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HISTORIE
Van deREFORMATIE
Der

K E R K E vanENGELAND.
Voor-reden aan den LEZER.

Et gunftig aannemen het welke het eerde deel heeft genoten , tezamen,

met de nieuwe floffe , die my van Edele en Waardige handen 2ijn toege-

komen, hebben my aangemoedigt , het zelve te vervolgen , en de Refor-

matie en hervorminge van deze Kerk , te vervolgen , tot een volkomen
vart-ftellinge , die dezelve , in het bcginzel der Rcgeringe van de Konin-
ginne Elizabcth gekregen heeft,het welke Ik nu de wereld op-offere.

De groote yver van deze Eeuw omtrent het geen in de vorige aélien, wegens de Gods-
dienft is verhandelt, heeft veroorzaakt,dat de Hiüorie van het zeive,met meer als geme-
ne opmerkinge en aandagt, ontfangen en gelezen is ; en vele hebben hun vergenoeginge

getoont, omtrent het gene voorheen uitgegeven is geworden , met het befchicken , van

vcrfchcidene Schriften van grooten nadruk, wegens het gene nog overig was : En nade-

maal ik bevonden hebbe,dat geen gedeelte van het vorige, aangenamer is gewee(t,als dat

van het welke ik maareen uit-fchrij ver ben. Ik meen deverzamelinge der bewijzen en
Authentijke (lucken , dewelk e Ik tot beveüiginge , van de aanmerkelijk fie , en te gelijk

twijffelachtigfle delen van de Hifiorie had bygebragt, hebbe ik dezelve wijze en metho-

de, ook hier gevolgt. Ik zal hier niets verhalen, van het gene in mijn vorige aanfpraak is

geweeft , maar den Lezer alleenlijk wijzen,tot zulke dingen , als deze KiÜorie in het ge-

meen betreffen ; en mijn aanmoediginge , in de ondcrneminge , van het vervolg , als het

geen wegens het werk in het algemeen belooft is; cndaarommezal ikmynu alleenlijk

uitbreiden, over het gene dit deel , rn het byzonder betreft.

De Schriften dewelke my , van verfcheidene handen zijn toegezonden , worden byge-

bragt, na dat de gelegentheid, om dezelve voor te brengen , inde Hilloric voovnlr ; met
zulke erkenteniÜJ , als my dagt, deze wijze van Schrij vcn,alderbcri te betamen , hoewel
verre onder de verdienden van deze dewelke my van de zelve gedicnt hebben : Maar de

Schat-kamer,uit devv'elke ik het grootfl:cgcdeelte,zo van de Hiliorie als van de verzame-
lingen gehandelt hebbe, is de menigmaal geroemde boekery van Cofton, uit dewelke,

door de Edele GunÜ van deffèlfs ware Eigenaar den Ridder Johan Cofton, inallcshebbe

vergadert , her gene , tot uitwerkinge, van dit deel, nodig is geweeft ; te zanien,niet eeni-

ge weinige d!ngen,dev/elke my , in mijn voorigc onderzoekingen , ontfchotcu zijn .ge-

weeft, en tot het ecrfte deel behoren , en deze h.bbe ik in de verzamcliiTge,totaitlUjk be-

horende, vemcngt, zodanig en op zulke gelegentheden,als ik her betamelijk ftc oordeel-

de te behoren. Maai" onder al de overb'ijizels vandevoorige Eeuw, die in di.n Schat-

kamer, met groote kloekzinnigheid en ordere üpgeiegtzijn,hrcefr mv niets beter belTiigt

nog meerder nuttigheid coegehragt, als hetDag-regifter, van Koni!;k Edun^dsRegeriu-
ge al met zijn eigen hand gcfchrcven , nevens enige andere zijne Papieren, dewelke ik,in-

dcn aanvang van de vc-zamelinge, byeen gehouden hebbc. Van deze zal ik hier mets

.. zeggen , hebbende . in de Hiftorie van zijn Regeringe , daar een vol berigt van gegeven,

tothet welke ik den Lezer wijze.
* z Ik



V o o .R-.R E D E N.
Ik bevinde dat de mecfie van onze Schrijvers hun parcelen daar uit genomen hebben

,

cnSr. JohanHoyvvard heeft het grootfte gedeelte van zijn Boek, daar uit gefchreven,

daarom hebbc ik her een zaak van zulk gevolg gcagt , dat op goeden raad , ik dezelve alle

hebben uitgegeven , zijnde ,
getrouwelijk uit hun oorfpronkclijk gctrockcn.

Maar gelijk als andere , my tot het voltrecken, van dit gedeelte hebben geholpen, alzo
vindeikmyhet aldertreflijklle verichuldigt, aandien grooten Gods-gclcerdc, en leer

raauwkeurig onderzoeker , omtrent de Hiftorifche Geleerthcid. Mr. Falman Redor.-
vanHamron-Meyfey, enGIocefterShire, door het verzamelen van enige mifllagen,

door my , in het vorige werk begaan. Hyhad voor vele jaren zijn gedagten, meteen
naau onderzoekende zorge , tot dezelve Itoffe gcvoegt , en was derhalven bequaam , om
met nauwer opmerkinge , dan aiKiere Lezers , daar omtrent te handelen. Sommige van
deze dingen , waren my ontfnapt, andere waren my niet te voren gekomen, in enige by-

zonderheden, was mijn verzekering niet goed,en in andere hadde ik mijn Schrijvers niet

wel gevat: Dezcmake ik op het einde van dit deel bekent, zijnde nog befchaamt om
mijn gebreken te bekennen, nog onwillig, om te erkennen, van wat hund ik beter Infor-

matie oatfangen hebbe.

Mijn voornemen in het Schrijven is de waarheid te ontdecken , en dezelve, buiten al-

le eenfi/digheid voor de volgePxde tijden, neer te zetten; en zo zoude ik het een znood, en
mifdadig ftuk van laatdunkcntheid agten te zijn ; deze ontdeckinge van mijn dwalingen
te verduillcren. En al was het getal en gevolg van dezelve , grooter geweeft , als het is

,

zoude ik my liever een klaarder penitentie onderworpen hebben, als de wereld in de
mifflagen te laten, daar ik dezelve ingcbragt hadde: Maar het heeft my niet weinig be-

haegt, dat dezelve nog veel, nog van gi oot belang, tot de voorname gedeelten van de Hi-
florie zijn gev/eeft 5 rakende meed, d'alumx, ofkleineverfchillentheden, inde ordere

van den tijd.

Ik verhope dat dit deel m.inderfauten zal hebben, nademaal die waardige Man , zijn

beleefthcid zo verre vervolgt heeft, als hetzelve voor heen over te zien, en met groot

oordeel zodanige dwalingen te verbeteren, als hy daar in gevonden heeft. Deze, in de-

welke ik voorheen gevallen was, maakten my te zorgvuldiger, om zelfs, dealdermin-

fte zaken ten aldernaauwften, uit te pluizen. Egter indien, na al mijnbezorgtheid, ende
beleefde tugtinge van deze , dewelke dit werk hebben overzien ; iets overgebleven is,het

welke een verder herhandelinge mag vereifchen , zal ik niet nalaten het zelve te doen

,

zo haaft als het van noden zal zijn; zijnde gelijk ik hoop, die arme laatdunkcntheid te bo-

ven gekomen, van mijn eigen agtinge te zoeken, met de waarheid, aan dezelve op te

offeren.

Deze aan welkers opmerkinge en verbetering , ik deze gehele Hiftorie , in beide hun
delen hebbe onderworpen, waren voornamentlijk dry, groote Gods-geleerden, welkers

levens , zodanige voorbeelden , en welker predikingen en fchriften zulke treffelijke lee-

ringen , en verantwoordingen van deze Kerk , en enidelijk welker gantfchen handel en

wandel,met hun Beroep,zo wel over een komende is,dat zo als ik my aanmerk, als eeni-

ger mate in hun vricndfchap aangenomen tczijn, geen van de mmffe Zegeningen van

mijn leven ; daar door onrfangen te hebbe , alzo ik niets vinde , het gene dit werk kragte-

lijker aanbeveelt , als te konnen zeggen, dat het met hun hartelijke toeftemminge voort-

gekomen is , na dat zy het zelve zorgvuldiglijk,en yverig onderzogt hebben, volgens han
belang in de zaak , d ewelke daar in verhandelt werd , en hun goedheid en vryborff igheid

voorden Schrijver. Zy zijn zo wel bekent, dat zonder hen eens te noemen, die van deze

tijd ligtelijk zullen konnen giflen wie zy zijn,en zy zullen zo wel bekent zijn,by de nako-

melingen , door hun treffelijke rchriften,dat dezelve te noemen zulk een treffelijk voor-

deel voor mijn boek is,dat ik moet twijtTeleUjOfhet betamelijk is voor my zulcx te doen.

.. Een



VOOR-REDEN.
Een van henlieden Dr. L. Loyd. is nu , tcnvijl ik dit fchrijve , door gunfl van ïijn Maje-
fteit gevordert , tot het Bildom van St. Afaps , cerwaardighcid : Na dewelke

, ( hoe zeer

en wel door zijn grooteGelecrtheid, Godzaligheid en andere deugden verdient) hyzo
verre is, van gelban te hebben, als my in het byzonder het bcüe bekent is. Hy is het ge-

weert , den welken ik in mijn vorige Voor-reden hebbe berchreven,a]s dev/elke my eerft

tot dit befluit gebragt heeft, en om die reden, is hy ook meer als ordinaar bezorgt ge weelt,

om het werk te naauwer te onderzoeken , en dat met die doorzigtigheid , dewelke hem
20 eigen is.

De andere twee, zijnde geleerde enrcgt verrtandige Deekens van Kanter-bury en
St.Paulus. Dr. Tillotlbn en Dr. Stilling- fliet, beide te w'el bekent, om iets meer, van
het Charaéler , het welke ik hen fou konncn geven te konnen ontiangcn.

Andere hebben my op een andere wijze ondeiltand gedaan , om my bequaam te ma-
ken, een werk uit re voeren, dat my tot geen kleine onkorten gebragt heett. Ikfehame

my niet te erkennen dat de geringheid van mijn ftaat, het zelve ongemakkelijk voor my
gemaakt heeft , als zijnde berooft van alle Publijke byftand : Maar ik zou my wegen mijn

ondankbaarheid te regt hebben te fchamen, indien ik hun goedcrticrentheid niet verkon-

digde, die zo veejgoedheids van my gehad hebben, als deze by-voeginge van onkoften

niet te laten, tot laft van een, dieniet,zondorkommcr leven kan. Ik moet wederom,
miin Dankfegginge herhalen, voor de Edel-moedige Goedheden, Befchermingen en
Mildadige Bchulpfaamhedcn van S". Harbotle Grimftom , Meefter van de Rollen, zijn-

de dit het feföe jaar van mijn bcrtending onder hem, aan den welken (gelijk ik altoos

erkennen moet) ik meerder gehouden ben, als aan eenigMenfch die leeft.

De w-el Edele Mr. Boyle
,
gelijk hy gewoon is , beide zijn tijd en Middelen, ten beften

vanhetMenfchelijkgtflagtjaan te leggen (tothet welke hy zig aanmerkt, zovoorna-
mentlijk geboren te zijn, en welk hy niet alleen in zijn eigene en voortreffelijke Schrif-

ten , die hem zo beroemt , over de gantfche Wcereld gemaakt hebben. Maar ook in ver-

fchcidene andere onder-nemingen , op zijn eigene kollen aan gelegt
,
geloont heeft ) alzo

heeft ook die zijn goedheden tegens my vernieuwt in Mildadigheden , die met zo groten
gemoet over een komen.

Andere heeft het ook behaagt , hun hulp hier by te voegen. De regt Eerwaarde Heer
FintsMylord hoog Canccliier van Engeland, wiens grote bequaamheden en overgro-

te deugden , zo kenbaar zijn , dat het in my , een grote Laatdunkendheid zou zijn, yets tot

z,ijn meerder lot byte brengen, zijnde in geen zaak uitftcekender, als in zijnyver en
2,orge tegens en over de Kerk, heeft geoordeeld , dattcr iets aangelegen v/aar deffelfs Hi-
ftorie wel geftelt , in het ligt te brengen ; en daarom»e gelijk hy een groot gedeelte in mijn
onkoften gedragen heeft , alzo heeft hy dezelve ook byzonderlijk onder zijn zorge geno-
men , en in het midden van de zware bedieninge , in de welke hy , tegenwoordig zig be-

vind , heeft nog tijd konnen uitvinden , om dezelve in haar Hand-lchrift over te lezen

,

voegende daar zulke aanm.erkingen en verbeteringen by , als geen klein gedeelte zijn van
eenigeVolkomentheid , die men zou mogen oordelen, dat het werk heeft. De Heer
RufTel , de Erfgenaam van dien y ver voor de ware Godsdienft, en de andere deugden , die

van den eerften aanvang van de Reformatie, in een gedurige op-volginge, altoos dat

Edele huis van Bedford, heeft verciert, zelfs boven alle andere van het Koninkrijk , de
belangen van de Proteftanfche Godsdienft, aanflaande heeft ook door een wild onder-
ftand , my tot het vervolg van dit Werk aangemoedigt, De waardige Pv.aads-heer, wiens
beroemde Opregtigheid , en zuiver Oordeel , hem zo hoog in Staat opgevoerd hebben

,

Antony Kok , Schilt-knaap , meen ik , heeft ook het zijne voort-gebragt , om my te ont-

laftcn van de Moeyelijkheid van op te zoeken , uit te fchrijven en vergaderen, van Matc-
rien, hier toe dieaende. Ik dan hebbende zo veel van mijn Edele Wel-doenders, ontfan-

* 3 gen,



V o o P.-Pv E D E N.
gen , a1s mv tot het voortzetten van mijn befluit beqiiaam konde maken, hebbe ik andere

hun Edehnocdige handen , die my dezelve aanbicdinge dede , moeten verlchonen. Ge-
lijk zulks op een zeer Edelmoedige wijze, gedaan is, door den regt Erentfcften, den Gra-

ve van Hilifax , den welken , uidicn ik tel ie , onder de grootftc Perzonen , die deze eeuw
heeft voort-gebragt , zo ben ik cgter zcs-ker , dat al die gene die hem kennen , zullen toe-

ftaan, dat ik maarZediglijk vaairemfpreek. Hy inderdaad, heeft myde Jaarlijkfchc

continuatie en volhardinge , van een gunft op-geoft'èrt , die niet alleen al deze onkoften ,

ïoude goed gemaakt hebben , maar daar-cn-bovcn een volkomen onderhoud voor
my gcwceft zou zijn ; en hoewel mijn behoefrheen zo groot niet waren , als my te drin-

gen, om die aanbiedingc aan te nemen, zo verdient egter,zulk een ongemeene Edelmoe-
digheid , de hooi^fte erkentenilie , die ik machtig ben toe te brengen.

'Maar nu kcereik my tot het gene , het voornaamfte ondervverpzel van deze voor-reen

om voor-onrdcelingen , ontrent zwakke en onbedachte Perzonen te weeren , behoorde

te zijn ; met de welke zy af ingenomen geweeft zijn , ontrent de Reformatie, gedurende

de periode daar van, die in dit gedeelte begrepen is. Ik weet dat de pligt van een Hiitory-

Schrij ver , hem leid om te fchnj ven , als een die nog van de eene, nog van de andere zijde

is ,en ik hebbe getragt het zelve zo na te volgen als in mijn vermogen is geweeft, verber-

gende nog de Mifilagen van de een of d'andér, nog ook iemand van dezelve zijn lofont-

lioudende, leverendedezaakenzodanigover, als ik dezelve gevonden hebbe, zonder
diebeeter of flimmer temaken : Maar nu , dewijl ik nog tot die oaderneminge niet ge-

treden ben , en hier nog mijn eigene gedachten en niet de handelingen van andere voor-

ftelle, verhope ik dat het niet onbetamelijk zal geagt werden , de gedagten van den Lezer
deze indrukzelen te benemen, dewelke hem al bcreets miflchien maar al te afkeerig heb-

ben gemaakt , ofop een onwaarloos lezen van het geen nog volgt, in zijn bedenken zou-

den konnen ontilian : ten. ware hy , door eenige Noodwendige opmerkingen , te voorn
bereid en gewapent zy , dewelke een ieder , die deze Hiftorie kome te lezen, door gebrek

van tijd , of aandagt , naarde trap van hun Noodwendigheid miflchien niet aanmerken

Het is zekfrlijk een ongerechtigc weg of wijze, in iemand die een regter heeft te zijn,

2,ig zelven heimelijk te laten innemen , met zulke indrukzelen en verbeeldingc van Per-

sonen en zaken, als zijn gedachten zouden konnen verbafreren ; Want daar de fchalen

niet \vd ge- eifent zijn, kanmen geen goede ftaat van 't gewigt maken. Zo dat het een on-
hebbelijke en indirecte wijze zy, degcdachtender Mcntchen met voor-oordeelingeii

in te nemen , en hem tot het regte onderzoek der Waarheid niet in te laten, voor dat hun
neigingen cerdzo of zo geleid zijn. Ik kan niet loochenen, of in iict tlak van dep Gods-
dienft ontfangcn de Menfchen gemeenlijk deze bcfeffingcn , eer zy , dezelve w'el kon-
nen onderzoelcen , als hen konnen bepalen , omtrent het onderzoek der dingen daar na

;

v/anneer hun verlland tot een volder wijsheid op-gegroeit is. Maar deze voor-inneemin-
gen , wanncerzc regtmatiglijk ingcflort zijn, geven hen eerder zulke algemeene bcfcffin-

gen , van het geen goed en eerzaam , inde heimelijkile verbeeldingen is , als omtrent de
daad zelfs. Want ieder wijs en Godzalig Man, moet fchouwenalzulke?v4ethode van
onderwijfingen, als op valsheid of bedrog gegrond zijn ; en hy die een Man wil queeken,
om hemde Waarheid te doen beminnen; n;oet zolkeengenegeudheid tot dezelve ia

hem werken , dat hy klaarlijk kan begrijpen , dat men hem niet in een doi>l-hof van zij-

digheid, door valfche en onrechtmatige konften zoekt te lijden. Matir dewijl de Men-
fchen, in het algemeen zo bequaam zijn, om eenige ligtc kunningen in hun gedachten

in te laten, dewelke hun genegendheden voor af konnen innemen , en voornamenLiijk
deze, die zig bemoeyen om aaiikomeÜngcn en profelijten te winnen, beginnen gemeen-
Eicenlijk met Zodanige koaftcnj Zal het niet onbetamelijk zijn., den Lezer zulk eca

berigt



VOOR-REDEN.
Berigt van deze te geven , als hem kan voor bereiden tcgcns de gene ; op dat hyaho met
een zuiverder verüand aanmcrke, Avathetzy, dat wy hem nu ftaan over te leveren

,

wegens de Reformatie van den Gods-dienlt , onder ons.

Ik v.al mijn aanvang maken , met dat , het welk het aldcrmeefte word aangedrongen

,

als dat, de Kerke , zijnde maar een Lichaam, de veranderingen, dewelke in den Gods-
dicnü gemaakt werden, defelvigheid en Uniteyt van dezelve verbreken en dien band
los maakt , door de welke de algcmeene Kerk , te zamen geknoopt is, en dat daar ommc
de eerfte Reformeerders , een fcheuringe in de Kerk begonnen , en wy vervolgt hebben.

Hier op antwoorde ik , dat men aan te merken heeft, dat de Biflchoppen en Harders in

de Kerk verbonden , liet Volk , in het ware geloof van Jcfus Chrillus, volgens de Schrif-

ten , te onderwijzen , zijnde de Maniere van hun bedieninge , een Heilige pligt ; verbind

hen deze daar toe. Zy waren ook op hun inwcyinge, door een formele belofte daar toe

verbonden; volgens de vragen en antwoorden die nog, tot opdezedag,inhetRoom-
fche Pontificaal te zien is. De Harders en Leeraars, zijn het zeU-e aan hun Broederen,

datzy hcnleeren, volgens de Schriften, zyzijnhen liefde fchuldig, en met hen een

Broederlijke genegendheid en vriendelijke over.-ecn-komfl te leven. Maar indien zulks

niet kan verkregen werden , op gemakkelijker Middelen , als door het verbergen van de

Noodwendige Waarheden , en het overl'everen van grovedwalingen , aan deze, dcv.'cl-

ke hun laft aan bevolenzijn , zo is het zeker , dat deze prijs te dier zou zijn.

Wanneer de Harders van deze Kerke, dezelve zagen overlopen, met dwalingen en

verdcrflijkheden , waren zy verbonden , door de pligt , den welken zy goed en hun \'olk

Ichuldig zijn , dezelve te ontdekken , en hun K^ifleide kudde , de oogen te openen. Het
is een gewenftige zaak, Vrede en Eendragt üaande te houden; Maar indien een aanhang-

ïelindeKerk, eenige Leeringen en Handelingen voort-zetten , die de Zaligheid der

Zielen in het grootfte gevaar (lellen endaardoorte wegebrengen, d.itter geen hoop
overig is, om hen door fachter en redelijker Middelen te winnen, als dat men hen, als

St. Petrus, in hdt aangezicht moet "j:edeïjlaan. Ineen minder Zake, zoveel temeer moet
men deze wederftaan; die niet hoger zig aanmatigen, als datzedeflelfs Navolgers zijn

wanneer de dingen van groot gewigt en gevolg zijn.

Wanneer in de primitive Kerk Ketteryen ontftonden , bevinden wy , dat de Naburige
Biflchoppen,dezelve veroordeelt hebben,zonder te wagtcn. Maar de ovcr-een-demanin-
ge van de andere Kerken ; gelijk blijkt in de voorvallen van Samoiatenus-Arrius en Pela-

gius , en zelfs.wanneer het grootlle gedeelte van de Kerke Stnü-tyln-iaan , halfArriaans

geworden was, een veel grooter Concilie, voornamentlijk, dat van o/^/vW/ï/ww , be-

Itaande in over de 800 Biflchoppen
,
gelijk zommige willen , door onkunde en vrees, zig

ingefchikt hadden, hebben de regtzinnigeBiïïchoppen niet ondcrlaten, deze, die hen
aanbevolen waren , volgens het ware Gelove te onderwijzen. Een algemeene over-een-

komft is een zaak,daar wel om te arbeiden fiaat;maar wanneer dezelve niet kan genoemt
werden, zo moet ieder BifTchop zijn pligt alzo betragten, alshy tegensdcnOpper-Bif-
lchop der Zielen kan verantwoorden.
Zo dat dan in plaats van door zulk een gering voor-oordeel afgeleid te v/erden , men

iijn onderzoek hier toe te keren heeft: offer in der daat, zodanige abuizen in de Kerk zijn

geweeft, als de Reformatie zoude mogen vereifchen? en offer eenige reden ware, een
algemeener over-ecn-ftem,minge , daar omtrent te verhoopen ? in d€*volgende Hiftorie

2al de Lezer zien, wat verderffeniffen , beide indeleeringe endendienft van de Kerke
ingelopen waren , uit het welke hy mag befluiten , wat nootwcndigheid van een Reirbr-

matie daar zy geweeft. En het is klaar genoeg darze de medeftand der andere Kerken niet

te wagten hadden , want het Concilie van Trenten had allereerÜ een grooten voortgang

gemaakt, en het was fghijnbaar genoeg, dat, gelij^k het Roomfche Hofaldaar alles bc-

ftierde^



VOOR-REDEN.
fticrde, iybcflooten hadden, geenzins,eenigecffc6laele Reformatie toe te ftaan, im-

mers onirreiit zaken vaiigcwigt, maar door een tormeeldcrDecilie, dezedwalingen

enmisbraikcn, dic zo veel ergerniffen, zo veel eeuwen aan een, de Chriftelij"ke We-
reld hadden me gcbragt, vaflteüellen.

Zijnde dit dun de ware ftand van zaken, zo is het zekcr,dat indienderJn der daat groote

verderffenilfen, 't zy in het Geloofofin de Zeden der Kerke zijn geweeft. De Billchop-

pen zijn verbonden geweelt , de zelve te Reformeren , nademaal de traagheid van andere

inhunpligten, hen niet konde verfchoonendezinnenaante wenden, wanneer zy des

klaarlijk overtuigt waren , zo dat de Lezer dit voor-oordeel heeft afte werpen, en alleen-

lijk te onderzoeken, offer waarlijk zodanigen Reformatie van noden ware, nademaal,
zijnde zulks zo bevonden , het zeker is, dat de Bilfchoppen zo van deze als van andere

Kerken, gehouden waren, zig daar toe te ftelleu, en de gebreeklijkheid van andere
konde hen tot geen verfchooninge verftrekkcn.

Het twede voor-oordeel is , dat de Reformatie begonnen en voortgezet is , niet by het

grootfte gedeelte van de BifTchoppen en Geeftlijkheid , maar weinige uitgezonderde Bif-

fchoppen en Gods-geleerden , dewelke zij nde opgehouden door den naam van des Ko-
ninks geflagt, de dingen naar hun eigen welbehagen beftelt hebben, deze door hun belan-

gen ten Hove, ligtelijk in het Parlement tot aöengebragt hebben. En na dat zy, zulke

Biffchoppen, als hen tegen waren afgefchaft hadden; als dan de convocatie bevorderden

,

om het gene gedaan was te beveftigen. Zo dat , in der daat , de Reformatie het werk van
ICramner en eenige weinige meer,van zijnen aanhang waar, en niet van degehecle Kerk,

die noitin het geheel dezelve toegedaan heeft, voordat de BifTchoppen zo ver gekomen
waren, als zig naar het befluit van het Hof te voegen. Kortelijk, deoploffingehiervan

,

kan genomen werden, van een gemeen geval: wanneer het grooter gedeelte van een
Kerk volgens het gewifle van de opperde Borgerlijke overheid in een dwaling is, en het

mindere gedeelte in het rechte. Het geval is niet hard indien het wel vcrftaan is : want in

de geheele Schriftuur, iflèrgeen beloften gedaan, aan het grooter gedeelte der Harders

van de Kerk , en zijnde daar omtrent geen beloften gedaan , zo is het zeker, dat de natuer

der Menfchen zodanig is; dat de waarheid van belangafgefcheiden, weinig toeftemmers

heeft ; maar wanneer het belang tcgens heeft , dat zy een zeer kleinen aanhang heeft.

Zo dat de meeftc van deze dingen , dewelke hervorminge van noden hadden , zijnde

zodanig datze de rijkdom van dcGeeftlijkheid deden aangroeijen, het in der daat een
groot wonder zou zijn geweeft , indien het grootfte gedeelte , zig daar niet tegcns geftelt

haddc , in dit geval dan
,
gelijk het kleinder gedeelte, van hun meeninge hadde af te ftaan,

om dat/c tegcnftand vonden, dooreen tal-rijker aanhang, die zulk een groot belang in

de zaak hadde, alzo was het voor hen beide redelijk en natuerlijk voor hen lieden, hun
tocvlugt tot het gezag en de befcherminge van den Prins en de wetten te nemen.
Dat de Princeu in heilige dingen hun gezag hebben, is zo algemeen, ten tijden van Ko-

iiink Hendrik vcrftaan,en werd op zulke klaar blijken , van'rcdenen bewijzen , zo uit de
Sweetfchc Staat , als uit het Roomfche Rijk , wanneer het Chriften was geworden

, ge-

nomen, gevcftigt, dat die grond allereerft gewonnen was. Hot isde cerfte wet, en het

Codex van Juftinianus , door Theodolius , wanneer hy tot het Rijk quamingeftelt, datzs

alle , over aJonda- z^^-i>'efiraffc z^^udin volgen , dat Gelovi het zvdh' van Damaftir Riffchop van

Rome en ?c.tcr Bijfchop van ^'exandrien aawrenoimn "joax. En waarom vermag niet de Ko-
nink en de wetten van Engeland, het zelve gezag aandenOpper-Bift!chopvanKanter-
bary in Jcrk geven.

Wanneer het Keizer-rijk, cnvoornamentlijk de Oofterfche gedeelten daar van, on-
der de Rcgeringe van Conftantius, en Valens die hem korts opvolgde, zo zeer door de
Ariiauifme overftrooait was, was hctqualijk bedenkelijk, hoede Kerk in cenigeandcre

maniere
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maniere xon konnen geformeerc werden : want zy derfden de zaak zo ten cerflen aan de
befcheidcntheid van een Synode niet veirrouwen , en echter het gefchil toeii op de baan
zijnde, was met zo veel belang niet behangen, als zijnde ecu fpeculatijffiuk, van de
Gods-geleertheid, als deze over de welke de gefchilieu waren, in het begin, van onze
Reformatie.

Het isniet te bedenken, hoe eenigc veranderingen in de Gods-dienft, door fouveraine

preuven kan gemerl^werden, ten zy een gezag by henberigt, om de bcvcftinge vaneen
wet te geven, aanhetgezondftc, hoevyel het kleinfte gedeelte van de Ktfrk; want gelijk

preuvenen Wet-gevers, aan de Gcemijkhcid, niet door een /wi/^/uv/i' ofingewikkelde

blinde gehoorzaamheid verbonden zijn , maar aan de vrydom vaa hun eigen oordeel ge-

laten werden, alzo moeten zy ook een magt en vermogen hebben, te verkiezen aan wat
zijde die zaken ofwaar in dezelve ftaan ondcrzogt te werdcn-DcJurifdidie der Synoden
ofConciiien is gegrond, of op de regulen van uitwerkingc en broederlijke over-een-

komft ; ofop de kragt van de Borgerlijkc wetten. Want, als het Chriften Geloof het on-

derftant van de wetten niet had geleerd, ieder Biffchop zijn kudde het belle dat zy kondc -

en gafzijn nabuuren zulk een reden van zijn Geloof, op, ofkorts achter zijn inwijinge;

als hen konde genoegen, en iiielden de cendragt van de Kerk alzo ftaande. De Formali-
teiten van de Synoden groeiden op in de Kerk, uit de verdcclinge van het Roomfche
Rijk ; en de waarheid van eenige Steden ; het welk een zaak zo wel bekent is , en zo zui-

verlijkby de Schrijvers van alle lieden beleden,dat het een nodeloze verkragting van des

Lezersgcdult zouzijn. Den tijd met het bewijzen van het zelve te verfpillen : dezedie
het zelve volkomentlijker willen verftaan, zullen het zelve, indeMarca, des laatften

Opper-BifFchops van Parijs- boek, de Concordia Imperii ö" Sacerdoiii, en iii de Werken van
Blondel, d:; la Frimsutü de VEgliJe. Geen van allen kan zig inbeelden, datter een Godde-
lijk geflagr is , in net gene , dat uit zulk een beginzel voort komt. Het grooter gedeelte der
Synoden kan niet geacht werden, inzakenvan het Geloof, zodanig van den Hemel by-

geftaan te zijn, dat het minder gedeelte, zig nootwcadig daar aan gedraegen moer, ofdat
de borgerlijke magten, allelints hunne wetten na hun bclluicen moeten reguleren, voor-
namentlik daar belang oogfchijnelik de baiants regeert.En dit kan eenig redelijk Menfch
vergenoegen, dat, indien Kramner en Holgate. De twee Primaten en Metropolitanen
van deze Kerk , in de gcregtighcid waren , (untrent de zaken dewelke zy zogten te refor-

meren,hoewel hetgro:er gedeelte der Biilchoppen, doorznoderinzigteningcnomen,cii
in het gemeen zeer bygelovig, en in de ware Gods-geleertheid weinig ervaren zij nde, zig

daar regens te (tellen, en zy derhalven genootzaakt waren, de zaken zodanig te betlellen,

dat dezelve in het eerilc, door eenige verkozene Biilchoppen en Gods-gclcerden, gepre-
pareert, en daar na door Konink en Parlement, in de aften aangetekent vvierden,dit geen
gercgtige exercitie is,omtrent het geene,zodanig bedelt is geworden. En zulk een Refor-
matie, kan niet meer geblameert werden, wanneer het een Parlements Religie word ge-
noemt.als de reformatien door de Koningen van Ifraël, zonder ook zelfs tegensde meer-
derheid der Priefteren,, konde gekalfeert werden, met des Kcninks Gcds-dienügs-
noemt te werden.
Een derde voor-oordeel is, dat de Perzonen, dcweikcde zaken van het Hof beftiercn,

llappe ofQaeed-mannen waren : dat de Konink zijnde onderdanig, de zaken beüierd
wierden door die geene, die hem in hun magt hadden, en wat aangaat de twee grootc be-
dienden van derRegeringc, de Kartogen van Somcrzct en Northuniberlund, zo als hun
geweldige en ontijdeiijke dood mag fchijnen een uitwertilel van des Hemels gramfchap
te zijn,o ver het gcn.c zy uitgevoerd [iadden,zo waren zy ook uitüeekendcr wijze gebrek-
kig iü liunne bedieninge , en worden geoordcclt te zeer hun eigen einde gezogt te heb-
ben. Dit fchijnt een blaam op hun handelinge geworpen te iicbben, en eenige reden te

* *"
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geven, om te vermoeden, datdedingen, die zulke werk -middelen, tolhunvoortzet-

tingc hadden , niet goed konden ïijn.

Ivlaar dit voor-ourdeel , als bellaande uit veel byfonderheden , wanneer het Stuks-ge-

wi]ze verdeeld is, 2al blijken krachteloos te zijn, omdcachtinge, vanhetgcene zy ge-

daan hebben te blameren. Volgens onze wet ftcrftdeKonink nooit, en isnooit jong nog
oud,zo dat het gezag van den Konink altoos dezelve is; 't zy door hem,ofdoor zijn Gou-
verneur , wanneer hy, onder Jarig is , beliiert ; ook mogen wy nietfeordeelen van de lie-

den, door de gevallen de welke hen konnen overkomen. Deze zijn de dieprte geheimen,

van de Goddelijke Voorlienigheid , in de v/elke het den Menfche , onmogelijk is in te

dringen, en indien wy maken oordelingen van Perzonen en van de zaken door de toe-

vallen, zozullenwy wel dikmaals een vallchbeflait maken. Salomon heeft die waar-
nemingen gemaakt dewelke het gevolg der Menfchelijke dingen, altoos zedert, ten vol-

len hebben Gerechtveerdigt. Datter R<;chtv<;erd!ge zhit , den ivö'ikengebeurt volgens de teer-

ken der boofen , en boofe. lieden den tveik-n gebeurt naar de 'ucerken der Recktveerdigen. En het

onderzoeken van deze fchijnbare oncenparigheid van GodsbeftieringvandeWeereld,
is een ydel heil , en wat den Hartog van Northumberland aangaat , de Reformatie heeft

weinig belang aan hem; Want indien wy geloven het gene hy, op het Schavot gefpro-

ken heeft , wanneer daar de minfte reden van hem in vermoeden te trekken , niet was ^

dat hy altoos een Papiil in zijn hard was ge weeft : En alzo ishet geen wonder , dat zulk
een Man, zijn eigen Staat-fugt zoekende te voldoen, met dat, het geen zeer gemeen was,
zelfs tegens zijn'gewiire , veel qaade dingen gedaan heeft.

De Hartog van Someriet had in der daad meer Oprechtigheid , en hoewel hy niet zon-
der zijn gebreken was, het welke wy vrijelijk zeggen mogen ( nademaal de Man die niet

dwalen kan, niet zonder Zonden kan gezegt worden,) egter waren deze zulke grouw-
lijke overtredingen niet , maar eerder zodanige , als de Menfcheliike fwakheid gemeen-
lijk verlellen, Vv'anneerzy, tot hogen ft?at komen. Hy was wat te ydel, wat te eigen-

zinnig , en zijnde geen Man van buiten gemeene Hoedanigheden , was hy te zeer , in het

geweld van diegene, die hem den honingomdenmond wiften te fmeren, enhyver-
haaftenzig wattezeer, om een groten Haatte maken, omt'eenemaalvry vanniis-be-

drijf tezijn. Egter vinde ik hem nooit met cenige Perfonele on-orders beladen te zijn

geweeft, ook was hy nooit van Valsheid, nog over het verkeeren van het Geregt, of
Wreedheid of Verdrukkinge te befchuldigen.

Ja hy was zo zeer tegens dit laatfle , dat hy de genegcndheid van den Adel verloor^ de-

wijl hy zo veel zorge voor de Gemeente droeg, en dezelve zo zeer tegens de Verdruk-
kingen van hun Huis ofLand-heeren, befchermde,de zaak van zijn broeder, hoewel die,

in der daad vry zeer quade aanfchouwen geeft , die nog llimmer gemaakt word, door het

lamme berigt,dat onze boeken daar van geven, fchijnt hem opgedrongen te zijn. Want
de Admiraal was een Man,van een ongeneeflijke Staatfugt te zijn,en zo genegen om on-
ruft te verwecken , dat na zo veel verder inQortingen, en zo menigvuldige verzoeningen,

hygeduriglijk in nieuwe onordere uitbrak, zo dat het bynaar eenhooge noodvvendig-
heid wierd , hem alzo, met het hooft , den weg van meer quaads te doen , afteznijden ;

maar indien wy den Hartog van Somerfet, met de groote Minifters zelfs in de befte hoo-
ven vergelijken , zullen wy hem egter beter alsjemand van hun allen bevinden , en of al

cenige hun voorfpoet beter hebben weten te dragen , zo hebben egter veel andere, van de
welke, als van buiten gemene perzonen gefproken word, hebben fchuldig aan veel groo-
tcr mifdaden ge weeft. Iemand die maar een weinig kennis van de ge{i:hichten,ofvan de
Hoven der VorQcn heeft, moet noodzakelijk zo veelkenniÜe van deze waarheid heb-

ben , dat hy zig zcIvqu ligtelijk zal konnen genezen , van de quade wcrkinge, dewelke dit

vooroordeel , op hem mag gedaan hebben.

Een
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Een vierde voor-oordeel ontliaatuit het menigvuldig aanflaan, indien tijd van der

Kerke, Landeryen , en andere zaken tot een Godsdienftig gebruik gefchikr, een zaak de-

welke by lieden van alle Godsdienften zeer hatelijk en met dien verfoeyeüjken naam
van Kerkrovery , en beroving van God , gebrandmerkt is. Zo dat de roofvan Gods-hui-

zen en Kerken, fchijnt gewecft te zijn de eerfte beweeg-reden, die in het cerfle zo menig
tot de Reformatie getrockcn , en daar na nog inge wortelt heeft. Dit heeft meer gewigts

in zig , als het voorgaande , en verdient dcrhaiven wat naauwer aanmcrkinge.
Het ligt van de Nature leert, dat deze dewelke totdendienft van God, enonderwij-

zinge van het Volk gefchikt zijn , zo wel behoren bezorgt te zijn, dat zy van de komm.er-

lijkheden, van alle wereldlchezorge, mogen bcvrijt, en voor de verzmadinge van ar-

moede verzekert leven;zijnde voorzien met zodanige middelcn,als hen mogen beqoaam
maken,om die dingen , in dewelke zy , andere hebben te onderwijzen , wel te v/eten en

zulk een belang, inde genegentheid der gener, onder dewelkezy arbeiden te winnen,

als Zedige herbergzaamheid, en mildadige uitreikinge aan den Armen, mogen bevorde-

ren, en te wege brengen. Omtrent deze zaak is zulk een over een komil, by alle volke-

ren en Gods-dienikn , dat die wel een Wet der Volkeren zou mogen genoemt werden,

zo niet den naam van Wet der Nature dragen. Indien de Kerkelijke zig met deze mate
«tevreden hadden gehouden, het is, zeer geloofiijk, dat de zaken tot het andere uitetfle,

niet zouden uitgelopen hebben, gelijkze hebben gedaan. Maar als de Paus zig zelven

een groote Principalijke magt , begoïl aan te matigen ; begoft ook de rell van de Clergie

hem daar in na te volgen , zo veel als haar mooglijk ware ? zy ontzagen geen arbeid, nog
agtenecnigen middel te znood, om dit befluit voort te zetten. Hctgcloof van't Vagc-

vïer , en de Ziel-miHên om de Zielen daar uit te vcrloffen , nevens zo veel andere bedrie-

geryen op de Wereld aangelegt, hebben de middelen van dit Volk, en van alle andere

Volkeren in hun handen gebragt.

