rok en een Tatience , een kleet en een

mantel, en een kap , op de manier van een Bonnet,

altemaal Hemels-blaauw -, 't pleeg te voren wit te we-
zen ; maar is zoo van Pius de tweede verandert , en

dragen altijteen kruysjein de hand. Haar wapen zijn

driegoudekruyzen op drie groene bergen in een Azure

Sront» raetditbyfchrift, (Super gmm.) Bovenalle*.
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iiS LXIII. Vin d'ORDER

der

KRUYSBROEDERS
in NeJerlant.

DEze Geeftelyke gaan op verfchcyde manier
gekleet, na de onderfcheyde landen daarzc

opgeregt zijn ; in Nederlant gaanze gekleet in

't wit , met een fwarte Scapulier , met een half root

en half wit Kruys daar op:de Generaal van de Order
hout zijn woning te Huy in Vlaanderen» en heeft

onder zig de Kloofters van Luyk , Maaftrigt

,

Namen , s'Hertogenbos , Brugge , Doornich , en
verfcheyde andere: 'tKjmvent van 't H. Kruys,
datmen noemt , di la Brctonnerk tot Parys , behoort

daer mede onder.

LXÏVe
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u8 LX I V. Van d'ORDER

der

KRUYS DRAGERS
in Portugal.

DExc Gecftelyke van de fclfde naam bevin-

den haar ook in Portugal, alwaerzy een ryk
Kloofter hebben teEvora. Zy dragen een Man-
tel en een Monike Kap in plaats van de bonnet.

Sy hebben onder haar verfchcyde brave en geleerde

Mannen gehad, en van een voorbceldelyk leven»

H LX^i
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ijo LXV. Van d'ORDER

van't

H. KRÜYS in SYRIËR
DEic Vaders hebben ook een groot getal ge-

meenfchappen in Syrien , die indetogtna
9
t H. Lant mede overgetogen 2,ijn om aldacr GafV
huyien op te regten ; maer hebben veel van de
vyanden des Kriftclyken naams moeten lijden,

met verlies van haaf en leven. Sy dragen 't kruys

in de hand, engaanin'tfwartgeklcet, dragende
kap op de wijs der Moniken , en een rok met nau-
we mouwen ; maer zijn tegenwoordig door de
Turken byna uytgeroeyt.

hXVl,
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i& LXV I. Van d'ORDE R

der

MINDER-BROEDERS
ObferVamen Van den ff. Francifcus.

DE Order van den H. Franciscus , wiert eerft

van Innocentius de derde beveiligt. Deze
groote Aartsvader heeft drie verfcheyde Orders in-'

geftelt , de eerfte waren de Minder-Broeders , in ' t

jaer 1206. (die hy tot drie beloften verbond) die ge-

deelt zijn in Konventuakn, Obfen-antijntn, en Kapucij-

nen , die weder in andere takken verdeelt zijn. Het
tweede beftaat uyt befloote vrouwen 5 in 't jaar

1212, die ook verdeelt zijn 'mObfenaminen , Con-

•vcntuaUn en JKjpu^inerJfe. Het derde in 't jaar 1221

is gemeen aart d'een en d'andere Sex , nog verbont
haer juift tot het beflote leven , yder een toelaten-

de gelijk ze wilde te leven, en in haer eyge afgc-

fondertheyt, van welke derde Order daar na een
andere Order is gefproten, die tot deze Regels nog
by gevoegtheett het Kloofter- leven der Kjnimtua-
len. Den H. Barnardinus van Senen bragtdeze Or-
der tot de regte Kloofter tugt en geftrengheyt , on-
trent 't jaar 1400. tot groote eer en voordeel van de
H> Kerk. Een groot Boek was niet bekwaam om
te begrijpen al de hervormingen , fcheydingen s

vereeniginge, twiften en veranderinge van dragt en
Regel, die defe groote Order over gekomen is.