Als men deze bednegery heeft begonnen te ontdecken , was het m.aar een redelijke en

geregtige procedure, van de Regeringe, deze Landen zig weder aan te matigen , en op
een andere wijze daar van bellelling te doen , die zo bedrieglijk , voor het meelle gedeel-

te, de vorige Eeuwen onttrocken waren: Want in der daad het befte, van de gronden
van Engeland, in zulke quade handen zijnde, was het 't belang van het gantfche Konink-
rijk ,dezelvetotbetcrgebruikte hefteden. Zodat de Abdyen, zijndein het algemeen,
verreikt en begiftigt, door dek ragt van deze valfcheopinien, die het Volk ingeloft wier-

den , ik geen geregtige Exceptie , tegens de verminderinge , en difiblutie van dezelve ne-

vens de Cape'.lanyen ofChantryen , en andere diergelijke ftigtingen en Fundatien van de

zelve fuperftitie enbygelove meer zien kan, endemifdaad vras niet in het wegnemen
van dezelve, maar dat men het grootfte gedeelte daar van , tot geen regt Gods-dienftig-

lijk gebruik heeft aangelegt.

Maar de meefte van deze Klonfters zijn verrijkt,door het gene in der daad de Roofder
Kerken is gewecft, want op veel plaatzen, zijn de Inkomften, dewelke de Seculaire

Clergie behoorden, van hen genomen, en door het gezag van Paufelijkc Bullen aan de

Kk^ofters gegeven , dit was de oorfpronk van het groote ongeval , dat in de Reformatie,

onze Kerk overgekomen is:De Abten hebbende zig zelven in bezittinge van deze inkom-
ften gcftelt, en alleenlijk ,<iandeze,diede Kerk bedienden, ofeenige kleine gcfclienken

ofonderhoudinge, of ten beften eenige kleine prcuven ofVicariengelaten;zo hebben de-

ze , dewelke in de voorige Rcgeringe de Abdye Landen , van de Kroon kogten , dezelve

met geen andere belaftinge , als die kleine portie , hen voor heen , van de /Vbren in paaple

tijden voor de Paftoren en Dorp-Pricllers, gereferveert , aangcftagen. En dit onderhoud
van de zelve , wierd naderhand, onder de Reformatie merkelijk verflegt. Want hoewel
zy wel het zelve regt, wegens hun bedicninge tot het Stipendic, als de andere hadden,

* * 2. zo
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2o'was het evenwel dat inde by-gclovige tijden, dcvereeringen voor de dienden der

doeden en uitvaardcn,Ziel-miiTcn, enxo veel andere voordelen, hen zo overvloedig

toevloeiden , dat aangemerkt hun ongebonden (laat , zy zeer wel leven konden, hoewel
hun traélemcnten maar klein en zober waren: Maar deze dingen door de Reformatie -

liomende op te houden,dev/clke nilgeliicx dcClergicn de vryheid gaf,om te mogen trou-

wen, heeft dit veel onwetenthcid en fchandalen , onder dezelve veroorzaakt. Ik zal my
hier niet in laten in het beredcntwillen omtrent het Goddelijk regt van deze preuven; dit

ben ik verzekert , dat een betamelijk onderhoud voor Kerkelijke Perzonen , van een na-

tuurlijk regt is , en dat daar omtrent geen beter bezarginge gedaan is , ftaat tot een open-
bare bloem van de gantlche Natie , daar in alle andere Gods-dienften by alle andere vol-

keren, hydiedcn Altaar dient , vanden Altaar leeft. Het oude onderhoud voor de Pa-

ftoren in de Land-lleden ofDorpen , zijnde in het algemeen zo klein, om dat het getal

en rijkdom van het Volk toen de voordelen zo merkelijk maakten , zo is het dac nu deze
voordelen ontbrekende, dezeplaatzen menigmaal zo ilcgtclijk voorlien zijn, en wat
weg zulcx maakt voor de verleiders , van alle flag , wanneer de Bedienaar van zo weinig

belong is , en zo fiegten onderhoud heeft , dat hy zig zelvcn zwaarlijk , van de uiterlle ar-

moede en verfmadinge kan bevrijdenT laat ik een ieder oordelen.

Dit is zo groot een verzmadingè voor den Gcds-diend en het Euangelie, als eenig zou
konnenzijn, en een vandeze dingen, voorde welkedit Volkaan God veel tevcrant-

woorden heeft, en waarom binnen een tijd van loo. en 20 jaren, zo weinig, door pu-

blijke magt tot weringe van zulke krijtende verdruckingen, te wege gebragt is. Eenige
byzonderePerzonen , hebben grootc dingen , in die gelcgentheid , maar de Haat heeft tot

nog toe niets van belang daar omtrent gedaan : Hoewef hun naburig volk in Schotland

hen een goed voor-beeld heeft voorgefklt, alwaar, doordegroote zorgeenyvcr van

Konink Jacob , en de laatlle gezegende Konink , Aélen en orders van het Parlement gc-

maaktzijn omden gehelen llaatder Clergie teonderzoekcn,enal de arme inkomilcn zo

overvloediglijk te vervullen, dat in Land en inkomen, alle de beneficien, nu tenminften

tot 5'o ponden Steerlings in hetjaar gerezen zijn. Wat groote verzmadingè kan eenigen

Gods-dienft bevallen, als zo armelijk, deze den welken dczorge der Zielen is toever-

trouwt te verzorgen , dat honderden van Parochien in Engeland, geen 10 ponden 'sjaars

aan hun Leeraren betalen , en mifïchicn eenigc duifenden , geen vijftig. Dit moet onder

deze krijtende Zonden , die Gods w-raak ons toezenden
,
gctelt werden , nademaal hier

door vele Zielen in hun verderfwerden gelaten , om dat men niet vermogens is, henvan
bequame en getrouwe Harders te verzorgen.

Ik zal hier, al de byzondere redenen niet aanmerken, die het herftellen van die ontftcl-

tcnis hebben verhindert , maar eenige die daar belang aan hebben , zullen muTchien eeni-

ge derzelve,by zig zei ven konnen vinden. En hier erkcnneikeengrooten geregtig voor-

oordeel regens onze Reformatie te leggen ; daar niemand te wijs op antwoorden kan.

Maa.r hoe gcbrekig Avy ook, in deze byzonderheden mogenzijn; die van de Roomfche
Kerk, hebben weinig reden , ons het zelve tegens te werpen , nademaal de eerlle en wa-
re gelegentheid en oorzaak daar van , uit hen voortkomt. Het is ons gebrek, dat in het

ontdoen der Kloofters
,
geen rcRitutie aan de Parochianen , van het gene de Paufeu hen

Kerk rootiijk ontnomen hadden , isgcfchied. En iiu wy zijn ontrent het volkomen ver-

nietigen van de Papery, laat ons die ovcrblijffels daar van niet behouwen. En ik bidde

God , zijn Majcfleit en zijn twee Huizen van het Parlement Kragt en Gccil te willen ge-

ven , om deze gercgtige , en voor zo veel ik wect^ , cenigfre grootc crgcrnifTe , van onze
Engelfche Reformatie te weren.

Een vijfde voor- oordeel, ofzo te zeggen aanftoot, die een quaad gevoelen van onze
ïLcformatie- fchijnt te maken , bcüaat daar in , dat de Clergie , nu geen belang neemt , in

de.
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de Confcienti'en van het Volk ; nog eenigc optigt, oiritrcnt hun zeden en maniereniinaar

dat de zelve nu zondcrjok oi inwoningc zijn. Al de onder kanons ofregulen, ftreckende

tot de openbare boeten en pcnetenticn van Cij.;crlijke Perzonen en mildocnders zijn ter

zijden gelegt, en onze Cleigie word zo weinig toegang gegeven , om klaarlijk het leven

en de zeden van hun Kudde te verkleinen , dat zommige naauwelijks met gcdult een be-

llraffing van de zelve verdragen willen. Onze Kerkelijke hoven zijn niet meer in de han-

den van de Billchoppen, ofhun Clergic , maar tot het Borger-recht ovcrgebragt, alwaar

men dikmaals mieer op de geiclicnkcn , als op de verbetering der zeden ziet.

ik hope datter geen oorzaak van zulken groten roep is, maarzeekerlijk, men klaagt

zeer over deze hoven , en openbare Gebreken en Ergerniflen worden weinig nagezien

,

ofgeftraft. Excommunicatie, is een flag van een Wcereldlijk vonnis geworden, en word
nu naauwlijks als een Kerkelijke of Geelk'hjke Tugt, aangelien ; dewij! dezelve door

Leeken gegeven en ukgelprokcn werd , en dat men menigmaal op zulke Gronden , die

om Zedigli]k te Ipteken, zuike ftiaffe en verfchrickelijke Sententie niet verdienen. Daar

zijn behalven deze een groote menigte andere Misbruilcen, die in de quaatfte tijden in-

geüopenzijn; en nugczuiveatuiteenigeBoekcnvande Rocmfchegemeenfchap, dog
nu te veel onder ons in het gebruik

,
gelijk als , meerJcr k^il van ilicnjhn ea non Rt-fiJtntis

of afivszemhsiJ vati z'i" plaatzcn , en andere dingen van die Nature , zo dat mag gezegt

werden, dat eenige van de Openbaarde bederieniilen van de Papery, daarze, door de

voordeden daaraan vaft zijnde, fmakelijk worden gemaakt, nog niett'eenemaal uit-

gezuivertzijn; niettegenltaande, alhetgerugt, datwy, omtrent onze Reformatie ge-

maakt hebben, in zaken die difputabeidcr en tcgen-fpreekelijker en van vry minder ge-

volgenzijn.

Deze gantfcheTegenwerpinge, indien al toegedaan .gelijk het grootftc gedeelte daar

van niet ontkent kan werden , komt in der daad daar toe; dut onze Reformatie nog niet

tot die Volkomendhcid gekomen is, die vercifcht word. Het gebrek van Openbare Boe-
te, en de Penitentiale regulen , is inderdaad een zeer groot gebrek ; Onze Kerk ontkent

het niet, maar erkent het , in de Voor-reden , van dedicnftder bcdreiginge.

Het was een een van de grootfte Glcricn van de Primitive Kerk , dat dezelve zodanig

werd betlicrd , dat niemand uit de Leden opentlijk kon zondigen , zonder een Openba-
re Cenfare en Tuchtinge , en een lange afzonderinge van de Heilige Communie, dewel-
ke zy oordeelden befmct te worden , door een on-onderfcheidelijke toelatinge , van alle

llagvanMenfchen, tot dezelve. Haddcnzedekonften van dePolicyeraadgevraagt , zy

zouden de bekeerde, niet ingetoomt hebben, door zulk een (irengen weg van Procedure,

uit vreze dat hun ongenoegen dezelve mogt verdrijven , en dat in een tijd , wanneer een
Chriften te zijn, zo veel tegenheden met zig bragt, en dat het gevaar fcheen te lijden,door

7ulk een ftienge Tugt , de Weereld van hun gemeenfchap af te fchricken ; iNIaar de Har-
ders van dien tijd, befloten liever de Regulen, dewelke hen van de Apofielen gegeven
waren naar te volgen , en vertrouwden op God, omtrent het gevolg, dewelke al hun ver-

wachtinge niet alleen voldede , maar ook te boven ging : Want niets overtuigt de Wee-
reld meer van de waarheid van de Gods-dienll , als te zien , deze die wagt der Zielen aan-
bevolen is , zo Naarflelijk over hunne Zeden te waken , dat wegens eenige Zonden , de-
welke in deze ongebondene tijden, in dewelke wy leven, maar voor gem.ceneMcn-
fchclijke zwakheden, doorgaan, de Lieden van de Communie, endatvoor vele Jaren
afgehouden wierden, en zig blijdelijk deze ordcre onderwierpen, dewelke als goede Ge-
nces-Middelen , de Siekten van hun gemoed konden heelcn.

Maar och arm. ! de Kerkelijke Perzonen van deze iaatfte Euwen , zijnde eens met dit

gezag , dat zig de Vv^ecreld , onderwerpt
,

, zo lange zy de goede uit-weri\ingen , daar van
zien , aangedaan , leerden haaft dezelve te Misbruiken, en het Volk tot een blinde onder-

* *
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wcrpingc aan het zelve te brengen. Het was een van de Voornaamdc konflen , daar het

Pausdom zo groot door geworden is: Want de Biegt- Vaders, inplaats van hun Biegt-

Kindcrcu , tot een Openbare Boete te brengen, ftelden andere dingen in de plaats van de-

zelve op , oordelende, dat hy daar wel verandering in mogt maken , en in den Name van
- God het ccne voor het andere nemen , doende hun Penitcntien gaan , of naar een Heili-

gen Oorlog , of dat nog Heiliger was , naar den Oorlog der Paufeii , tegens de Ketters

,

of flellendcPrinccn van hun Stoel, en volle vergiiïenisverleenende, aan die gene, die

aldus hun beiluiten hielpen voor-zetten. Daarna wanneer de Paus geen grote gelegend-

heid hadde om Menfchen meer te doden , nog het Volk gróte luil , om zig , in hun diend
te laten dood-llaan, namenzegeld, als een aalmis voor God, en alzo werd alle Open-
bare Boete , aan een kant gelegt, en Moordery , of Koop-handel quamen in de plaats.

Ditzijndede ftaat der zaken in de Reformatie, zo is hetgeen wonder, dathetVolk,
niet ligtelijk , tot zodanige Openbare Boete te brengen was , dewelke nu voor een ige Ja-

ren, t'eenemaal ten zijde was gelegt: en zy hadden reden, omniettegereettezijn, zig

het Jok van hun Priefters te onderwerpen, op dat zy op die Grond, zulke een Tyranni-
fche Heerfchappy over zig niet quamen te bouwen , als andere voor-heen wel gedaan
hadden. Dit veroorzaakt dat eenige Gereformeerde Kerken van over Zee, de'Weereld-
lijke met zig in hun gerigts hoven bragten, hetwelk, indien zyenkeliik, alseengoed
Middel gedaan hadden, om de Jaloufye, diede W"eereld toen, wegens de Kerkelijke

Tyranny hadden , zou het zelve niet veel tegen-fpreken lijden. Maar zy onderwierpen

die zaak veel exceptien en bedenkelijkheden, wanneer zy, deze Wcereldlijkc Ouder-
lingen, een GoddcIi)kein[klIinge aanmatigden. Hier in Engeland (het is zeker) zou
het Volk niet konnen verdragen, dat zulk een gezag by de Clergie in het eerfl zou zijn;

Maar het zal blijken uit het gevolg , datter een bewerp was gemaakt , van een Kerkelijke

Difcipline, hoewel de Bifichoppen geen hoop hadden , dezelve in het werk te zullen

konnenftellen, voor datze Konink tot zijn Jaren zou gekomen zijn, en een Wet tot

vaft-ftellinge , daar van gemaakt hebben , maar zy ftervende , eer zulks voltrocken was

,

was het zelve, met zulk een yvcr onder de Koninginne Elizabet niet vcrvnlgt als de zaak;

wel vercifchte: ook als dan deze dewelke in hun Ballingfchap over Zee met deze be-

werpen overtrocken waren , tragten meer dezelve , naat de wijze van andere Kerken te

bcftellcn , als op eenige andere wijze , welke verfchiliendhcden zulk een driftigheid ver-

wek te, dat het de Lieden van deze en andere treffelijke deffcinen aftrok, en voor zo veel

dePresbytersofGeeftclijke Ouderlingen bevonden wierden, vanouds hun gedeelte in

de regcringe van de Kerk te hebben gehad , als raden en Mede-hulpcrs van den Biffchop,

eenige van de zelve, wat heet gcbaakert, meerde- zig aanmatigende, als hun gedeelte

was , wierden daar na door het onzag en gebruik der ftralfen , uit alle Kerkelijke Tugtin-

gengertelt ; en een ider begaf zig naar deze hoven, gemeenlijk de Gceftelijke hoven ge-

noemt zonder onderfcheid te maken in zaken, vanTeftamcnten, Höuwclijken en
zulke andere dingen meer , dewelke eenige Geleerdheid in de Burgerlijke en Oanonijke
Wetten vereifchen ; en andere zaken van de Cenfurc der Clergie en Lecken , die van een
GeeÜclijken nature waren, en in der daad door den BiiTchop en de Clergie onderzogt

rnoden wezcn,want zy zijn geen klein gedeelte van de Ziel bclbrgingc,het welke hunne
lallis, gelijk door hen alleen Excommunicatien moeten gemaakt werden, als zijnde

een fufpenfie en afhouding, van de Heilige plegtighedcn der CKriftcnen, inde welke
niemand een Compctait Regter kan zijn , nis deze den welken de Ziel beforginge is opge-

Icgt. Het quaatfle dat van deze Misbruiken kangczegt worden, isdatzy overblijfzels

van het Pausdom zijn, wegens dewelke wy de Ongevalügc Contcften en t willingen on-

der ons zch en verfchuldvgt zijn , dat geen behoorlijke verbcterringen gemaakt zijn.

Hier uit is.ecn quaad gef[->rotei7, niet minder als dat, waar uit het voortgekomen is ; dat

het
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het Lceraar-ampt nu van menige word aangezien , eerder als een vond , om het Vulk te

onderwijzen,aan het welke 2y2.ig zo veel mogen gedragen,als het hen goetdunkr,alseeu

7orge voor de Zielen, gelijk het in der daat is : en men kan niet loochenen, ofde hande-

lingé , van geen weinige uit de Clergic onder ons , hebben het Volk in deze mifduidinge

gefterkt,dewelkehunbedieninge,a1seen levens middel aanmerken,door het volbrengen

van Goddelijke dienden, en het prediken op den Stoel, eerder als een opzigt over de Zie-

len van de Kudde dewelke ons aanbevolen is, in het bezoeken der Kranken,het beftraften

van argerlijke Perzonen, hetbellegten vangeichillen, en naaiiw gezetheid, ten minden
,

omtrent den Armen , Avelkcrs nootwendigh'eid hen kan tot eenige goeden regel verbin-

den. In dezedingen beftaat de Paüorale zorgc voornamentlijk , niet alleen in hetbloote

bedienen van dienden, ofhet prediken van Sermonien, het welke een ieder by na, op
een eeniger mate ^'erdragelijke wijze, zou konncn Iccren.

- Indien de Menfchen een regte verbeelding van deze heilige bediening hadden, en een

regte befeffing, daar van namen, cerzyzig daar toe begaven, deze ergerlijke misbruiken

van meerderheid van bedieninge, boven zij n Paftoors Ampt (behalven daarze zo arm en

aan malkander vaft zijn, datze beide naauwlijks een Man konnen onderhouden, eneen
Harder alleen, die beide bequamelijk kan bedienen,) non Refidenties ofalwezcntheden,

en het verzuim van die heiligebedieninge,aan een deel Huurlingen, op de beÜe koop zou
wel haad vervallen. Dezezijn dingen van zulk een krijtende natuur, dat het geen won-
der is, indien Gods gramfchap gereed daat, omi op ons uit te breken.

Dit zijn waarlijk Menfchen, over dewelke de Roomfche Kerk, metalhaaronbc-
fchaamtheid , zig nog fchamen moet

,
gelijk nog heden , door geheel Vrankrijk veracht

werden. De Koninginnc Maria, hier in Engeland, tentijdenvandePaperry deldezig

zelfs met ernd, omderuitte wijen, en dat dezelve nader Protedanten nog gevonden
worden , is een argernis , dewelke ons met regt fchaamroot maakt.

Al de Prelaten en het Concilie van Trcnten ; poogden de reiidentie
, Juris Divini, van

het Goddelijke regt te verklaren , van het welke men niet vermag te difpenferen op wat
aanmerkingehetzy. En daar is niets fehijnbaarlijk drijdender,tegensdealdergemecnde
indrukzelen, die alleMenfchenomtrentdenGods-diend hebben, alsdatterbencficien

worden gegeven , voor de dienden daar zy deel aan hebben, en indien in zaken van Lui-

den hun fhaat, ofgefontheid, het een zaak van groot aandoot zou zijn, voor iemand loon

te ontfangen, en het werk een minder ofrouw praéiilijn aan te bevelen, hoe veel dimmer
is het zulk een ge wigtige zaak als de bezorgingen van 'sMenfchen Ziele,aan minder han-

den te bevelen. En om te beduiten deze, dewelke aan zulke on-orders fchuldig zijn. heb-

ben genoeg te verantwoorden, beide aan God wegens het verwaarlozen der Zielen, dasr

2y rekening van hebben te geven , en aan de Wereld , wegens het verwijt dat zy de Kerk
hebben toegebragt. Als mede de heilige bedieninge, door hun quaden handel. Ook zou-

den de verdeelingen van deze en die zo hoog niet hebben konnen rijzen, indien het Volk,
met een quaden indruk; over eenige van de Clergie wegens deze onverfchoonbare gebre-

ken , diezozigtbaarzijn, en verfcheidcne die zig Schaap-herders noemen; nictingeno-

men wasgeweed. Dewelke het zijn: die z'g zslven met dt:tvo!Iehekh'den , inaardeliudde

niet k'ók'y2gev:ei;J, die de I\rankcn niet hebban ^ejlerkt neg de Stekengenez^yi> "og opgebonden het

gene vcibrokcn nog icederg:bragt,hetgene ixeggedreven 'was; ncggez^gt hetgene dat verloren 'waxy

maar hen tnetgeioelt en "üjreedheid hebbengeregeert .En indien wy naar God willen opzien,de-

wclke zigtbaarljjk vergramt op ons is , en ons veracht en vsrfmadeltjk onder het Pl?!kgsinaakt

heeft. Wy zoriden groote reden vinden, om met Jeremia te zeggen; deHarderszijn
woed geworden, en hebben den Hcere niet gczogt, daarom zullenzenietvoorfpocdig
zijn , en al hunne Kudde zal vcrdrooit werden.
Maar ik zou zeer ongeregtig zij n, indien Ikjhebbende iulk een kenbaren nootwendige •

bc-
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beftraffingc aangegrepen ,indien Ik hier niet by-voegde,dat God dezc,en die,en deze Kerk
nog 20 niet verlaten heeft, ofdaar is nog een goet getal , in beide de heilige bedieningen,

dewelke miflchien zo uitmuntende zijn, inde voor-beeldigheid vanhan leven, enzo
naarftig in hun arbeid, als oit in eenige Kerken, en in eenige eeuwen, zedert dat de Mira-
kelen hebben opgehouden, geweeft zijn. De nederigheid en bezigheid van leven, in veel

van onze Prelaten, en zommige die van hooge geboorten zijn, en evenwel vele anderen,
hebben overtroffen , van de welke meer zou hebben konnen verwagt werden, doet hem
verre boven berifpinge, dog milFchien niet boven afgunft opfleigeren. En wanneer dezul-

ken achten,dat de dicrgelijklijke onderwij (ing van hun even-nallen,niet onder hun waar-
dije is, maar haar zelve met zulk een (hntvaftige zorge doen,als ofzy daar hun brood me-
de moeften winnen,wanneer zy zo gefpraakzaam regens de minfte Kerkelijke Perzoncn,
die tot hen konnen ziin ; wanneer zy zo uitkeurlijk naau ziende zijn , omtrent die gene

,

dewelke zy in de heilige ordere aannemen : en zo müd in hun liefde pligten, dat zommi-
ge zouden mogen denken datze zig van onzigtbare wegen dienden; moeten zekerlijk

zodanige dingen de achtinge van alzulke Biiiciioppen zeer hoog doen rijzen, en fchijnen

eenige hoop van beter tijden te geven.

Vanalledezedingen, moetmy toegedaan werden te vrijeliiker te fpreken, dewijleik

daar niet toegebragt werde door eenige beweginge van dankbaarheid , of vrees of hope,
devvelke wel gewoon zijn de Menfchen anders te doen zeggen, als zydcnken. Maarik
was zekerlijk te bclkaffen,indien in een werk,het welke milfchien,eenig^n tijd ia de we-
reld te leven heeft, i!c alleenlijk gebrek zou vinden, in het gene niet is als het behoort, en
zijn verdiende lofonthouden aan het gene zo prijfJijk is,en wanneer ik de minder Clergie

aanzie, deze zijn, voornamentiijk omtrent deze groote Staat van Londen, zo veel zo uit-

nemende, beide wegen de iterkheid van zijn leven, de ftantvaftigheid van hunnen arbeid,

hun uitftekende en klare wijze van prediken (het welke nu mïlTchien tot zulk een groote

volkomentheid gcbragt is,als het oit geweeft is,zedert de tijden datmen fprak, als iemand
van de Heiligen Geeft ingegeven wicrd.) De groote goedheid van hun handelingen, om-
trent die gene die van hen verfchillen; hun onderlinge liefde en vriendfchap, en ineen
woord, wegen alle hoedanigheden, dewelke Dienaars ofChriftencn konnen vercieren;

dat zulk een getal van zulke Aiannen , op deze verdorvene eeuw niet vermag , zulk een

zaak is , die my zo deerlijk toeichijnt als al de andere vreeüijke toevallen , van onze ftaat

en conditie ; daar God zo veel getrouwe Leeraars zoü gezonden hebben , en hun arbeid

evenwel ydcl en vrugteloos zou zijn.

Ik hebbe nu al de voor-oordeelen ofaanftootelijkheden ogpeloft ofonderzogt , die of
in mijn bedenken gekomen, of in boeken ofredehcn ontmoet zijn, voor zo veel die onze
Reformatie tegen Iprckcn ; en ik hoop, op een vry onderzoeken van de zelve, dat bevon-

den zal werden , dat eenige van de zelve geen kragt niet alleen hebben , en de andere die

b-ïter gronden hebben; niet hoogcr konnen gctrockcn werden, als dat de zaken niet m.ct

die zorge gehandek, nog tot die volkomentheid gebragtzi)n,die men v/cl wenfchen zou.

Zo dat al hergebruik , dat wy van al deze tegen^verpingen konnen maken , is daardoor

aan geleid te werden, om die dingen te betragtcn, die dat werk tot zijn volkomentheid èn
cieraad konnen brengen. Gelijk het zeh'C, door Menfchen, die de waarheid onderwer-
pen , nog al les konden befchcuwen ofdoorgronden, nog totallesdatzy wel voorhad-
den , wel tcvokrccken, bequaam u-:>rcn , te wegc gebragt is.

Maur uit de ftoffc van de volgende Hifioric , zou een ander tegenwcrozel mogen oiit-

ftaan , het welkg , hoewel geen betreckingc op de Pveformatie zelve heeft , echter geen
klein verw-ijr onze N atic toebrengt, als zijnde te goet verandercns,en ligt tot ieder Gods-
dicnft, die op de been i?, te bewegen ; nademaal in weinig meer als de tijd van 20 Jaren;
"vvccr groote veranderingen alhier in den Gcds-dicnft zijn gemaakt , inalledcwclkc, het

-
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gehcele Lichaam van het Volk, met den flroora ge-ebt en gev loeit heeft ; lijnde het maar

een klein getal, dat befteudig bleef, en voor hun.ge\%'iiic geleden heeft: maacindieadc

Ibat van de Natie wel word aangemerkt , za.1 daar niets zo vrcerat in gevonden werden
,

als het ter eerllcr opzigt wel toelchjjnt : want. ten tijden van.de Papcry wierd.hct.VolJ: in

zulk een diepe onwetentheid gehouden, dat zy geen kennis van de poincicn der Gcds-

dienft hebbende, boven den uiüweodigentoeftel niets doordringende , envoordcreii,

door het quaat leven van deClergie,ten hoogficn onvoldaan,en door hgnnc wreedheden,

tegens deze , dewelke liun gevoelen tegen fpraken , ontflcken zijnde, het geen wonder

ware, dat zy geneijgt waren Predikers te horen , wiezy ook mochten zijn , cie.reden van

de Lcre dewelke zy voorftelden gaven , en hende zelve niet groiïa modu y in het rouwe
Prediken

,
gelijk de andere gedaan hadden. Deze Leeraars ook Lieden , . van ecti onnn-

2,ele gelleltenille en van een goed en opregt leven, en door hun Mede! ijden over hetVolk

te aangenamer zijnde, en daar by komende han lijden, engercetwilligheid , om alles,

om de wille van hun.gew.iÜèuitte ftaan : Alle- deze dingen ïegge ik maakten een berei-

den weg, voor het geloof en de liefde van het Vi)lk. En om vryclijk tefprekcn, ik twijf-

fel niet, of, indien de Reformatie nog. langer onder de drift van vervolginge gelegen had-

de , zy züu volkomender weder voortgekomen hebben.

Deze geHelteniiTe van het Volk, cniConink Hendriks gefchil met den Paus, maak-

ten den weg gemackelijk , voor de eerfle verandering : Maar daar na , de ftrengheid om-
trent de Suprematie of Opper-magt , aan de eene , en de fes Artijkelen aan de audere zij-

de, hieldenhet Volk twijfelachtig en aïs hangende, tuffchenbeide, en al het Volk be-

gerig zijnde naar Nieuwigheden , en het ontdecken van de Bcdriegeryen , en Argerlijk-

heid der Monniken , hun ongenoegen tegen dezelve vermeerderende , zo was het geen-

zints te verwonderen , dar de Reformatie met zo weinig tegen-ftribbeling en ontroernis

haar voortgang nam, tot Eduards tijden toe. Maar hoewel daar Geleerde en yverige

Gods-gelecrde waren , die de veranderingen dewelke gemaakt wierden , dapperlijk ge-

noeg voor-zetteden , zo was egter het grootlle gedeelte der Clergie zeer onwetende , en
bedorven ; en totter oorzaak van de penlioencn,die gerefèrveert waren, uit de renten van

vernietigde Kloofters,van de Monniken, gedurende hun leven,of tot datze andere Mid-
delen om van te leven zouden gekregen hebben. De Abdye Landeryen, dewelke verkogt

waren , met deze belaftingen daar aan vaR zijnde , gerakende in handen van Lieden , die

geengenegentheid hadden,om deze beladingen daarop te houden,raaaktdat deze ?vdon-

niken Beneficien kregen , om alzo van deze laft ontflagen te werden ; En wat de andere

Abdyen belangt , die aan de Kroon bleven , daar mede ging het op de zelve wijze ; Want
de Monniken v^^ierden geftelt in al de kleine Beneficien die de Konink hadJe te bege-

ven ; zo dat het grootfte gedeelte van de Geeftelijkheid was
,
gelijk voor heen de Kloofler

Monniken waren geweeft, meeften-deel onwetende fchepfels,en die niet weinig tot hun
oude by-gelovigheden genegen , Luiden anderzints die zig naar alle dingen eerder wil-

den voegen, als hun Welvaart verliefen. Onder zulke Dienaren konde niets gevonden
werden , als Onwetentheid en kleine onderfcheidentheid , omtrent den Gods-dienft.

Door deze dingen
,
quam het by , dat het grootfte gedeelte van het Volk , niet wil on-

derwezen, nogmeteenigebyzonderc liefde tot de Reformatie aangeftoken was, het

welke de daar op volgende veranderingen, onderde Koningin Maria te gemackelijker
voortgang gaf De proceduren , ten tijden van Konink Eduard, waren van gelijken zo
zagtengcmatig, het welke uit de bedaarde gefteltenis van den Eerü-BiflchopKramner
voortquam , nevens de Staats-kunften van andere , dewelke gewilligt waren , alles wat
zy konden aan te flaan , verhopende dat de tijd alles uitwerken zou , daar de overdrirt het

gantfche werk ftond te bederven; dat het eengemackelijk werk was, vooreen heime-
lijk Papifi , de iwarighcden van die regcringe door de flaan. Daar waren ook groote er-

=
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gernifren,doOrde onbcfeheidentheid van veel nieuvs'c Predikers gegeven. De mis-rege-

tinge der zaken , onder den Harrog van Somerfet , met de ongeruüige Staat-lugt van den
Hertog van Northamberland, maakte het Volk een groote afkerigheid van de zelve.

En een afkerigheid baart gemeenlijk, een mishagen, omtrent al het gene,dat hy die men
haat te wege brengt.

Alledczc dingen dienden, om de gemoederen van het Volk, tot de veranderingen,
dewelkedeKoninginMariagemaakt heeft, te voorente bereiden; maar inhaarRege-
ringe heeft zig het Paufdom duidelijker zelve ontdekt , door het gedurig verbranden . en
oeffenen van andere wreedli eden. Daar en boven was het Volk in gevaar, om onder het
ongemackclijkeSpaanfche Jokte geraken, gelijkook velein vreze, om hun nieuvr-

lings verkregenc Kerk, Landeryen weder te zullen moeten afllaan. Dc-zc dingen te za-

iTien met verlies van Calais, op het Inatfte van haar Regcringe, (het welke in het alge-

meen de gantfche Natie zeer zmarte, en als een groote vcrzmaarheid betreurt wierd J

v-erwekten in ieder een groote afkerigheid van haar Rcgeringc en van alles dat onder de-
zelve gefchied als zy van de voorgaande gehaat hadden.

De aart der Engclfchen leid hen , cm wreedheid en Tiranny te haten ; en wanneer zy
zagen , dat deze verwoetheid onfcheidbaar aan het Paufdom vaft was , zo kan het geen
wonder zijn , dat het zelve , met zulk en algemenen toeflant verworpen is , darter naau-

welijcx eenige merlcclijke tcgenltant omtrent gedaan is , behalven door ecnige weinige

uitdeCIergie;dewelkezodikmaaisdcn rok omgehangen hebbende, zig fchaamde zo
menigmaal Palinodiam tezingen, en zo ten laatiieiibcflooten (land te houden, daarte

ligter, onder zulk een genadige Regcringc, konden bclluitcn, daar men hen alleenlijk

Arafte,methetathemenvanhun bedieningen, en daar na nbgzorge droeg, voor hun
onderhoud, gedurende hun leven : zijnde zelfs Bonner niet uitgefloten, hoewel zo diep,

iu zo veel onnozel bloed geverwt.

Al deze dingen tezamen gebragt zijnde , zal het niet vreemt fchij nen , dat zulke groo-

te veranderingen in zulk een korten tijd, zijn te wege gebrac:t; maar van de tijden van

Koningin Elifabeth af, als de oude Monniken waren afgefleicn , en nieuwe beter opge-

voede lieden in de Kerke waren geplaatft , bebbcn de dingen in het geen een nieu wezen
aangetogen, en deze Kerk heeft zedert dien tijd , een heilige toevlugt, en vertrekvoor

alle vreemdelingen, en het voornaamfte voorwerp, van de afgunft en haat van de
Roomfchc Kerk en deglory van de Reformatie ge weeft.

y'

lo. Septemkr, i6So.
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H IS T O R I E
Der REFORMATIE m

ENGELAND.
Tweede Deel:

Eerlle Boek.

Van het Leven en Regeringe van Konink
EDUARD de Sefde.

Ducrd de VI. Konink van Engeland van dien naam, 1^47.

is geweeft de cenige zoon van Konink Hendrik de VIII. J^'u^^-

by zijn mceftbemindc Koningin Johanna Seimour, of Eduardde

S'. Maur, dochter vanden Ridder Johan Seimour, af- ^^- S^^^f^'"*-

komftig van Rogier van S'.Maur , de welke een van de

dochters en erfgenamen van den Heer Beauchamp vanHarche ge-

trouw t hadde. Hun voorouders zijn met Willem de Conqueftor,
of Veroveraar, in Engeland gekomen, en hebben byverfcheidcne

gelegentheden , zich zelven door brave Oorlogs-daden verheerlijkt,

Hy was geboren tot Hamptoncouit , op den i 2. dag van \rijn- De K«nin-

maand, zijnde S^. Eduards avond , in het 1
5 37. Jaar der zaligheid, fg"JJ^=ftoi-

verliezende zijn Moeder op den volgenden dag, diegeftorvenisniet u. feggcn

door dewreetheidder Heclmeefters, opencndezelfshaar buik, om fp^ejien°^^'

weg voor de geboorte van haar Prins te maken (gelijk fommigc Hctbert,o?

Schrijvers hebben voorgegeven, om de», Konink Hendrik als een Hcniügs^op

wreed en Barbarifch Prins in al zijn handelingen te verbeelden, wel- ^c i7,indiea

1
, , , , ',.,,.., °

1 • X
de brieven

Ker gevoelen zedert ook al wat te lichtelijk van anderen gevolgt is) dcrMedi-

maar gelijk de Qorfpronkelijkc brieven , nog van in wezen zijnde ,
^,'j"^^^^'^^*^

bewijzen, wel vanhaar vrucht verldft, maar op denvolgenden dag , in de Kerke-

door een overval, de Vrouwen in die gelegcntheid gemeen , en ry'fanFul-

die haar dedooti-déde, aangetaft. kr.p.422.

Hy wierd korts daar aan gedoopt , zijnde deEcrftbiflcKop van zijaooop!'

IL Deel. A Caii-
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i5'47. Canttlbiiry, en de Hartogen van Norfolk cnSuffoikPeeters over

hem, volgens fijn eigen dag- regifter; hoewel Hall de laatfte alleen-

nig als zijn Peeter (lelt, als hyBifl'chop geworden was. Hywierd
onder de kweekingen en forge der Vrouwen opgebracht tot zijn zes

jaren toe, en wierd toen gebracht onderde beftiering vanDodor
Cox enMr. Cheek : zijnde de eene zijn Meefter in Zeden enKen-
niffe der N^'^ijzelingfchap en Godheid, en de ander in de Talen en

Wiskiinft, en alle andere wetenfchappen die een Prins en de erfge-

naam van fuik een groot Rijk mogen betamen,

sijnajrden Hy gafal vroeg veele bcwijzcn van een zeer Leerzamen geeft, en
natuure, een wonderlijke vroomheid van gemoed, en boven allen voor groote

eerbiedigheid voor den Godsdienft ; enalwatdaar aan vaftis. Zoo-
danig dat hy, eens in zijn kinderlijke Ipeelery zijnde, en ergens na
willende reiken daar hy en zijn Makkers te klein toe waren, een van

zijn Gefellen een grooten Bybel op de vloer leide , om daar op te gaan

ftaan, met groot mifnoegen zulks aajizagj, en zelve den Bybel van.

de aarde ophief, en voor dien tijd niet meer fpeelen wilde. Hy
toonde zich in alles, de ordere voor zijn opvoeding beftelt, onder-

danig en gehoorzaam, ennamzoo wel toe inhetleeren, dat alle die

omtrent hem waren, verwachtinge van buiten ordinaire dingen van

hem kregen, indien hy anders by leven blijven mocht; maar zulke

ongemeexie begintfclen fchijnen eerder een te vroeg einde te dreigen

van een leven, dat by alle fchijn, uitfteekendc dingen toonde té

"willen voortbrengen. Hy was zoo voortvarende in zijn leeven , dat

eer hy acht Jaren oud was , hy Latijnfche brieven aan zijn Vader
(chreef , die een Prins van zulk een ftraffe geftrengheid was , dat men
niet behoeft te denken, dat die omtrent zijn zoon waren, iouden

derven in gedachten nemen, hem, met brieven voor hun leerling

te fchrijven , te bedriegen. Hy was ook gewoon , op die ouder-

dom, aan zijn Peter den Eerftbiflchop van Kantelberg te fchrijven,

als mede aan zijn Oom, dewelke eerft Burggraaf van Beauchamp,
als uyt die Stam voortgekomen, en daar na Graaf van Hartford ge-

maakt wierd. HetfchijntdatKaterijn Parr m£de Latijn verftond,

want hy heeft aan haar ook in de zelve taalgefchreven. Maar het

volkomen Charafter of raerkteeken van dezen Prins, word gege-
ven door Cardanus , die het zelve na zijn dood in Italië gefchreven

,

alwaar deze Prins voor een Ketter gcnpmen wierd , zoo dat van daar

geen rleyery te wachten ware,noch daar iets daar by te winnen. Ech-'

ter is hetzelve zoe groots 9 en in alles met de waarheid zoodanig

over

1
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over een komende , dat , als ik mijn verzamelingen van papieren, op i f47*

het einde van dit Boek, met zijn eigene woorden in het Latijn zal

doen, het nu zeer wel te pafle fal koracn , het zelve alhier in het

hetEngels uit te drukken.

„ Al de bcvallijkheden waren in hem, hy fprak verfcheidenc ta- ^*''''<^^-

„ len wanneer hy noch maareen kind wasj want bcncffens de En- ^'"^*

„gellche, die hem natuurlijk was, had hy beide Latijn en Franfch ,• ^ .

„ ook was hy niet onkundig , zoo veel als ik vcrfta , in het Grickfch, merkteckcn

3, Italiaans enSpaanfch; hy was 'er net in , en vorders bequaam om ^''"^'i""'^-

„alles te Iccren. Hyhad ook kennis in deP^.cdcnkonftjindcgron-

jjden dcr\>rijzeiingfchap, en de Muzijk.

,, De zoetigheid van zijn Gematigheid was zoodanig alseenig fter-

5, flijk menfch , en zijn deftigheid als die e«n Konink mocht betamen ;

j, en zijn gefteltheden gevolgzaara van een hoegen trap. Kortelijk, dat

,5 kiiidwal zoodanig opgetogen, had zulke hoedanigheden, was van

,y zulk een verwachtinge , dat hy fcheen als een wonder van een menfch

,, te zijn. Deze dingen zijn niet nadefchikkonft, en boven de waar-

5, heid gefprocken , maar komen in der daad te kort daar by . Daar na

„ voegt hy 'er noch by. Hy was een wonderlijk Jongeling; wanneer

, ik by hem was , ging hy in zijn i ^ . Jaar , in welke ouderdom hy zijn

„Latijn zoo zuyver en vaerdig fprak als ik zou hebben konnen doen.

•,Hy vraagde my, wat de ftofte van mijn Boek, DeVarietateremm.

„ware, het welke ik hem had toegeèigent? Ik gafhem tot antwoord,

„'dat ik in het eerfte Hooftftuk, de ware oorzaak der Comeeten aan-

jwces, daar men lange onderzoek had over gedaan ; maar was voor-

heen noij uitgevonden. Was is die dan, vraagde hy? Ikantwoor-

de , dat het was de t'zamenlooping van wandelende (Iterren. Hy
berichte weder : hoe kan dat zijn , nademaal de Sterren door ver-

„fcheidene bewegingen bev/eegt worden? hoe komt het dat deCo-

^,meeten niet weder ioo haaft verdwijnen, of na der Sterren bewegin-

„ge, de hunne niet fchicken? hier op berichte ik weer, Zy volgen

5, der zclver beweginge , maar vaerdiger als zy , ter oorzaak van de

„verfcheidentheid der Afpe£len en opzigten , gelijk wy zien in een

„Chriftal, of wanneer een regenbpogafichijnt van een Wand i want

j,een kleine veranderinge maakt een groote onderfcheid van plaats.

„Maar de Konink antwoorde wederom, hoe kan dat zijn j dewijrei

„ geen onderwerpzel is , om dat licht te onifangen , gelijk als een muiir

,,het onderwerpzel van een regenboog is ? hier opgaf ik totantv/oords

„dat dit was gelijk als in de melkweg , of daar menigte van Kaerflcn

A 4 .,, wareia
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„waren ontfteeken , zijnde de middelplaats, daar fich dit licht ont»

„moet, v/it en klaar. Uyt defekleyne proeve, kan men fich inbecl-

„den, wat zy ware. En in der daad de oprechtigheid en foetigheid

„ van zijn aard , heeft in alle geleerde en goede lieden verwekt de groot-

j,fte verwachtingevanhem , die men van iemand nemen kan.

„ Hy begoft de Vrye konden te beminnen eer hy met de felve bekent

„ was , en de zelve te kennen eer hy de zelve konde gebruiken j en zulk

„een onderneeming van de nature was in hem, dat niet alleen Enge-

5, land , maar de^eheek wereld reden heeft , zijn zoo fchielijk wegruc-
jjken te bejammeren. Hoe welwas hctgezegt van zulke buiten or-

j, dinaire perzoonen , dat hun leven kort is , en zy zelden oud v/erden.

j, Hy gaf ons een ftaal van deugd , hoewel hy niet lang genoeg geleefc

„ heeft om een Patroon daar van te verftrekken. Wanneer de ftemmig-

„ heid van een Koning vcreift wierd, hield hy zich als een oud bedaagt

„ man , zijnde fvenwel altoos fpraaklijk en vriendelijk , gelijk zijn jon-

j, ge jaaren pafi^e. Hy fpeelde opde Luyt, hy moeide zich in zaaken-

„van Staat j en wat aangaat, zijn verbindende Natuur, by volgde hier

,j in zijn Vader na, hoewel die, zelfsalshytrachteeenig goed te doen,

„ een fchijn hadde als of hy quaad waare. Maar daar was geen grond

,

jj om zulks van den Soon te vermoeden , wiens geelVdoor de beneerfti-

„ging van de Wijzelingfchapdoorwrogtwas.

\C'y hebben gezegt, op het einde van zijn Vaders leven, dat hy
voor genomen had , hem Prins van Wallis te maken : want hoewel hy
die Naam wel droeg , gelijk al de erfgenamen van de Kroon doen , zoo
washy echter doorgeen wezcntlijke aanftellinge in die waardigheid in-

gelijft. Deze meeningehadmen gebruikt, om het aanflaan van den
Hartog Norfolk voort te zetten , nademaal hy verlcheydene ampten
voor zijn leven bezat , van de welke de Konink voor hadde de beftellin-

ge te doen , trachtende die fpoediglijk te vullen , in orderc van zijn Zoon-
Prins van Wallis te maken. OndertufTchen quam de Konink zijn Va-
der tefterven, en de Ridder AntonyBrown, wierd door den Raad ge-

lenden om hem daar kennis van te geven , zijnde alstoen tot Hawford

,

en hem naar den Touwer van Londen te brengen ; deze hebbende hem
töt Enfield nevens zijn Sufter de Jonkvrouw EUlabeth gebracht, gaf
hem zijns Vaders dood te kennen, en dat hy nu hun Konink was. Op
den

3 1 van January wierd des Koninks dood tot Londen bekent ge-

maakt, en hy Konink verklaart.

In den Tour wierd hy door zijns Vaders executeurs of beftelders 5,

«ïet de reft van den geheymen Raad, ontfangen met zulk eea eerbie-

digheid .»
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^igheid , alfmen een Konink verfchuldigt is : Matigende alzoo bun i547'

droefheid wegens des Vaders dood, met de blijdfchap van des zoons

gelukkige opvolginge ; dat zy door overmaat van vreugde niet fcheeneir «

de eenc foo haail: te hebben vergeeten, noch door te groote droethcid

êen anderen een qu«ade voorfpellingete geven.

Het cerfte dat zy deden was des Koninks Hendriks Uiterfte wille te f°".du^"
epenen, in de welke zy bevonden, dat hy ieftien perzooncn tot uit- inden toar^

voerders van de Uiterfte wille > en beftierders van zijn zoon, enhec
Koninkrijk , tot zijn achtien jarige voljarigheit toe hadde beftelt.

Deze waren den Eerftbiffchop van Canterbury , de Heer Wriothe-

fley, de Heer S^ John Groot Meefter, de Heer of Lord Ruffel, Zc-
gelbewaarder, de Graat van Hartford, Heer Groot Kamerling , de

Burggraaf Lifle Heer AdmiraaU Tonftal , Biffchop van Durefme.

DcRiddcr Antony Brouwn, Overfte der Paarden. De Ridder Wil-
lem Paget, Secretaris van Staat. De Ridder EduardNorts, Cance-
lier van het Hof van de Augmentatien, de Ridder EduardMontague,
Opper Rechter van de gemcene Pleidoyen, de Rechter Bromley , de

Ridder Antony Denny, en de Ridder Willem Herbert , Opper Edel-

man van de geheyme Kamer , de Ridder Eduard Wotton, Schatmee-

ftervanCales, en Do^lor Wotton , Deeken van Canterbury en Jork.

Deze of het meefte gedeelte der zelver waren, tot uitvoerders van de

Uiterfte wille » en tot beftierdep der faken van het Koninkrijk ge-

pelt.' .,..,h f.

Met toeftant van deze , zouden de Houwelijken van den Konink en

zijn Suftcrs ook beftelt werden , doch metdat onderfcheid , dat alleen-

lijk geordonneert was, dat de Konink zou trouwen naar hun goetvin-

den, maar de twee Sufters w^ren daar omtrentzoodanig bepaalt, dat

zy haar recht van opvolginge zouden verliezen , indienze zonder hun
toeftant quamen te trouwen,, zijnde van veel grooter belang voor de

vrede en welftant van het volk , v/ie der zelver mannen zoude zijn , in-

dien de Kroon op hem mocht komen te vallen , als wie des Koninks
Vrouw zou zijn. Ook was hy , door een A£te in het vijf-en -dertigfte

Jaar van Konink Hendrik gepaffeert , gemachtigt> de Kroon aan haar g,

met fulke bepalingen als hem goed dachty te laten.

By de Executeurs en uytvoerders ,, had de Konink in fijn uyterfte wil

gcvoegt een geheimen raad , om dezelve te afliftcren en behulpzaam

te zijn. Deze beftond uit de Graven van Arundel enEflex, de Rid-

der Thomas Cheyney, Schatmeefter vandeHuishoudinge, de Ridder'

|ohn Gage , Controlleur. De Ridder Antony Wingfield, Onder--

,
A 3 Kanaer^
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r<47. Kamerling. Bc Ridder Willem Petre, Secretaris van Sraat. DeRid-
der Richard Rich, de Ridder Johan Baker , de Ridder Ridder Ralph

* Sadler, de Ridder Thomas Seimour, de Ridder Soutliwel, en Ridder

Edmund Perkham.

De Konink had ook beftelt , dat indien iemant vaia de Executeurs

quam te fterven, de overlevende iönder macht era andere te fubftitue-

ren, ofonderteftellen, foudca voortgsan in debcftiering der zaken.

Hy belafte hen ook al zijnfchulden te betalen , en de Legaten , die hy
had gemaakt, te voldoen , en omeenige inwilligingen tot volkorhent-

beid te brengen, en te volveeren hetgecne hy belooft hadde, had hy

eenaanvang genomen.

Als deÜy terfte Wil geopent en gelcfen wierd , bevonden zich al de

Executeurs, of uitvoerders, behalven alleen de Rechter Broraley, en

beyde de Wottons tegenwoordig, die alle beflooten , de Uiterfte wille

in alle haar poinóten uitte voeren, en hun eed te doen, tot getrouwe
naarkominge van deze hunne laft.

Daar wicrdook voorgeftelt, dat tot fpoediger uytvoeringe van za-jt wilt om
trcnt dcvcr-

kiezinge van ken , en ecD beftel derordereen befticringder zaken , een tot Hooftover
eenProtc- gj^jg rcft ZOU vcrkoozen Werden , aan dewelke de Gezanten en andere

zich zouden hebben te addrefTeren , en te vervoegen. Hieromtrent

was beftelt, dat diegeenedie tot die waardigheid zou verkoozen wer-

den, echter niets in alle manieren, zonder toeftemminge en goedvin-

den van het grootcr gedeelte van al de anderen zou mogen doen. Maar
dit wierd door den Heer Cancelierwedcrfprooken, dewelke oordeelde

dat de waardigheid van zijn ampt , ftellende zich zelven naaft den Eerft-

biflichop van Canterbury , die zich met wereldlijke zaken niet zeer

zocht te bemocyen , hy het oppergezach in de beftiering behoorde te

hebben , en drong daar over aan , dat men van des Koninks uiterfte wil

niet zou hebben afte wijken, in eenige byzonderheid , noch by toe

noch by afdoening. Het ware blijkelijk, dat de voorgaande Konink
hadgewilt, dat zy alle gefijk in de bediening zouden zijn,- en iemand

een tijtel boven al de andere re geven, was een grooteverandcringein

2ijn beftellinge temaken. Men voerde hier tegenin, dat deper(bon

alfoo aanteftellen , geen macht in eeniger manieren over de anderen

zou hebben, zijnde dit maar een verhooging tot zulk een waardigheid

met de minfte afgunft en vreeze voor gevaar ; maar het was zeeker, hoo-

^e ty tels banen altoos den weg tot hooge macht.

Maar de Graaf" van Hartford , had zulk een grooten aanhang onder

^efl, dat men daar toe echter befloot, zelfs ook de Cancelier daar toe

ver-
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vcrftond, ziende dat liy met zijntegenftreven niet door konde, dat'er 1^47;

«en over al de andere zou verkoozcn werden, wiens eernaam zou zijn :

TroteBor van des Koninkf Rijken^ en de heflierder van z.ijnperz.oon.

Het naafte punii:, namentlijk wie die man zou zijn, vand geen groot v.wiai^"*^

tcgenfpreeken , want zy quaraen daar alle in over een , dat de Gra- verkoczea,

ve van Hartford , in aanmerkinge van zijn na bloed - verwant-

ichap met den Konink, en zijn groote ervarentheid in zaken, de be-

quaamfte daar toe ware. Zoowierdhy dan Proteólor ofBefchermheer

van het Rijk , en beftierder van des Koninks pêrzoon , maar onder uit-

drukkelijk besprek, dat hynoit iets doen zoude, alsmetadvijs en tae-

üant van de andere uitvoerders, volgens des laatften Koninks Uitcrfte

wille. Hier op gingen zy alle hun eed af leggen, maar daar wierd ge-

oordeelt, dat men zulks tot den volgenden dag behoorde uit te ft^llen j.

om het zelve met te beter opmerkinge te doen.

Voor dien dag wierd anders niet gedaan , als dat den Cancelicr belaft

wierd , de Zegels den Konink in handen te ftellen , en dieweder uit zijn

hand te ontfangen. Want men moft dat Zegel van Konink Hendrik

gebruiken, oftotdatter een nieu gemaakt wierd, oftot dat de Konink

was gekrooutj daar wierd ook geordonnecrt de Commiiïienenbevel-

brieven der Rechters , der Vrede rechters , der Voorzitters van het Noor?

dcn, en van \^allis, en andere beampten te veranderen en vernieu-

wen. Dit waren de verrichtingen van den eerften vergader-dag van de-

ze Raad onder dezen Konink, opdewellse de lichte verheffing van den

Grave van Hartford , tot zulk een hoogen waardigheid, grootereden

tot mifnoegen gaf, fchijnende zulks een verandering te zijn, van het

geene de Konink Hendrik had ingeftelt : maar des Koninks goedhartig-

heid tegens zijn Oom maakte dat hetzoozachtelijk doorging. War
de reft van de Executeurs aangaat , zijnde die van geen ouden Adel

,

i^aar alleen Hovehngen, die waren ook lichtelijk aan te halen, om in

te willigen het geene zywif^en, bun jongen Konink aangenaam en be-

haaglijk te zijn. - AlieenlijkdeHeerCancelier, diedevoornaanjflcte-

gcnfpreeker hier omtrent had geweefl: , mocht wel denken flechte gunft

vandenNieuwenPref^^örjhandte zullen ontfangen. En de na-yve-

ringe die tuffchenhen was , liet niet langena zich te openbaren , en het

volk zelve verdeelt zijnde, in deze, die de oude bygelovigheid aanhin-

gen, en deze die een volkomender Reformatie en hervorminge begeer-

den, Itelde zich de Prote^or als hooft van deneenen, en de Can celier

als hooft van den anderen aanhang.

Des anderen daags quamen de Befticrdcrs weder te zamea , en deden
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*'147« eer/l en vóór al hunnen eed , op een plechtelijke wijfc, datfè deUiterfte

wille getrouwelijk zouden uitvoeren. Zy ordonneerden ook al die geene,

SdwtRaïi. die door den voorlgenKonink, toe geh'eime Raden waren gekoozen, ia

des ^oninki tegenwoordigheid te komen, en aldaar verklaarden zjr aan

den'Konink, de verkiezing die zy van zijn Oom gedaan hadden , die

dezelve mede toegeftemt heeft j dit wierd de Heercn van den Raad me-
de te kennen gegeven, die mede eenftemmig zulks toeftonden. Hier

öp wierden brieven afgevaardigt, aan den Keiier , -óen Konink van

Vrankrijk, en de Vrouwe Regente der Nederlanden, te kennen ge-

vende des Koninks doö4, én de beftellingen van den Raad ; als mede
het aanfteilen van een Protector, geduurende de onderjaarigheid van

hunnen Koninlc. Al deze brieven wierden gelaft door den Prote£lor

gezegclt te werden, en voorts wierden al de wercltlijkeHceren nevens

al de BifTchöppcn in het ronde belaft, te komen, en den Konink hun
Allegeartcè'of getrouwigheid en erkenteniffe te fweercn.

Feh.i, ^Öpdeni2,'February'97ierddeHeer Protedlor, Heer Schatmeefter en

Graaf Marfchalk verklaart , zijnde dezelve plaatzen , door den over-

leden Körilnk voor hem , op des Hartogen van Norfolks aantalliingbe-

fteit. Men zand ook brieven naar Cales, Bulogne, Ierland , de Nkr-
kénvjirtSfchotland, endemeeftelanden van Engeland, kennis geven-

de Van des Koninks opvolginge , en de bcftelüngen voor het tegenwoor-

dige gedaan.

DcBiffchop- Men gaf ook ordere om 'het Teftament te regiftreren, en dat ieder

^enCom-' Van de ExecuteUi's zouden een aurentijk affchrifc , onder het groote

mimen voor Zegel, daar Van hebben. Ook wierd den Klerken van den Raad be-

laft, iederder zelver reekeninge vaa alles wat in den Raad gedaan was,

onder hun hand en Zegel te geven. Ook wierden de Biflchoppen ver-

zocht om nieuwe Commifïïen en ampt- brieven te ontfangen, van de

zelve gedaante, als die gcene waren, die zy ten tijden van Konink

Hendrik hadden ontfangen (gelijk te zien is in het voorigedeel)

alleenlijk met dat onderfchcid, dat in de zelve geen gewag gemaakt

wierd , van een Vicaris Generaal , gelijk in de voorgaande was gcfchied

,

dewijl niemant naar Kromwcltot diewaardjgheid verkoozen was. Twee
van deze Commiffien zijn alfnoch in wezen , de eene aangcnoomen

door Kranmer , de andere door Bonner. Maar dit gefchiede alleenlijk

ter oorzaak vaii die tegenwoordige gefteltenis der zaken , om dat de

Biffcboppen in het algemeen tot de oude bygelovigheid genegen zijn-

de, liet een nootwcndige zaak geacht wierd, hen onder zulk een arbi-

.traiire ntacht te houden , als zy hier mede onderworpen wierden. Want
hier

huiiBifdom-
JBen,

I



In ENGELAND. /. Boek. ^

hier door behielden zy hun Bisdommen niet langer alshetden Konink ^5^7-

beliefde, zijnde alleen ora die te bedienen, als zijn gedelegeerde en be-

fteldèin zijnen Naam-, en uit zijn gezag.

Kranmer gaf een voorbeelt aan al de andere, en ontfing zijn bevel ^^//^^/^

brief, die in de verzameling is. Maar dit wierd daarna een tefwarcn No.z.

Jok'geobrdeélt'tc zijn, én derhaFveri wierden de nieuwe Biffchoppen ,

'

die -onder dezen Konink gem^^akt wierden, onder het zelve niet geflrelc

(gelijk kidley ,'- als hy in Bonners plaats Biflchop van Londen gemaakt

wierd,_ niet gedrongen zpódanigfenGommilIie te ontfangen, maar ly

wierden ge (relt^hBiflchoppen voor hun leven.

Men bevand een Claufule of flotreden in des Koninks Tcilament, Reden vm
dewelke de Executeurs en uitvoerders daar van verzocht , alles te ver- y^n™

^^1^"

vullen het gee»edeKonink in eeniger manieren belooft hadde. Waar nieuwe Ede-

op de Ridders VViHcm Paget, Antony Denny , en Willem Herbert
'^°'

verzocht Vierden , te verklaaren wat zy van des Koninks voorne-

men en beloften willen: de eerfte de Geheim fchrijver zijnde, die hy
het mccfte vertrouwt hadde, en de andere twee die hem in zijn flaapka-

ra er opgepaft hadden, geduurende zijn ziekte, hoewel zy genocmt
wierden Edellieden van de geheime Kamer, want de bedieninge van

Edélmari' van-de fhapkamer was noch niet opgerecht. Paget verklaar-

de,- <lat wanneer de Blijken , tegens den "Hartog van Norfolk te voor-

fchijn quamen , als mede tegens zijn zoon de Graafvan Surrey , de Ko-
nink,- die gewoon was dikmaals met hem alleen te fpreekcn , hem haddc

gezegt , dat hy van mening was deze hun landen mildadiglijk aan ande-

re te hefteden j'; en^zedert door aiantallen en verzeekeren , of atiderzints

deriAdét Veel aan het vervallen was geraakt, dat hy voornemens ware
cènige Pairs fe maken , en hem daar over gelaft hadde een gefchrift te

makeri van deze , dewelke hy daar toe de bequaamfteachte te zijn: de-

welke da^t op voorftelde de Grave van Hartford tot Hartog te maken,
denGrave van Eflex tot Marquis, de Vifcount ofBurggraaf Lifletot

een-Graafy deHeeren S^ John, RuflTel en Whriotefly tot Graven te

verheften j en deRidders Thomas Seimour, Thomas Cheyney, Richard

Rich 5 Willert»' Willoughby, Thomas Arundel , Edmund Sheffield. Jo:

S^Leiger. Sir...*. Wijnbifch, Sir Vernon van de Peak, en

de Ridüèr Ghi-iftophel Danby Baronnen te maken.

Paget had ook een verdeeling van de bezittingen van den Hartog van
Norfóik gemaakt , maar de Konink nam daar geen genoegen in , en
belafte Mr. Gat«shéra het boek van zijn Staat sn middelen te brengen

,

het Welke gedaan zijnde , had hy Page beiaft , oodenGnwevan Hart-

ILDcd. B
*

ford,
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ford, een Tantum oï Toth ^ zoo luiden de woorden van zijn beftellin-
^^^'*

ge, vanduizent Marks, opdenHccrLille, S^John, en Ruffelxoo;

ponden, op den Heer "Wriotheüey loo ponden, en voor den Ridder

Tho Seimour 300 ponden 's Jaars te (bellen. Maar Paget had gezegt

,

het ware te weinig, en ftond daar lang op. De Konink evenwel or-

donneerde hem het zelfde de beftelde perzoonen voor te ftellen , en te

«ien hoe hen zulks aanftond. Hy had denKoaink mede Denny in ge-

dachten gebracht, die menigmaal voor hem verzoek gedaan hadde,

maar hy had , in vergelding van zulks noit iets voor Denny verkregen

,

waar op de Konink hem ook 2GO ponden toeleide, cn4oo Marks voor

den Ridder Willem Her bert
j

gelijk hy noch eenige andere bedacht.

Maar Paget hebbende, volgens des Koninkslaft, tot deze, die ge-

vordert ftonden te worden ,
gefprooken y bevand dat veel van de zelve

wcnlchten in hun voorige Rang of Staat te mogen blijven, oprdeel^n-

de, dat de landen, dewelke de Konink voor hadde , hen te gev^n,

niet genoegzaam waren , om hen in dien Staat die men hen toeleide , te

konnen onderhouden :^ het welke hy , tot het befte voordeel van een ie-

, der der zeiver, den Konink weder had bekent gemaakt, trachtende des

Koninksgunftvoor dezelve zoo hoog te trekken, als hem mpoglijli^

ware; maar terwijl deze dingen in beradinge waren, deHartogvaq,

Norfolk zeer bedachtelijk , vrezende het verderfvan al zijn nakoraelin-h

, gen , indien zijn landen zoodanig wierden verdeelt, en dat in veele

handen, uit de welke hy dezelve zoo lichtelijk niet zag te konnen we-,

der krijgen , voor zoo veel' als volhardende onder de Kroon , eenige

verkeeringe van zaken zijn geflagt zou konnen komen te hpftelljen , en

zoekende ook den Konink door een ongewoone belecftheid te verbin-,

den, zand een verzoek-fchrift aan den zeiven, dat het .zijn gelieve^i,

mocht zijn, al zijn landen aan den Prins (nu Konink) te belleden, eft

dezelve niet zoodanig te vervreemden. "Want zeide hy, volgens het

fpreekwoord van dien tijd , 't Ts eengoede en Statelijke Spaarpot. Dit

wrocht 200 veel op den Konink, dat hy beiloot de zelve voor zich te

behouden, en zijn dienaars op een andere wijze te belooaen.

' Hier ophad hem Paget geparft, eens te befluiren , wateerhy aan de-

zelve wilde hefteden , en wat hy met dezelve geven wilde , en zy zou-
den daar na overleggen,wat weg daar toe tegebruiken. „ De Konink on-

„ dertuflchen verargerende, zeide , dat : zoo het arger met hem wierd ,

5, gelijk hy oordeelde dat het niet zeer lang duuren konde , by van me-r

„ning ware, hen al te plaatzen by zijn Zoon , als lieden, dewelke

„hy beminde en vertrouwde boven alle aodcre, en dat hyom die reden

«te meer acht op hen wilde nemen. . j...,,Aizoe
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,5 Alzoo na veel ovcriegs had hy bevolen, het boêk aldus op te ma-
„ken. De Graaf van Hartford re zijn , Graaf Marfchal , en Heer

^^^^*

3, Schatmeefter, en Hartog van Somerzet, Exeter of Hardford , en

„zijn zoon te zijn Grave van WiltshirCj metSoopond's Jaarsinko-

„men in Land, en 300 ponden aan gek,- uit het naafte Biffchops

,,Land, dat open zou vallen. De Grave van EfTcx te zijn , ^/arquis

^jVanEflex. De Burggraaf- Lifle te zijn, Grave van Coventryj de

j, Heer Wriothefly te zijn , Grave van Winchefter ; Sir Thomas Sei-

„mour te zijn, een Baron en Heer Admiraal , de Ridders Richiird

.,Rich, Jo: St. Leiger, Willem Willougsby , Ed. Sheffield , en

„ChriftoftelDauby Baronnen te zijn, methun Jaarlijkfche inkomften

„daartoe, en noch verfcheidene andere; en hebbende op verzoek van

„ de Ridder , Eduard Norts belooft aan den Grave van Hartford te ge-

„ ven, zes van de belle prebenden of geeftelijke bezittingen , die in

„eenigeBifTchoppelijke Staat mochten open vallen, behalven Deeken

„en Schatmeefterfchap , zoo ftondhy opzynverfoek hem toe dat een

,j Deekenichap en Schatmeefterfchapin de plaats van twee van dezelve

,^
geeftelijke Staaten zouden gereekent werden.

Zijnde dan al dit zoo gefchreven , gelijk het de Konink beftelt had-

de, nam de Konink hetboek, en ftak het in zijn zak, gevende orderc

aan den Secretaris, een ieder van hen te kennen te geven, wat beflcl-

iinge hy, omtrent hen gemaakt hadde. Maar eer al deze dingen tot

uitriag gebracht waren, ftierf de Konink, Hy echter opzijn dood-

bedde leggende , kreeg wedrr in gedachten , wathy belooft hadde, en

belafte derhalven zulks in zijn Uiterfte wil te zetten j en dat de uitvoer-

ders daar van, ieder ding dat zou blijken 3 van hem belooft te zijn,

zouden volbrengen. Alle deze dingen vierden by HerbertenDenny

beveiligt, dewijl zyalstoen in zijn Kamer oppaften 5 en als de Secre-

taris uitging, had hen de Konink, het geene tuiïchen hem enPaget

verhandelt was, te kennen gegeven, belaftende Denny hem hetboek
weder voor te leezen, alwaar Hcrbert waarnam , dat de Secretaris een

ieder had bedacht, behalven zich zelven, waar op de Konink zeide,

dat hy hem niet vcrgecten zou > en had Denny bclaft j},oo pond 's Jaars

voorhemtefchrijven.

Al dezedingenaidus op hun eed verklaart, en het grdbtfte gedeelte

•WQOT heen, aan eenige der zelver bekent gemaakt gcwceft , ook de

gantfche zaak over al genoegzaam verfprêit en bekent zijnde , hebben

de Executeurs, zoo volgens hun gewiiïe, omtrent des KoninksTefta-

mentj alsom hun eigen eer, benootenteveryullenalhergeene dat de

B 2, Konink
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» 5'47' Konink gcordonneert hadde , maar door de dood in volvoeringe niet had

konncn v'oort zetten. Maar zijnde in beduchten voor een oorlog zoo

met den Keizer , als met den Konink van Vrankrijk, beilooten zy,de&

Konings fchatten , noch kleinodiën , ofzilver te verminderen ofte verko-

pen, noch zijn inkomftcn te bekommeren j maar eenigen anderen weg
te vinden , om deze lieden te betalen. En dit veroorzaakte hen daar na de

Landen van de Chantry , de Geeftelijkheid aangaande , te verkoopen.

Raken van De Zaken van Schotland waren toen zoo dringende, dat Balnaves,
5c otianJ.

"jje^yvclke Agent was voor die geene, deWelke zich in het Slot van S^

Andreas geflooten hadden, nu ter tijd il 80 pond voor een half jaars

betaling hen toe te brengen voorde Soldaten van de bezetting, gelaft

i5'47. Feh.v,ierd. Daar wierden ook jaarlijkfche penfioenen beftelt , voor die

Konink Rd g^^"^ ^^^ ^^ meeftc aandrijvers in die zaak waren. Des Gra ve van Rho-
dcx geflagcn, tes oudfte foon kreeg a8o ponden, de Ridder Jacob Kircaldy kreeg

loo ponden , en verfcheidcne andere minder naar gelegentheid hen

toegedaan , om hun vriendfchap te hebben ,
gelijk in des Raads boeken

uitgedrukt ftaat. Op dien dag heeft de Heer Prote(Sior den Konink
Ridder geflagen , zijnde door openbare brieven daar toe gemachtigr.

Zoo het fchijnt, vereifchte zulks de wet van Ridderfchap, dat de Ko-
nink deRidderlijke waardigheid mofi: onifangcn van de hand van een

ander Ridder i echter wierd dit geoordeek een te groote baldadigheid

van een onderdaan te zullen zijn, indien die zulks ondernam zonder

een order onder het groote Zegel. De Konink ter zelve tijdt floeg ook

Johan Hublethorn , de Lord Major van Londen, Ridder.

Wanneer nu buiten verfpreid was , wat een verdeeling van eer en

rijkdom by den Raad beflooten was, viel daar genoeg op te zeggen:

zeggendeeenige, het ware hen niet genoeg , den overleden Konink at

zijn fchatten afgepofl: te hebben, ten ware zy in deze hun nieuwe ver-

trouwde waardigheid, de eerfteftap maakten, omeer, amptenenbe-

zittinge voor zich zelven te bezorgen : daar het een betaraelijker weg
voor henluiden zou hebben geweeft , hun pretenticn en cifchcn te fchor-

ten, tot dat de Konink tot voljarigheid zou gekomen zijn.

Noch een andere zaak in de getuigeniflen , fcheen de achting vaii

^es Koninks Teftament zeer te verfwakken , werdende gezegt, het zel-

ve geteekent te zijn op den 30. vanDecember, ftaandealzoo vanda*

turn, waar door te kennen wierd gegeven , het zelve maar een korten

rijd voor zijn dood gedaan te zijn, zijnde men niet bekwaam, om zyn

befluit in deze dingen, dewelke hy voor hadde, uit te voeren ^ maar

het was kenbaar genoeg , dat hy op den 30. vanDecember, noch zoo

fwak niet was, als men wel zou i^ieGOtn. Heg
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Het zal miflchien iemandt vreemt dunken , dat de GraVe van Hart- , ^aj^

ford zes goede Prebenden engeeftelijke ampten voor zich zelvenver- wereirüjke

kreeg, van dewelke twee daar na ineenDceken en Schatmeederfchap hebbenïiÜB

verandert wierden j maar zulks was in die tijd zeer gemeen. De Heer ge'^ei^ii»

Crom wel was Dceken van "Wells geweeft , en ver (cheidene andere we- den!
'*'

^

reldlijke perzoonen, hadden diergelijke geeftelijkeBeneficien , zonder
die te bedienen , voor zich verkregen : voor dewelke , dewijl geen be-

lading van Zielen daar aan vaft ware, zulks tot een verfchooning zou
mogen dienen. Evenwel deze had een Kerkelijke bedieninge op zich

inde Hooftkerkj gelijk zulks waren billijke en noodige aanmoedigin-

gen, zoo voor die geene, die door ouderdom , of andere gebreeken ,

niet bekwaam waren groote bedieningen in de Kerk uit te voeren , als

voor die geene die in hun Parochiale arbeid zoo welgedient hadden,
dat zy bevordering verdienden , en miffchien zoo fleehtelijk daar van
voorzien waren, dat ?ycenige verdere onderftand van noden hadden,

om tekonnen beftaan, zoo waren zyzeekerlijk niet ingeftelt tot ver-

rijkingvan zulke ledige en vleeflijke menfchen , dewelke zich zelven

tot een wereldlijke manier van leven overgegeven, van een Kerkelijk

perzoon niet veel anders als het kleed enden naam droegen, gewoon
ook zelfs in andere , Kerkrovery te begrollen , daar zy zelve zoo fchul-

dig aan waren, verrijkende hunne huisgezinnen met den buit en roof

van de Kerk, oi met die goederen der zelve die tot beter gebruik hen
in handen gegeven waren.

En het was geen wonder , dat, wanneer geeftelijke perzoonen, deze

gunilen zooniisbruikten, datde wereklijke op hen in braken,enklaarlijk

waarnamen , dat de geeftelijke, die de^e waardigheden bezaten, de zelve

niet beter gebruikrenj als wereldlijke fbudenkonnen doen. Maar in de

plaats van een misbruik, het welke zich zoo wijd uirgefpreit haddc,

te verbeeteren en reformeren, hebben zy als mannen die niets meer-

der betrachten , als om zich xclven te verrijken, een zekeren loop ge-

nomen, en middels begonnen, om het zelve geduurig te maken j mee

de Kerk van deze begunftigingen en hulpmiddelen , dewelke zy van

de milddadigheid van hun Hooftkerk ftichtcr, die in het algemeen de

eerde Chriften Princen van dit volk gewceft zijn , te beroven j het

welke, indien het zelfs naar de wet geichied was, en uit openbare or-

dcre , een zaak van,een zeer quaad gevolg zou hebben mogen ge-

acht geworden ziJQ ; maar zoo als het gedaan is, is het gedaan vol-

ftrektelijk recht tegens de Magva Charta aan , en den eed van des

Koninks kroninge.

B 3 Deie
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«547. Dezenu» dewelke de oude bygeloovigheden moede waren, ziende

dat de Eerftbiffchop Kranmttr zulk een groote voet in des jongen Ko-
ninksgenegenthcidhadde, en dat de Proteótor en hy , dezelve belan-

gen maakten , begoft om een verder Reformatie en hervorming van de

Godsdienft te roepen." En cenige waren Tiooyvcrig daar omtrent, dac

2y na de lankzarae bewegingen van de Staat niet wilden wachten.

Beelden in Alzoo hebben de Priefters en Kerkbewaarders van S^ Marrens Kerk

,

un"ïrdeii"' in de ITerkoopers ftraat tot Londen, al de Beelden en Schilderyen der
uytdeKer. Heiligen, gelijk ook de Kruisbeelden uit hunne Kerk weg genomen,
lutn? fchiklerende in de plaats verfcheidene texten uit de Schrift op de wan-

den (zommige na een verkeerde vertalinge, gelijk de klacht daar over

luid) zettende zelfe des Koninks Waj3ea , inde plaats daar hetKrms-

beelt hadde geftaan , met eenige Schriftuur plaatzen daar rontzom.

Hier over liet de BilTchop en Lord Major van Londen , niet haar be-

klag aan des Koninks Raad te doen. EndePriefteren Kerkbewaarders

gcdaagt zijnde om te verfchijnen, antwoorden; dathetverwulfzelvan

hunne Kerk zeer bedorven zijnde, zy de zelve hadden moeten afne-

men , en dat ook het Cruicifix en-de-andere beelden zoo verrot waren ,

dat, wanneer zydezelveafharaen, die tot ftof daar heen vielen , ook

hadden zy zoo veel onkoften aan het herftellen van de Kerk gehangen,
dat zy nu geen geit hadden, om nieuwe Beelden te kopen : zy hadden

ook de Beelden in het Chantel weg genomen , om dat zich zommige in

afgodery daar omtrent verloopen hadden. Toteenbefluit, zy zeiden,

het geenezy gedaan hadden, was ter goeder meninge gefchied, en in-

dien zy zich ergens in vergrepen hadden , zy verzochten des vergiffe-

nis, en onderwierpen zich zalven.

Eenige meenden dat men hen wel ftrengelijk behoorde te ftrafïcn

;

want al de Roomlgelinde reekenden dat dit een aanleiding zou geven
voor al de andere in het geheele Koninkrijk; en indien men dit zoo

lichtelijk liet paflcren , fouden andere daar door werden gemoedigt,

zulks ook elders aan te rechten. Maar aan de andere zijde, dievanhet

Hof, die bcflooteiï hadden de hervorminge en reformatie voort te zet-

ten , waren van gevoelen , dat men deze drift van het volk wat moft
overhalen, om het zelve in toom te houden, maarniet om hungoed-
gunftigers te kleynmoedig temaken. Kranmer en die van zijn aan-

hang, oordeelden dat men in het gemeen al de beelden moft weg nee-

men t zeggende dal ten tijden van den voorgaanden Konink orderc zijn-

de gegeven , om weg te nemen de zulke, als tot bygeloovigheid wier--
^ den misbruikt i dat daarover groot twiften gcweeft was in veele plaat-

zen 9
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zen, wat beelden zoo misbruikt waren, ofwelke niet, welke difpui- ij'4.7.

ten en redentwiften zonder einde zouden zijn, indien men ze niet

al te famrn weg nam

.

In de zuyverfte tijden van de Chriftenheid , had men geen beelden Rfden vin

in eenige hunner Kerken. Een van de eerfte Concilien, nament- gajgde?'
hik dat van Elvira in Spangie , maakte een Canon ofregel , tegens Beeidcn-

het fchildercn, van het geen zy eerden, aan de wanden. Epipha-
^'*"*"

nius was zeer geërgert, wanneer hjcen voerhang voor een Kerk-
deur zag daar eenig beeldewerk in ftond, het welke hy echter zoo
gering aanmerkte, dat hyzelts niet wift, wiens afbeeldfel het ware;
maar het xy dat van Chriftus , of e^nig ander Heilig geweeft , hy
fcheurde het aan flenteren , en gaf hen geld om een ander voorhang-
fel te koopen. Daar na , met al de Pomperyen van het Heidendom,
zijn de beelden mede in de Kerk gezet, zoo evenwel dat geen dienft

ter wereld aan de zelve bewezen wierd. Maar ten tijden van den
Paus Gregorius den eerften, kwamen eenige omtrent de zelve tot

ftrijdige uiterften , willende zommige, dat men dezelve breeken,

andere datmenze ecren zoude. Deze Paus vand de middelweg de
alderbeftc, namentlijk dezelve noch te verbreeken nochteeeren^
maar dezelve alleenlijk voor het volk, ter gedachtenifle der Heili-

gen te houden. Zijnde daar na eenige nauwgefette gefchilftukken ,

aangaande de perzoon, en de wille van Chriftus ingeftelt, neigden

de Griekfche Keizers in het algemeen daar toe, dat men de hevig-

'heden daar over ontftaan, zou weren, door eenige influitende woor-
den, aan de welke zy zich alle zouden gedragen : het welke het be-
lang van de Staat , "zoo wel als dat van den Godsdienft fcheen te ver-

cifchen ; want dewijl het Keizerrijk van dag tot dag quam te verval-

len , wierden alle betrachtingen van eenftemminge goed en voor-

zichtig geacht te zijn. Maar deBiffchoppen waren hard en onver-
zettelijk , zo dat zy in het fefde algemeene Concilie , vcroordeeldei>

alle die mét hen niet eensgevoelig waren.
' 'IV^arna wilden de volgende Keizers zich aan dat Concilie niet ge-

dragen; maar de Biffchoppen van Rome deden de afbecltzels van

al de Biflchoppen die in dat Concilie waren geweeft, in de Kerken

opgerecht werden : . waar op de Keizers ftreefden tegens defe en

alle andcte fchilderyAi in de Kerken. En hier omtrent gebeurde,

het geen gemeenlijk gefchied , dat het eene gefchil uit het aridere

bntftaande, de partyen en aanhangzelenhet voorige latende varen

,

tot een fcharp twiften over de o^cafionele gefchillen overvielen j

want
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ïi'47. want tle Keizers en Pauzen beftonden zeer kard ontrent liet ge-

bruik der beelden ; en fcheld- namen hieronder mede dapper fpe-

Icndc, dePauzen, en die van hunnen aanhang, befchuldigdcn alle

die tegens de beelden waren, als luiden die het Jodendom en het

Mahumetaanfche gunftig waren ; welke laatfte alstocn zich door

Azia en Africa dapper verfpreide, terwijl de Keizers, en die van

hunner zijde, deandcre, als het Heidendom en afgodery genegen ,

afmaaiden. By dezegelegentheid , nam de Paus Grcgorius de dar-

de, aldereerft de wederfpannige aanmatiging van macht, om den
KcyzcrLeo, van al zijn heerfchappyen in Italië af tcftellcn.