De Obfervantm dragen tegenwoordig een rok van
grof laken , en een nauwe kap , een blauwe koort
om 't lijf, enhoute klompen. Haar merk is een
armvanChriftus, en een arm van St. Franciskus,

by den ander Kruyslings over malkander, met de
tekenen der vijfwonden.voor een Kruys. LXVIL
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?4 LXVII. Van d'ORDER

der

ONTS C HOEYDE MINDERBROEDERS
inSfanjeh.

DEzé Geeftclijke dragen 't kleet geheel gelijk

als dat van de hervormde Minder-Broeders,
met dit eenig onderfcheyt dat ze voet-zolen dra-

gen, op de wijs der Apoftelen, daarom ftaanzc

ook onder die zelfde Oyerfte , en zijn van de zel-

ve Ordre , beleven ook de zelfde Regel , zijn maar
alleenlijk in Spanjen, en worden van daer veel

gefondennade indien s alwaer ze zeer veel vrug-

ten doen met de Kriftelijkc Godsdienft te leren *

en Prediken acndie volkeren;

Lxvur,
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i}6 LXVIII. Van d'ORDER

Jer

MINDE R-BROEDERS
Konventualen.

DE Order der Minder-Broeders JZpmxntudmi
heeft zijn begin van den H. Franciskus van

Affifien , een ftad in Ombrien ; zijn regel wiert
goet gekeurtdoor Innocentius de derde, in 't jaar
1212 , en onder Honorius de derde namen zy de
naam van Minder-Broeders aan. Zy hebben xeer
veelengrooteKloofters: deze is de vierde Order
van die haar onderhout gaan bidden. Hacr dragt
beftaetuyteenlakc rok en een groote gryze kap
diedefchoudersendeBorftdekti zy gorden haar
met een koort met drie knopen ; zy dragen ook
een hooftdckzel of hoet, en prekende een vier*
kante Bonet» Haer merk is de letter T.

LXlX.
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138 LXIX. Vand'ORDER

der

KAPUZYNE N.

DEze hervorminge van d'Order van den H.
Franciskusj begon in 't jaar 1525. door Va-

der Mattheus Bafci , die een Geeftelijke was in

een ftad , gelegen in de markt van Ancona
,
ge-

naamt Montefalkpnc ; maar dit geichiede niet

Zonder verfcheydeopenbaringe, gezigte en inge-

vinge. Hy veranderde zijnkleet, engeloofde dat
hy 't gevonden had, op de zelve manier als den
H. Franciskus te voren gedragen had , en had ver-
loi'te Romen van Paus Klemens de levende j om
h zelve even zo te dragen \ zijn goet leven en Pre

-

dikatien trokken veel perzoonen tot hem. In
'tjaer 1518. had hyeen Balie die deze Order toe

liet, zigdeheele wereltdoorteverfpreijen. Haer
eerfte Kjnvcm wiert tot Kamerinogeftigtdoor de
HartoginneKatharinaCibo. De vader Mattheus
Bafciltierf totVenetien in'tjaeri552. Zy hebben
haar naam van de kap die zy dragen > de welke met
eengroote fpitze punt is. 2y zijn gekieet met 7eer

groflaken, van kleur leeuwegraau, en zetten in

haar mantel (fchoon gants nieu) aldjt een oude
lap, en gorden haar met een gedraaydekoort, en
dragen voetzolen als d'Apoftelen. 't Merkbeeltje

van haar Order is den H. Franciseus de vijt won-
den ontlangende door 't gezigt van den gek.ruyften

Zeraphijn,
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140 LXX. Van BORDER
her

BROEDERS van den H. JOHANNEÖ
der BOETVEERDIGHEYT.

DEfe Order bloeyt in het Koningrijk van Na-
vorre , digt by Pompelona , en heeft langen

tijt afgehangen van 't Bisdom dezer ftad ; maer de
Prior zijnde eens tot Romen gekomen, bragtzoo
veel te weeg, dat Gregorius de dertiende de ge-

hoorzaamheyt des BiiTchops ontrok , en hebbende
haar verfcheyde t'zamenftellinge gegeven , maak-
te het onderhorig aan een Provinciaal. Deze Broe-
ders gaan barrevoets > en zijn gekleet met- zeer

grof laken, leeuws kleur, en hebben de Scapulier

en de Mantel van de zelve ftof , met een leere

gordel; zy dragen ook altijt, 'tzyzy waken of fla-

pen, een groot hout kruys voor deborft gebon-
den. Daer zijn van defe Order niet meer dan vijf

Kloofters, en niet meer als agt Broeders by mal-
kander f

haer leven is zeer ftreng , want flapen op
de bloote gront , en haar hooft ruft op een (teen,

en fpreeken zeer zelden tegen malkander , eten

ook niet als dor gewas, en drinken geen of wei-
nig wip.

LXXL
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142 LXXI. Van d'ORDER
der MINIMEN of ALDERMINSTE.

*p\Eze Order i's ingeftelt door den H. Franciskus , ge-
bynaemt de Paula , een ftadt in Kalabrie , alwaer hy

geboren wasin't jaar 1416. Zijn Vader Jakobus Marto-
Jilla , en zijn Moeder , verkregen deze zoon door de
tufichenfpraek van den H. Franciskus , en wilden dat hy
dezer oorzaak de zelve naam zou dragen. Omtrent het

jaari448; zijnde nog geen twaalf jaren, nam 'tkleet

van den H. Franciskus van Afïifien aan , in de (rad van
den H. Markus ; maer vertrok zig eenjaer daer na in

^ewoeftijne, en begaf zig geheel tot het eenzaam le-

ven ; hy kwam eerft na fes jaren verblijf weder, en trok

verfcheyde perzoonen tot zig , en maakte een Regel , die

doorSixtus de vierde in 't jaar 1473. beveftigtwiert, als

mede dóór verfcheyde volgende Pauzen , en wilde enkel

uyt nederigheytdatdeGeeftelijken van zijn Order Mini-

mi (alderminfte) zoude genoemt worden. Louis de elfde^

hebbende zoo veel van zijn Heyligheyt hooren fpree

-

ken, wenfte hem te zien, zoo dat Paus Sixtüs de vier-

de hem geboot na Vrankri jk te gaan , alwaar hem de Ko-
ning met groote teken van blijtfchap en genegentheyt.

ontfong, hemaltijt goe man noemende, welke naam
ook tot zijn Geeftelijke over gegaan is. Hy liet hem
een kloofter timmeren op de hoek van het park van
Pleiïïs, digtby Tours, daarhy in't jaar 1 ƒ07 ftierf, ter

ouderdom van een-en-tnegentig jaer , en wiert van Leo
de tiende in 't jaer 15-19 Gekanoni^eert , welke onkoften

de Koning Francois de eerfte droeg. Zy dragen een k! eet

gants leeus kleur , zijnde een rok, een kap en een ronde

Tatitnce, die van de kap af hangt tot half weeg de dijen,

hebben ook een leere riem, waer mede zyhaer gorden.

Zy onderhouden een gedurige vaften , doen dienft zon-
der eenig gezang , met een zeer zagte en nederige ftem,

leezen de Mis, Prediken en hooren Biegt j hebben on-

trent 1 80 Konvetiten van haar Order, die ook de vijfde is

van de bedelende. Haer merk beftaet uyt deze woor-
de (C h a r 1 t a s) liefde , zijnde rontomgeftraalt, om
«IcHemclfche eysenfchap van deze deugt te verbeelden.
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144 LXXII. Van d'ORDER

Aer

GEESTELYKEN
T>an den H. !\jiriton.