Daar wierd een algemeen Concilie tot Conftantinopolcn gehou-

den , het welke het gebruik en het eeren der beelden t'ceneraaal ver-

oordeelde. Maar korts daar na , heeft een ander tot Nicea het zelve

weder vaftgeftèlr, en evenwel ter zei ver tijd de Keizer Carolus de

Grootc, hoewel niet weinig in belang met de Biffchoppen van Ro-
men zijnde , als houdende beide de Franfche en de Keizerlijke Kroon
uit gunft der Pauzen, fchrecf, of gebruikte Alcuinus C een geleert

Engelfchman naardien tijd) om in zijn naam tegens den beelJcn-

dienft tefchrijven, gelijk die ook in een Concilie tot Frankfort, en

daar na in een ander tot Parijs verworpen wierd. Maar in zulke tij-

den van. onkunde en bygeloovJgheid, al het geene 200 veel op het

verftant en inbeelding van het gemeene volk konde werken, was

jEeeker in befluit en Conclufie het voordeel te behalen. En dit heeft

by verloop van zeven eeuwen meer, door de gierigheid en bedrie-

ry der Monniken zoodanigen kracht gekregen, dattcr geen betec-

kening van Goddelijke aanbiddinge konde bedacht werden, die de
beelden niet tocgcvoegt wierd. Maar ten tijden van Konink Hen-
drik is die bematiging gevonden , datal de beelden, omtrent de wel-

ke bygeloovigheid gepleegt wierd , zouden weggenomen werden.

En wat belangt de uiterlijke eere, als knielen , rooken, en bidden

voor de zelve , zulks wierd mede verboden ; maar het yoïkiwief^

ingcfcherpt, dat deze dingen niet ftrekten.tot het beeld .,maa*| wel

die gene die door het zelve verbeeld wierd; en over deze zaal; Vi,;ief-

den veel naukcurige vraagftukken verhandelt.

Ik hebbe onder de Papieren van Cranmcr verfcheixlene bewijsre-

denen gevonden , ftrekkende toe een moderaat en middelrnatig ge-

bruik der beelden. Maar tegens alle deze brachten zy^iict tweede
gebod voort , als het welke uitdrukkelijk voorwerp'fcls'vaii aanbid-

dinge verwerpt, behalyen het geene in de fchviftcn gevondéii word
tegens



In ENGELAND. LBoek. 17

ttgens deafgodery der"Heidenen , en het gecne de Vaders tegens de Hfei- ^5^7'

denengefchreveii hebben. Zy voegden daar by, dathoeverfchoone-

lijk dié oefening inzulkeen duiftere en Barbarifche eeuw , mocht ge-
weeft zijn, in de welke het volk weinig meer van Goddelijke leerftak-

ken wift als het geene het zelve door de beelderienbun legenden on-
derwezen wierd , evenwel het affchouweiijk gebruik van de zelve in de

Kerken in te voeren, maakte het de noodwendigheid om die alle uit te

werpen. Het was klaarblijkelijk dat het flechte volk daargcduriglijk

ontrent lag tefiiftK», en hen Goddehjke eer aandede., gelijk ook de

Geeftel ijkheid zelve daar aan maar te veel fchuldig , hen niet onderwees

Wat onderfcheid zy daar omtrent te maken hadden. En dedadelijkhe-

den van eerbewijzin^ omtrent de zelve gepleegt , waren zoodanig

,

dat , behalven de ergerniflè , die zodanige ecrbewijzingen veroorzaak-

ten, en het g«vaar van- het volk. tot afgpdery tetrecken,. het in zich

zelvöi onverfchoon lijk ware, zulke uitwendige deelen vanGodsdien-

ftlgê aanbiddingen, aan goud, zilver, hout en fteen te bewijzen.

Kranmer alzoo en andere beflooten hebbende de Kerk van de mis-

bruiken te zuiveren, kreeg het daar toe, dat het ftrenger gedeelte van

het vonnis tegens deze Kofter en Kerkmeefters , vanfommigcgedrer

ven», tot eenreprimende en beftraffinge gebracht wierd 5 en gelijk in

5, het boek van den Raad geichreven ftaat : in aanmerkinge van hun ver-

3, öotmoedigthgc , en eenige andere redenen, dewelke hun waardige

j, verftooringe hadden verzacht (welke waren Cranmers bewijsredenen

„tegens de beelden) zy hen hun gevangenis, dieeerfl: beflooten was j^

3, Vetgaveny belaftende hen een Crucifix, of ten minften eenige fchil-

„dery van zoodanig te bezorgen > totdat een beeld kende gemaakt

„werden^ en voor het toekomende zich van zoodanigen voorbarigheid

j, te onthouden j maar van deanderebeelden wierd niet gefprooken.

<• De handeling van den Raad ontrent deze zaak, enPr-Ridley, heb- AnJeie bc-

bende in zijn Vaften Predikatie zeer tegens de bygeloovigheid die men Kdén°a<
gemeenlijk'omtrent de beelden en het wy water pleegde

, gepredikt, ^^ nemen;

veroorzaakte het een en het ander, eengroote beweginge over geheel

-Engeland : zoo dat Gardiner , hoorende dat op Meidag het volk van

Portsmouth de beelden van Chriftus en de Heiligen verbrooken hadden,

daar overmet groote hevigheid aan eenen Capitain Vaughan , toen paf-

fende op den Protector , en tot Portsmouth zijnde , fchreef : „Hy
„ wenfchte te weten , of hy daarook iemand^ou zenden , om daar tegens Dat Gaidi-

3, t€ prediken , hoewel hy oordeelde, zulks was Edele gelleenten voor "" ""

j, döVerkens te werpen , of flimmcr als Verkens, als de LolUrds waren.
^"2"°"^^

II. Deel € Hy
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I i'47» j, Hy zeide dat Luther zelfs een Boek had uitgegeven t tegens die gene
- „die de beelden willen uithouden , en hy zelf had de zelve geduriglijk

„in de Luther fche Kerken gezien; en alzoo docht hem , dathetuitwer-

)) pen der beelden , was een befluit de Staat en Godsdienft van dewe-

„reld te veranderen. Hy maakte zijn bewijsreden, tot voordeel van

„dezelve, van desKoninks beeld op het Zegel van des Keizers beeld

„ op den penning die Chriftus getoont wierd , op des Koninks Wapen
„gedragen door de Hcraulten : Hy verwerpt valfche beelden; maar

„wat aangaat die tegens oprechte beelden zijn, die oordeelde hy van

„den Duivel te "Zijn bezeten.

Proteaor Dezen brief zand Vaughan den Protector töe , nevens een aan Gar-

GaVd'ine"" dincr , de welke vindende de redenkavelingen niet zoo krachtig , of
Dezcbrieven meende dietekonnen beantwoorden, heeft zelve aan hem gefchreven:

byFoxTin „ Hy ftond toczijnyVer omtrent nieuwigheden; maar daar wareneen!-

cÜ°G d^\ »>8^ '^^"g^"» ^^^'* ^^^° ^°° ^^^^ opmoft zien: daar was groot onder-

fchiifteii. }) fcheid tuflchen de Burgerlijke eerbiedigheid , die men des Konings

,) "Wapen toedraagt , en de eerbewijzinge , die men de beelden aan-

„ doet. Daar Was een tijd geweeft , in dewelke het misbruik van de heili-

„ ge Schrift geacht wierd redens genoeg te zijn , om dezelve hen te onc-

„ houden , ja zelfs die te verbranden; hoewel hy die aanmerkte als vry

„ van meerder heiligheid te zijn als de beelden , dewelke indien zy enkc-

,,lijk ftonden, als ter gedachtenifle, dacht hen dat de fwarigheid niet

„groot was; maar het was bekent, datvoor het meefte gedeelte, het

,, daar heel anders mede gelegen was ; ook was ter oorzaak van het mis-

,j bruik de kopere Slange vei-morzelt, hoewel door Gods bevel opge-

3, recht ; en wilde men achten dat dezelve de Boeken van de Lieeken

„waren, zooachte hydat den Bijbel ecavecl verftandelijkeren nutter

„Boekwas. Eenige waren te yverig, andere onverzettelijk; het pail:e

„de Overigheid een raiddelwegtufïchen de zodanige te rameji, nietZoo

„ zeer lettende op de oudheid der dingen als wat goed en vorderlijk zy.

„ Gardiner heeft den Protector weder geantwoord, klagende over Ba-

„ Iseus of Bale , en andere, die Boeken uitgaven tot oneer van den voo-

„rigenKonink; cndat een ieder na nieuwigheden haakte; en bracht
*

5) dikmaals te vooren , dat men de dingen behoorde te laten in deftagt,

„in dewelke die zijn, tot dat de Konink zijn jaren had bereikt; en in

„ dezen brief flaat hy ook op den Eerftbiffchop van Canterbury , en den

„ Biffchop van Durefme, als zulke dingen inwilligende.

„ Maar hy vindende zijn brief van weinig kracht by den Protc6lor,

„ fchrecf hy aan Ridley , dat volgens de wet van Moyfes, vry niet meer

ver-
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„ verbonden waren , geen beelden te hebben , alsom geen blocdbeulin- i^y.

„gen te eeten. Beelden en afgoden mochten in voorige tijden onver- cardine-

„fchillende geftelt zijn geweeft, gehjk Konink enTyran, Rvx <r fchrijftaair

yyTyratinus j echter Was 'er een groot onderfcheidtufTchen beiden, vol- ^'^JnY de'^'*

,)gensde kenteekenen die wynu hebben. Hy haak den Paus Grcgo- beelden ^k

„riusby, die tegen s beide was, aanbidden en verbreeken ^ en zegt ,
^^'*^*

j, de eerbiedigheid word niet aan het Beeld gedaan,^oo is daar geen afgo-

„ dery; maar aan hem die het verbeeld. En gelijk de klank van de fpraak,

„ door de lucht kennifle in ons verwekt, alzoo konde hy niet anders zien,

„ of het befchouwen van een beeld kon aandachtigheid veroorzaken en

„ opwekken. Hy bekende datter misbruiken geweefl waren , gelijk io

„ alle dingen die in menfchcn handen zijn. Hy meende verbeeldingen

„en fnijden zoogoed te zijn totonderwijzinge, als ichrijven otdruk-

„ ken. Enom dat Ridley ook tcgens de bygeloovigheid van hetwywa-
,, ter gepredikt hadde, als men daar de Duivels mede wil verdrijven,

,, voegt hy daar over dit daar bvj dat 'er zoo weieenige kracht in het

^ water konde zijn als in de kleclcren van Chriftus , de Ichaduw van St.

„ Petrus , en de Staf vanEliza. De Paus Marcellus belafte Equitius het

„ zelve te gebruiken, en de voorgaande Konink was gewoon Kramp^

j, ringen van gouden van zilver te zegenen, die overalinhoogeaeh-

j, tinge waren , gelijk hem , als hy buiten 's lands was , die meenigmaal

„ van hem begeert zijn geworden. Deze gave hoopte hy dat de jonge

„I^onink niet zou verwaarloozen. Hy geloofde dan, dat de aanroe-

„ ping van Godts naam zulk een kracht aan het heilige water konde

„geven, als aan het water van den Doop.

Aangaande de antwoord van Ridley hier op , die is my noy t voorge-

komen i zoo dat deze dingen hier zoo zonder antwoord heen moeten
gaan. Hoewel het waarfchijnlijk genoeg is, dat een gemeen Lezer met
weinig verftant en geleertheid, alleen met zijn gemeene zin begaaft

,

kan oordeelen , wat antwoord daar op gepaft kan hebben.

Het alderaanmerkelijkfte hier is omtrent deze Krampringetjes, die

Konink Hendrik gewoon was te zegenen i daar ik noit iets van gehoort

hebbe, voor dat ik dien brief had gezien. Maar dewijl ik verfta dat de

zegeningvan deringen in trainis, gelijk voor het gebruik van Konink
Maria bereid wierd , gelijk in haar leven zal gezegt werden , fbo ftaat

hier te bedenken , of hy dat gedaan heeft als een plechtigheid van voor-

gaande Koningen, of voor zo veel als hy Opperhooft der Kerke was,

dat hy op zich genomen heeft , zo wel als de Paus zulke dingen te zege-

nen, en rontfom heer te zenden: zeekerlijk, fantazyen en vleyeryen

C X zouden
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ï $47- zouden hier al wonderlijke gefchiedeniflen van de werkingefr van'deze

zegeningen konnen voortbrengen ; en deze zouden miftchien alzoo

waaraclitig zijn , als het geen men verhaalt- van de jignus De^is
, ge-

raakte Pater Nofters , gezegende Luyeren , en diergelijke koftelijkc

dingen , als de Papen gewoon zijn om her te dragen , en hun weldoen-

ders mede te deelen , als dingen daar een ongemeene heiligheid in fteekr.

Deze dingen hebbe volkomentlijk neder geftelt, en fommige teza-

men daar by gevoegt, hoewel die niet als eenige maanden daar na voor-

gevallen zijn, zijndedeeerfteftap die tot de Reformatie in dit Rijlc ge-

maakt is.

Het is gelooflijk dat by deze gelegentheid , den Raad hunne brieven

aan al de Vrederechters van Engeland op den i2.vanFebruary
, ge-

fchreven hebben , doende hen weten, dat zy nieuweCommiflien en
* ^'^'^' bcvel-brieven hen toegezonden hadden , tot onderhoudinge van de vre-

CommiiTïe de , bevelende hen by een te vergaderen , en eerftelijk God ootmoedig-
voor de vre- Jij^ om zijn gcnadc tebidden , om hun plichten , volgens hunnen eed

,

getrouwelijk te betrachten, denwelken zy zouden doen. Dat zyronder

eenzijdigheid en omkopinge, of kwade bewegingen , hun ampt zou-

den oeflFenen, zoo dat het mocht blijken dat zy God, de welftand van

hanKonink en Vaderland «voor oogen hadden. Diat zy zich in ver-

fchcidene honderden zouden verdefelcn , «n alzoo de openbare en ge-

meene vrede berorgen , flrafFende- alle landloopers en verftoorders

van de zelve naar behooren . Datze "alle. zesweeken eens aan den Heer
VioieScox en-ilaad zouden fchrijvcn , en vertoonen den ftaatin de wel-

&e het land zy , tot dat hen anderzinrs bevolen zou worden. Die briet

cl n»*'y
^^^^^^^ ^^" ^^^ GraaÖchap van Noriolk gebonden is, zal in deverza-

^° '•^' meling gevonden werden.

Maar nu raoft de Uitvaart van den voorleden Koning , en de Kroo-
ning van den tegenwoordigen hun uitvoeringe hebben. In de plech-

tigheden van de Krooning, gelijk die voorheen was gebruikt gewceft

,

waren eenige dingen, die met de tegenwoordige wetten niet over een

kwamen: als de beloften- gedaan aan de Abten , om hun Landen en
Waardigheden te behoeden : zy waren ook zooiang en verdrietig , dat

een nieuwe ordre te beramen , beftelt wierd , die de Lezer in de Vcrza-
Col N*. 4*-'delingen zal vinden. De alderftofïèlijkfte en gewichtigfte zaak daar

5jin is de eerftc plechtigheid , indewelkedeKonink,zijndcgetoontaan

„ het volk , op de vier hoeken van de ftelladie , de EerftbÜTchop hun toe-

„ftand daaromtrent verzoekt : en dat echter in zulke woorden en tcr-

^, men , dat genoegzaam daar by blijkt,, dat hy geen Keur, maar ErP
„Prins
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. g ]h:ins is : want hy 2i]il<ie verklaart j de gèrechtige en ongetwij felde ' J 47 •

,>erfgcnaam , na Goddelijke te gelijk en menfchelijke wetten , wierden

5, zy verzocht hun^oedewil en toeftand daartoe te willen geven, als

3, zijnde daar toeverbonden door hun plicht van gehoorzaamheid en er-

kenteniffe. Dit zijnde alzoobeflootenopden 1

3

, vanFebruary, zoo
wierdden volgenden dag daar aan, het Lichaam van den KoninkHen- ^^^- ^.3-

drik , met alle Koninklijke ftatie en heerlijkheid , na Sheen , op de weg HendS bc
naar Windfor gebracht. Alhier wierd een ding waargenomen , dat g"vcn.

echter van geen buitenordinaire opmerkinge was. Hy had boven ma-
ten fwaarlijvig gewéeft, enftervende aan de waterzucht of ietsdesge-

lijk, zoo was het geen wonder , dat 14. dagen na zijn dood-, op zulk

een lange beweging der nature , eenigeverrottematerieenftoie, door

de kiftkwam tedruipen. Maar Sheen, hebbende eertijds geweeft een

Kloofter van Nonnen, wierd dit genoemt een zeeker. teeken van des

Hemels 'misnoegen j dat iets van zijn bloed en -vtt, door het loot van

de kift heenen drong , in der nacht: en om dit werk onder hetgemeenc

volk t& bekrachtigen, wierd daarby gevoeg? j dat de honden het zelve

op den volgenden morgen hadden opgelekt. .-;;;.i

Dit wierd grootelijks uitgebreidtot acfatingevan Broer Petb, dié na-

derhand Cardinaal geworden is ,• dewelke (als hier voor in het eerfte Deiel

gezegt i^ ) in een Predikatie tot Greenwich hem gedréigt hadde , dat de

hondtn zjjn bloed noch z^ouden lekken. Maar om de zaken in meer bil-
[

lijkheid te verftaan ; - bet had in der daad een wonder geweeft, zoo dit

nietwas gefchied. Maar hebhenrJe' nntn\r\(H- <^*7<» wflarneminge ineen

brief, omtrentdien tijd gefchreven, hebbe ik de wereld het vermaak

daarvan niet willen misgiïonen, - /-^-'-;

Op den volgenden'dag wierd hy tof^Windfor gebracht, en aldaar

ïn &. Joris Gapel begraven. Hy had by zijn Uiterfte wil aan deze Kerk
d'oo ponden 's jaars voor altoos gemaakt, voor twee Priefters, om da-

gelijks Mifle over hem te doen voor vier Ohits ofOh^ts , en een Predi-

catie voor ieder Oh^t , met 10 pond voorden armen, en voor een Predi-

eatie ieder Zondag, tezamen met het onderhoud van ro. arme Ridders.

Hier over heeft men de Rechters gevraagt , hoe mea dit beft in de

Wet aanfchripen zou. Dewelke berichten, dat delanderyendic deKo-
nink had gegeven, aandat CoUegie, byeen dryvoudige pudentur eE
opdragt moft werden overgedragen. De Konink zynde cenpartyc,

de Proteéioren de Executeurs de tweede, en de Deeken en het Capittel

van Windzor dedardc. Deze moften met desKoninks eigen handon-
dertcekeqt werden j. en het grootZegel daar aan gehangen, met hand
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if^-j, en Zegels vanal de andere; dan moft menopeiie brieven vei-leenea

voor de landen , die in des Koninks Tcftament en. de dryvoudigc op-
dracht uitgedrukt. en gefondeert waren.

Ziel Miflen Maar de toeftel van deze zaak gaf een gelcgentlieid om nader on-
ondexzogt. derzoek, omtrent de wettigheid en het gebruik der ZielmüTen en

Obits tedoeny komende deze dan alzoo onder de eerfte dingen die

Gereformeert moften werden. De Heer Chriftus had dat Sacrament
ingeftelt gedaan te werden tot gedachtcnifle vanzyndood, enhct
was het alleenlijk een Sacrament voor die geene die daar deel aan
hadden: maar dat het confacrerch en Heiligen van het Sacrament
eenig nut zou toebrengen aan de doden , lehecn een zaak die niet

wel te begrijpen ware. Want zoo het zyn de gebeden der levenden,

diededooden voordeel toe brengen, 20udcndiehet zelve zoo wel
konnen doen zonder als met een MilT. Maar het volk zou de enke-

le gebeden zoo veel niet geacht j. noch zooveel daar voor betaald

hebben. Zoo datmen oordeelde de ware oorfpronk van de Ziel-r

miflen alleen te zyn , de geeft.elyke geacht en rijk te maken.

Het was waar in de eerfte Kerk , was een Commemoratie ofge-
dachtenis dergeft:orvene Heiligen, in dedagelijkfche Offerhanden

ofSacrificie, gelijkze de Con^munic ofhet Avontmaal noemen, en
defe dewelke eenige fchandaal in hun dood gegeven hadden, wier-

den voor by gegaan en niet gedacht : zoo dat voor 2i0o klein een
misdaat, als een Priefter Voogt over iemands kinderen te maken,
voor zoo veel hem zulks van zyngeeftclijke betrachtingen zou mo-
gen aftrecken, iemantsnaam tcntyden vanGyprianus voor by ge-
gaan wierd: het welke een zeer ongeproportioneerde, ofongelyke
ilraffe voor zoo kleinen mifdaad was , indien zoodanige Commemo-
ratie of gedenkinge, geoordeeld wierdvoor de gefchcidene zielen,

nut en nodig te zyn.

Doch al dat was niet in vergelykinge van de byzondere MifTe voor
henlieden, cninderdaat, inhet eerfte, niet anders als een eerfa-

me nadenkinge ea verhalinge der naam, van diegecne, die in het
gclovc geftorven waren, en zy als toen in het algemeen gelovende

,

dat'er een vcrhecrlykten tyd, van duyzent jaar opaarden zou zyn,
en dat de Heiligen zouden opftaandeeene vroeger en de andere la-

ter, om haar deel daar in te hebben, zoo baden zy in het algemeen
voor hun lachte ruft en hunfpoedige opftandinge. Maar defe ge-
beden ook meer aangemerkt beginnende te werden , gelijk alle

bygcloyigheden gewoon zyn , hebben zommige ccnige ftellingen

bedagtj
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"bedagti om de zelvéteTêchtveerdigen, zyiide dié méeninge van de ï)47.

icoo Jaren, nuinhet algemeen afgefchaft. ,En tentydenvan Augu- Tydrande
ilinus begoftmen te overleggen, dat'er waSegn ftaatvan ftraffein net ppi^omiivln

andericven, zelfs voor de goede, uic Welke zommige vroeger > zom*-
'^''^^'"'"'

mige later verloft wierden, volgens de mate van hun boeteen berouw,
dieze in dit leven getoont hadden. Maar hy zegt ons, dat het wierd

opgenomen, zonder eenige zeekcrc grond , én dat het in alles onfee-

kerware. Maar by gezichten , Droomen en Sprookjes, is het geloof

daar van zoodanig voortgezet, dat Het in het algemeen, in de naafte

eeuw hem volgende , wierd aangenomen: en dan wanneer men het

gemeene volk indrukte, dat de Heiligen voor hen baden , zoo wierd

daar ook nog toegedaan , dat'zy óók mochten* bidden voor hun afgeftor-

vene vrienden. En dit was deföndatie en ftichtinge van al dat gefnoc'

van Zielmiflert en O^/fj. : m-l :;: 'i Oiil-:ih ^^'livv v.' ?';r'^

De overleden Konink nu had gehèrtdelQn ^s'ïeffdièuieïigeloofdrdïti

dezedingdn Vëêl te beduiden hadden', hebbbide aridersföolrniaar fiechte

invloeyingen voor het Vagevuyr, gelijk hy dóór het omwerpen' Van
Kloofters , de geftorvene zielen Viad berooft van hefgenot van zoo veel

Miflen, als Voor deZelvè daarin noch zöudêa^hebb'etikonnen gedaan

werden: evenwel op zyridood fcheen hy herwerk in verzeekering te

willenftelten ; en om'téróonen<iat hy^o wel =zorg<3evoör:dc levende

als voor tJe dooden, befteldehy, dat'er niet alleen^ Mtflén en Obits

,

maarook zoo veel Predicaticn tot Windzor zmiden gedaan werden , be-

neffens een veelvoudige uitreikinge aan den Armen» Maar by deze ge-

legètf^Heit quam het }uift tepas, te onderiockén , watkragtof waar-

dy'é-^ dézedingen tevindën Wai^e. ' Maat-de Eerftbiffchopzagklaar-

lijk^t de'Hèet Gancelier grootc hinderingèn tot ieder beweginge daar

roe 2roü by brengen , 200men verder veranderinge zou willen maken.

Vóbthet welkehy , en die van zynen aanhang altoos in den mond had-

den , dat hun laatft overleden Konink , niet^Ueen de geleerde maar ook
iöGóddelyke dingen degeocfentftePrins v-dn dé geheele wereld was ge-

^etftjjXwantde vldjeryen hielden met zijn Wven niét óp
mè'^erftén'minftcrtbétaamde,dé dingen te behouden in zodanigen ftaat j

alshy dezelve gelaten hadde, tot dat-de tegenwoordige Konink voljarig

zou zyn.'En di'rlcheen bok alzöo nodig op Cónfideratien en aanmerking

gen van Staat, want veranderingen in den Gods dienft, zouden ook
beroerten en onordere ondethét völW koiinéh vëi^öorfeken , het welk
2^,^ls^ètrouwe uitvoerders haddéh-^e^èrhbederf. - J"-'?;

»

'- 'S ? -
'^ '

'
> - •

;Maar hier op wierd gearitwoort; dat gelyk bun-vbiDi-gafatf<Je'^Kótónk
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1547

Pairs g€-

1547.

DeKo-
nlnk ge-
kroont.

iO. Feh,

iHtfteekcndcgelcertM^as'Cwantfoo deecn als -de andere asnhasg j^uim*

ftreekhem dood zoo wel als levende) zoo was het ook dat hy bcflooterv

had , groote veranderingen te maken , zelfs in overleggen gew^eü p.

om van de Mis een Avontoiaal te maken : het ftond dan aan haar, cea

zaak van zulk een gevolg niet te verwaarloozen , als hangende de zalig-

heid van hun aller zielen daaraan, maar dezelve aanftonts ter hand ne-

men . Maar de Cancclier gaf wel haaft groot voordeel aan zyn vyan-

dcn, tegeng zich zelvcn, die maar uit waren , om van eenige mif-

ll^.daar hy. in mocht vervallen, hun voordeel te trecken, en zich te

dienen.

; Zynde des Koninks uitvaart volbracht, wierd order geflelt tot het

maken van Pairs. De Proteélor moft Hartog van Somerzet, de Graaf

van Eflex moft Marquis van Northampton, de BurggraafLifle Gravc
van Warwijk , de Heer Wriotheflei Graafvan Southampton zyn» be-

halven de.nieuwcbcyorderingyande'LofdsSeimour, fÜch. Willoug-

by, van Parham en Sheffield, de reft zoo het fcheen zich verfchoo-

nendeenexcufèrende van nieuwe Staten aan te neemcn : gelyk als bleek

uit dé verklaringevan Paget, datveelvandie geene, djc de voorige

Koninkmct aicuwecettyt^len had WiUen voorzien, dèzcJv^gcw^erE
haddeni— " •.• ' r' a-/" :

': •'{ ntisr'-^r "

.

:' ]. _ o,- '-•••..-'rj : h >[.>-
,

Op den 20 van February^^ynde Zondag , wi^r^de Konink gekroont

door den Eerftbiflchop van Canterbury ^ nö 'dé plechtigheden daar om-
trent beraamt,, dienende de Proteól'or da^r in als Heer Steward ofStad;-

houder, de Marquis van Dorfetals^HeerCenflabel, ende Graaf van

A rundel als GraafMarfchalk door den Proteóbr geftelt. Een gemeen
pardonwierd ook naar gewoonte veckondigt, uitdeweöce de Hartog
van Norfolk-, de Cardinaal Pole eneenigc andere uitgefloten warenj.

Deeerfteverhandeling van belang na de krooning was de val van den

Heer Cancelier. „ Dewelke beflooten hebbende , zich zelven geheel

„ tot zaken van Staat te begeven , had opden iSaevanFebruary, het

3, groote Zegel aan een Conjmiüie' gehangen , zynde gedirigeert en ge-

iji geven dan den. Ridder Richard Souriïwd, Meefter van de Rollen,

,^- Johan Trcgonnel Siehiltkriaap Meeftcr van de Cancelary , en Johaa

3, Oliver en Antony Bellazis, Klerken Meefters van de Cancelary.

,, Behelztónde datde HeerGancelier, zynde zoo zeeronlcdig in iaken

„ van Staat , dat zy niet kondep wachten de rechtzaken in het Hof van

«,d(5 Caijcelary by tewponei?. Deze dry Meffters ,- ofanders twee van

„ de zelve, gemachtigt wierden , des;zelven Heer Cancelier^ ampt iji

i^ dat Hoi^waar te nemen > op £o»aropeie en yolHageawj^e»^ f als ofhj
'

"' zelve
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.„-2clve tegenwoordig ware ; alleenlijk mofl; hun befluiten by den Can- if^V
-,j celier werden gebragtom doorhem onderteekent te werden ,- eer zy

*i
geregiftreertengeenrolleert wierden.

Ditzyndc gefchied zonder eenigeorderevanden HeerProteftoren

de andere executeurs, wierd geoordeeld een zeer groote Uatdunkentheid

in den Heer Cancclicr te zyn , zoodanig de raagt , die hem de Wetten in,

handcfi hadden gegeven , aan andere over te dragen.

; De Perzoofjen , hier toe by hem verkoozen , vermeerderden de Mis-

.daad, zyndc twee van de zelve Canoniften, zoo dat de Rechtgelccrdc

iti *t gemeen , op de zelve zagen als voorzetters van hoogc en quade ge-

volgen. -En deze zyade voorts aangemoedigt doorde2e, die de befte

rienden van den Cancelier niet waren. Hebben deze by verïoekfchrift

aan den Raad geklaagt, over de quade gevolgen van zoodanige com-
miffieen aanbevelinge, metaanwyfingevan de vrees daar al de leerlin-

gen in de Rechten in waren, voor een merkelijke verandering , die-

nen omtrent al de wetten van Engeland aldus voor hebben mocht.

De Raad had goede kennifle datzy geen ordere met al tot het uytge-

ven van zoodanige aanbevelinge, aan den Heer Cancelier hadden gege-

ven; zy dan aendendiena.de rechters, met aanbevelingegezeideCom-
miflie en het verzoek daarover aan hen gedaan, wel te onderzoeken.-

Dewelke hun gevoelen daar over in het laatftevanFebruary geüytheb- Feb, aS.

ben : namenilyk dat de Heer Canceliernict vermogt zonder "Wargant
ofordere van den Raad zyn Zegel aan zulks te fteeken, en dat met zulks

t^ doen, hy, volgens de gemeene wetten zyn plaats voor den Ko-
nink verbeurt hadde^ zynde daar en boven onderworpen arreft vange-,
vangenis, naar des-Koninks welgevallen. Dit bleefzoo teilapen tot^
op den 6 van de Maant Maart, wanneer de antwoord der Rechteren

^^''^^'^^

voorden Raad gebracht zynde, geteekent met hun aller hand, zyin
een overleg traden , hoe vcrr ' het zeiv? behoorde geftraft te werden.

De Heer Cancelier nam dit zeer hoog, en gelijk hy veel dreigemen-
ten tegens die gecne die tegens hem verzocht , en de Rechters die tegens

hem gevonniit hadden, gebruikt bad, zoodroeghyzig ook op een on-
hebbelijke wij ze tegens den HeerProteftor, zeggende hem dat h}^ zijn

plaats bezat, üit een beeter macht, als hy de zyne. Dat de voorige

Konink zyndegeauthorizeert en bemachtigt by een a<9:e van het Parle-

ment , hem niet alleen Cancelier , maar ook een van de beftierders van
het Koninkrijk gemaakt hadde, gedurende des Koninks zyns Zoons
oaderjarigheid,hebbcnde door zyn Uiterfte wil, niemant van hun macht
,ayer de apdcre gegeven , om hem naar hun eigen wil en goetvindea

}l. Deel P buitea
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fj47» buiten boord te werpen. En derhalven mochten zy de Commiffie ver-

klaren nul en van geender waarden , zoo als zy wilden , en dat wilde hy
toeftaan^ maar 7.y vermochten hem, om zulk een dwaling van zyn
ampt niet zetten , noch zyn gedeelte in de heerfchappy benemen.

Hierop wierd geantwoord, dat volgens des Koninks uiterftc wil-

Te, zy, of: het meefVe gedeelte van hen, de beftieringe in handen

hadden , tot dat de Konink voljarig zou zyn : en dat die ieder in het

byzonder van hen lieden hen de reft in het gemeen onderworpen

ftelde. Dat anderzints indien iemand van hen lieden, tot wederfpan-

nigheid mocht komen te vervallen, en echter meenen niet aantaflelijk

te zyn, noch van de andere uit de beftiering te konnengeftelt werden i

én derhalven wierd verftaan, dat ieder van hen in het by zonder, onder

het grootlle gedeelte moft ftaan. Hier op wierd de Cancelier ver-

zocht te toonen wat ordere hy hadde, om te doen het geene hy ge-

daan hadde : deze zijnde nu verzet van het geene hy zijn vaftigheit

meende te zyn , antwoorde hy voor zich zelven , dat hy geen order

hadde , maar dagt uit kragt van zyn ampt hetzelve te mogen doen j

had zulks niet ter kwader meninge gedaan , en onderwierp hem derhal-

ven onder des Koninks genade, en de gunftige inzichten vanden Heer
Proteóloren denRaad, biddende dat in aanmerkinge vanzyn voorige

dienftén, hy zyn ampt mocht afleggen, met zoo weinig verkleining

als mooglijk ware , en wat zyn gevangenis aangaat , datfe daar omtrent

matigheid geliefden te gebruiken. En zoo wierd hy gedaan vertreckcn.

„De Raden (gelijk iu het Raads boek gefchreven flaat) overleg-

„gende in hun gewiffe de verfcheidene zyne mishandelingen in zyn

„ampt, tot gróót nadeel en verval der gemcene wetten, en het groot'

„nadeel, dat zou konnen gewrocht worden , door de Zegels ; blyven-

„ de in de handen van zulk een ftout en laatdunkend mcnfehe , die zon-

„der ordere de zelve aan zulke Commiffien konde hangen, als hem
„ mocht believen , quamen over een , dat hem de Zegels zouden afge-

5, nomen, en hy uit zijn ampt zou gezet werden , en vorders geconfineert

,,en verzeekert werden, als naderhand zou goet gevonden werden.

5, Alleenlijk verfchoondefe hem nu van gevankenis,

Hy danzynde binnen geroepen, en gehoort alles dathy konde in

krengen, tot zyn verfchooninge, oordeelden de Raden dezelve van
zulk een belang niet tezyn, dat die hen konde bewegen van befluyt te

veranderen. Derhalven wierd het vonnis uytgefprooken. Dat hy
ieude blyven in de Raad- kamer en vertrek, totdat de Predikatie zou
gedaan zyn, dat dan hy zoude te huys gaan met het Zegel , naar Ely

huis 4
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huis , de plaats van zyn verblyf, maar dat naar het middagmaal de Lord ^^^f^

en Heer Seymour , de Ridder Antony Brovvn , en North, aan hem
zouden gezonden werden , en dat hy het Zegel in hun handen zou over-

leveren, en van dien tydaf vanzyn ampt zou berooft blyven, ooi? in

7.y,n huis gcconfineert, en beAooten blyven j tot believen, en beta-

len hetgeenehemopgelegt zoude werden: alle het welke hy zich on-

derwierp , erkehnenue de gerechtigheyd van hun vonnis.

Des anderen daags wierd het Zegel in handen van den Lord St. Johns canceiieï

geftelt, tordatzyomtrenteen bequaamman , tor dat ampt, zich on- ^^s"^"^»

derlinge verdragen zouden, blyvendehet zelve by hem eenige maan-

den lang. Op den volgenden dag wierd ookaan hem gezonden om
hem het Koninklijk Teftamcnt, bet geene hem gegeven wasjom onder

het groot Zegel te bekrachtigen, aftecyfchen: enf^eordonoeert dat

het zelve in de Schatkamer van de Bxohe^uer , oi WifTelbank , zou be-

\taart werden , en de Graaf van Southafnpton bleefalzoo in oewarin-

g«j, rot uen 19 van Juny, wanneer hy quam tot eén erkexitenis van

4000 ponden te betalen, zoo als men hem zoude opleggen, en daarop

wierd hy Vin 2,yn gevangenis ontflagen.

Maar in dit gantfche vonn js wierd geen. gewag gemaakt van het ver-

beuren vanxyn Executeurfchap, wegens deUiterfte wille , van den

•iaatften Konink, en de tegenwoordige beftiermgevau het Rijk; maar
hl aanmerkiage , dat hy 'u\ die vertrouwing en bediening was geftelt,

als zyndeHeer Cancelier, zoo deed ook het afiètten van hem uyt dat

ampt, by gevolge het zelve met hem omtrent het ander j ofmiflchien

omdatzy niet genegen waren iets tedoen, het welk des KoninksTe-
ftamentineeniger maniereji mocht fcbynea te veranderen. £n daar-

om met hem te houden onder de vrc,z« van een.ftrenger bewaring , heb-

ben zy eerder hem willen verbinden afwezendere zyn , en zich ftilen

geruft te houden, als door eenige uytfpraak hem uit te fluyten uyt
zyn gedeelte van die bedieninge. Het welke ik te eerder gedreven

worde te gelovpn, omdat ik hem hier na bevinde weder in den Raad
gebracht , .zondereenige byzondere order daartoe gegeven , foodat hy
fchijnt daar ingekomen tezyn^ eerder uit kracht van zyn voorgaande

vecht, als opeen nieuwe verkiefingcpmtrenthera gedaan. ;

Aldus is de Heer Cancelier gevallen, en in hem verloos de Paapfche

aanhang hun voornaam fteunzel, en deProreélor zynmeeftc na yve-

rende tegenfti'ever. De le^erzai deCommiifie met her gevoelen van ^'^"'^

de rechters daarrover vinden , in de C9lle<5lie ofverzameling hier ach-

ter , «it de welke hy te bejijjamer zal -sien , van deze proceduren , om-
D z trent.
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I f47- trent hem gehouden re oorcleelen , dewelke waren kort en ftreng , voF-

gens het gebruik van den geheimen Raad , en zonder de gemeene plech^

tigheden van ordinaire rechtsplegingen. Maar het gezag van den Raad
quam tot zulk een hoogte , door een aÓte daar hier voor in het voorige

Deel gewag van gemaakt is : door de welke zy volkomentlijk tot zaken

van diergelijke nature gemaehtigt wierden.

Maar het geeneeenige dagen daar na voorviel , maakte meer opfpraak

hier omtrent, nademaalde Proteftor, die tot hier en toe, alleen zyn
ampt by verkiezinge van de andere bekleed had, en dat onder groore

bepalingen, nu beflootenhad hetzelve tehebben by patenten opene

Troteaot brievcn, tot het welke de voorige Cancelier altoos onwillig was ge-
houdzijn weeft, te verftaan. De voorwendinge daar ontrent was, datde bui-

Tat'enr. tenlandfche Gezanten, voornamentlijk die van Vrankpijk verzochten

voldaan te wezen omtrentzyn macht , en hoe verre zy met hem moch-

ten handelen , en vaft ftaan , op de beloften en verzeekeringcn dewcll^e

hy hen dede. De Prote6lor dan en de Raad hebben op den i ^ van

Maart den Koninkdoen bygefchrift verzoeken dat zy zouden mogen-

handelen by een Comraiffie onder het groote Zegel , het welke hen

mocht gerechtigen en bemachtigen in het gecne zy hadden re doen , en

dit moft gedaan werden , in dezer manier. De Konink en de Lords ^ of

Heeren, zouden de ordere daar van ondertcckenen. Waar op de Heer
St. Johan (dewelke hoewel hy de bewaringe van het groote Zegel hadd*?,

evenwel niet tot Zegel-bewaarder was geftelt noch gemagtigt om zaken

in rechte te hooren) het Zegel daar aan zoude fteeken. Het Origineel van

defeWarrant ofordere,fou in handen van de Pi'otedor berut1:en,ende aB-

ichriften daar van aan buitenlandfe bedienden behandigt werden. Onder
defè ordrezettede Ridder Thomas Gheyuey zyn hand,by wat gezag kan

ik niet klaarlijk genoeg zien i nademaalhy geen van dé Executeurs was.