DEzenHeylig zijnde om het geloof onder den
r
Keyzer Aurelïanus vervolgt, wiert door den

Keizer Tacitus wederom in vryheyt gefteltj hy
ging een reis na'tH.Lant doen, alwaer hy eenig geit

wonderlijker wijs vont, waer voor hy een Kloofter

ïtigte , welkers Geeftelijkenin zeer groote betrag-

tinge der Godsdienft leefde , en in zeer groote ont-

houdinge.Zy leven na haar eyge inftellingcvolgens

de Griekfe manier, dragen een leeus kleurt kleet,

met een fwarte kap op de Griekze wijs, die haar

ver over de fchouders komt.Haar merkteken is de

Gevel van haar Kloofter, metditbyfchrift, (Nok
FrcevaUbunt*) /^enqullerier niet bovenkomen. Hier is

omtrent al wat men aanmerkens waardig in 't kort

van al de Geeftelijke Orders zoude konnen 2 eg-

gen.
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AANWYZING
Van V onderfcheyt der

K L E UREN.
TOt meerder gemak en eygenfehap , zijn de

kleuren, zoo veel het mogelijk geweelt is,

inde arzerrnge waergenomen > gelijk deWapen-
kenders de kleuren weten aan te wijzen, als by

voorbeelt
, gout of ge el met ftippels , zilver ofwit

blijft wit i fwart wort aangewefen , met een dub-
belde arzering, dwers over den ander, keel of
root door een arzerin£ die fteyl op en neer is , Azur
of blaau door een dwarffe 5 en groen door een
fchuyniïe.

Zoo zijn ook de fwarte Klederen door een dub-

belde » de roo door een op en neergaande , en
blaauw door een dwarlTe arzcring aangewefen

,

die uyt twee kleuren t'zamengemengt worden ,

al leeuvve graauw, is met een op en neergaende ar-

zering met ftippels tuflchen beyde aengewefen

,

't grijs door een kruys-arzering, met groote vier-

kante flippen , daer egter de dag wit en zuyver

blijft, en wit is wit gebleven, enkelijk maer op-
geichaduwt, gelijk ditnevenftaande printje aan-

wijft. En hier uyt konnen de liefhebbers met het

eerfte gefigt zien hoe de kleuren der Dragten zijn
,

zonder ze juyft te moeten opzoeken en na lezen*



Ordo chltinguendi „ Co.lores





TAFEL van de Befchrijving der Geeftelijke

Orders.

Geregelde Geeftelijken. (reien.

\T ^nd' Order der Kanoniken van St.Jan van Late-

II.
v

Vand'Order der Kanontken van' t H. Graf.

III. Van d'Order der Herbergtrs van den H. Geeft, (tua.

IV. Van d 'Order der Kanoniken van den H. Markus tot Man-
V. Van d' Order der Kanoniken van St. Joris tot Venetien.

VI. Van d''Order der geregelde Kanoniken van St. Joris in

Sicilien.

VII. Van d'Order dergeregeldeKanêniken des H.Saligmakers.

VIII. Van d'Order der Kanoniken van Groenendal.

1\ Van d'Order der broeders van''t gemeen leven.

X. Van d'Order der Theatinen.

XI. Van d'Order der Geeftelijken van Somafka

.

XII. Van d'Order der Tri'fiers van Je\ns Maatfcbappy.

XIII. Van d'Order der Trieflers van 't Oratone van öUnJf.

Thilippus Serius.

X IV. Van d'Order der ^goniyinten , ofvergadering dergere-

gelde Kerkelijke , dienende de kranken.

XV. Van d'Order der Kerkelijken des minderen Orders.

Kloofterli jke Orders van 't Ooften

.

XVI. Van d'Order der Moniken van den H. Tacbomius.

XVII. Van d'Order van den H. Makarms.

XVIII. Van d'Order van den H. Bafilius.

XIX. Van d'Order van den H. Bafilius in Me/Jïna.

XX. Van d'Order des H. Bafilius in Duytüant.

XXI. Van d'Order der Sabbaiten.

XXII. Vand' Order der Lerinenfer moniken.

Orders die de Regel van den H. Beiiedidus volgen.

XXIII. Van d'Order der Beneditliner-moniken van Cluny.

XXIV. Van d'Order der vergadering van de H. Jufiina.

XXV. Van d'Order der vergadering van den Berg Kafjyn.

XXVI. Van d'Order der Moniken vanCamalduli.

XXVII. Van d'Order der Heremyten van Camalduli.

XXVill.Van d'Order der Heremyten van den H.Romnaldus , of

vanden Berg Monte Corona.

XXIX. Van d'Order der Moniken van Valombrofe.

XXX. Vr.n d'Order der Karthuy^ers.

XXXI. Van d'Order der Ciflercienfen. XXXII,



TAFEL.
XXXIt. Vin d'Order der 'SMoniken van F/ettry.

XXxIII. Van d'Order Fenljan: en, «f hervormde Cifienrienfen van

de II. Maria der Bladen

XXXIV. Van d' Order der Kerkfli
:

ke van Gramont (derde.

XXXV. Van ,i Order der vergadering van de Hnmitiaten ofvernc-

XXXV I. Van d'Order der Silvjirinen.

XXXVII Van d
:

'Order der Celejiinen.

XXX Vtll Van d'Order der O ivetanen.

XXXIX. Van i Order der CMom%<>n van 't dalvan Jofaphat.

X t ' Van d'Order van dtn H. Henediclns in Indien.
*

Orders die de Regels vanden H. Au^uftinus waarnemen.

XLI. Van d'Order van den H ^Antamus.

XLI I Van a Order der I\an»niken van de Trtmonftreyt. (heyt.

XL 1

1

Van d'Order der Matharïn-en of der Heyligjïe Drievnldlg-

XLIV. Van ,f'Crder der P reekhenen , anders genaemt Ja\obmtn,

Van d'Crdc der .Armener Moni\en

Van d'Order ét* F'armhertigheyt tH de Gevangenen.

Van dOrder der Serviten of Dienaars van Maria.

XLVIII. Van d'Order der ^inguflinen-

^LIX Van d'Order der Heremyten van den H. Pauluï.

Van d'Order der Hteronymitanen m Wfpanjen. (.« OlmedQ.

Vand'Crderder N erommïtanen > hervormt door Lnfm

Van d'Order der Jefttaten.

Vand'Ordrrzandett.Bri;itta.

Van d'Order van den U. Rteronymus vin ^nttbello.^

Van d'Order van den H HieronymusvtnFteJole {t\Jios.

fan d'Order der Bamabiten» ofvan den H.u4mbrofi»tm

Van d'Order der Apofialint» of\Ambrofianer
'Batnabtten.

Van d'Order der Broeders van 'Barmhcrtigheyt ,
anders ge-

naemt van den H. Jan Gods , ofd'Onnoos Ie Moert)*,

Van d'Order der Ontfchoeyde ofugnfimen.

Van d'Order der Karmeliten.

VerOcheyde andere Orders»

Van d'Order der Ontfchoeyde Karmeliten.

Van d'Order der Momken van 't H. Krttys, genotmt JCrpiys-

dravers in Italien*

Va n d'Order der Kjuys-B roeders in Nederlant.

Van d'Order der ICruys-'Broeders in Portmgael.

Van d'Order van 't H Kï«J' in Syrien

Van d'Order der Minderbroeders Obfervanten van dtn H.

VanTorderder Ontfchoeyde CMt nderbroeders in Spahjen.

Van d'Order der Minderbroeders K^nventmlen.

Van d'Order der Kapoen. ^"a\7ÏÏ«.
Vand'Order der Broeders van den H Johannes der Boel-

Van d'Order dn Minimi ofalderminjlt.