„By dezeCoramiffic (in de Verzamelingen-te vinden) ftaat alzoo>:

dTd/. Nö.6'. j,dat de Konink zynde onderjarig, was verzocht door verfchcidene

„van de Edelen en Kerke-voogden en Prelaten, van het Koninkrijk,

„tenoemenen te Anthorizeren een boven al de andere, omdelaftdör

„beftieringe van het Rijk te dragen , nevens de beftiéringe van zyn

„ perzoon , waar over hy voorheen by woorden en monde , zyn Oom
,,alsProte(fioren beftierdervanzyn perzoon aangeftelt had j maar tot

„een volkomenderverklaringe van het zelfde, zoo was het dat hy nu ra-

„ tificeerde en approbeerde , al het geene dezelve zedert die aanèellinge

s, hadde gedaan, en hem ftelde tot beftierder van zyn perzoon en Pro-

3>tc6ior van zyn Koninkrijk ^ tot dat hy de volle 1 8 Jaren onderdonas
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,, 20U bereikt hebben ,
gevende hem het yolle gezag , dat tot dat ampc

3) zou mogen behooren, doende in iedere zaak, als hy volgens zyn

, j wijsheid zou oordeelen te behooren en te fkekken tot eere , welftand

„en voorfpoet van den Konink en de Koninkrijken. Dat hy vor-

,,ders mach werden voorzien, meteen Raad, totzynhulpenbyftant.

„Soodedehyby goetvinden van zyn Oom en andere Prelaten en wijze

„ mannen, aanneminge van deze volgende perzoonen,tot zyn Raden, als

„deEerftbiffchopvanCanterbury , de Heer ofLordSt. John Prefidenr,

„de Lord Ruflel Heerbyzonder Zegelbswaarder , den Marquis van
„Northampton, de Graven van Warwik en Arundcl, de Lord Sei-

„mour, de Biflchopvan Durefmc, de LordRich. de Ridders Tho-
„masCheinei, Johan Gage, Antony Brown, Antony Wingficldr

„Willem Paget , Willem Peter, Rampen Hadier, Johan Baker»

„Do(9:or Wottan, de Ridders Antony Dènny, Willem Herbert,

„ Eduard North. Ed; Montaguc, Ed: Wotton, Edmund Pekham,

„ Thomas Bromley en Rylcard South wel. Gevende den ProteiSlor macht
„zulke andere beampten alshemdienftig zouden dunken te beëdigen:

,} en dat hy met zco vecle van den Raad als by nut zoude oordeelen

,

3, mocht annullercnjVernietigen en veranderen wat zy dienftig oordcel-

„dcn, verbindende den Raad j^ alleenlijk tedoen volgens zyn Raad en
„goetvindeR.

Aldus dan was de Proteéïor ten vollen in gezag vaft geftelt , en niet

meer onder cenigen dwang van zyn mede uitvoerders, die nu onder de

andere Raden vermengt waren > welke laatfte volgens des voorigen Ko-
ninksuyterfte wil alleenlijk moften beradigt werden , wanneer de zaak

zulks vereifchte. Maar gelijk hy dezelve vernederde, tot een gelijk-

heid met de andere Raden , zoo verband hy de andere die voor heen on-

der dezelve waren, met dezelve eenpariglljk tot hundeelgcnootfchap

in de beftieringetc brengen. Hy had ook zich zelven een zeer hooge

macht over ben verkregen , nademaal zy niets (zonder zijn toeftan r,

konden te wege brengen , maar hy was alleenig gehouden zoo veel van

dezelve tot zich te roepen, als hem dienftig dagt, zonder ook gedwon-

gen te zijn, naar hun raad te leven, maar bekleetzynde meteen vol-

le Koninklijke macht : en in zyn hand hebbende te verbinden wien hy
wilde, en zijn aanhang altyd grooter konnende maken , met in den

Raad te roepen die geenedie hydaar toe zou willen geroepen hebben.

Hoe verre dit wettig mocht zijn, Zal ik niet onderzoeken. Immers

het was. zeekerlijk tegens des Konink Hendriks Uiterfte wil, en dat

laoch gemaakt door eenaóle van het Parlement, dewelke hem macht
D j gaÊ
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gafde kroon en de beftieringe van dezelve te bepalen nazyn eigeia

believen.

Deze Commiflie die 'de gantfche beftiering gedurende des Ko-
ninks minderjarigheid verzette, fchijntgeen andere voorlpraak te

kennen hebben, als dat ze gemaakt is, met tocftant van hctgrootfte

gedeelte van de Executeurs, en voor zoo veel aandcuiterfte wille

afliangende is, dewelke de beftieringe hen of het meerder gedeelte

van hen oplegt.

Alle deze dingen hébbe ik te breder verhandelt, om dat geen van

onze gefchieht-fchryvers, van decerfte beftelüngvan deregecringe,

gedurende dezen Staat, gewag hebben gemaakt, en zynde onkundii/

van de waregefchapentheid daarvan, hebben zygroote mifflagcn

begaan , en ik hebbende verkregen door gunft van dien naarftigcn

verzamelaar der handelingen van deze tijd Mr. Rufhworth , hetoor-

fpronkclijkc Raad-boek, voor de twee eerftejaren , van deze rcge-

ringc ,' hadde ik zceker gezag" daar in , om naar te volgen , zynde de

beftcltheid van dat boek, boven cc:nige andere zaken, die ik in al

onze vcrhandelingehebbe gevonden. "Want op ieder Raads-ver-

gadcringe, hebben de daar over gewecft hebbende geheime Raden
hun hand onder de aden geftelt , oordeelende zulk een grootc voor-

zorge ten hoogften nodig, terwijl de Konink onderjarig was. En
daarom hebbe ik dit een Boek vantcgrooten gevolg geacht tezyn

,

als te beruften in handen van een gemeen man. Hebbende dan de

eigenaar mydaar een vereering van gedaan, hebbe ik het zelve aan

die Edelen en deugtzamen Ridder Johan Nicolaas, en Klerk van
den Raad, ter hand geftelt, omonder de reft van hunne boeken be-

ftiatd«za- "waart te werden. Hebbende nualzooden lezer een klaar befchou-

icenin wcn van de ftaat van het Hof gegeven , zal ik my nu keeren tot de
Duytfland.

^^j^^j^ dewelke Onder haar aanmerkinge waren. Het eerfte dat hen
voorgebracht wierd raakte de ftaat van Duitfland. Francois Bur-
gart Cancelier vanden Hartögvan Saxen, met andere bedienden

van andere Vorften en Steden van het Rijk , wierden naar Engeland,

op het bericht van Konink Hendriks overlyden , overgezonden

,

om van dezen nieuwen Konink byftand, tegens den Keizer, met
"wien zy in Oorlog waren , te verzoeken. Inorderevan dezezakete
verhandelen, en om een bezette reekcninge van onze beradingein
belang van Buytenlandfche zaken te geven, zijnde voornamcndijjk
zaken die de Godsdienft aangingen , zal ik een kort vcrtoóg'van den
iiaat van Duitfland tè dezer tyd doen.

De
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De Keizer hebbende een beflag van eenalgemeeneMonarchyge- islj,

maakt, floeg te gelijk de gclchillen omtrent de Godsdicnft in Duyts-

landaanj als een goed dekmantel van het geene hy in zyn hart

droeg, de fchoone fchijn van Ketteryen te fl:raffen,en den Roomfchen
Godsdienft te befchermen gebruikende. Maarecrhy ditbefiuitop 1551.

de been gebracht had , had hy te wcge gebracht dat zyn broeder J^^- ^^^

Roomfch Konink verkoozcn was geworden , en zoo tot zyn opvol- Fcrdinand

ger in het Keizerrijk geftelt wierd. Om het welke te doenhy ge- Koniak!'*

nocgzaam gedwongen was, zijnde genootzaaktvecl inSpangie en

andere zyn erfgoederen te zijn, en zoo jong dat hy nog zulke diepe

beradingen niet aannam , als hy naderhand wel heeft gedaan. Maar
zijn Oorlogen in Italië ftelden hcmdikmaalsin ongenoegen met den
Paus, en zijnde ook in al zyn bewegingen opgepaft door Francois ^
den eerden Konink van Vrankrijk , en Hendrik de achtfte van Enge-
land, ook deGrooten Turkverfcheidenc malen in Hongaryen en

Duitfland inboorende, wierd hy gedwongen met de Vorftcn van
Duitfland veel gcfchillen uit te ftaan , dewelke door de gezeide twee

grooteKroonenaangemoedigt, een verbond tot hun onderlinge be-

icherminge aanvingen, en ophet laatfte vanhet Jaar i
5 44. op den

Rijksdag tot Spiers, de Keizer zijnde ingewickelt in Oorlog, te 1544.
gelijk met Vrankrijk en met denTurk, was, 200 om Duitfland te i<^. ^eb.

verzeekeren, alsomgeldvandeVorften te trccken, williggenocg Rijksdag

het Edi(5t , aldaar opgeftelt , in te willigen j het welke inhield , dat, langlvlL^

tot rer tijd toe in Duitfland een vrye Concilie zou gehouden werden ,
g^»-

of zulk een vergaderingc aangeflelt, in de welke de zaken van den
Godsdienfi: mochten werden vafl geftelt , eenalgemeene vrede zou
gehouden , en niemand om het ftuk van den Godsdienft gequelt zou
werden, ftaande de vrye oefeningvan beide de Religiën zoolange
toe j en alles tot daar en toe in den ftaat , in de welke het was , zullen-

de blyven. Ook mofte het Keizerlijk Kamer-gerecht tot Spiers ver-

andert werden; want de Rechters in het zelve meeft Rooms gezint

zijnde, waren daar menigte vanProceflendie aan het vervolg van
gecftelijke tegens Protcftantlche Princcn hingen , die dezelve uit

hun landen en bezittingen gedreven hadden , van welke Rechters
deze geen grootegunft te wachten hadden. Al deze rechtplegin-

gen bleven nu opgehouden, endeKamcrftondmct nieuwe Rech-
ters weder opgevult te werden ; die hen meerder gunft of billikheid

zouden toonen.

2y dit alles verkreggn hebbende, fchooten vrywilliglijk dapper

geld
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•iS47' peld uit tot de Oorlogen in de welke de Keizer als toen ingewikkek

, j^^j^^ fcheen. Dte hebbende dit geld weg , maakte terftont vrede, zoo met
maiktvrc- Vrankrijk als met den grooten Heer, en beiloot zijn wapenen zelfii

vraïrijk. "aar het Rijk te wenden , en dat geld dat zy hem gegeven hadden tege-

ir±e. bruiken, om hun vryheit aan te taften, en deVorften ^elveonder de

O&oh. knie te krijgen. Hier op treed hy in handeling met den Paus, teneia-
vrcdcmccjjg Jjt'er een Concilie tot Trenten zoubefchrcven werden, het welke

zich te onderwerpen, hy de Princenzou verzoeken ; maar indien z.y

zulks weigerden te doen, zoudehy hen met den Oorlog aan taften. De
Paus zou hem met i oooo mannen byfpringen , behalven fwarefchat-

tingenopdeGeeftelijkengelegt, daar hy lichtelijk toe verftond. Maar
de Keizer wel wetende, dat indien de Godsdienft bekent wierd de grond

van dien Oorlog te zijn, al de Proteftanten zich tegens hem zoudea

verbinden (maakende de zelve het grootfte getal in het Rijk uit) be-

floot dezelve onder malkander te verdeden ^ en iets anders als her ftuk

van den Godsdienfi: , akhet ouderwcrpzel van den Oorlog , voor te

wenden.

Daar waren toen ter tijd vier'Keurvorften van die Godsdienfl:. D«
Paltsgtaven , de Hertog van Saxen , de Marquis van Brandenburg,

en de Eerftbiflchop van Keulen,bchalven de Landgrave van Heflen,den

Hartogvan Wittenburg, en eenige weinige minder Vorften enmeeiè

«1de Steden van het Rijk. Bohemenendeanderecrflanden, hetHuis
van Ooftenrijk,waren mede in het algemeen van de zelve Godsdienft. De
Noortfche Koningen en Switzerfche Cantons waren vaftelijk met de

zelve vereenigt. Beide de Krooncn Engeland en Vrankrijk waren van

gelijken overeenkomende in belang, om hen tegens het huis van Oo-
ftenrijk het hoofd op te houden. Maar de Keizer kreeg Vrankrijk en

Engelandaan het Oorlogen tegens malkander: zoo dat hy nu de handen

ruim had om zijn deffeinen en voornemens tegens het.Rijk voort te zet-

ten. In het welke écnige Vorften zeer oud zijnde, alsdePaltsgravcen

Herman Biflchop van Keulen , andere van zachte en ftilie zinnen, als

de Marquis van Brandenburg j en andere weder milhoegten ftaatzug-

tig , als Hartog Maurits vari Saxen en de Broeders van Brandenburg , hy
in der daad geen van den eerften rang had , als den Hartog van Saxen , en
den Land Graafvan Heffen, om hem fpel te maken, die beide groote

-Veld-Overfte en Capiteinen, maar zoo verfcheiden van aart waren,
dat waar zy beide in gelij k gezag mochten ftaan

, geen groote hoop van
^oed gevolg kon genomen werden. De eerfte was een Prins van de befte

^eftekenis, als een van zijn tijd, hvwasoprechtelijkGodsdienftig, .en
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venman zich zelven zoozeer gelijk, alsieiiiand die leefde, noit ver^ ^547»

hovecrdigtdcqr voorfpoet, noch verflagen door tegenfpoet. Hy had

groote bequaambeden,^ maar was wat lankzaam in zijn bcfluit. De
Land-G raat- aan de andere zyde , had meer Vuur, was wackcrder, en van

een ongeruften aard en haaftig , op de welkc<Jc toevallen van het leven

,

een zeer diepen indrukraaakten.

t. "Wanneerde Keizer zyn voornemen nu begoft in het werk te ftcllen

;

<kPausna-yverig en afgunftig over ^yn grootheid zijnde, en genegen

ojn hem in eefi lang^c/imoeielijken Oorlog in te wickelen ; maakte de

heimelijke beiluiten van hun verbond openbaar, en opende het Concilie

vjHi Trentenin November 1545 , alwaar cenige weinige Biffchoppen

en Abten, met zijn Legaten en Gezanten, die over hen 't gezag had-

den, aan namen die Heerlijken Tytul van het Heilige Concilium

Oecononjicum, AlbeftellendeConciiium,datdeCatholijkeKerk ver-

beelde , terwijl het -met zulke loome Ichreden voortging , alshen van

Romen voorgeftclt wierd^ 411 de verhandelinge der ftucken van den

Qodscienll, dewellce waren, gelijk het hen beliefde te zeggen, hen

by ;Godsgeieerden uirgelegr. Voor het meefce gedeelte Papen zijn-

de, die de zeer ongeleerde BiflTchoppeii , met hun verwarde fpecula-

tien (daarzezich in dejchoolen in oefenden , alwaar harde en Barbarifche

woorden de mceftedienft deden, qra eenige dingen, die nieit bequaam

waren in open wezen ten toon geftelt te wer^n , te verbergen) een rad

voorde oogen draaiden.

De Keizer hebbende -genoeg gedaan omtrent zijn befluit, dat een

Concilie in Duitfland geopent wierd, poogdede leden daar van maar
te houden buiten befluitvan eenige vaö:epoin<2:en vandenGodsdienft,.

dringende hen alleenlijk aan, om eenige misbedrijven omtrent de re-

geringe van de Kerkte onderzoeken, dewelke gelegent heid gegeven

hadden , tot verwydering van zoo vpele van de Stoel van Romen en de

Geeftelijkbeid.
;.

':!"..

Daar waren ook verlcheidene wijze en, gekerde Prelaten , voorna-

mentlijk pitSpangie, die aldaar quariien metvoliehoop vandeze mis-

bedryven gereddert ïc zien. Eenige van.dezelve hadden waargenomen

,

dat totallen tyden ketteryen en fcheuringen , hun opkomft verichuldigc

waren, pan de. Schandalen., onkunde en onachtzaamheid van de Gee-
ftelijkheid , welke dingen de Leeken een quaadgevoelen van dezelve in

blazen f en de?eiye heweegen beide in.neiginge en belang. De zulke

als.zifih tegens d.e.zelve {lellen , te omheI;z.en , en derhalven begeerden

ly verfcheideneBêderffeniflen uitgeworpen, te hebben. Ook waarge-

lï. Deel. E noroea
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ïj'47« nomen hebbende dat het afzijn der BiflTchoppen , uit hun Bisdommens

een voorname oorzaak van al dezequaden te achten was, poogden zy

te bearbeiden , dat der zelver verblijf en rezidenrie in hun Bisdom-

men verklaart mocht werden , van een Goddelijk regt JiirisDivIni

te zijn, zoekende de magt van het Pausdom daardoor wat te vermin-

deren (dewelke tot zulk een hoogte was opgegróeit , dat ?;y nu genoeg-

zaam flaven van dien Stoel waren geworden, van de welke zy gefchat

en gelchoren wierden, naar het den zeiven goet dagt, zijnde ook de

zorge over hun Bisdommen hen zoo afgedrongen, uit hun handen,

door een deel vry gefielde Priefters) enalzoo de Biflchoppelijke macht

weder te brengen in haar oude gezag, enzooaldeze indrachten, af te

fnyden, dewelke de Roomlchc Stoel op hen had gemaakt , eerftelijk

door loos bedrog, bet welke dezelve voorts heeft gezocht ftaande te

houden door geweld : maarhetHofvan Rome ftond re veel door alle re-

formatie te verliezen, eneenigeCardinalen verklaarden opentlijk, dat

ieder reformatie de Ketters groot voordeel gaf ; als zijnde een belydin-

ge dat de Kerk gedwaalt had, en dat deze dingen daar men zoo over

fchreeude , de fterkfte Zenuwen van het Pausdom waren ; dewelke een-

maal afgefneden zijnde , moft aoodwendiglijk de grootheid van dat Hof,

ter neder ftorren , en daarom ftonden zyal die bewegingen tegen, en

wilden liever de leerlfucken van den Godsdienfl vaft geftelt zien.

En alhoewel zich te ftellentegens eenbefluit, vandeBifTchoppenin

hun Bisdommen te houden, zoogroflijkaanftotende was, dat zy zel-

ve het zich moften fchamen, echter zochten zy de grootheid van het

Hofvalt teftellen, met eenZaho van des Paus voorrechten en waar-
"• digheidinhettoeftaanvandtfpenzatienenvrygevingcn.

Deze wijze van Procederen en handelen tot Trenten ontdekte ge-

noegzaam wat'er van dat Concilie te verwachten ware ,• en alar-

meerde tegelijk al de Proteftanten , om tedenken wat hen te doen ftond,

indien bende Keizer wilde onderftaante dwingen om debefluiten van

zulk een vergaderinge zich te onderwerpen , van de welke diegene die

zy Ketters noemden , weinig konden verwachten, nademaal de Kei-

zer zelve zoo veel aldaar niet vermocht, als uitftellingen endelayente

verkrijgen of te verhinderen i of denvoorgank tegevcn, aan deftoflfe

an tucht , en Difcipline , voor de punében of ftucken van leeringe

en Geloofszaken.
Un, I s^6. De Proteftanten dan komen tot Frankfort by een , en maken Raads-

gidetentot " crgadetingevoorhun gemeene veiligheid , ingevalle iemantvanhen,
fiinkfort. omtrent zaken van den Godsdicnft eenigen aanftoot quam te lijden

:

voor»
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vobrnaraentlijk tot bewaring en befcherming van den Ecrft Biffchop iJ47*

van Keulen , welke de Paus tot Romen had gedaagt over Ketlerye.

Sy fchrcven aan de bedienden van den Keizer , dat zy van alle kanten

onderricht wierden , dat de Keizer groote Oorlogs macht op de beert

bracht, en een Oorlog tegens hen voorgenomen haddc, daar zy by

het Edi6t van Spiers meenden zeekeren veilig te zijn , begeerende niets

anders als de beveiliging daarvan, en het reglement van de Keizerlijke

Kamer aldaar, gelijk als beflooren was. Zijnde vorderseen ontmoeting

tuffchen den Keizer en den Landgraafvoorgeftcit, zo is de Landgraaftot

Spiers by hem gekomen, alwaar de Keizer tegens hem loochende eenig

voornemen van te Oorlogen tehebbcn, gelijkde andere hem re laft lei-

de: alleenlijk zeidehy, met groote moeiten een Concilie in Duitfland

te wegc gebracht, en hoopte dcrhalven, dat zy zich aan het zelve zou-

den gedragen en onderwerpen. Maar naeenige vertuigingen en klag-

ten van wederzyden is de Landgrave weder vertrocken , zijnde onder*-

tLiflchen de zaak genoeg voor den dag , hoewel de Keizer het even zeer

loochende, en verklaarde, dat hy over hetftuk van den Godsdienft

geen Oorlog zou zoeken te voeren ^ maar wel tegens de verftoorders van

de vrede en ruft van hetRoomfch Keizerrijk. Door deze middel ver-

oorzaakt hyden Paltsgravegeen ofweinig onderftand toe te brengen

,

by de andere Princen. De Marquis van Brandenburg was aan de ande-

re zyde jaloers op de grootheit van den Hartog van Saxen , en bleef al-

zooin heteerfte onzydig, maar verklaarde daarna opentlijk voor dei»

Keizer. Maar Maurits, een naar bloedverwant van den Hartog van Sa-

xen, die door middel van dieazelvenineenbraaf Prinsdom was gezer,

(het welke hem zijn Oom George gelaten had , op voorwaarden van Pa-

pift te werden , daar hy zonder dat evenwel ingeftclt wierd) wierd van

den Keizer gebruikt, als een bequaam werktuig om zijn einde te helpen

bearbeiden. Aan dezen dede hy beloften van het Keurvorftcndom

,

en van de heerfchappyen die daar toe behoorden , indien hy hem in den

Oorlog tegens zijn bloedverwant , den regenwoordigen Keurvorft wil-

de byftaan, gevendehem verzeekcringe onder zijn hand en Zegel, dat

hy geen verandering in den Godsdienft zou zoeken te maken , maar de

Vorftcnvan de Augsburgfche belijdenis de vryeoeftening van hunnes
Godsdienft laten ; en alzoo wift de Keizer den Hartog van Saxen en deR

Landgraafvan de reft af te zonderen j makende looflijk zyn reekcning

,

dat indien hy hen eens onder de knie kreeg , de reft lichtelijk volgen zou.

Hynaraeenige andere gefchillen regens hen op, als dat vanden Hartog

van Brunswijk, dewelke in een Oorlog metzijanageburen begonnen,

E 2 gevan-
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«547.

1546.

Juny.
©e Keur-
vorftcn
Landgiave
wapenen

gevangen was, en zijn landen door den Landgrave in bezetting geno-
men. Dit vervoegt met eenige oude gefchillen , wierd als de grond
van den Oorlog geftelt j op het welke dePrineen een gefthrift uitga-

ven, in de welke zy betoonden , dat hetde Godbdienltalleenig was,
nevenseen heimelijk befl uit om Duitfland t'opdcrte brengen, zijnde

de andere maar opgezochte preteniien en voorwendingen , om zulk

een fnoode breuke van trouw en openbare decreten te verbloemen; dat

«e Paus , die niet als de vernietiging van die gantfche Confeflïe of belij-

denis zochtjden Keizer hier toe had aangedreven,die daar anders ligtelijk

genoeg toe te bewegen .was^op dat hy daar door de vryheid van Duitfland

mfcfter worden mogt. Hierom dan waarfchouden zy alle Princen

voor hun nakende gevaar.

De Oorlogs macht van den Keizer moetende van ver afgelegene

plaatzen, als uit Italië, Nederland, Bourgondie en Bohemen re za-

raen getrocken werden, hadden die, welkers troepen dichter byder
hand waren, een merkelijk voordeel j indien zy het zelve wel hadden

konnen gebruiken : want in Juny brachten zy 70000 mannen te

voeten 1 ,000 paarden op de been, en zouden den Keizer uit Duitfland

hebben konnen verjagen, indien zy in het eerfte dapperlijk voortge-

gaan waren; maar het verdeelde gezag was hen een noed/chickelijk

quaat ; want als de eene wilde aanvangen te ageren, was'er de andere

tegen ; en alzoo verloozen zy de gelegentheid, en gaven den Keizer tijd

om al zijn macht by een te verzamelen , dewelke echter veel minder als

de hunne waren ; maar hy won by de tijd , by dewelke zy , die geen

groote fchatten hadden, verlooren.

De gantfche fomer en een groot gedeelte van de winter liep door zon-

der iets byzonders uitgerecht te hebben, hoewel beide de Heirlegers

dikmaal malkanderen in het gezicht waren. Maar met het aanvangen

van den winter , de Keizer hebbende den Hartog van Saxen in den baa

gedaan, en belooft het Hartogdom op Maurits te brengen, vieldiein

November. Saxen , en nam eenige Steden , die op zulk een overval niet verdacht wa^

*D K
^^" * ^^ö* ^^^ veroorzaakte den Hartog om zijn heir te verdeden , en

te keeren tot befchermingc van zijn eigene landen , die hy haaftiglijk we-
der veroverde, endreef Maurits by na uit al zijne eigene bezittingen*

Hier op verklaarden de Staten van Bohemon , mede voor den ^eurvorft
vtedetuf- van Saxen,

land" n üf
^ Dit wasdcftand der zaken in Duitflind, denkende de Princen dat zy

vrankrijk. ggj, goede voorzicht voor het volgende jaar hadden ; terwijl zy een vre-

Jan j detuflchende Ffanfche en Engelfche Kroonen bemiddelt hadden^
^

wiens.

1^4.^.

20 July.
De Saxen

Landgraaf
ycxbannen.

vorft keert

wedet mar
Saxen.
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wiens laatfte zijn macht, inde Nederlanden vallende, nootwendiglijk ^
een groote veranderingem des Keizers beradingen moften makenj maar

*

dedood van Konink Hendrik ontftélde hen niet weinig, ennietronder

reden. Want als zy naar Engeland zonden om by ftand van volk en geld ,•

om den Oorlog voort te zerten, zagende Proteóïor enden Raad zeer

groote fwarigheid in beide gelegen theden, want zoo ze de Duitfchen in

den nood lieten , zou de Keizer daar door te groot ftaan te worden, aan

de welke zy een ongemackelijk nagebuur ftonden te hebben j enaande
andere zyde was het een zaak van een groot gevolg , een onderjarig Ko-
nink in zulk een fwaren Oorlog te bedrayen, enderhalven kondehun
onderftand niet als zwak en lankzaam zijn.

Evenwel den Raad gatordere aan Paget hen te verzeekeren , dat bin-

nen den tijd van dry ofvier Maanden, zy 50000 Kroonen tot hun on-
derftand zouden zenden t dewelke aldus zouden by een gehaalt werden ,

de Kooplieden van het Staalhof zouden van den Konink zoo veel opne-
men , brengende daar voor waren tot verzeekeringe: zy dan het geld

hebbende , zouden dat overmaken op Hamburg , en zoo aan den Har-
tog van Saxen \ maar de Princen kregen een tweede klop door het ver-

lies van Francois de eerfte, Konink van Vrankrijkj dewelke lange in

een zeer gemeenzame vriendichap met den Konink Hendrik geleeft

hebbende, die anders omtrent gekroonde Hoofden weinig gevonden
word, was zooaangetaft door de tyding van zijn dood, datmen hem
zedert noit vrolijk had gezien. Hy maakte koftelijke uitvaarden tot

zijnder gedachtenifl'einzijn Kerk van Noftre-dame tot Parijs: daar de

geeftelijkheid (die daar wel blyde hadden over behooren te zijn, als

men zoumogen denken) zeer afkeerig van was, maar de Konink had
zich zeiven genoegzaam van delïelfsflaverny gereddert, en wilde der-

halven gehoorzaamt zijn : maar hy overleefde dezen zijn vriend niet

lang, want hy ftierf op den laatften van Maart daar aan.

Hy was een treflijk voorftander van geleerde lieden en een voortzet- FrancoU^.

ter van geleertheid die over veel eeuwen geduurt hadde. Hy was in ^"f^-

het gemeen ongeluckig in zijn Oorlogen \ en echter een groot Velt- o/J/^* *

Heer. Op zijnftervcn liethy zijnZoon eenvermaninge na, zich te - ^

wachten voor de Loiharingfche broeders , en zich veel te houden aan de

Raden, dewelke hy;gebruikthadde; maar zynSoon tot de Kroon ko-

mende, gat zichzelven zoodanig aan zijn Meeftrefle Diana over, dat

alles gelchiede na dacmenophaarkonde winnen, het welke deBedien-^

den, die den voorigen Konink hadden gedient, verfmadende tedoen,

sa de broeders van Lotheringen zeer onderdaniglijk naar komende,

E 3 wierden
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JS47- wierden geene van hunne ampten gezet, en d«ze inde beftiering van al-

les geftelt.

Francois had menigmaal zeer twijfeiagtig , omtrent het ftuk van den

Godsdienftgeweeft, zomwijlenhad hy een voornemen de gehoorzaam-

heid van den Paus te verwerpen , en een Patriarch in Vrankrijk te ftcl-

ien, en was aiover gekomen, met Konink Hendrik de 8^^ naar mal-

kanders raad te leven. Maar hier van wicrd hy cerft afgekcerr, door

zijn verwantlchap met den PausClcmens de 7. en daar na door het ver-

mogen , het welke de Cardinaal van Tournon over hem hadde , dewel-

ke hem ook menigmaal tot ftrengheid bewoog , onrtrent die gene die de

reformatie aan namen, te plegen. Evenwel had hy zulk een nau oog

op al de bewegingen van den Keizer , dat hy geduriglijk , met de pro-

teftantfchePrincen ineen nauverftant leefde, en zou hen buiten twij-

fel, indien hy was in het leven gebleven , hulp toegebragt hebben.

Maar op zijn dood wierden nieuwe beradingen aangevangen , de Lo-

tharinglche gebroeders waren boven maten tot den Paus en zijn belan-

gen, genegen, van de welke de eene ook Cardinaal was, die den Ko-
nink eerder aanried, zijn aanvang van rege^ringe eerder temaken met

het weder veroveren van Bologne uit handen van de Engelfchen . Soo

dat de Staat van Duitfland by na wanhoopig was , eer hy het eens gewaar

wierd.' En in der daad de Duitlchen verlooren zoo veel in dedood van

deze twee Koningen, op welker hulp zyzig verlaten hadden, dat het

geen wonder was dat hen de Keizer lichtelijk t*onder bracht. Eenige

van hun verwante Steden , als ülmcn Frankfort, en de Hartog van

Wittenberg, ftelden ?ich onder de Keizerlijke genade , en hier door was

de moed in de andere gebroken , het welke een zeekere voorbode is van

het verval van een bontenaarlchap.

ecnvordei°^
Maar in Engeland waren de zinnen der mcnlchen zeer verdeelt; het

reformatie volk , voornamentlijk in de Markt-Steden en Plaatzen van Koophan-
tnEngclan

.^^j^ begoft nu klaar ziende te werden omtrent verdervingeinleeringc

enGodsdienft, en beftondcndic nu al moede te werden. Glazer by

Paulus Kruis Predikende, leerde , dat het waarnemen van de vaften , al-

leenlijk een aangeftelde Icere waar j andere gingen verder en veroordeel-

den rondelijk de meefte van de voorgaande misbruiken , maar daar en te-

gen was de geeftelijkheid niet min yverig in de zelvevoor te ftaan. Deze
waren meeft zodanige als in Kloolters en geeftelijke Huizen waren op-

gequeekti want zijnde aldaar inkomften voor de Monnicken beftelt,

wanneer hunne Huizen waren vervallen,tot datzy weder anders zouden
voorzien zijn, bcftond het Hofvan Augmentatie of verrnecrderinge

te
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te betrachten, om den Koninkdaar van te ontlaften, en hen over te 154,7;
dragen, tot zulke kleine Beneficien en inkomftcn als het den Konink
zoude believen*, en deze dewelke bezaten de landen van de Kroon, met de
belaftinge van de onderhoudinge voorde Monniken te betalen , waren
ook blyde zig wat te verlichten, en Beneficien voor dezelve te bezorgen

.

De Beneficien ofgeeftelijke bedieningen waren in der daad zeer klein en

mager, zoo dat op verfcheidene plaatzendryofvier van de zelve nau-

welijks genoeg waren om een eenig man te onderhouden j en dit gaf

cenige verwe voor dat misbruik, dateen man verfcheide Beneficien en

Bedieningen bezat , die alle ziel-bezorgingen aan zich hadden, en dat

niet alleen daar zy zoo dicht by een waren , dat een man de zelve wel

konde bedienen , en zooarmdatdebedieninge van beide nauwelijks ge-

noeg was, tot onderhoud vaneen alleen ; maar ook daarzc dikmaals

verre van een verfcheide waren, en elk van een merkelijke waardye.

Dit verderf dat ingckroopen was in de duiftere tijd van de Kerk,
\rierd nu in Engeland onderhouden uit enkele noodwendigheid.

By een a6le gemaakt ten tyden van Konink Hendrik de 8fte mocht
niemand twee bedieningen hebben ^ als by difpenzatie en toelatinge,

maar geen toelating was'ervoor dry, maar zulks wierd te dezer tijd

weinig inachtinge genomen. De verfchooning hier omtrentgenomen,
was, dat op fbmmigeplaatzen geen bequame Mannen voor de bedienin-

gen konden werden gevonden , maarzelfsdeinkomften vernietigt wier-

den. Want terwijl de Abdycn in wezen waren, hebben de Abten, die

geene, dewelke zybeftelden, om den Prieftcr te dienen, in de Ker-
ken die aan hen behoorden , zijnde Wel de helft van al die van Engeland

,

een kleyn Jaar-geld toegelegt , ofeen klein gedeelte van de Vicary-tien-

den , moetende vorders hun onderhoud halen , uy t de giften , dewelke zy
hadden van de Sacramenten en haar toevallen, en voornamentlijk van
het zingen van de Miffe over de arme doden j want deA bten hadden die

van de Rijken , en de Miflen quamen gemeenlijk tot x voor 4 ftuyvers

omtrent, en dat was noch al wel. Invoegen zy zich alle tot in degrond
bedorven achten ^ indien deze dingen weg genomen wierden.

Dit was het dat hen zoo fterk tegens de Reformatie dede inkanten

,

nademaal ieder flap dat daar toe gemaakt wierd , hen een fluk broots uy t

den mont genomen was: maar zy in het algemeen een deel ongeleerde

Broeders zijnde , konden uy t kraght van reden of geleertheyt niet veel

weer doen. Alzoo, hoewel zybeflooten hadden, zich over al in te

voegen , eerder als hun beneficie te verliezen , zoo hadden zy noch bo-

v^n dat een natuurlijk afkeer van alle Reformatie , en deden niet als mor-

ren



40 Hiïlorie der Reformatie

£ ƒ47. ren daar tegen , daar zy maar dachten zulks in vcyligheyt te konnen of

mogen doen j en fommige Predikten zoo yverig voorde oude mis-

bruyken , als andere daar tegen . Dr. Peru in St. Andrews onder fchaft,

rccbtveerdigde den beelden-dienftopden 2g. van April, en evenwel

op den 19. vanjuny predikte hy weder een recantatie ofherhalinge te-

gensdie zelve Predicatie. Behalven deze warender groote Prelaten en

beamptcn, alsGardiner, BonnerenTonkal, welker lange ondervia-

dinge in Staats zaken (als zijnde menigmaal in buytenlantlcheAm baiïa-

denenGezantfchappengebruykt) te zamen met hun hooge bedienin-

gen, hen groot gezag gaf, die mede tegens alle Reformatie waren, in

den Godsdienft. Maar dat had zoo zijn betamelijkheid met te belijden,

en leiden het derhalven daarop, datdeKoninkonderjaarigwas, endat

men zijn voljaarigheid moft uit wachten , blijvende zoo lange alles in

den Staat, in dewelke de Konink Hendrik die gelaten had. Alle deze

^hingenaandePrincesMiria, oudlleZufter van den Konink, als hun
hooh; dewelke nu verklaarde te zijn, voor al het geene haar Vader

gedaan hadde, zijnde zeer naarftig, om alles wat by hem tot a<5len

* gebracht was , voornamentlijk de ^les Artijkels , kracht te dotn.

iiebben.

Aan de andere zijde, Kranmer, zijnde nu bevrijd van die zoo nauwjc

onderwerpinge , in de welke hy , onder de Regeringe van Kon ink Heii-

drikwas geweeft, beiloot met de Reformatie, een dapperder voort-

gang te maken, endemisbruykenwegtcnemen. In dit beiluyt hadde

hy den Proteftort'eenemaal op zijn zijde. Dr- Cox en Mr. Cheek, die

zich ftadig omtrent den Jongen Konink hielden , deden ook al wat zy

konden, om hem de rechte Gronden van Godsdienft in te ftorten, en

gelijkhy zeer begrijpelijk was, ontrent de dingen, dewelke hem voor

gelegt waren , zoo had hy ook een vaardige en vroege toegenegenthcyt

tot alle goede en brave grond-leeringcn , zjjnde van zulk een treffelijke

gematigtheid van vcrftant en geeft , dat gelijk hy van natuure de waar-

heid zeer beminde , hy mede alzoo door de vroomheid van zijn zeden

een groote begeerte tot de waare Godtsdienft hadde. Kranmer had ook
vericheydeneBiffchoppenopzijnzijde^ als Holgate van Jork , Hol-
beach van Lincoln, Goodrik van Eiy, en boven al Ridley Elecl van

Rochefter , zijnde tot dien ftoel gelchikt , door Konink Hendrik , maar
nietingewijd tot aan September van dit loopende Jaar. De oudeLati-
mcr was nu ook ontflagen van fijn gevangenis, maar had geen gene-
^cntheyt weder tot publijke bedieningen te komen, verkiezende eer-

.^er.ecn byzonde-r leven , en zich zelven met Prediken bqzig te houden^
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Hy wicrd door Kranmer tot Lambeth gehouden , alwaar Hy het ïf47'
overige van zijn dagendoor gebragtheeh, tot dathy ten tyden van

de Koninginne Maria in de gevangenis geworpen wierd , en het heer-

lijke einde van een Godzalig en onnozel leven behaalde. Maar de

vreze voor zijn herftelling in zijn oud Bisdom, fl-cldc Heath , als

toen Biflchop van ^'^orchefter , ingroote benainheid. Zomvrijlen

docht hem, indien hy de reformatie toeftemde, dat dan Latiner,

die zijn Bisdom teropraerkinge van dezes Artykelen had afgeftaan

,

Hioftherftelt werden , en dit déde hém de Paaptchezyde volgen : op
andere tydea, wanneer hy2ag dat hcthuis der Gemeente bewogen
wierd, om Latiner weer te herftellén, danftdndhy hetin denRaad
met de Reformatie , om zich vrienden te maken door die invol-

ginge.
:

- '

Andere ran de Biflchoppen waren onkurtdtgc , onwetenilt^cn

fwacke halzen, die weinig yan den Godsdienftverftonden, cri dezelve

nóch minder achteden, en alzoo, hoëwelzy beter behagen 'in <le

oude bygelovighcdcn hadden, om dat de onwetenheid daar door al-

4ermecft opgewekt word, en dezelve de ecnige fteunzel van hun^
niagt en ftaat waren; beflotendenhuiknaarde wind te hangen.

Kranmer «h zijn vfiénden lïddden eenbdluit gemaaktde Refor-
matie voort te zctteiï,' ittairby jankzamc en veilige tinippciij' 'met >

niet te veel op een tijd In de waagfchaal te leggen. Zy- vertroudea

zich op de Goddelijke voorzienigheid, dat de zelve hen in zulk een
goed werk zouden byftaan. Zy wiften dat de verdorventheden die

zy te verwerpen hadden , zoodanig waren , dat die lichtelijk het volk

genoegen omtrent alles wat zy deden , 7,duden geven ; én zy haalden

yèel geleerde lieden onder zich , die nu al verfcheiden^ jaren deze
zaken onderzocht hadden. Daar waren ook véele de welke verklaar-

den, dat zy den voorleden Konink hadden horen zeggen, dat het

hem zeer fmarte , de ftaat van den Godtsdienft in zulk een onbe-
ftelden ftandtelatCn jendathybefloÖtenhaddedeMisin e-en A vont-

maal of Cömrtiühie\te verandcrcti^j'rtitt veel andere dingen- meer.

En ïn de Adc van het Parlenifeiit',' "de welke hy bevordert hadde,

( als hier voor in het eerfte Deeltczienis) om kracht en gezag aan
2-ijn bevel brieven te geven , was een provifie by gevoegt j dat zijns

20ons Cancelier, terwijlhy noch onderjarig was, proclamatien en
bevel-brievcn mochrvbortzctten met hetzelfde gezag als deze )va-

ren, dewelke do6tdenlKoninlc'2felve'geproclameert en voortgezet

wierden. Ditgaf liéhvöiliriiiiacht/' oin in het werk voorftc gaan.,

il.De-ei. F ia
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I ƒ14,7.. 19 het welke 2.y bellooten te volgen de wijze die hy den voorigenKo-

vifitatic n.ifl^ was begonnen, met het zenden van Vifitateu'rs en oïiderzoc-

overEiigc- kcfs pjV.ciPigeliGcl Ei^gcland , metbeveelen en articql^n, Deze gaven
zyiZesbyaondereompr^kken of cirkels, de ec^rft^ yan\dè>S^clke was:

Londei^T, \^^eftraunller , NorwichenEly, Dc'twécde:Rocliefter,

Canterbury, Chicefter en w incheftcr. DëdajrdeSarum,Éxeter,

Bath, Briüol, en Glocefter. De vierde Jork, Durham, Carlifle en

Cl^efter. De vijfde Peterborough , Lincoln, Oxford, Cóventry

cp LicKfield. E^idefefdeWallcs, Worccfter en Hèrcford. Voor
'l^der Cirkel of Kring \*faren, twee Edcllkden^ een Biirgcrman,-een

God):gcleerdc, en leeu-. Schrijver. ;,, • ,r

Men had bellooten hen uitte zenden met hét begin van Mey, ge-

lijk als blijkt by de brief, die in de Verzameling te vinden is, ge-

fchjreyeo aan den Eerftbjfchop van Jork ,^ gelijker ook in de Regi-

ftcfSvanLpnden, een andere van den zelyen inhoud te vinden isi

Maart ide.VüTtatie, of onderzoekinge voor eenige maanden gelchort

ziji^djS;, 200 wierd deze verhinderinge op den 16. van May opge-

hangen 9 tot dat dezelve weder zou vernieuwt worden.
€olleB,Nf. De Brief houdin, datdeKonink willende op het fpoedigfte een
7* vidt^ti^endoor^pekinge aanftellen, over zijn gantfche Koningrijk,

dat daaromme «noch di Eerllbiffdiop , noch eenig ander, eenige

macht zoude oefenen , 200 lahgcdezelve durcn.zóude. En nade-

maal de gemoederen der menfchen in grootetwijfelmoedigheid ge-

houden wierden , doocdctwiftzaken , dew.clke 200 verfchcidentlijk

van de Predikftoelen voort gedreven wierden j dat om dezelve ge-

ruft te ftellen, deKonink verzocht alle Biflchppper} nerg^ens als in

hy.jii'^igen^ Cathedrale en Stoelkerken te prediker^,, ép al de andere;

Geeftelijke per zonen nergens prediken als in hunne Collegiale, en

Parochie Kerken , ten ware zy van den Konink , een byzpndere toe-

latingetot dien einde verkregen. De inzicht hier van was een on-

derfcheid te maken , tuffchendeziilkcals voor ,..^n de zodanige die

tegens de reformatie d(sr^misl^r;uiken predikten. • De eene zouden,

werden aangemoedigt door openbare toelatingen van den Koniijls.

tot dien einde ftrekkende , ora te predjkp waar zy ook zouden mo-
gen begeercn; maar de andere zoi^den worden ingebonden, tot de
plaatzen op dewelke zy alleenlijk befteh; waren.

Maar het geene aldermeeft de voprtzetting van de. reibrmatie •

{cheen te zullen verhinderen, was deflechtc ftaat, waar tóe zya^a.

gecftelijkenftand zagen gebracht, en het groot gebrek van bekw*^--

mc
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me luiden om dezelve over Engeland voort te zetten: want de in- 1^4^
komften der Kerken waren ofzoodanig vermindert door het vernie-

tigen dergeeftelijke huizen , tot de welkedeinkomften in het gemeen
waren toegeëigent, of zofnodelijk vervreemt, döorforamige vuy-

le of bygelovige Priefters ; dewelke ofom zich zelven te verzeeke-

rcn (zijnde anderzints behoeftig, of ook welbcgeerig , om vrien-

den temaken ) het befte gedeelte van hun inkomften hadden wegge-
geven ; dat maar weinig aanmoediginge en opwekkinge was over-

gelaten, voordezc, dewelke in het werk van bet E uan'gelie, waar-

diglijk zouden mogen arbeiden.

En hoewel men op verfcheidene middelen bedacht was , om deze

misbruiken te verbeeteren. Maar deze hadden zulken machtigen te-

genftand gevonden, dat'ergeenlóop was over gelaten, om dezelve

oitverbeetert tezien , voor datdeKonink voljarig zou zijn gewor-
den, en bequaam gemaakt , om door zijn eigen gezag dé Kerkelij-

ke perzoonen een genoeg zamer onderhoud te bezorgen.

Twee dingen alleenlijk waren, om ten eerften aangevangen te wer-

den. Het eene, eenige Homilien en huispredikingen te maken om het

volk tot onderwijzinge te dienen, door de welke het gebrek van goede
Leeraren mogtgevult en verbetert werdenjte gelijk zy mochten voor-

zien werden met zulke fchriften, als de welke hen mogtcn brengen tot

het yerftand en kenniffe van de H. Schrifture: het andere was de voor-

naamfte en uitfteekentfte Predikers uit té kiezen , die zy konden vin-

den, en die met de Viziatcurs en onderzoekers door geheel Enge-
land om te zenden , die alzoomet te meerder gezag het volkin de
gronden van den Godsdienft zouden mogen onderwijzen. Eenige
dan wierden geftelt , om zoodanige Homilien en Pfedicatien by een
te brengen, voor eerfttot twaalftoc, en dat die zouden handelen

over zoodanige texten > als die in zich zelven van het meefte belang

waren j de eerfte van deze texten zou zijn over het gebruik der

Schriftuire. De x. over de Ellenden van den Menfch dóörde zon- ,

den. De 3. vanhunzaligmakinge inChriftus. De 4. over h^t ware
en levendmakende gelove. De 5 . over de goede werken . De (j. over
de Kriftelijke liefde. De 7. tegens fweeren en vloeken , voornament-
lijk mijnedigheid. De 8. tegens Apoftazie en afval, ofafwijkingc

van God. De ^. tegens de vreze voor de dood. De 10. een opwec-
kingetot gehoorzaamheid. De 11. tegens Hoercry, en overfpel:

deftaat des Houwelijks voorftellende hoé nodig en eerlijk die Ware.

Ervde 12. tegens twiftefl ftrydigheid , voornamentlijk omtrent za-

ken den Godsdienft aangaande. F z Deze
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.^ j Deze Honden zy daar na te vermeerderen, maard«zewai'cn2eaï>'

Ic, die in dien tijd ten einde gebracht wierden, devoornaamfteme-

ningc en intentie hier van was, het volk, de wijze van hun zalig-

heid, volgens het Euangelie , bekent te maken; in het welke als toen

twccgevaarlijkeuiterften waren, die de werelt verdeelt hadden. Het
grootfte gedeelte van het volk fchecn hunne Prieflers aan te merken ,

als een zoort van volk dat konftige en geheime treeken had , ora

liun ziel zalig te maken, gelijk de Quakaalvers roemen te hebben,

©m lighamelijke gebreeken te heden, en dat daar niet te doen was

als zich maar in hunne handen te ftcllen, en hen te laten begaan, en

dan was het al wel. Dit was de voorname grond van al de bygelo-

yigheid, die zoo machtig en geweldig onder dat volk was. Het an-

dere uiterfte was, van cenigebedorvene Euangelizeurs, de welka

dachten ^ indien zy Chriftus zeer verheerlijkten , en hingen aan zijn

verdienften en voorbiddinge, dat zyniet konden verlooren gaan ,

hoedanig zyookhun leven mochten aanftellen. Hieromme wierd

in ÓQze Homllien byzonderlijk betracht , datraen deze dwalingen

voornamen tlijkzogt teverbceteren. En de zaligheid van het men-
fchelijk geflagt , wierd aan de eenczyde geheel toegefchreven, aan

de dood en het lijden van Chriftus , tot dewelke de zondaren geleerd

wierden hun toevlugt te nemen, en daar op te vertrouwen j en op
niets anders , tot vergevinge van hunne zonden.
Men leerde hen ook ter zelver tijd ^ dat daar geen behoudenis

door en in Chriftus was , als voor die geene, die zich waarlijk ea
oprcchtelijk bekeerden ; en leefden naar de Regulen en voorfchrif-

ten van het Euangelium. Zoodanig was degeheele materie geqr-

donneert om hen te onderwijzen , dat fchouwende de fchadclijke

dwalingen aan beide zyden , een ieder de ware en zeekcre weg der

Eeuwige Zaligheid mogt verkrijgen.

Om het Nieuwe Teftamentte verftaan,. wierd de Paraphrazeof

iiitbreidinge van Erafmus, die in hetEngelfch vertaalt was, het nutftc

en gemackelijkfte boek te zijn geoordeelt , en derhalren was befloo-

ten, dat tezamen met den Bybel een van deze in ieder Parochie

Kerk, door geheel Engeland te beftellen: het naafte dat zy deden
was te overleggen delaften Artykelendieze de Vizitateurs zouden
hebben te geven. Het meeftc gcdcerte van dezelve beftonden maar
inde vernieuwinge van het geene door den Konink Hendrik beftelir

en geordonnecrtwas geweeft, terwijl dat Kromwel onder-bcftier-

4cr onder hem was geweeft , 4mlKc 2cdcrt des zeUs van meeft ver-
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'Waarlooft waren gcweeft. "Want dewijl'er geen onder-regent meer 1^47;

was ) 200 wierden ook maar weinige door het gezag van den Konink,

na zijn dood aangeftelt : maar de uitvoeringe van voorgaande bevee-

len , wierd aan verfcheidene Biffchoppen geftelc , dewelke voor het

mecfte gedeelte, meer zorgvuldig waren omtrent de zes Artijkelen,

„ als ontrent de Injunéiien en beveelen. Zoo wierden nu en dan al de Anijkeljen

„ordres, omtrent het verwerpen van de Pauzelijke macht, en vaft-
yJV'JJ"^^^^,^.

f, ftelling van des Koninks oppcrhoofdigheid en Supremacii ontrent

„Prediken, het Iceren van de beginlèlen en gronden van den Gods-

„ dienft in de gemeene taal , omtrent de beneficien en bedieningen van

ijde geeftelijkeny en hun taxatien voor den armen voor leerlingen, of

„Studenten, en hun verblijfplaatzen j nevens de andere orders, om-

„ trent de nauwgezetheid van Kerkelijke perzoonen hun leven , en te-

„gens bygeloovigheden en fuperftitien , Pelgrimagien , beelden, of

„andere plechtigheden van die nature, als mede omtrent de Regifter

„ boeken , wierden vernieuwt , en verfcheide andere daar by gevoegt ^

„gelijk als, dat de Priefters en Kerkbczorgers zouden afnemen zoo-

„ danige beelden,, als zy zouden weten , door pelgrimagien en oflferin-

3, gen misbruikt te werden j maar private en byzondere perlbonen wierd

„zulks verboden.

„ Datze in de biegten en In de vaften , het volk zouden ondervragen ,

„of zy de eerde beginlèlen van den Godsdienft in de Engeliche taal

„ ook konden. Datze ter Hooger MilTe, de Zendbrieven en Euangelien

„ in het Engelfch zouden lezen , en ieder Zondagen Heiligen dag , zou-

„ den zy lezen in de Metten, ofVroegdienft , een Hooftftuk of Capittel

jjUithetNieuweTeftamentjenindeVefper, ofavonddienft, mede een

„uit het OudeTeftament» beide in het Engeliche Dat de Curateo

,, en Priefters de zieken mccnigmaal zouden bezoeken , ook verfcheide-

„ ne Schrihuurplaatzcn by der hand en vaardig hebben , om de zelve

„ te verfterken en te vertrooften. Dat men geen proceflien en ftraatbe-

„ dicningcn , ofommegangen om de Kerken zou houden,om de twiftin"

» gen, die ontrent 4e voorgang ontftaan, te fchouwen. En dat de Litanytv

„voor dezen inde Procemen en ommegangen gebruikt, voortaan in

„hctChoorin het Engelfch zouden gedaan engezegt worden , gelijk

„ door den averieden Konink geordonneert en beftelt wasgeweeft. DaC
„zijnde de heilige dagen ingeftelt» opdat demenfcheneerftelijk zich

j, geheelijk totGod zouden begeven , zoo zag men echter datGod op

3, geen andere dagen , meerder onteert wierd , door ydele werken,

j^dronkenfcbap , vechten en iraijten , denkende het volk hun plichc

E 3
" w^enocg,
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1547. „ genoeg ïe doen , wanneer zy 's morgens een Vroeg mis hoorden^.

„ hoewel zy daar niet een woord , toe hun ftichtinge van verftaan, daar

5, zy behoorden het overige van den dag te hefteden , volgens Gods hei-

„ligewil, in het hoorenen lezen van zijn Goddelijk woord, inopen-

j, bare en byzondere gebeden , in het verbeteren van hun leven, ontfan-

„ gen van het Sacrament, bezoeken der krankcn , en zich te verzoe-

„ nen met hun evennaaften. Ook hadden dePriefters hun volk te ver-

,j klaren, dat ten tijden vanden oogft, zy in de zelve ook op heilige

5; dagen daarin mochten arbeiden. Dat vorders de zelve niemand tot

„ de Communie zouden toelaten , als die met hun evennaaften verfbcnt

„ waren. Dat al de gewaardigde en bedienende Geeftelijken in perzoon

„ tweemaal in het Jaar ten mmften zouden moeten prediken. Dat het

„ volk zou worden onderwezen niet te verfmaden cenige van de plech-

,) tigheden , die Boch niet afgelchaft waren ; maar zich onthouden van

„die bygeloovigheid van hun bedden met wywater te befprenkélcn

,

,,of het luyen van de klokken, of gewyde Kaarflen te gebruiken, om
„daar door den Duivel te verdrijven. Dat alle gedachtenifTen en op-

„ weckingc van Afgodcndienft , van de wandenen veinfteren der Ker-
„ken zouden weggenomen werden: endattereen Prcdikftoel in ieder

„ Kerk zqjj moeten zijn. Dat daar een Kift ?ou moeten zijn, met een

„ gat daar m , om het ofFer van het volk , voor den armen in teontfan-

j,gcn; en het volk aangcmaant werden, om hunaalmiflenmildelijkte

„hefteden, als zijnde van meerder nuttigheid als het geene zy voor-

3, henen hadden aangewend , tot bygeloovige Pelgrimagien , vercierin-

3, gen en decken van beelden j dat alle Patronen, dewelke van hun in-

5, komften zouden diiponeren > by Simoniaiche verdragen en hande-

3,lingen, hun rechtzouden verliezen, als openflaandc voor den Ko-
„ nink. Dat de Homilien en huispredikingen zouden gelezen werden.

3, Dat dePriefters liefdelijk en eerbicdiglijk zouden werden bejegent en

jjgehandelt, ten aanzien van hun ampt. Dat geen andere voordienfi:

3, of primer zou gebruikt werden, als die door Konink Hendrik was
- 3, ingeftelt , dat de voordiejift en de getijden zouden naargelaten wer-

5, den , waar een Predicatie of Homilie gedaan of gelezen wierd. Dat
5jZy in hun openbare gebeden gedenken den Konink hun Opperhoofc,
3,deKoninginneDouariere, of Moeder, des Koninks twee Zufters>

5, den Heer Proteftor en den Raad, de Lords enHeeren, deGeefte-

„ lijken ftand , en de gemeente van hef. Koninkrijk , en te bidden voor

„ de gcftorvene zielen , dat op den jongften dag wy met ben mogen ru*

» ften beide in lichaam en ziel

„Al
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4, Al welke In;un£ï:ién en bevelen moften naargekomen weiden , on- 'i547.

^jderftraffevanexcommiRiGatie , of ban requcftratie, en privaticr of

„berovingevan amptea, gelijk de gemachtigde zulks zouden hebben

9) te verantwoorden voor den Konink , werdende de Vrede-rechte? ver-

„ zocht hun hulp daar toe te verleenen.

„Behalven deze waren noch andere bevelen gegeven aan de Bif-
Je^BiJrchop'

„ fchoppenin hetbyzonder, dat zy zouden bezorgen dat de voorgaan- pen,

„de ter executie en uitvoeringc wierden geftelt, dat zy viermaal 'sjaars

;,,inhun Bisdom zelve zouden moeten prediken j eens in hun Cathe-

„ dxale en Djomkerk , en drymaal in andere Kerken i ten ware zy wettige

„oorzaak en reden in tegendeel-hadden van verfchooninge. Dat hun
„Capellanen bequaam moeten zijn om Gods woord te prediken, en

ï, gehouden worden daar naaril:ig in te werken. Dat zy geen orderc

-,> zouden hebben te verleenen , als aan zoodanige die daar toe bequaam

3, waren , en indien iemand zoodanig bevonden wierd , dat zy hem zou-

,j den ftraffen, en hun Licentie en toclatinge weder in trecken.

Dit zijnde voornaamfte Hooft-ltuckcn van deze bevelen; dewelke
7.00 dikmaals zijnde in den druk uitgegeven, zullen wy den lezer, die

de zelve naukeuriglijk zou willen naarzien, tot de verzamelinge der

zelver wijzen, gelijk de zelve, door den Eerwaardigcn Vader in den
Hecre AntonySpacrow, nu Heer Biffchop van Norwich, te vinden is. ^^^^^l^^^

Deze dingen nu openhaal* gemaakt zijnde, gaven gelegcntheid aan zei.e.

diegeenen, die gewoon zijn alles te ziften > om hun verftand daar on-
trent teoeffenen.

Het wegnemen van de beelden van misbruik, gafgroote gelegent-

hcid van moeyelijkheid , en dit ftaande by de geeftelijkheid alleen te ge-

fchieden , zoo fcheen het niet wel te verv/achten , dat zy , die hun le-

vens middelen meeft daar uit trockcn ^ 2,ecr yverig ontrent het weg
weren van de zelv€ zouden zijn. Evenwel aan de andere zijde, wierd
nootwendig geoordeelt, eenige bepalingeaande drift van het volk te

ftellen , dat licht anderfmts veel te verre zou geloopen hebben , indien

het niet ingetoomt wierd.

De Artijkclen omtrent het nauw waarnemen der Heilige dagen

,

fcheen een weinig t wij felagtig, ofmen by de Heilige alleen den Zondag
erftond , ofal de andere Kerkelijke ingeftelde Heilige dagen y het noe-
men van enkelijk den Heiligen dag, en op het einde van het Artijkel het
by doen van Fceft dagen of Heilige dagen , fcheen han gevoelen te be-
gunlKgcn , die oordeelden dat dit nauw waarnemen alleenig tot den
4iag des Heeren , ofZondag , en niet de andere Heilige ofFedl dagen,

te
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Hi7' te behoorcn , en in der daad het belleden van een geruimen tijd op diea

dag> tot geeftelijkeftichtinge, en den dicnft van God den Heer, 200

in het byzonder als in het openbaar, is zoo nodig tot voortzettinge van

ware Godzaligheid , dat noodwendig groote en goede uitwerkingen

daar op moeten volgen

.

Maar eenige quamen daar na , dewelke niet te vredcn met een nauw-

gebondentheidop diendag tezetten, nog twiftredenen , omtrent de

Moraliteit van dezelve en het vierdeGebod, wilden voordellen, Hel-

lende verlcheide regulen daar omtrent , dewelke nauwer en ftrikter wa-

ren als zy, of eenige anderen konden houden of naarkomen , doende

alzoo niet als der mcnfchen gewiffen met menigte van fcrupelen en

kommernifltn te beladen.

Dit verwekte eentegenftand bynndere» die tot deze geftrengheden

niet konden verftaan, en deze twidingen , wierden door de loosheid

vandcvyanden van de magt en voortgang van den Godsdienft zoodanig

opgenomen , dat in plaats dat de mcnfchen dien tij d , zoo Godsdienlle-

lijk als hen betaamde, zouden befteden, eenige de gelegentheid namen

van de ftnktheid van hun eigene weg , hen alle alsongodsdienftig te oor-

deelen , die in alle dingen hun bewegingen daar omtrent niet inwillig-

den: andere uit driften yver van tegen fpreeken , maakten de banden,

van deze verbintenis van Godsdienft weder al te flap j het welke daar na

tot zulk een verwaarlooziog gebragtis, dat het, voor het meeftc ge-

deelte alleenlijk een dag van ruft is geworden, voor der menfchenlig-

hamen, maar die flimmer hefteed en aangelegt, als of zy zig in het

werk gehouden hadden. Zulk een zware zaak is het, het rcgte mid-

den tuffchen twee zoo ver verfchillende uiterftente vinden, tuflchen

bygelovigheidaandeeene en ongodsdienftigheid aan de andere zyde

De verderving van die het Patronale recht hadden, omtrent hun Si«^

monie en verkooping van Kerkelijke bedieningen, was toen zoo baar-

Wykelijk, dat het hoog noodigware daar een reglement op tcftellen,,..

gelijk wy vinden door deze bevelen en Injundien gefchicd te zijn.'i,

Maar ofin der daad dezelve , ofden eed daar na heftelt hen at te nemen,
de Kerk van dat misbruik verloft heeft , ftaat my niet bezcttelijk te oor»»

deelen. Indien deze, diegeeftelijke bedieningen iemand aan bevee-

len, oordeelden, dat de bezorginge der zielen daaraan vaft zijnde, zy'

reden en reekcnfchap aan God zullen hebben te geven, van dat Zy zulk

6CB heilige bedieninge in onheilige handen geftelt hebben > en dat op'

«enige fnode en verachtelijke inzichten, zy zouden voorfeeker daai?

iPiptreitt met veel meerder omzichtigheid handelen, in aanmerkingc'

van
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van het gewicht van de zaak, en nietzulkeen koftelijk pand hefteden , iji-r;

om of een vriend , of een dienaar te helpen, met hem te beloven het

naafte dat komt open te vallen, of zich zoo licht laten innemen door

het aanhouden van onbefchaamdeof milde follicitanten en verzoekers.

HetFormulier der biddende gebeden, is niet aangevangen by Konink
Hendrik , gelijk zommige op fwackc gronden hebben gemeent

;

maar was gebruikelijk zelfs ten tijden van Hendrik de fêvende, gelijk

in de verzameling te vinden is, daar hetFormulier van de zelve gebe- Colkff.

den uitgedrukt is. Zijnde als toen het gebruik , dat de Priefter, of ^'''^*

Prediker, eerft zijn text opende, en dan het volk riep tot het gebed,

met hen aanzeggende waar voor zy zouden bidden , naar het welke al

het volk hun gebeden in een algemeene ftilfwijgentheid deden, leggen-

de de dienaar mede op zijn knien, en zeggende zijne gebeden.

_ Al de verandering diedeKonmk Hendrik de VIII. daar omtrent ge-

maakt heeft, was, dat des Paus en Cardinaals naam daar uit gelaten

wierdj hy zich zelven daar in dedeftellen, met byvoeginge van zijn

titul van Opperhooft. Op dat het volkhoorende dezelve zoo dikmaals

herhaalt by hun Priefter , daar omtrent te beter verzeekert mocht zijn :

maar zijn andere tijtels wierden verfwegen : en deze ordere wierd nu
vernieur. Alleenlijk het gebed voor de afgeftorvene geeften was ver-

andert van het geenehet geweeft was. Voorheen beftond het in deze

„ woorden. („) Gy zult bidden voor de afgeftorvene Zielen , bidden-

5, de de Goddelijke genade , dat het hem wil behagen , te eerder in aan-

„mcrkingc van onze gebeden , hen te gunnen het genieten van zijn

,; tegenwoordigheid j het welke nu in algemeener woorden wicrd uit-

„ gedrukt.

De Injun<5bien en bevelen omtrent de Biffchoppcn gedaan en gege-

ven, leidehen tot dat, het welke zorgvuldiglijk gevolgt zijnde, het

aldcrkrachtigfte middel tot de Reformatie zou hebben geweeft ; ten

minften voorde volgende eeuw, indien niet in die geen in de welke zy
leefden. Want indien aan niemand als aan welbekwaamde lieden, en
die door een Goddelijke roepinge daar als toegeroepen wierden, de gee-

ftelijke orders en ampjen gegeven wierden , zou gewiflelijk de Kerk
wel naaft een nieuwe gedaante verkrijgen , daar in tegendeel , wanneer
de zelve zoo lichtelijk weg gegeven worden , op goed geloof en afgebe-

delde aanbevelingen , of onder dees of geenen tijtel, of op een (lecht

examen en onderzoek van zulke Candidaten en Amptverzoekers, zon-
der een nauwkeurig onderzoek, omtrent hun innerlijk gevoelen we-
gensdezaken, of de gefteltenis van hun gemoed, het geen wonder is,

IL Deel, Q dat
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ï547 dat doormiddel der Geeftelijken die zoo geftelt zijn, de Kerk veel in

de achtinge en liefde van het volk komt te verliezen, het welke zijn-

de ingenoomen met vooroordeel tegens de geheeie brocderfchap, ter

oorzaak van de misilagen, dewelke zy in de byzondere perzoonen daar

van zien , een gemackelijken roof worden , voor die geene die daa:r

van verdeelt zijn.

Zoodanig was de Inllruftie voorde Vifitateurs, gezonden om hun
DcFroteft

knd.
chot- beftelde kringen te bewandelen , en dat in de Maand van Auguftus,

omtrent den tijd dat de Protector de optocht naar Schotland aanving.

Wat daar van de oorzaak zygeweeft, Itaat alleen te zien by het geene

in het eerfte deel van dit Werk, daar vangezegtis. Aleer zy zich die-

per in den Oorlog wilden inlaten , heeft men den Ridder Francois Brian

over naar Vrankrijk gezonden, om den nieuwen Konink geluk te wen-

Ichen, en te onderzoeken , of de zelve die voorftellinge, over de welke

gedurende zijns Vaders leven verdragen was, wilde aannemen, en be-

talen het Penzioen , het welke Jaarlijks mofl betaalt werden , tot dat Bo-

logne weder gele vert zou zijn; en voornamentlijkomvanhemdeon-
zydigheid in dien Oorlog tegen Schotland te verzoeken : onder klach-

ten over dat volk, dat in het ftukvan het houwelijk haar trouwe met
Engeland verbrooken en gefchonden hadden. Op al het welke de Ko-

1 Ua:n "s. nirtk Van Vrankrijk antwoorde , dat aangaande deze Arty kelen en voor-

waarden , hy agte het oneerlijk voor hem die te teikenen en te beveili-

gen, en dat zijns Vaders Agent Poligny geenordere had gehad, om
hem die overgave te doen, want by de zelve hadden de Engelfchende

vrydomteverflerken, het geene zy omtrent Bologne hadden, daarhy

nimmermeer zou toe verdaan. Hy vvasgereed te betalen het geene zi)n

\\;derhad belooft; maar wilde eerfl de voorwaarden van het overleve-

ren van Bologne klaarder uitgedrukt hebben : wat de Schotten aanging,

zy waren zijn gedurige bondgenooten, die hynog kondc nog mocht

verlaten, wanneer zy in eenigen nood of ongelegentheid waren. En

i-nd onder
^'^^neer men hem en zijn Gezand tot Londen had opgedrongen, dat

Ingeland Schotland de Kroon van Engeland onderworpen ware, hadden zy
^^'*"

g^cn achting daar op willen nemen, en als de Raad den PVanfchen Ge-
zand had verzocht, de Memorien te willen inzien, dieze hem zouden

voort brengen om hun ty tel te bewijzen: deede hyzijii verfchooning

daarover, mét te zeggen dat zijn Meefterzichin geengcfchil van die

nature wilde fleeken, nog ook teruggezien , op dingen die men voor-

gaf, over twee ofdrie iiondert Jaren gefchied te zijn j maar hy nam de

zaken gelijk hy dezelve vandj en de Schotten hadden van gelijken hun
memo.
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memorien , waar by zy konden bewijzen een vry Koninkrijk te zijn.

De Raad dan zag wel dat zy met Schotland geen Oorlog zouden kon-

ren aanvangen, zonder ook Vrankrijkopden hals te halen > het v/elke

hen veroorzaakte , nog dit Jaar, door hun vrienden te onderdaan, oi'

het hou vvelijk noch te bemiddelen ware. Maar het Caüeel van St. An-
drews wasnu vcriooren, door hulp en byftand van Leo Strozzi van we-
gen Vrankrijk, En hoewel racn in EngelanJ nog voortging Penzioe-

nen aan die van hunnen aanhang te zenden 5 (want inMay wierd 1300
pond gezonden door Hendrik Baluaves, eninjuny i 25 pondaanden
Grave van Glencarn, voor een half Jaars betaling) zookondenze daar

echter geen groote aanwinning en vordering doen; want de Schotten

achten zignu veiliger als voor heen, zijnde de Kroon van Engeland in

handen van een kind,en de Kroon van Vrankrijk meelt geregeert door de

broeders van haar Koningin Douariere, ofMoeder. Vorders maakten

zy op de Grenzen weg tot in en overvallingen, gelijkzy wel tweedui-

zend fterk in de Wefter-gedeelten zijn ingevallen,en aldaar grooten buit

gemaakt hebben : in Ierland toonden zy zich ook quade nagebuiren

,

gelijk'er dagelijks veclklagten kwamen van roven en weg nemen van

Scheepen, voornamentlijk vaneen Koninks Schip, dat menigte van

onze Scheepen weg nam: maar op wat voet deze klachten konden ge-

ichieden, kan ik niet zien, als zijnde tuflchen hen een openbare Oor-
log, en geen beftand , zoo veel ik vinden kan, gemaakt, dat door zulks

inbreuk zou mogen lijden , en alzoo klagten veroorzaken.

De Franfche Gezant tot Londen, hield zeer aan, dat'er een onder-

handeling op de Grenzen mogt aangellelt werden , eer de brefie van
Oorlog grooter en wyder wierd i maar deProteótorhad nu albereets or-

der gegeven, om eenheiropde been te brengen, zoo dat hy geen zin

fcheen te hebben , om dien zomer vrugteloos te laten doorgaan. Even-
wel op dat de Franfche Konink mogt zien, hoe genegen zy warenom
zijn vriendfchap te behouden , zoo hebben zy den Biflchop van Duref-
me en den Ridder Robbert Bowes geordonneert, ommetdeSchotfchc
Comraiflarizen een by een komft te houden, op de Grenzen; zijnde de
dag daar toe bedelt, de4.vanAuguftusi maar met deze heimeüjkelaft

eninftruclic, dat indien de Schotten het hou weiijk wilden beveiligen,

alle'andere dingen aanftonds vergeten , en vergeven zouden zijn ', en de
vrede aanftonts gemaakt en vaft geftelt werden j maar indien zy tot die

byzonderheid niet gemagtigt waren, en alleeo. zochten te handelen >

over en omtrent reftitutie en weder leveringc^ dat zy dan aanftonds

de onderhandeling zouden ftakeo en afbreeken»

G 2 De

J54:
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ÏJ47- De Bifïchop vanDurefme hadook laft, ommetzich deuitfchriften

van verlcheidene Memorien te brengen,om daar mede de ondcrwaardig-

heid van de Schotfcheaan deEngelfche Kroon ie bewijzen. Eenige

van deze werden gczcgt geweeft te zijn , onder hand en Zegel van

hun Koningen, Edelen , BifTchoppen, Abten en Steden. Hy haddeook
laft om alle Memorien, die tot Durefme mochten gevonden werden, na

te zien, gelijk daar veele en verlcheidene beruftendc waren , en gereed

gehouden, om byallegelegentheid de Schotten vertoont te werden.

Deze ontmoeting op de Grenzen had een korten uitflag, dewijl de

Commiflarizen der Schotten geenordere hadden om van hethouwelijk

te fprecken. MaarTonftal onderzoekende de Regifters van zijn Bis-

dom, vand veele fchriften van groot gewicht, om die onderwerpingen

van Schotland onder Engeland te bewijzen, van dewelkede lezerkan

zien een berigt, in een brief,den welke hy aan den Raad gefchreven heeft,

inde verzameling hier agter. Deaanmerkelijkfte vandeze was, deHo-
CüueB. ;^^^/>ofverhecrweerding, dewelke de Konink Willem van Schotland
" ^' aan Hendrik de tweede, Konink van Engeland,gedaan heeft, by de welke

hy toegeftaan heeft , dat al de Edelen van zijn Rijk, zijn (Konink van En-
gelands) onderdanen zouden zijn, en hem Homagie en verheerwaarding

doen,en dat al de Biffchoppen van Schotland onder den Eerftbiflchop van

Jork zouden fl:aan:dat ook de Kenink van Engeland,al de Abdycn en eer-

ampfen in Schotland zou begeven.Immers zouden dié niet begeven wer-
den, buiten zijn toeftand, met verlcheidene andere dingen van die nature.

Men wil zeggen dat de Monnick^n in die tijden, dewelke gemeen-
lijk de regifters hielden , zoo gewoon waren de gefchichten. en fchriften

te fmedcn, dat men weinig ftaat kon maken op diegcenedi^ onder hen
berufteden. Maar hebbende zoo getrouwelijk erkent en by gebragc

wat'er tegens de vrydom van Schotland voortgebragt wierd , zoo zal

men myook toegeven, een bewijs aan de andere zyde , tot voordeel

van mijn Vaderland by te brengen , uitgefchreven uit het Origineel

nog in wezen ftaande, onderhand en zegels van verfcheidcne vanden
Adel en Grooten van dat Koninkrijk. Het is een brief gefchreven aan

denPdUS, en het was toen een ordinaat gebruik dat de Z)«^?//V^ff;? bei-

de onderteikent wierden, van de welke de eene wierd gezonden, en de

andere onder de Schriften en Memorien bewaart, van de welke ik ver-

lcheidene gevonden hebbe- Zoo dat van dezen briefde uitfchrift, dié

i II ^ bewaart was, en nu in Edele handen is , my mede gedeelt is geworden
,

jsjö. 10. ^""^ de verzameling te -zien is
i zy handelde omtrent het Engagement

of de mcdellaud van den Paus met den Konink van Engeland , om hem
te



In ENGELAND. J, Boek. 5*3

te helpen Schotland t'onder te brengen ; en dat zy aan den zelven fchre- i ƒ47-

ven, en zeer klaarlijk vaft (lelden, dat hun Koninkrijk t'allen tyden

vry en onafhangende was geweeft. Maar nu dit gefchil weder opge-

haaltzijnde, zoo wierd het andere omtrent hethouwclijktoteenfchar-

per en nauwer decizie en athandelinge gcbragt.

Op den 21 van Auguftusontfing deProteélor zijn magt en Com- '<^«^' *'•

miflie om Generaal te zijn, en den Oorlog tcgens Schotland voort te

zetten i gevende gedurende zijn afwezen zijn macht en gezag aan den

geheimen Raad over, ftelknde ook zijn Broeder tot zijn Luitenant of

Stede-houderin het Zuider gedeelte 3 endenGravevan"Warwijk, die

echter by hem bleef, tot zijn Stede-houder in het Noorden; latende

ook een Commiffïevan gezag, voorden Marquisvan Northaraptoni

voor Eflex, Suftolk en Norfolk. Voor den Graafvan Arundel, voor

Suffex, Surrci, Hampshire en Wiltshire, en voor de Ridder Tho-
mas Cheiny voor Kent. Al het welke gefchiede voor eenig voorval

•van Franfchelnvazieoflandinge.

Hebbende hy dan aldus de zaken gedurende zijn afzijn beftch : nam
hy zijnaaniogt naarNieu Kafteel, hebbeade zijnetroepen al voor af

derwaarts aan laten marcheren en aantrecken. Hy aldaar op den ay van

diezelve Maant gekomen zijnde, heeftopden z8 zijnheirgemonftert, ^7--«»i:-

en trok zoo opSchotlandaan. • De HeerClintonhadhet gezag over de

Scheepen , die mede onder zeil v/aren, terwijl het leger voort trok , het

welke gefchiede, op dat voorraad van mond en Oorlog door de zelve van

Berwik en Nieu Kafteel hen mocht toegebragt werden , indien de

vyand hen vanagteren mogt komen aan te taften. Irlj quam in het

Schotfche gebied, op den z van September, entrok aantotdePaihs 2. Sspiemh.

op den 5. alwaar de pafTagienauw en ongeraackelijk zijnde,' zy niet

minder verwagt hadden als een vyand om diè te betwiften ; maar 2vont-
moeten daar geen met allen: hebbende de Schotten alleenlijk de we-
gen opgedolven, het welke in dat droogeZaizoen niet veel te bedui-

den had, als alleen hen cenige uuren m hun Marfch op te houden.

Wanneer zydeze engten door waren , hebben zich eenige weinige
fterkten, alsDunglas, Thourtoneninnerwijk, met cenige flecbt ge-
wapende bezetingtn voorzien zijnde, aan hen overgegeven. Op den

9 kwamen zy tot Falzide, alwaar een lang gevegt 'm verfcheidene par- 9Septemb.
tyen voorviel , in het welke wel 1300 van de Schotten op de plaats ble-
ven. Hier op quamen zy in het gezigt van het Schotlche Heir , het
welke in getal het grootfte was , dat zy oit te zamen hadden gehad , als

tcftaandc uit 3 cooo mannen , van de welke loooo wierden geleid door

G 3 den
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1^47. den Gouverneur, 8000 door den Grave van Angus, 8000 doorden

Grave vanHuntley, en 4000 door den Grave van Argile, met een

fchooneArtüIery, beftaande in9. Metale, en ^I.YzereStucken Ca-
non. Aan de andere zyde, deEngelfche Wapenmacht , beftond in

omtrent 15000 te voet, en ^ood paarden j maar alle treffelijk toege-

ruft. De Schotten waren aangeftooken door de oude gefchillen met
Engeland, temeer, dewijl het gerucht ging, dat de Proteólor geko-

men was met zijn Heir, om de Koningin weg te halen, endeSchotten

tot flaven te maken i ook zeidemen, om het volk te meer op te ma-
ken, dat 12. Galeyen en ^o.Scheepen van Vrankrijk in Zee waren,

die ze alle dagen verwachten , tot hun onderftand.

De Protector vindende eenHeir zooveel teeerderby een gebracht,

en tegrooter als hy verwacht hadde, begoftvry eenig na bedenken te

krijgen , en fchreef derhalven aan de Schotten in dezen zin : Dat deze

Oorlog niet was aangevangen, als op in^icht-van een gedurige Vrede,

vin'cku ilo- door het Houwehjk van de twee Koninklijke Perzoonen, gelijk het

tcaor aan de 2elve alberccds door hen was toegedaan, en onder verzeekeringe be-

looft, dat de Schotten daarby meerder zouden winnen als de Engel-

fchen: het Eiland fcheen gemaakt te zijn voor het gebied vaneen Op-
perheer alleen, het ware jammer dat het zelve zou verdeeld worden,

door deze Oorlogen, daar een zoogemackelijken en gerechtigen w^eg

was om het zelve te vereenigen : en het was veel beter voor hen haar

Koningin uitte houwelijken aan een Prins die dezelve taal fprak, en

van het zei tde land, als aan een vreemdeling: maarindienzy daartoe

niet wilden verftaan , zoo bood hy aan , dat hun Koningin zou by

hen opgetrocken worden , zonder eenigHouwelijks verbond, ofmet
den Konink van Vrankrijk , of eenig ander vreemd Prins, tot dat zy
tot jaren zou gekomen zijn^ enmettoeftand van de Staten, een Man
mocht verkiezen die zy begeerde. Indien zy hier toe wilden verftaan

,

zoude hy aanftonds zijnHeir uit Schotland te rugge voeren , en vol-

doeninge geven voor de fchade die hyalberceds mocht gedaan hebben,

door deze inbreuke.