Van d'Order der Geefiel^n van den H. Kjrtton. ^

XLV.
XLVI.
XLV1I

L
LI.
LIL
lui.
LIV,
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.

L1X.
LX.

LXÏ.
LX1I.

LXIIL
LX IV.

LXV.
LXVI.

LXVIT.
LXVIII
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.



INDEX FIGUP. ARUïk
Clerici Regulares.

i r* AnonicusSandH Joannis LateranenfisRomce.

2 CanonicusRegularisS Sepulchii

3 Clericus Hofpitalaris Spiritus Sancli Romx.
4 Canonicus MantuanusS. Marci'.

ƒ Canonicus S.Gcorgii in Alga Venetiis*

6 Canonicus RegularisS. Georgii in Sicilia*

7 Canonicus SSalvatoris.

8 Canonicus Regularis Vallis viridis.

9 Frater Virx Communis.
io ReligiolusTheatinus.

ii ReligiofusSomafcus.

n SacerdosSocietatis Jefu»

1

3

Sacerdos Oratorii S. Pbilippi Nerii.

14 Religiofus Ordinis Agonizantium»

\f Clericus Ordinis Minorum.

Ordines (JfyConaftici On ent::,

16 MonachusS. Pachomii»

17 MonachusS. Macarii.

18 MonachusS. Bafilii.

19 MonachusS. Bafilii apud Meiïinenfes.

20 MonachusS. Bafilii in Germania.

2

1

Monachus S. Sabbse.

22 Monachus Lirinenfis.

Ordines fecundtim Rerrulam S. Br-^ed

2 3 MonachusS. Benedicli Monafterii Clunncenf.3,

24 Monachus Congregationis Stx. Ju/tinx.
25* Monachus Caffinenfis.

26 Monachus Camaldulenfis.

27 Eremita Camaldulenfis.

2 3 Eremita Camaldulenfis Montis Cc-ro

29 Monachus Vallis Umbrolic.
;o Carthufianus.

3.1 Monachus Ciftercienfis.

5 2 Monachus Floriacenüs.

3
• Monachus Folienfis.

34 Religiofus Grandimontenfis.

3
)- Monachus Congregationis Humiliatorum.

36 Mo-



INDEX FIGURARUM.
j5 Monachus Sti. Silveftri.

37 Monachus Celeftinus.

38 Monachus Olivctanus.

39 Monachus VallisJofapHat.

40 Monachus Sti BenedidH in Indiis.

Ordtnescjki fecjuuninr KcgtiUs S. Avgaftini.
41 Monachus SAntonii.

41 Canonicus Fraemonftratenfïs.

43 Trinitarius.

44 Dominicanus.

45- Armenus Monachus.

46 Monachus McrcedisCaptivorum.

47 Servita.

48 Auguftinianus.

49 EremitaS Pauli.

j-o EremitaS. Hieronymi.
5-1 HieronymitaReformatus.

ƒ2 Religiofus Ordinis Jefuatorum.

ƒ3 Ordinis S.Brigidae.

f4 Monachus Bellimontanus.

5-5- Eremita S. Hieronymi Fcfulanus.

fó Barnabita.

ƒ7 Barnabita Ambrofïanus.

ƒ8 Hofpitalarius JoannisDei.

ƒ9 Auguftinianus Difcalceatus.

Ordines diverfi

éo Carmelita.

61 Carmelita Difcalceatus.

6i Monachus Ordinis Crucigerorum.

63 Monachus Crucigerorum inBelgio.

64 Monachus Crucigerorum in Lufitania.

6f Monachus Crucigerorum in Syria.

66 Minorita Obfervantiae.

6y Minorita Difcalceatus in Hifpania,

é8 Minorita Conventualis.

69 Capucinus.

70 Frater Sti Joannis dePenitentia.

71 Minimus Sti Francifci de Paula.

7% Monachus Sti Caritonis.
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