Deze aanbiedingè fchijnt goed te maken het geene de Schotfche

fchrijverb verhalen , hoewel geen van de Engelfche daar gewag van

maakt. Dat de Proteétor, ten deelen uit gebrek van voorraad, ten

deelen uit vreze voor zulk een talrijke macht der Schotten, in groote

benautheid was, en voornam weder naar Engeland te keeren, zonder

een flag te wagen. Maar de Schotten dachten , zy waren zoo veel fter-

l orpen
^ ^ ^^f ^^s de Engclfphcjen daü 2 y hen nu zoo op hun voordeel hadden,dat zy

voor
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Toor zich namen dezelvedes anderen daags op het lijf te vallen, wel '^S^7*

denkende, dat de fchoone aanbiedingen van den Prote(5lor eenige ver-

deelinge onder hen mochte maken , indien zy langer vertoefden.

De Gouverneur hebbende dit met eenige weinige vertrouwden over-

leid, wierd volgens hun goed vinden aangemoedigt hen aan te taften ,

•

maar voor af een Trompetter aande EngeKchen te zenden, metaan-
bieding, toe te willen laten, dat zy zouden te ruggekeeren zonder aan-

getaft te zijn; het welke deProtet^or reden had te verwerpen, als wel
wetende, dat zulk een flecht werk , in het begin van zijn bedieninge

gedaan, al zijn achtinge om verre werpen zou. Maar een ander die

met den Trompetter kwam , voegde hier byeen boodfchap van den

Gravevan Huntley, aanbiedende datdeProte6lor en hy , met lo of

20 andere van ieder zijde, of zy met hun beiden alleen, door hun ei-

gen dapperheid, het gefchil zouden beHechten.

De Prote6lor antwoorde daar op , dit warö geen byzonder of per-

Zoneel verlchil , en het ampt dat hy bekleedde, liet hem niet toe zich

zelven op deze wijze te hazarderen, en zoude derhalven niet anders

ftrijden als aan het hooft van zijn Leger. Maar de Grave van Warwijk
bood zich aan het dagement te aanvaarden.

Maar de Grave van Huntley heefr naderhand geloochent, als het

hem tcvooren kwam , deze ontzcgginge gedaan te hebben. Want het

was buiten reden te denken , dat de Protector het zelve aangenomen

zou hebben j gelijk het ook een merkelijke belediging voor den Gou-
verneur van Schotland zou zijn hem dat werk uit zijn handen te nemen,

dewijl hy de eenige per'zoon was, die den Proteólor in gelijke waardig-

heid zou konnen beroepen. Maar de rechte waarheid vandezaakwas
dit: een Edelman die met den Trompetter ging, deed hem deze voor-

ftellinge doen , zonder ordere, denkende dat de beantwoordinge daar

van eenigentijd vereilchen zou, gedurende dewelke hy tijd zou heb-
ben , om het Leger van de Engclfche te verfpieden.

Op den 10 van September , quamen beide.de Hcirlegers te voor- Deflagvan

fchijn , en ftreden in het Velt van Pinkey by Muflelburg. De Engel- ^'"key by

Ichen hadden het voordeel van de grond. En in het aanvangen van het 1 o Feptem-

gevegt , heeft een Canon-kogel , komende uit een van de Engel- ^"•

Iche fcheepen , des Lords Grames oudfte Zoon gedood , nevens noch

2 5 andere, het welke des Graven van Argiles Hooglanders zulk een

fchrik aan bracht, dat zy in geen ordere te houden waren. Maar na een

-Charge gedaan , door den Grave van Angus , in dewelke de Engelfche

zeven man vcrloozen , verlieten de Schotten hun grond, waar op de

Engel-
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1 547. Engêlfche vorders. inbreekende , deden de Schotten hun wapenen weg
werpen, en t'eencmaal de vlucht nemen. DeEngellche zetten hen
dapper achteraan, en floegenze zonder genade dood dieze konden ach-

<7,roote ne- tcrh^len. Men reekent datter omtrent de 14000 gebleven, eni5'G0

schotfeif
"^ gevangen genomen zijn , onder welke laatfteook de Grave van Huntley

is gewecft , nevens 5*00 alle Edellieden j al de Artillery wierd mede
verovert. Dit verlies floeg de moed der Schotten gantfch terneder,

zoo dat zy alle te rug weeken tot aan Strivling toe , latende het gantfche

land voor den Prote(5lor , die des anderen daags Lieth in nam
, gelijk

ook het volk van de Scheepen eenige van de Zeelieden van Five ver-

branden, ook eenige Engêlfche Scheepen, diedoordeSchotten voor-

heen genomen waren , hernamen, en dsreft verbranden.

Zy leiden ook een bezcttinge in het Eiland vanSt. Columba, iahet

Frith van ontrent 2co man , latende twee Scheepen , om op hen te

paffen. Hy zand ook den broeder van den Grave van Warwijk , de

Ridder ArabrofiusDudley , om Broughfty, een Kafteel aan de mond
van deTay , in te nemen, daar hy 200 man tot bezettinge in leide.

Hy pionderde Edenburg, en ontdekte de Abdy van Holyrood-huis,

wegvoerende het loot en d-e kloeken daar van. HetKafteel van Eden-
burg echter veroverde hy niet. Ook kwam hy zoo verre niet als Stri-

vling , alwaar de Konmgin met het over fchot van het Schotfè Leger lag.

Men had in der daad gedacht, dat indeongemeene verbaaftheid, inde

welke het laatfte verlies hen geftelthadde, geen Plaats hen zou hebben

tegen geftaan : raaar daar waren eenige byzondere redenen , die den

Proteftor zijn weder aftocht dede verhaafien , doende hem verwaar-

loozen het ongemeene voordeel dat hy tegenwoordig als in de hand

. hadde, en de Schotten tijd gevende onderlland uit Vrankrijk te krij-

gen , daar hy op zijn gemak een einde van den Oorlog zou hebben kon-

.

nen maken, indien hy zijn geluk dapperlijk vervolgt hadde.

De Grave vanWarwijk, die een groot deel in de overwinninge had,

maar wel wift de dwalingen omtrent het beleid , den roem van den Pro-

tcéior zeer zou verminderen, dieanderzintstot een zeer hoogen top ge-

ftegenwas, was over dit befluit niet zeer t'on vrede.

i'^Septem^ Op den iS.van September voerde deProteftor zijn Heir wederom
/'^^ te ruggenaar Engeland, en hebbende een boodfchap van de Koningin

en Gouverneur van Schotland ontfangen , dewelke hem tot een hande-

'.inge verzochten, belafte hy hen CommifTarifen , of Gemagtigden

,

tot Barwijkte zenden, om te handelen metdiegeene, dewelke hy al-

daar zenden zou. Wanneer hy in het wedcrkeeren , door Merch en

Teviot-
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Teviothdale 2ijn weg nam , wierd hy van al de voornaam fte van dat ^N??
land begroet, nemende hy dieden eed af, uit name van denKonink ^ ly «
Eduard, welker Formulier inde vergadering te vindenis, ingeven- ^^^j
de hem die al deplaatzen van hun Landfchapin handen. Hy liet een

bezetting van 200 man in het Kafteel Home, onder het gezag vanden
Ridder Eduard Dudley , ver lierkte Roxburg , alwaar hy zelve, om
andere aan te moedigen, twee volle uuren met zijn eigene handen ar-

beide, leggende voorts 3 00 Soldaten , en 2 00 Pioniers, of Gravers,

daarin, onder het gebied van den Ridder Ralph Bulmer. Terzelvcr

tijd dede de Graaf van Lennox, en deHeer "Wartoneeninvalin Weft-

marches , maar met weinig gevolg.

Op den z^. van September quam de Prote6ï:or weder in Engeland, Sept. 29.'

hebbende op al dien tocht niet boven de 60 man verloorcn, gelijk ie- j^/J'°"*°*
mand die de reckening daarvan gemaakt heeft, ingefchriftheehnaar- naarEnge-

gelaten. De Schotfe fchrij vers begrooten zijn verlies op een getal van
i of 300. Hy had verkieegen 80 ftucken Gefchuts , en beide de

Hooft-rivieren vnn het Koninkrijk gebreidelt , door de bezettinge daar

op gelegt
; gelijk hy ook fterke Guarnizoencn in de plaatzen van belang

op de grenzen had gelegt.

«Nu ftaat genoegzaam te bedenken , hoe zeer dit de achtinge van dea
Prote(5lor in Engeland vermeerdert en vergroot heeft , nademaal de
menfchen gemeenlijk voorfpelling maken , omtrent het geluk van hun
Regeerders , uit het goed of kwaad gevolg van hun eerlle onderne-

mingen. Nu kwam weder in gedachten wat by voorheen in Schot-
land hadde gedaan , en hoe hy in Vrankrijk met 7000 man , de Fran-
fche macht van 20000 man, van voor Bologne had opgeflagen, en
gedwongen hun Gclchut, Bagagie, Tenten en al te laten ftaan, ea
•darmct verlies vaneen cenig man, in het Jaar I5'44. ^" ^^^ ^7 ^^^

Jaar daaraan in Picardyen was .gevallen , en Newhaven en andere Sterk-

ten, aldaar gebout hadde. Zoo dat zy alle iets groots van zijn beftie-

ring yerwachteden. En in der daad , indien de breffe tuffchen hem
en zijn broeder, en eenige andere dwalingen en misflagen, hem het
voordeel dat hy als nu genoot > niet hadden doen verliezen , deze
voorfpoedige daad en uitvoeringe , zou de grond van een grooten ftaat

hebben konnen leggen.

Hy liet den Grave van Warwijk om te handelen metdiegeenedieuit
Schotland zouden werden gezonden, maar daar quam niemant voor
<ien dagi want die voorflag wierd alleen gemaaktom tijd te winnen.
De Koninginne Moeder aldaar, had geen groot mishagen te zien dat

II.DeeJ. H hel
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>74t' bet belang van den Gouverneur , door zulk een ongeval , een krak

» kreeg, en vand daar uit te meer beweegredenen , om de voorname

,, •^- Grooten van dat rijk te raden , zich zeiven t'eenemaal indearmen van

Vrankrijk te werpen, en de jonge Koninginden Daüphijn ten hou-

welijk aan te bieden , denkende om geen handeling met de Engelfche.

DeGraaf vanWarwijk dan, ziende niets uit te regten, keerdeon-

verrigrer zake weder naar Londen , met te meerder begeerte , om dat

hy geen klein gedeelte in de eer van deze veldtocht hadde. Hy was een

zoon van-dien Dudlei die gevangen enonthalfl: wierdinhet eerftcjaar

óèr regeringe van Hendrik de 8 te , maar 't zy dat de Konink daar na be-

rouw hadde van deze geftrengheid aan den Vader geplcegt, of dathy
met de goede hoedanigheid van denzoon ingenomen was, hy verhief

liem by verfcheidene trappen tot het Admiraalfchap, en den naam van

V ifcount of Burg- GraafLille. Hyhad de belegering in Bologneuit-

geftaah, Zelfs alsdeStad in Hechten ftaatwas tegens den Dauphin van

Vrankrijk meteen heir, zoomengelooft van 50000 man flerk, zelfs

wanneer de Franfchen de neder Stad al in hadJen , heeft hy hen daar we-

der uitgedreven , en wel 800 mannen afgeflagen.

Het volgende Jaar, zijnde in Zee gezonden, bood hy de Franfchen

den Z^e-ftri'jd a-an , en zy dezelve ontwykende, maakte hy een landing

in Nörttiandye, met 5 000 man^ en een grooten Roofgehaalt en een

geweldige brand-ftichtinge aangeregt hebbende , keerde weder na zijn

Scheepen, met verlies alleenhjk van een man. Hy heeft ook getoont

zoo bequaam voor het«Hot en Staat als voor het veld te zijn: w.int zijn-

de over gezönden^jtiJar hetPranlche Hof, om de vrede te verhande-

len , heeft 2jig daar omtrent treffelijk gedragen:,: en is daar met groote

ceTaf)»ek-omen. Inderdaad, hy was eenman vanuitfteekendehocda-

danighedcn, indien niet een onverzadelijke ftaatzucht, bcneftens een

diepe veinzery , zijn andere goede deugden bezoedelt ha Jden.

DeProte<£4orop zijn wederkomft was voorijemcns het Parlement te

doen 'vet-gdderën (tbt welken einde hy, zelfs voor zijn. uittocht, naar

Schotland al brieven iaf^ezonden had) zijnde nu zoo zeer alshy was,

met roem overladen, zocht hy ook zijn-gezag vaft te ftellen, en die an-

dere dingen , die een vergadering vereifchten , af te doen. Hy bevand

KnToYSS' datdeVizitateurshun yizitatic hadden gedaan, en een ieder haddenze
gcBdebcyc- gehoorzaani bevonden/- En deze die de geheime Goddelijke voorzie-

nigheid, met oogen van hun eigene vernuft en meeningeaanfchouden,

éc^k cV^f'
^^^g<^" <^33r groot agt op , dat op den zei ven dag , aUde Vizitateurs

tca. mceftal de beelden in Londen hadden afgenomen en verftroit, diege-
^"

luc-
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luckige ftrijJ in Schotland voorgevallen was. Het is maar tegera^en.by I5U<
alle menfcben zulke uitvallen zeer te verheerlijken , wanneer zy tot hua

voorUeel zijn, maar wannecrze hen tegen gaan, zoo draayen zy de

zelve daarop, dat de wegen des Hecrtii onnafpeurlijk zijn, met zulk

een zydigheid redenkavelen de mcnfchen , als ty eenmaal in belang zijn. ^

Bonner en Gardiner, haddf-ncenig ongenoegen omtrent deze beve-

len en bedellingen getoont. Bonner had de zelve aangenomen, onder

proteftatie, dat hy dezelve wilde naarkomen, indienze met Gods Wet
en de Ordonnantien van de Kerk niet ftrydig waren. Over het welkcde

Ridder Antony Goken óe andere Vizjtatoreii hun beklag aan dejn Raad

hebben gedaan.- Bonner wierddan ontbodci], atwaarhy een onder- Nietomfan-
^^ r " , j I 1 , r\ -Ji- •' •

t
-^ genbyBon-

werpinge aanbood , maar vol van ydele (siiiidditeiten ea uitvlugtcn (ge: nerenGaf-

lijk her in het Bock van den Raad uitgedrukt ftaat) maar zy het zelve
'*^""'

niet willende aannemen, maakte hy zulk een vzWe als zy begeerden
j,

gelijk dezelve in de verzamelingen te zien is. Evenwel om een fchrilf

yoor andere te maken, zoo wierdhy vooreen tijd in de gevangenis de

Fleet genaam t, gezonden. . Gardiner ziende de Homilien , nam ook

eenbelluitdaartegensteprotefteren. De Ridder JohanGodzave, een Colkól.

van de Vizitatoren , fchreefaan hem , dat hy zich zelven niet verderven , ^*- ^ ^•

of zijn Bisdom in gevaar zou ftellen, door zulk ecu daad. Aan den

welken hy weder een antwoord fchreeF, daar meer van een Chriftenen

meer van een Biflchopin ftak, als in iets dat ik oit van hem ontmcxetof

gezien hebbej hy vertoont in een brave (li)l , eengroote verfmading

vanjde wereld, en een befluit eerder alleste lydenen uit te ilaan, als

zijn ge wiffe te verkorten. Behalvendat^ gelijk hy zcide, dedingen

tegcns de wetten ziende, zoo wilde hy de vryheid van het land niet

ovö-geven, ma^r zijn verzoek daar tegcns in Hellen. Dezen Brief Colleff,

ilaat te vinden in de verzamelingen j \y;antikh.ebbe l?eilooten niets ag- Nt?. 13.

ter te houden d^t van eenig belang is, van wat zyde het pok zou mo-
genzijn.

Op den 15" van September den Raad zijnde ondcrreg^t dat Gardiner

aan eenige gefchrcvcn, en tot andere gezegt hadde veele dingen tot na-

deel envcrfms^dingc van des KoninksViziiatie en bczoekiï?ge, en dat

hy Van iflening^ iW^ , de voortzetdnge van ije Honjilien-en jlnjun^^ien

ofbcveelen te weigeren, wierd hy daar over ontboden, en zijnde van

den Raad daar over ondervraagt , antwoorde hy , dat hem dagt dezelve

met Gods Woord ftrydigte zijn, en dat zijn Confirientie niet konde

verdragen, dat hy dezelve zoude naarkomen. Hy beriep zich voor-

aamentlijk , op eene van de Homilie0t43t 4e.ï.elv€ deüeidc van.de recht-

H 2 veer*
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*^547' veerdigmakingc van den menfch zoo wel als het gelove uit IToot. Dit

zeide hy was ftrijdig met het Boek , dat ten tydcn van den voorgaande»

Konink uitgegeven was, het welke daar na by het Parlement, in het

Jaar 1 5:41 . beveftigt was. Hy zeide vorder , dat hy niet eene plaats in

de Schriftuur konde vinden, noch by eenig oud Leeraar die hetzelve

konde goed maken. Hj zeide ook dat de Paraphraze van Erafmus flegt

genoeg was in het Latijn , maar nog flegter in het Engelleh , want de

overzetter had menigmaal ofuit onkunde, ofractvoordagtjhemqua-

lijk vertaald, zoo dat hettaftelijk envoelijk was, zijnde geweeft een

perzoon die nog het Lati j n nog het E ngels wel verftond.

Hy bood zich aan , om naar Oxford te gaan , en aldaar opentlijk vaü

deregtveerdigmakinge te difputeeren tegen iemand wie het ware, die-

ze tegens hem wilden ftellen, ofdaar over in conferentie te komen, met
iimanddie wilde ondernemen hem, zelfs in die ftaat, daar onderreg-

ting van te doen . Maar dit gafevenwei den Raad geen genoegen. Zoo
datzy hem aandrongen te verklaren, wathy voornemens was te doen,

wanneer de Vizitateurs by hem zouden komen ? waar op hy antwoorde

het zelve niet te weeten : hy zou deze poinéten wat nader beftuderen en

overleggen j want het zou noch dry weeken moeten lijden eerzy by

hem zouden konnen komen; en het ftond vaft byhem, dat hy noyt

argers zou voorftellcn , als dat hy 20U gehoorzamen , zoo verre als kon-

de beftaan metGodts endesKoninks wet. De Raad drong hem aan

te belooven, dat hy zonder eenigc bepalinge, deHomilienenlnjun-

éHen zoude voortzetten i maar hy weigerde zulks te doen, en wierd

daar over mede nadeFleet by Bonner gezonden.

Eenige dagendaar na ging Kranmer denDeeken van S.Paulus be^

zoeken , zijnde verzelfchapt met den Biflchoppen van Liakoln en Ro-
chefter, nevens Dr. Cop, en andere. Aldaar ontbood hy Gardiner,

en ving aan met hem te redenkavelen , over diepafTagie in de Homilie j

die de liefde van de Regtveerdigmakinge zou uitüuiten , brengende de-

ze plaats uit St. Paulus by ,• Datwy z.ijn gerechtveerdigt dvor den gelove

Tionder de werken der Wet '. Hy zeide, zijn voornemen in die paflagie

was alleenlijk om dè menlchen afte trecken van op iets te vertrouwen het

gecnezy deden. En hen te leeren alleenlijk te vertrouNfrcn op Chriftus.

Maar Gardiner had eenheel byzondere aanmerkinge omtrent de regt-

Teerdigmakinge: want zeide hy, de kleine kinderen wierden geregtr

Teerdigt door den Doop , en de boetveerdige by en door het Sacrament

an Penitentif, en de conditie van rechtvaardigmakinge der volwaf-

fenci gefchi^dezoo wel door 4e liefde als door het gelooye, gelijk
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<Je drie Staten by een vergadert, tezamen een Wet uyt maken (een 1^47.

manier van fpreeken, die wel wonderlijk en vreemtwas, voorna-

mentlijk in een BifTchop en ^^etgeleerde.) "Wegens Erafmuswierd

gezegt, dat alhoewel cenige fauten in hem mochten gevonden wer-

tien, gelijk geen Boek, behalven de Schrift , zonder gebreeken is:

echter was het befte voor dat gebruyk , dat konde gevonden werden -,

en zy hadden |iever voort te zetten , het geene zulk een geleert Man
gefchrevcn haU, als eenignieu Boek te maken» het welke gelegent-

heid tot noch meer tcgenipreekens mocht geven ; en hy was de onzij-

dichfte fchrij ver die zy kenden.

Daar na Cranmer wetende, wathet meefte op heni zou werken

konnen , liet zig eenige woorden ontvallen, ( gelijk Gardiner aan den
Protedor fchrijft, van hem in den geheimen Raad te brengen , indien

hy met ben, in^het gcene zy voorhadden, ftemmcn en arbcyden wilde;

maar het zelfde de ordinaire wcrkinge op hem niet doende , wierd hy

weder te rugge naer de Fleet geionden. '

Daar wierden ook verfcheydene klachten , door eenige geeftelij-

ken voortgebracht, over zoodanige als hen , ter oorzaak van hun
gehoorzamen , ontrent des Koninks Injundien , en het weg nemen
4er beelden y enbeveelen, qualijk gehan dek hadden : Vecle wier-

den op hun verootmoedingc weer heen gezonden, met een ftrengc

en ernftige beftraffinge j andere die het grover hadden gemaakt,
"wierden voor eenigen tijd in de Fleet vaft geftelt, en daar na borg
voor hun goede manier van leven ftellende , weder ontflagen.

Maar als de Protcdor nu weder te huis gekomen was , fchreef

„hem de BifTchop van ^C-^incefter een Brief, tot zijn eigen verant^

,,woording; hy beklaagde zig over der Vizitatoren handel, in zijii

3> afwezen , in een zaak van zulk een gewicht : hy zeyde de Injundien

5, en beveelen, waren ftrijdig met zig zelvcnj want 2y belaften de

3, Htmiiien gelezen^te werden , en de Paraphrazen en uytbreydingcn

„van Erafmus^, in alle de Kerken te werden aangeftelt : en zoo
„bracht hy uit deze vcrfcheidene PafTagienby , die die tegens den
„macht der Princenftreden, en vcrfcheidene andere beftraffelijke

5, dingen in dat werk, het welke Erafmus gefchreven had, inzijn

„Jonfcheyd, zijnde derhalven van een zeer verfchillendeftclling,.

„als die gene waren, dewelke hy in meerder bejaartheythaddc ge-

„ fchreven , en wanneer hy beter kennifïe van de zaken des "Werelts
„hadde. Maar hybefloot zijn brief, meteen verhandeling van dé' CoA'r(?.

„ macht des Koninks , en zijn Raad, Al welke dingen ik hebbe over- N». 14,

.

^ h »>ge-
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xe±y, „gtfchrcYcn, zijnde zeer lang, en vol van dingen van kleiit gevolg.

., Hy ftcit een vraag-ftuk, Ikjc vcrdeKonink kan bevcelen , tcgens

„degcmeene irflcllingen of bcftelde Wet: van het welke hy ver-

„fchcidenc gelegcnchedcn had gehad, om \?el onderrecht te zijn.

., De Cardinaal \Volzcy had zijn wettige macht ontfangen , na des

„ Koninks bcgccrcn , encvenwcl, des niet tcgenftaande was hygc-

„ bracht tot een Pramunire en voorbeding, en de Rechtsgcleer-

„den, op dat bewijs citeerden verfcheidene precedenten en voor-

tgangen van Rechters, die vaft gehouden wierden, wannecrzy de

„Wetten overtraden, hoewel gelaft met ordere van denKonink,

j, en de GraveTijptcft, toen Cancelier, verloos fijn hcoft, omdat
,, hy op des Koninks ordere tegcns de Wetten had gedaan. In de

„laatfte Koninks tijden wilden de Regters geen vafthoudinge oi ge
„vangeniflen beramen, op die geenc die des Koninks Proclamatien

„ en beveclcn hadden verbrooken , wanneer die tegcns de Wet wa-

„ren, tot dat de a(5ï:e, rakende dezelve, was gcpaflccrt, omtrent het

„ welke veel bittere twiftcn ontfton4en , wanneer daar overgfhandelt

„ en gedebatteertwierd.

„ Hy verhaalteen verhandeling , dietuffchenhem, cndcnLori
j, Andley in het Parlement, aangaande è^s Koninks oppermacht,

„over de Kerk , voorgevallen was : anderzints wilden de Bifl«.hop^,

„pcnhetmetdenKoninkftaan , enby middel van deze Supremacy,

„ en opperhoofdigheid , de Wetten beftellcn zoo als zy wilden

:

5, maar wy zullen bezorgen, zegt hy: dat de Pramunire ^ ot het

„voorbeding, ncyt van onzen rugge zal gaan. Inecnige onlangs

„voorgevallene recht-zaken , had hy gehoort de Rechters te ver-

„klaren, wat de Konink mocht doen, tegcnseenadc van het Par-

„lement, en in wat gevaar zy waren, die zigiu zulk een materie

„ftaaken.

„ Deze dingen hem noch zoo verfch in geheugenis zijnde, docht

„hem, dathy wel mocht fchrijven, het geenc hy fchrcef , aan de

„Heercn vanden Raad. ;

Maar hier uit blijkt, dat geen flag van Mcnfchen zoo 7eer voor-

des Koninks recht is, ofwanneer hetzelve in eenigen gevalle onge-
makkelijk voor hem komt te worden, zoo zullen zy weder onder de

wetten trachten te fchuilen.

Hy vervolgt voorts met verfcheydcnc Brieven aan den Protcdor

,

„ klagende over fijn quadehandelingc, omtrent hem, dathyzevc^i

^-, wceken in de Fleet had gezeten, zonder Dienaar, een Capellaftii
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,,oFGeneesmeefter. Dat hoewel hy zijn gefchrifc van fumraons, of

„(iimmaiie, of dagement, hadde, hem echter niet toegelaten was in

5, het Parlement te verfchijnen, het welke daar na een grond mocht ge-

„ ven , om hun procederinge en handeling in twijlïel en gefchil te irec-

„ ken. Hy raad den Proteólor 2ich zelven geen partye in deze zaak te

„ftellen, en gebruikt «l de inwickelinge van vicyery die hy kan be-

,^ denken , nevens eenige fcharpe reflexien en opmerkingen omtrent

,, Kranmer , ftaande zeer op de macht van de wetten , als niet konnende

„ naar des Koninks wil beledigt of verkort worden ; sangaande het wel-

,, ke hy een paflagic voortbrengt, van iets het geene tuflchen Crom-

„ wel en hem t voor den laatften Konink was voorgevallen. Crorawel

„ beweerde , dat de Konink wetten mocht maken , of breeken, zoo wel

,, als de Roomfche Keizers hadden mogen doen , en vraagde daar op zijn

jj
gevoelen, of des Koninks Wil geen Wet ware ? op het welke hy

„bocrtiglijk hadde geantwoord, dat hem docht dat het beter voor den

„Konink was de Wet zijn Wil, als zijn Wil eeR Wet temaken.

Maar niet tegenftaande al deze brieven , (dewelke gedrukt zijn in het

tweede ftuk van de Aéten en Monimentcn,uitgegcven 1 64 1) zo bleefhy

cgter gevangen, tot dat het Parlement over was, wanneer hy, dooreea

zètQ van Pardon , vry geftelt wierd. Dit wierd als een verbreekingeder

vryheid befchuldigt, en men zeide dat die van het Hof niet wilden

dat hy in het Parlement zou komen, uit vreze dathy hen alle buiten

boort geworpen, en den mond geftoptzou hebben. En de uitdruk-

kende regtvaardigmakinge met zoo een nauwe bezetheidin de Homi-
lien, die men het volk zou voorlezen, uitgedrukt wierd, geoordeek

een noodelooze icherpzinnigheid en nauwkeurigheid te zijn.

Maar de voorgaande misbruiken van te vertrouwen op de werken der

liefde, om daar door zijn zaligheid te verkrijgen , of den Hemel als

te koopen, deede Kranmer nodig achten de zaak zoo nauwkeuriglijk

uit tedruckeni hoewel het uitleggen van deze plaatzen van denApo-
ftel Paulus meerder was , als veelen oordeelden naar de ftellinge der

Hoogduitfchen , als naar de mening van dezen brief of brieven. En de

gantfche Zaak aangaande , zy kenden Gardiners driftigen aard, en oor-

deelden , dat het dienftig ware hem een weinig te mortificeren co in te

toomen, hoewel de voorgeftelde zaak, opdewelke zy zulksdeden, te

gering fcheei) , om zulk een ftrafheid te oefenen. Maar het gaat ge-

meenlijk zoo, wanneer een zaak eens bcflooten is, dat men de eerftc'

gelegentheid , die zich op doet, aanilaat, om die ter uitvoeringe te

1547.

ftellen.

Deze



tS4. Hiftorie der Reformatie

1^47. Deze aanhang dan , die tegens de reformatie was, vindende dit be-»

ftaan zoo flecht van gevolg , verkregen de Princes Maria, omhunza-
Maria is en- ken aan teflaan , op hun hand. Deze dan Ichreef aan den Proteélor,

deR"or^*'a-
^^^ ^^^'* ^^^^^ j ^^^ ^^^^ Verandering in den Godsdienft, voor dat dd

tic. Konink zou voljarig zijn, zeer ftrijdig te zijn tegens de achtingc, de-

welke zy de geheugnifle vanden Konink haafcVader fchuldig waren,

voor zoo veel zy om verre wierpen dat hy vaftgeftelt hadde : als mede
tegens hunfchuldige plicht omtrent hun jongen meefter, met de ruft

en vrede van het Koninkrijk in gevaar teftellen, en zijn gezag te en-?

gageren eninwickelen in zoodanige poinften, voor hy zelfs bekwaam
DcProtcftoi was, om daar vantekonnenoordeelen. Ik bcfluice zoodanig den in-

haar
'^"" houd Van haren brief te zijn geweeft , uit de antwoord, dewelke de Pro-

CoUe£i. teóVor daarop gedaan heeft, dewelke inde Verzameling te vindenis;

No. 15. in de zelve fchreef hy: („) dat hy geloofde dat dezen brief niet onbe-

„ middelt van haar kwam ^ maar wel uit de opruyinge van den een ofdea

„anderen kwaadwillige perzoon. Hy protefteert en vertuigt geen an-

„ der voorneemen te hebben , als de eer en glory van God, en de eer en

„ veiligheid van den Konink j en dat , het geene zy deeden , zoo wel was

j, overlegt, dat alle goede onderdanen zich daar over eerder behoorden

„te verheugen , als daar mangel in te vinden. En voor zoo veel zy

„ hadde ge?egt, dat haar Vader de Religie had gebracht tot een bekwame

„ ordcre en geruftheid, tot welke zoo geeftelijk als wereldlijk , zelfs

3, zonder aandrijvinge hun toeftand gaven; zoo brengt hy haar ingc-

„ dachten, wattegenftelling de hardneckigePapiften gemaakt, en wat

„ wederfpannigheden tegens hem verwekt hebben, het welke hy niet

„ konde denken haar zoo haaft vergeeten te zijn , voegende daar by, dat

„ de dood hem voorgekomen was , en hem verhindert hadde , deze goe-

„ de orders, dewelke hy beraamt hadde , tot bet einde toe, uit te voeren.

„Dat geen flag vanGodtsdienftop zijn dood volkom§n, maar alles in

j, een on zeekeren ftand gelaten ware , bekwaam om zeer groote onorders

„ voort te brengen , indien hem God t daer omtrent niet merkelijk zijn

„hulp en byftand kwam te verkenen. Hyzelfs, en verlcheidenean-

„ deren konden getuigen , wat kwellingen zijn voorige Majeftcithad-

„ de gehad , wanneer hy zag dat hy raoft fterven , eer hy , het geene hy

„begeerde, had ten einde gebracht- Hy verwonderde zich dat zy, die

„zoo wel was opgetrocken en onderwezen, voor een oprechte Gods-

^, dienft , en de kenniffe van de Heilige Schrift , zou erkennen een zin-

4, willigheid of fantafie , en verzocht haar het blad om te flaan , en op

^i de 9(ndere zijde te zien , en zy zoude met een ootmoedige geeft} en door

»de



i,cle feuijj van Godt en rijn genade, de zaak beter aanmerken. ^'^^^^

Zoodanig liepen dë zaken , tot dat het Parlement kwam te vergade-
'*

fén, het welke tegens den vierden van November befchreven was. Op
den dag voor haar by-eeh-komft, gafde'Protcéloreen ftaal van, hoe ''aticment

verre hem zijnoorlogs yoorfpoedhaddeopgevoerti want hy openbare ]5'/4''^"
,;

parenten brieven onder het grootc Zegd , wierd hygeordonneert te Rof.Pat.i.

zitten in het Parlement, op de rechterhand van den Throon, onder Rfg' I-deel.

een kleed van Staat , of verhemelte , met al de eer en voorrechten, die

óit, of t'eeniger tijd, eenige van de Koninklijke Oomen, oit in En-
geland', 't zyvanVaders , ofvan Moeders zijde , hadden gcinoten ; met
ttnndnobpaf7te,o£een niettegertfiaandey omtrent de inftellingevan

voorgang, of voorgaande zaken , die de tegenwoordigen mochten te-

gen zijn. Een groot gezach. De Heer Rich wierd op den 24,. van

OStober Lord Cancelicr gemaakt ; maar ofde Proteólor of hy het Par-

lement opende, met eenige aanfpraak, blijkt niet by het dag-regifter

van het Huis der Heeren,

Op den 10 van December, wierd éth gelchrift in gebragt, flrec- ^oDetemïr,

kende tot hetintrecken van verfcheidene inftellingen en ftatuten; dit

wierd gelezen op den i 2 voor de tweede maal,en op den 1 6 voor de darde

maal. Op den 19 wierden eenige Provizien daarop geftel t, enalzoo '^'

naar het Huis der Gemeente gezonclenj die het weder op den 23 naar z-^Desemh:

Eet Hooger huis opzonden , 'waar op de Koninklijke toeftand gegeven
wierd. Die van het Lager huis hadden een nieu gefchrift opgeftelt,

tot herroeping van deze Inftellingen; maar opeenige onderhandeiin-

ge, toonden zyzig gewillig dat te laten vallen, alleenlijk wierden ecni-

feProvizoosop hetoudegeftek, ap het welke de BiflFchoppen van Lon-
en, 'purefine, Ely, Heréford en Chichefterverlchillig waren. De

voorreden ofinleiding houd aldus : „ dat niets een beftiering geluckiger

i, maakt
," als wanneer de Prins regeert met veel zagtmoedighcid , en de Een a ae t»t

„Onderdanen gehoorzamen uit liefde. Echter de voorgaande Ko- J^'^°^"i"g

„ nink, en eenige van zijn voorzaten , zijnde bewoogen door de onge- gaande ftre»-

„ régeltheid van eenigevan hun volk, hadden eenige geftrenge wetten s^^^^^*^"-

^ moeten maken ; m'aar zy agtende nu een nodige zaak des Koninks re-

,j
geringe, v/èder dés volks genegentheid aangenaam te maken, troc-

„ ken in alle wetten , dewelke eenige zaken verradcry verklaarden , bui-

,; ten die geene, dewelke begrepen ftonden in de adlen van 25 van
^,Edw:de 3. gelijk mede twee van de Inftellingen omtrent de Lollaar-

«•ïy^ ', Te zamenhietde aélevan dc^Artijkelen, en de andere a6len

^ jewetKe Volgen t^t 'nader tiiileggïnge tan' dezelve; al de Adlen ten

II- Deel. I
,, tijden
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r j47. ,j tijden van Hendrik de 8. verklarende eenige zaak Fclony , of ongc-

„hoorzaamheid, of wederfpaiinigheid re zijn; die zoodanig voorheen'

5, niet verklaart waren , wierd«n ook ingetrocken , te zaraen met de^

„a6ten, dewelke des Koninks Proclamatien en verkondiginge, gelijk';

,^ftellen met de a£ten van het Parlement..

,> Daar wierd ook aangetcekenr, dat een ieder die des Koninks Su-

„premacy en Kerken -hoofdigheid loochent, of die van den Paus valt

5, ftek in woorden , voorde eerfte maal al hun gped. en vee zullen ver-'

„ beuren ,, ea tot believen van het Gerecht gevangen geftelt worden.-

„ Voor de tweede maal de ftraffe van het Prcemunire zouden uitftaan,

„ en voor de derde maal van verradery zou aangefprooken worden.Maar-

„indien iemand het zelve dedein gcfchrifren, druk^ ofeenige andere

,> opene daad , om daar door den Konink , of zijn Staat , of Tituls, by-

5, zonderlijk van zijn Opperhoofciigheid te verkorten , ol: dezelve pp :>

j^iemand anderste plaatzen^ nadeneerften van Maart naaftkomende„ ,

„dat de zelve fchuldig aan hoog verraad zou geacht worden. En m--

„dien iemand het erfrecht van de Kroon op. iemand anders zocht-;

5>te plaatzen, en zoo tuachtederechteopvolginge te verbreeken , zulks

5, wierd mede voor hoog vefraad verklaart ? zoo in de zelve als ook

„hun medehulpersenvoorftaiiders. Vorders een ieder zouhetvoor-'

,, deel van de geeftelijken ftand , . en het voorrecht van Heiligdoms ver-

„ zeekering. genieten ^ gelijk hetzelve voor Konink Hendriks tijden ge-

„ weeft was , behalven deze alleenlijk:,
. dewelke fGhuLiig, waren aan

5j moordery , giftmengery , huisbraak , ftruikrovery , vee-rovery , of

„Kerkrovery. Vergiftigers- moften geftraft worden als andere moor-

„ders. Niemand mocht over eenige woorden befchuldigt worden i

„ 't en zy een Maand na datze gefprookcn waren. En deze die den Fran-

„fchcn Konink den Titul van Konink van Vrankrijk gaf, zouden niet

„ gehouden worden fchuldig aan de ftrafFe , ftaande voor. die geene

,

„die des Koninks lytuls aan andere geven.

Deze adVenamzijn oorlpronk uiteen aanfpraak diedeEerftbiflchop

Kranmer in de bcroepinge; had gedaan, in dewelke hy de Geefteiijkèr

ji. Cor. ch. vermaant, zich zeer tot het lezen der heilige Schrift te begeven, en'

Sdèr Pw-'"' ernftiglijk aan te merken wat dingen in deKerk waren , dewelke Rcfor-
feerspapie- matic van noden hadden-, od dat alzoo al de Paaplche overblijtzels*

die noch met verworpen waren , . uitgeworpen mochten werden.

Hier op he^bbcn hem eenige te gemoet gevoert , dat zoo lang de zes

artijkelen in wezen waren , het niet veilig voor hen was , hun gcvoelea

SC. uiteren. Dit heeftKr^nm^ weder den Raad aangebracht, waar over

.ten
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sy deze a^le van wederintrecicinge hebben beraamt. Door dezelve i:J'4?'

wierden de onderdanen verloft van veel vrees en angfl, in dewelke zy

ftonden, en kregen goede hoop van een zachter regeringe, wanneer

in'deplaats van nieuweftrenge aélen op te rechten , deoiide vernietigt

wierden. De Raad bevrijde ook het volk van het naarbedenken, het

welke het zelve over hen mocht hebben , met zoodanig hun eigen

machten gezach voort te zetten. Andere evenwel oordeelden, het

hadde beter voor het belang van de Regeringegcweeft, dat men deze

wetten alsnoch inhunftaat gehouden hadde, maar dat men echter de

uitvoeringe daar van gefchort hadde.

Deze intreckinge veroorzaakte een andere, dewelke van het Huis

der Gemeente voortgebracht wierd, op den 2 e van December, en op den

21 van deHeerentoegeftemt wierd. Dit was aangaande een aéle van het

i 8 jaar van des voorgaanden Koninks beftieringe : by dewelkeal de wet-

ten, gemaakt terwijl zijn zoon was onder zijn 24 Jaren, door zijn opene

brieven,wanneer hy tot die Jaren zou gekomen 2ijn,mochten werden gc-

annulleert en vernietigt, alsóf dezelve noit gemaakt waren ge weeflr.

Dewelke %y aldus verandert hebben: dat de Konink na die Jaren, door

zijn Patenten , en opene brieven mogt vernietigen, ieder a6le van het

Parlement j voor het toekomende ; maar niet het zelve vernietigen van

den aanvang, ^Is tcannulleren alledingen daaromtrent gedaan, tuf-

fchen den tijd van het maken en vernietiginge van dezelve; dewelke

cgter tot daar en toe als wettige handelingen moften gehouden werden.

De naaft volgende aéte vaneen publijke en algemeene nature was, Afteom-

aangaande het Sacrament, dewelke wierd ingebragt en gelezen op den Communie.

12 van November, voorde tweedemaalop den 15. en voor de darde

maal op den 1 7 der zelver maant. En op den 24,^^ Wierd een gefchrift

ingebragt, aangaandede Communie ofhet Sacrament, als dat het zou-

deontfangen worden in beide de gedaanten in brood enwijn. Op den

3. van December wierd het voor detweedemaal gelezen, en den Pro-

teé^or overgelevert, en opden^. Veder gegeven , en twee Regtersin

handen geftelt j op den 7. wierd het weder gelezen, eri gevoegt by het

andere, de Communie aangaande. Op den 10 wierd de geheele a(5le

toegeftaan by alle de Pairs , behalven den Biffchop van Londen , Here-

ford, Norwich, Worcefter en Chichefter , en gezonden naar het»

Huis der Gemeente. Op den 1 7 wierd een ProVizo daar over gezon-

den j maar wierd verworpen door die van de Gemeente , nademaal de

Lords het daar over niet eens waren. Op den 2 o. wierd bet weder opge-

5, zonden, en kreeg daarna de Koninklijke toeftand. Bydeze wierd

I Z ,}d£
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i 5-47, i> ^c waardye van het Heilig Sacrament (gemeenlijk genoemtbet Sacra-

f^ri^entdes jiltaarSi enin deSchrifcurehet Avontmaal, of den Tafel

„des Heeren) voortgezet, tezamen met de inilellinge van hetzelve;

„maar het zelve voor dezen wonderlijk zijnd e misbruikt geweeft, wa-

>,ren zommige als tot een verfmadinge van het zelve gebragt gewor-

5> den , het welke zy hadden uitgedrukt , in gemeene praat , onderhan-

„ delingen en Liedekens, en dat in woorden die men betamelijk niet

j, mag verhalen; derhalven wie inzodanigen wijze daar omtrent zou

>, komen te misdoen, naden eerften Mey naaft komende, zou vallen

>;in gevangenis geftclt werden, na des Koninks welgevallen j en de

1, Vrede-regters hadden hier over Informatie te nemen en onderzoek te

»doen, met aandieninge van zulke misdadigers, binnen drie maan-
»>den na dat de mifdaadwas begaan, hen getuigen , voor hun eigen

j> rcgtvcerdiginge toeftaande. En zijnde het veel betamelijker en over

j, een k*) mende,met Chriftusecrfte inftellinge , en het gebruik der Pr^
»»?/XiWKerk, 5ooJarennaarChrifl:us tyden , dat hetSacrament zou

)i gegeven werden in beide de gedaanten van Brood en Wijn , eerder

?j dan in Brood alleen , zoo wierd vaft geftelt , dat het gemeenlijk in bei-

jj de die Ipecien en gedaanten zou genooten werden , ten ware de nood-

>,.wendigheid zulks anders vercifchte. - ^

), En zijnde ook beter aan een komendemet de eerde inftellingen en

5, het gebruik der primitive en eerfte Kerk, dat het volk het zelve zoude

j, genieten, beneffens den Priefter , als dat de Priefter het zelve alleen

5, zoude gebruiken, zoo zou derhaiven op den dag voor ieder Sacra-

5, raents bedieninge , een aanmaningc aan het volk gedaan worden, onj

„^iederzich zeiven daar toe te bereiden. In welke aanmaning het ge-

,, va^r en het voordeel van de onwaardige of waardige ontfanginge van

ji dat Sacrament moft uitgedrukt werden, en de Priefters mochten zon-

„der wettige oorzaak hetzelve aan niemand onthouden die hctecrbie-

„diglijk verzocht.

Dit in der daad was een aóle van een zeer groot gevolg , nademaal

twee misbruiken daar door gereformeert wierden , die in de Kerk inge-

kroopen waren. Het eene was, het weigeren van den Drinkbeker , of

Kelk, aandeLeeken, en het ander dat de Priefter die alleenigdrojik.

Het is blijkelijk » dat in de eerfte inftellinge Chriftus hen belafte alle daar

uit te drinken i
en zijn Leerlingen dronken alle daar uit. Alzoover-?

Riaant St. Paulus een ieder zich zeiven eerft te beproeven , en alzoo van.

het brood te ceten, en den drinkbeeker te drinken. Zedert heeh de Kerk

Voor meenige eeuwen dat gebruik onderhouden , en de bygelovigheid

van
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vancenigc, diehetmaar in een gedaante gebruykten , wicrd flren- 1547.

gelijk gccenzureert en beftraftj en deze wierden gclaft, of hetge-

heele Sflcramcntte gebruyken , of zig geheel daar van te onthouden.

Dit wierdt zoo onderhouden , tot dat het geloven van de lichamelijke

tegenwoordigheid van Chriftus op de baan quam ; waar op (^uam het

houden , en omdragen van den Kelk , in Proceffien en ommegaande
beden, het welke zoo gemackelijk niet gedaan wordende, wierdhct

van zommige geheel vcrwaarlooft.

Voor een geruimen tijd wicrd het Brood gegeven, in den Beeker

ingedoopt zijnde, om een bloedende Chriftus te verbeelden, gelijk

als noch in de Griekfche Kerk gebruikelijk is. Op andere plaatzen

word de Beeker ook aan de Leeken gegeven ; maar zy moften door

pypen den ^Wijn inzuigen, op dat'er niets van den zelven, op der

aarden quam te ftorten. Maar zedert dat zy geloofden dat Chriftus

•was in ieder kruim broods, wicrd geacht onnodig het Sacrament in

beide de gedaanten uit te reiken. Alzoo wierdin het Concilie van

Conftants geordonneert dat de Kelk de Leeken, ofhet gemeene volk,

zou onthouden worden , hoewel zy erkenden dat het anders ingeftelt

€n verordonneert, en voorheen gebruikt was geweeft. Maar die

van Bohemen wilden hier toe niet verftaan , hoewel om hen daar toe

te brengen , veel bloeds omtrent dit gefchil geftort is geworden.

En nu in de Reformatie, wasditallezints een van de eerfte dingen
,

daar het volk mede ingenomen was, zijnde de tegenftreving van de

Roomfche Kerk in deze , tegen Chriftus injftellinge blykelijk en

openbaar.

In het eerfte wierd.verftaan dat dit Sacrament een gemeenfchap ^^Jebyzou-

was , van het Lichaam en Bloed van Chriftus , daar veelc hun deel mo- afgcfcHaft^"

ften aan hebben : terwijl de yver van Godsdicnft duurde, wicrd het

een fchandaleuzeenaanftoütelijke, ook beftraffing-waarde zaak ge-
acht, mdien iemand was gekomen in de Chriftelijke vcrgaderinge,

en aldaar niet uytwachte , tot het ontfangen van deze Heilige verbor-

gentheden ; en iemand het Sacrament te weigeren , wierd groote
ftraf waardig geacht. Zoo gevoelig waren de Chriftenen, van hun
<iuadenftand, wanneerzy verhindert wierden, hier aan deelachtig

te zijn.

Maar daar na de voorigeGodsdienftigenyververflappende, heb-
ben de goede Biflchoppen in de 4 en 5 Centurien , of eeuwen , dik-

maals daar over geklaagt, datter zoo weinig quamen om het Sacra-

ment te ontfangen. Maar zijnde het de wijze oiferipgen te doen,
i 9 voor
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-«$47. voor het ontfangen van het Sacrament, uyt dewelke de Geeftèltjkv

hcyd ,
geduurcnde de arme arme ftaat van de Kerke, wierd onderhou-

den, hadden de Prieftersgrootc reden, om het geduurig gebruik

van defe ofteringen te onderhouden , en bewogen daaromirie het

Volkom die te onderhouden, entothet Sacrament te komen, hoe-

wel zy het al niet ontfïngen; en by verloop van tijd, quamenzyzoo
verre, datmen hen dede gclooven., dat het de Prieilers voor hen
ontfingen.

En voor zoo veel als dit Sacrament is de gedachtenis van Chri-

jftus oflerhande aan het kruys, en zoo by een manier van fprceken,

zelf een Sacrificie en oflferhandegenoemt wierd, quamen zy daar na

tot een gevoelen, dat het confacreeren , heiligen en bedienen van

datSacranient, door den Pricüer, een Adiecxpiatoir , ofverzoe-

nende en voldoende werkinge was , beyde voor levende en voor doo-

dcn. En zoo ontftont'cr vorders een oneindelijk getal van verichei-

denezoorten van MifTci fommige dienden tot gedachtenis der Hei-

ligen, en deze wierden genoemt de Mifle van ruik een Heilige, an-

dere voor byzondere zegeningen voor regen ,
gezontheid ècc. zelfs

voor alle toevallen van des Mcnfchen leven; in dewelke de byvoe-

ginge, ofveranderinge van een verzamelinge het onderfcheid maak-
te. Zoo dat nu al dien handeling van Miflery afg^chaft wicrd.

Daar wierd ook een bcwerp van opweckingen , om voorgelezen te

worden , beflootcn, daar zy vervolgens zouden toe komen.
Deze boven-verhaalde misbruyken omtrent de Mifle , gaven

groot voordeel, aandiegeene, die trachten dezelve in een Coni-.

munie te veranderen: Maar veelc in de plaats van het zelve voor-
zichtiglijk te bewerken , maakten onbetamelijke fpotternyen daar

omtrent, en wierden gedreven , door een lichtvaardigheid van aard

,

om zelfs liedekens daar over te maken, en de Mifle zelfs, in Toneel-

fpcelen te verbeelden , want nu hadden het de ParfTen druk , en me-^

nigtevanBoeken wierden dit Jaar over Religions en Godsdienfl za-

ken, gedrukt en uytgegeven , van dewelke het grootfte gedeelte^

het op de Mifle geladen had, zonder evenwel in zulk een betarae-

lijkenflijlgefchreventezijn, als het gewicht van de zaak wel ver-

cifchte.

Tegens deze Aélc hebben alleen vijf Biflchoppen geprotcflecrt

:

veel van die ordre waren abfent en af-wezende van het Parlement,
zoo dat de tegenflellingc daar omtrent gefchied, niet zeer merke-
lijk was.

Dr
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De naafte Bil in het Hooger-huys voorgebracht, raakte de Bif-

Ichoppen, omtrent hun toelating^e tot hun BilTchoppelijken ftoel,
'^'^'^*

door des Koninks opene Brieven. Dewelke zijnde gelezen , aan

den Eerft-Biflchop van Canterbury gegeven , en zijn bezorgingc

overgedragen wicrd. Ditgcfchiede op den vijfden van November

,

enwkrdvoor de tweede maal gelezen op den lo. en aan eenige van

de Rechters overgelevert, en gelezen voor de darde maal op den 28.

van November, en naar het Huys der gemeente gezonden, op den
«. van December.

Daar wierd ook een andere Bil of Adc in gebracht, rakende de

Kerkelijke Jurisdidie ofrecht-fpraake in de Biflchoppelijke Hoven.
Op den 17. van November, en gepafleert en afgezonden op den 13,

van December : maar beyde deze Bils wierden by een gevoegt , en

(door het Huys der Gemeente, op den 20. naar de Lords opgezon-

den , endoordenKoninktoegeftaan. By des^ a6le wierd bevordert

„ dat de wijze van Biflchoppen te verkiezen , by Congé d'Ejlirey ver-

slof van-te verkiezen , verdrietig en koftelijk viel, dat maar alleen

„eenfcliijn van verkiezinge daar in te vinden waare, en dat derhal-

„ ven de Biflchoppen hier na zouden gemaakt werden by des Koninks
Patenten en opene Brieven j op dewelke zy ingewijd zouden wer-

den : en voor zoo. veel de Bifïchoppen Hun gezag oeftenden , ca
rechtsplegingen voort zetten, op hun eygennaam, gelijk zy ten

, tijden van het Pausdom gewoon waren gewceft; en naderaaal alle

5,
Jurifdi«5licenRechtfpraakczooGecftdijk als Wereldlijk van den

5^Koninkoorfpronkelijkis, dat daarommehuaHoven , en alle Pro-

„ cellen en gedingen van nu voortaan , op des Koninks naam , zou-

,, den gevoert werden , en gezegclt met des Koninks zegel, gelijk ge-

„ fchied in de andere Hoven van de gemcene "Wetten , en dat na den

„ eerften July naaft komende, behalven alleenlijk het Hof van den

„ Eerft-Biflchop van Canterbury , en al de Collatien
, prefentatien ,

„ en brieven van ordre, waren tepafferen, onder des BifTchops ei^

„ gen Zegel als voorheen. By deze ade wierd groot voordeel geno-

„mcn, omtrent het weeren van alle verhindering, omtrent de

„Reformatie, werdende de Biflbhoppen daar doort'eenemaal het

„ believen van het Hofonderworpen.
Inheteerfté wierden de Biïïchoppen verkoo2ren en geordonneert

door de andere Biflchoppen in de landen , waar in zy woonden. De
Apoftels door dien geelt van onderfcheidinge , de welke was een van

de yooraaamfte gayen 1 daar zy mede begaaft waren , beflelden zelve

"^
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'54"7. de eerde vrucht van hunnen arbeid, latende noit de 7erkie2;ingc va»
hun Harders , aan de befcheidentheid van hetgemeene volk,- in der

daad wanneer zy waren om Diacons te beftellen , en te ordonneercn, den

welke de uitdeelinge van de openbare aalmiflen moeften toevertrouwt

werden , beftelden zy zoodanige als de Gemeente daar toe verkoos j

maar wanneer de H. Paulus gaf beftelling aan Timotheus , ofTitus

,

omtrent de verkiezinge van Harders en Leeraren ; al het geene aan

het volk ftond , was , dat zy zouden zijn zonder blaam en van een goed
gerucht. Maar daar na de armoede van de Kerk zijnde zoodanig, dat

Kerkelijke perzoonen alleenlijk moften leven byde miltdadigheid van
het volk, was het nodig dat men het zelve in cenige hooger achtingc

hield ; zoo dat in verfcheidene plaatzen de keuze van het volk zijn aan-

vang nam , en in alle plaatzen het zelfde met hun toeftand en goedvin-

den gefchiede.

Maar groote onordAs zijn daar op gevolgt, zoohaaft als door de

Keizers, tot het Chriftendom komende, de rijkdom van Kerkelijke

ampten hetPaftoraleampt mede te meer aannemelijk maakte, het groot

getal der geener die met het drijven van de vloed, mede Chriftenen wier-

den , verwekte een groote menigte , om mede hun ftem in deze verkie-

zing te hebben. Hetongemak hier uit ontftaande, wierd haaft gevoelt in

Phrygia, alwaar het Concilie van Laodicea een Canon en regel tegens

deze verkiezing des volks heeft gemaakt.

Evenwel in andere gedeelten van Azia , en tot Romen , wierd over

deze zaak veel gefchils verwekt , die zoo hoog liepen, dateenige daar

door om het leven gebracht zijn, In verfcheidene andere plaatzen Ver-

koos de mindere Geeftelijkheid hunnen BiflTchopj maar inde meefte

plaatzen , deden de Biffchoppen van de Provincie de verkiezinge, even-

wel met toeftemminge en goedvinden van de Geeftelijkheid en het

volk. De Keizers door hunne wetten maakte daar omtrent deze nood-

wendigheid, dat deMetropolitanendeBiffchoppender Hooftftedende

beveftigingen zouden doen. Maar de verkiezinge van de groote Bif-

dommen hieldenze voor zich zelvcn 5 often minften de beveftiging daar

van. Aldus had dit zijn voortgang tot aan de tijden van Karolus Mag-
nus, wanneer de natuur der Kerkelijke bedieningen, geheel een ander

wezen begoft te krijgen. Want alhoewel de Kerk haar landen en an-

dere rechten, volgens de Roomfche wet haar toebehorende, haddc,

zoo was hy echter de cerfte » die de Biflchoppen en Abten groote Lande-

deryen , maar met eenige tacken en gedeelten van KoninklijkeJurifd^-

iSlien en rechtiprakej tegeas hen die deze landen van hen hielden , Volgens
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tle Feudale en leenregten, gafen toeftond. Dit, gelijk jier de Kerkelij- i^^??l

ke aftrok van hun eerfte nedrigheid , en afgezondertheid van de v/creld

,

gelijk bun bedieninge wel betaamde , alzoo onderwierp het hen ook
2eer de driften, belangen, engenegcntheden van deVorftcn, van de

welke zy als athangende waren.

De Pauzen, dewelke zich zelven hoofden van de Hierarchy ofKerke-
'

lijke heerfchappy gemaakt hadden , konden niet anders als vermaak

fcheppen in het groeyen en aanaemen van rijkdom en gezag der Ker-
kelijke perzoonen , in de wereld, echter namen zy het hoogfte beha-

gen niet, te zien dat dezelve zoo veelte meer aan de Princen depen-

deerden en afhingen, en zonder twijfel, door eenigevan deze Vor-
fben, die op deze wijze Patronen der Kerken geworden waren > wier-

zien de'Bisdommen voor geld verkogr , of belafl: met bcdongenegerefèr-

veerde JaarlijkfchePenzioenen en erkentenilïen. Hier over beftonden

de Pauzen de wereld te vervullen *^raetklagten over deze Simony, en

dat men de Kerkelijke perzoonen tot (laven van de belangen der Hoven
maakte; willende derhalven niet verdragen, datdezelve deerwyling

en inwyingvan de Princen ontfingen, maar dat de Bisdommen zou-
den worden open geftelt, voor een vrye verkiezinge, gelijk zy het ge-

liefden te noemen, dewelke door den Apoftolifchen Stoel moft beve-

ftigt werden : alzoo moften ook door de Seculiere of wereldlijke Cano-
niken in de Cathedrale en Dom Kerken de BiiTchoppen gekoozen wer-
den, en hun verkiezinge tot Rome beveftigt,* evenwel de Princen in

de meefte plaatzen floegen deze verkiezinge aan, zoo dat zy evenwel
altoos naar hun pypen moften danflen. Hier over vvierd menigmaal)
als over een groote flaverny op de Kerk , geklaagt: en dit 2oude met
meerder over een ftem minge van ieder een meer verworpen zij n gewor-
den , indien de wereld niet had overtuigt geweeft , dat de zaak niet veel

beeter zou zijn , indien of populareof zynodale verkiezinge daarom-
trent p laats verkregen hadde, in de welke defattien en aanhangzelen

egter al het werk op den duim zouden drayen.

Konink Hendrik had de verkiezing op den ouden voet , by de geefte-

lijkheid gehouden, evenwel zoo dat het (cheen een weinig beter als

fpottery tezijn j maar nu wierd voor een veel bekwamer weg gehou-
den , de ganifche zaak direélelijk en voltrektelijk aan de Konink , eer-

der als onder het dunne dekzel van een onvrywillige verkiezinge, te

ftellen.

Wat de andere tak omtrent Kerkelijke Hoven aangaat , de rechtza-

ken voor hen, aangaande Teftamenten en Houwelijkcn tebeflegten,

II. Ï^QsL K - zijnde
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1 5'47, i^ijnde zaken van een vermengde natuur , en die hen alleenig volgens de

wetten van het Land behooren , zonder een gedeelte van hun Kerkelij*,

ke bediening te zijn : hier van oordeelderaen , dat het geen verkortin-

ge van de Heilige amptenzou zijn, indien de zelve op namen van den

Konink verhandelt wierden. Maar de Collatie en het vergeven der Be-

neficien , en gecftelijke Bedieningen, en Orders, zijnde het voorna-

me gedeelte van de BilTchoppelijke ftaat , zouden altoos nog by de Bil^

fchoppen , op hun eigen naam gedaan werden. Alleenlijk Excommu-
nicatie en de ban , door een nootfchickelijke verzuimenis , bleefte zijn

deflralFe voor verfmadinge van deze Hoven, dewelke behoorende al-

leenlijk tot de geeftelijke te onderzoeken, behoorde voor den Biflchop

bewaart te worden , metaffifteptie, entenoverftaan vandegeeftelijk-

heid. Maar de Canoniften hadden zoodanig al de oude beftellingen,

diedeRegeeringe van de Kerk aangaan , ondereen verwarr, datdeRe-

formeerdcrs, afgetrocken zijnde ddor aanmerkingen, die gereder en
dringender waren , zoodanigen zorge daar omtent niet gedragen wierd y

als wel de zaak vereikhte. En deze dwaling envoorby gangen, in-

den eerden aanvang, zijn met'er tijd tot zulk een vaftigheid en fterkte

gegroeit , dat men lichtelijker heeft konnen zien watter verzuimt was,

als wat middel mocht gevonden werden , om dat te recht te brengen.

Tigebofukn. Op den 19. van November, wierd de A6te, of Bill, tegensdeLand-

loopers, en Vagebonden , ingebracht. By deze was beftelt, dat al die

geene die ledig liepen zonder werk te hebben , of zich tol werken te

fchicken , of aan te bieden dry dagen naar malkander , of die hun
werk verliepen, en zich ftelden tot een lui ledig leven ; zouden aange-

taft werden , en ieder die hen by een Vrede rechter zou aanbrengen, zou
dezelve voortwee jaren tot zijn iLafmogen gebruiken, zijnde gemerkt

met een V. door een heet yzer op hun borft.

Een groote menigte Proviz,oos , of beftellingen , volgden omtrent

deze zaak.wegens Klerken in dezen overtuigt , het welke genoegzaam
toonde dat deze aó^e voornamentlijk opgebracht ware, voor de ledige

Monnicken en Papen , die niet deden als door het land te loopen, en zich

tot geen bezigheid wilden begeven. Maar vindende het volk bekwaam
genoeg om een dwaas medelijden met hen te hebben, niet zochten al$

in die zoort van leven te volharden. Welk was een zaak van een zeer

kwaad gevolg voor den Staat. Maar deze leegloopers waren het, die

aldermeeft het gemoed van het volk van de regeeringe veralicerden en

aftrockcn , hen wijs makende dat het noit wel zou gaan , voor dat zy

weder in hunne Huifen en Kloofters herftelt waren. Ecnige van deze
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kwamen dilcmaals binnen Londen, onder fchijn van naar h un penfloe- ,
ï)4*

nen en onderhoudinge te komen zien j maar in der daad, om overal te

loopen en te bochten.

Om dit voor te komen , was 'er een Proclamatie en verlcondigingc

gedaanop den 18, van September, door dewelke ieder van hen belaft .

wierd in zijn eigen Stad en Plaats te bh'jven , en een certificatie en brief

van verzeekering te zenden waar zy waren , aan het Hofvan Augmen-
tatien. Het welke daarop ordere op hun gedurige betalinge zou ftcl-

len.

Zomraige oordeelden deze wet tegcns de Vagebonden een weinig te

ftrengtezijn, en als ftrijdig-met dicgemeene vryheid, van dewelke

de Engelfche Natie altoos zeer gevoelig isgeweeft , beidein hun eigen

en hun naaftens belang. Maar men konde niet ontkennen datuiterfte

kwalen ook de uiterfte hulpmiddelen vereifchen : en miffchien is 'er

geen ftraffe al te llreng of ftrijdig tegens die gemeene vryheid , voor lie-

den , dewelke kloek en gefond zijn , en evenwel een lui ledig leven

verkiezen voor een eerlijke bezigheid

ïndeze aétezijnveei treffelijke regulen en beftellingen, omtrent het

verzorgen van derechte armen, in de byzondere plaatzen in dewelke

zy geboorenzijn, enhun wooningehadde, van de welke dit alleenlijk

kan werden gezegt , dat gelijk geen Natie ooit krachtiger en werkza-

mer beftellingen omtrent deonderhoudinge vanden armen heeft opge-

ftelt, als Engeland, zoodanig dat niemand volftrektclijkgebreekig be-

hoeft te zijn, alzoo het verwaarloozen van deze wetten eengrooteea
gerechtige reproche en beftraffing verdient voor die geene disde uit-

voering daar van tot hun laft hadden , wanneer zulk een gtoot getal

van armelandloopers over al loopen en fwermen , zonderde behoorlij-

ke voorzieninge, die de wetten hebben beftelt , daar omtrent in het

werk te ftcllen.

Op denö.vati December een Bill of a£leom deChantryen, of in-
,

komifen der Mis-cappellen aan den Koning te geven, wierd in het Huis
van de Lords ingebracht. Deze wierd vóór de tweede maal gelezen

,

op den 11. en voor de derde maal op den 13. en voor de vierde maal op
den 14, van dezelve Maand. Deze a6le had veel tegenftrevers beide

doorKranmervandeeene, en PaapfcheBiflchoppen van de andere zij-

de. De Uitvoerders en Executeurs van den overleden Konink zeiden,

zy konden zijn fchulden niet betalen , noch zich zelven in hun voor-

heen genoemde pretcnfien voldoen uit de inkomften desKoninks, en

verzochten alzoodat deze onder hen mochten verdeelt werden. Kran-

K 2 mef
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55-47» ï"^'' ftond het lang tegen, voorden Geeftelijken ftand^Jiezeer verartnv

•waSjdoor het beroven der toegeëigende inkomften en tienden, dewelke.

in alle miiniéren weder tot de Kerk moeften komen. Maar deze waren •

op hetaifteUen vandeAbdyen, alleonder de ongeefl-elijkc verkocht en

vervreemt. Hy ondertuflchen zag geen bekwamer weg overig om hun-

gebrelc te hulp te komen , als dez£ middelen t£ bewaren voor hen , tot

dat de Konink tot zijn jaren zou gekomen zijn ; vertrouwende dat

zijn Majefteit wel zoo god vruchtiglijk genegen zou zijn, datzy hem
lichtelijk zouden bewegen die alle tot'verbetering van de ftaat der arme

Geeftclijken te bekeeren , dic.nu genoegzaam tot de uitcrfte ellende was

gebracht. Daarom dreef hy hard , dat men deze tondatiea moft: be-

houden tot desKoninks voljarigheid.

De Paapfche Biffclioppcn hadden zulk een behagen in deze giften en

fondatien, dat uit heel ftrijdige beweegredenen zy verftondendatze in

den ftaat zouden gehouden werden, in de welke zy waren. Maar deze

die daar voordeel by zouden trecken , waren zoo menig, datdeaólezijn

voortgang hadde, zijnde de Eerftbifl'chop van Canterbury, die van

Londen, Durelme, Ély, Norwich, Hereford , Worcefter enChice-

fter, van een ander gevoelen. Zijnde het dan gezonden aan het Huis,

der gemeente, vand het zelve noch veel tegenllrevinge byeenige van

de Burgers , of Stedelingen , dewelke vertoonden , dat de plaatzen, uit

.

hoofde van dewelke zy kwamen^ hun Kerken niet konden onderhou-

den, noch ook andere publijke gebouwen van de Gildens en Broeder-

fchappen, indiende renten daar toe behoorende, aan den Konink wier-

den gegeven,waHt deze waren mede in dezelve aöe begrepen. Dit wierd

voornamentlijk voorgeftelt, door de Stedelingen van LinaenCoven-
try , dewelke daar omtrent zoo werkelijk waren , dat het gantfche Huis

,

zich t'eenemaal ftclde tegens het gedeelte van de a<51:e , het welke de

Gilde Landeryen raakte en aanging. Deze derhalven die dat Huis be-

ftierden , tot voordeel.van hetHof , zette deze af, door verzeekeringe

dat hun Gilde Landeryen hen weder herftelt zouden werden : en zoo -

ftondendeze afvanhun voorftellingc , en (telden zich te vreden, cnde .

a6le paffeerde , en ging door op deze hen gegevcne beloften , het welke .

mede daar na door den Protcéior toegeftaan wierd.

„ Indeinleidinge vande acte word voorgeftelt: dat degroote byge*

„ loovigherd en fuperftitie der Chriftenen , voortkomende uit hun on—
5, kundigheid van den waren weg der zaligheid , door Chriftus lijden en

„fterven, in plaats van de welke zy het Vagevuur, met een ydele be-

jjdenkinge, hadden opgeltelt, beneffens de voldoende Miflen, zeer

„wierd.
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5, Werd opgehouden door Trentals en Chantrijs renten en Capellen, 1 54:7.

;

„beftelt tot het zingen van zekere Miffen. En naardemaalhet bekec-

5;rren van de zelve , tot betamelijke gebruiken ,als tot onderhoud der

„Schooien, voorzorgevoor den armen, enverbecteringvanplaat-

„zen 'm de hoogc Schooien , by het Parlement niet konde te wege

„^ijebracht weraen , zoo lieten zy zulks, tot des Koninks bezor-

jyginge. En dan ophalende de aéle, gemaakt in het 37. Jaar van zijns

3,.VadersRegeringe, gaven zy aan den Konink , alle zodanige Chan-

„.tryen , Collegien en Capellen , als by den voorigen Konink noch

„ niet bezeten waren geweeft , en al die deze voorledene vijf Jaaren

j,in wezen waren geweeft, als mede de inkomftcn bchoorende tot

„eenigen Kerk voor Jaar-dienften , O bits of doden-dienften , of

„diergelijke , dewelke ftonden hefteed te werden tot onderhoud der

jjLatijnfche Schooien, of Predikers, of tot yerbeeteringe derVi-

^caryen.

Na deze volgde een aöe , gevcndeaan den Konink de Cuftoms of

tallen , bekent by den naam van Tonnage en Poundage , tonne geld

en pond geld; beneffens eenige andere wetten niet noodig in deze

Hiftorie verhandeld te werden.

Maar het laatfte van al kwam' des Koninks algemeene vergiffenis 5

met de gemeene uitzonderingen , onder de welke een was , aangaan-

de deze, dewelke als toen in den Towcr van Londen gevangen za-

ten, onder dewelke deHartog van Norfolk mede be^reepen was.

Zijnde dan alzoo alle verrigtingen en dingen afgedaan,- wierd het

Parlement geprorogeert CTiuitgeftelt, totopdenzo. April volgen-

de, van den 24 van December.
Maar hebbende dit bericht gedaan van de gcpaffeerdè en gedrage- . ^

neaden, zal ikhet niet achten een onvruchtbaar gedeelte van deze geftcidlmaai

Hiftorie te zijn , ook voor te ftellen wat andere aólen voorgeflagen "'"ge^""

2i>a geweeft. Daar wierden in het Hoogerhuis ingelevert twee Bils

,

de eene aangaande het gebruik van de Schrifture,, de welke tot de

tweede lezinge niet kwam, De andere raakte het oprechten van een

nieuwe Cancclery voor Kerkelijke.en Borgerlijke zaken , dewelke ee-

nige Biffchoppen en wereldlijke Heeren aanbevoolen wierd; maaf
daar is vorder geen gewach van gemaakt. Die van het Lagerliuis

,

zonden het Hoogerhuis ook eenige adens toe , die de Heeren niet

toeftonden. De eene was^ omtrent de geeftelijke- bedieningen met
dienft en verblijf in de plaats. Deze wierd ook aanbevolen, maar-'

aoyt geiapporteert. De andere was aangaande de reformatie envcr-

Kt '
^ bete-?
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ii'47' betcHngc van ccnige wetten , en van de Hoven <der gemecne rechts-

zaken; en de darde was , dat getrouwde mannen Prieftcrs zouden

mogen zijn, en inkomftcn bedienen en genieten. Deze wicrd door

al die van de gemeente zoo vaardiglijk aangenomen, datzijndede-

zelve ingebracht op den 1 5? van December , en alsdan voor de cerftc

maal gelezen , dezelve tweemaal des anderen daags op ecnen dag

gelezen wierd , werdende op den 21 de Heeren toegezonden. Maar
zijnde aldaar eens gelezen, fcheen zulke debatten te zullen verwec-

ken, dat, zijnde beflooten, in de zittinge voor Kerstijd dezelve af

te doen , de Heeren die ter zydcn leiden.

Maar terwijl het Parlement nog zittende was, waren zy niet ledig

^""deu'''' omtrent de by eenkomft , hoewel de Paapfche aanhang nog in beideVCIg

de Huizen zoo magtigwas, dat Kranmcr geen hoop zag om iets

goeds uit te werken , voor dat zyontlaft waren van de moeielijkhe-

den , die eenige van de groote Biflchoppen hen aandeden. Het
meefte van belang dat zy deden , was het opftellen van vier petiticn

en verzoekfchriften aan de Biflchoppen , te vinden in de verzamelin-

gen. I. Dat volgens de ftatuit en inftellinge, gemaakt onder de

lingen""^' Rcgcringc van den voorigcn Konink, eenige pcrzoonenmogtcn ge-

No. 16, n^achtigt werden omde Kerkelijke wetten en rcgten te reformeren.

Tcfciticn van 2. Dat volgens het oudegebruik vandcNatie, en den Inhoud van

xkuis^^^" des Biflchops fchritt aan het Parlement , de minder geeftelijkheid,

mede mogt toegelaten zijn in het huis der Gemeente te zitten , of dat

geen aéte rakende de Godsdienft , mogt pafleeren zonder kennis en

toeftand van den geeftelijken {land. 3. Dat nademaal verfcheidcne

Prelaten en andere Godsgelecrden, ten tijden van den voorleden

Konink , bcftelt waren geweeft , om den Kerken dienft te veran de-

ren, ende2elvc daaromtrent eenigen voortgang gemaakt hadden,

het zelve tot voikomentheid mogt gebragt werden. De vierde,

Dat eenige aanmerkinge en Confideratiè mogt genomen werden

voor het onderhoud der Geeftelijken, voor het ecrfte Jaar, dat zy

in hun bedieningen kwamen, wanneer zy belaft wierden met de eer*

fte vruchten i
daar zyby voegden een verzoek om te weetcn , ofzy

vrywilliglijk hungcdagten mochten uiteren , omtrent de zaken van

den Godsdienft, zonder het gevaar van eenige wet. Wegen de*

cerfte van deze vier pctitien, zal hier nagcfprooken werden. Dè'

'

tweede was een zaak vangroot gevolg, en vereifchte meerder be-

radingc.

:. Van oiidsal de vrye luiden van Engeland , of tenminftcn deze

die
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die aan de Kroon ten-voornaamften vaft waren

, quamcn tot h et Par- i ƒ4
7.'

lement, en alsdan had de minder Geeftelijkheid zoo wel hun aan- Het Lager

fchrijven als de meerder , en de eerfte van de dry Staten van het Ko- zo!kf Kp'rc

ninkrijk waren de Biflchoppen , de tweede de Prelaten en de minde- ?entativen

re Gceftelijken j maar wanneer het Parlement in twee byzondere derce-

Huizen wierd verdeeld.zoo maakte de Geeftelijkheid ook een fcyzon- "^^^''"«^ ^^

lil . • ^ • •
^ mogen

der lichaam Uit, en zat in Convocatie en tezamen roepinge , ma- doen.

kende alzoo den darden ftaat uit. Maar de Biflchoppen hebbende
een dubbele macht, de eene wegens hun Kerkelijke prelature, en

de andere als zijnde desKoninks Barons, hadden hetrcgtte zitten

by deLordsen Heeren, als een gedeelte van hun Staat, en de Con-
vocatie.

En alhoewel by gelijkheid van reden het mag fchijnen dat dereft

van de Geeftelijkheid , zijnde Vryhouders zoo wel als Klerken , een

gelijk regt hadden om te kiezen , of verkozen te worden in het Huis
der Gemeente, egter, of zyoitdaar van in pofl'elTie en bezittingc

zijn geweeft , ofdatzy, volgens de Clauz.ule PremonerJtes in des

BilTchoppen aanfchrift, altoos een gedeelte van het Huis der Ge-
meente zijn geweeft, is iets twijfelagtigs. "V^'ant behalven deze
vaftftellingein het verzoekfchrift, daar van gcfprookcn is, en nog,

een wijdloopi^^erineen tweede, het welke zy tot dien zelven einde

hebben ingegeven, die mede in de verzameling ftaat, hebbeiknoit
eenige goede reden gevonden , dewelke my daar omtrent voldoenin-

ge geven kan.

Daar was een algemeene overleveringe en traditie ten tijden van ziïtonz»
deKoninginne Elizabeth, datdeminder geeftelijkheid afftond van verzsmcün-

haarregtvan in het Huis der Gemeente te zitten j wanneer zy alle ge- |^"'
j

bragt wierden tot een Prammire op des Cardinaal "Wolzcis Legata-
Ie macht, en hun verootmoediging aan den Konink deden. Maar
dat is niet gelooflijk. 'Want gelijk daar nieteenen voetftapvan te

vinden is , dewelke in een tijd van zoo veel Schri jvens en Druckens
ten minften zou hebben overgebleven , indien daar zulk een veran-
dering omtrent was gemaakt geweeft, alzoo kan niet bedacht wer-
den , dat deze, dewelke dit verzoek hebben gedaan, maar 17 Jaren
nadie verootmoediging (zijnde verfcheidene noch in het leven, die

van die Convocatie waren, Polidorus Virgiliusinhctbyzonder,eea
nauwkeurig waarnemer , zedert hy alhier gehouden wierd , om de Hi-
ftorie van Engeland te fchrijven) dat niemant zou gedachten hebben
van een zaak die zoo verfch was , en zich op oude fchriftcn en gcbruy-
kcn beroepen hebben» Maar
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1547. Maar alhoewel dit voorneraeii van de minder geeftelijken ftand in het

Huis der Gemeente te brengen op dien tijd niet door wilde , zoo was het

evenwel weder op het laatfte van Koningin Elizabeths regeringe voort-

gebragt, en redenen daar by gevoégt , om haar te bewegen het zelve

voort te zetten. Het welke geen gevolg hebbende , wierden daarna

dezelvp Weder aan Konmkjacob vertoond , om hemdaar toe te bewe-

gen. Het gefchriftdat hetzelve be\vijft, ismy medegedeeltby D^
Borlace, de waardige fchrijver van de gekhiedenis van de lerfche we-
derfpannigheid. Hetftaat verbetert aan verfcfaeidencplaatzen, door

de hand van Ravis, toen Biflchop van Londen, een ihan van zeer

groote verdienden. Dithebbeik ter oorzaak van deovereenkomft der

zake , en de byzonderheid daar van in de verzameling in gevoegt , met
eenbreede aanteekeninge opde-kant, gelijk het voornemen was, het

zelve Konink Jacob over te leveren. Maar ofdie zaak oit meer in ag-

tinge genomen , ofter zydengclegt zy, als een zaak die ondoenbaar

is, is my niet blijkelijk, zeekerishet, dat het te niet gelopen en zon-

der gevolg gewecil is voor de gantfche zaak: hetisnietzeeker, wat het

regc of de macht van deze Prodors of Gedeputeerden van de Geeftelijk-

heid, in voorigetijden zygeweeft^ eenigezijn van meeninge, datzy

alleenlijk affiftenten, en by gevoegde van de Bififchoppen zijn geweeft j

inft.3^47^ maar egter geenftem ineenig van beide de Huizen van het Parlement

^ehad hebben.

Dit zelfde is zeer bcvcftigt, door een a<£ï:e gepafleert in het Parlement

van Ierland, inhetxo. Jaar van de voorgaande regeringe, dewelkein

zijn inleidinge aldus Ipreekti („) dat hoewel de Gedeputeerde vanden

„ Geeftelijken ftand , altoos tot het zitten in het Parlement gezórameert

„zijn gev/orden, zoo zijn dezelve evenwel geen gedeelte daar van ge-

„ weeft, noch hebben ook eenig recht tot fttmmen gehad i maarwa-

,, ren alleenlijk aflïftenten en medehulpers in zaken van gefchil of ge-

5,leertheid, dewelke mochten voor hen komen , als de Convocatie in

„ Engeland, dewelke is g^determineert geweeft door de Regters van En-

„ geland, naar veel onderzoeks daaromtrent gedaan. Maar de Proc-

„ tors , ofGedeputeerde , prctcndeeiden toen zulk een hoog gezach , als

„of niets buiten hun toeftandkonde gedaan worden j enmenmaggc-
„looven datzy zijn ingeftelt geweeft door de Biffchoppen, welker Ka-

„ pellanen zy voor het meefte gedeelte waren. Immers zy wierden by

„deze aóle verklaart geen ftemme te hebben.

Hier uit willen eenige beiluiten, datzy ook in Engeland niet anders

^s alleenlijk Aflïftenten der Biflchoppen zijn geweeft in den Raad. Maar
gelijk

Ziet Coke 4.
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gelijk de Clauz^ule Tramonentes in^het gefchrift , of aanfchrijvcn , hen

ichijnt een gedeelte van bet Parlement temaken, aizoo bewijzen deze

petitien mede, dat zy vanouds in het Huis der Gemeente hebben ge-

zeten, alwaar men niet kan inbeelden dat 2y gezeten kennen hebben

,

indien zy alleenlijk als noothulpers en aflïftenten kwamen van de Bif-

fchoppen 5 want dan moften zy eerder in het Huis van de Lords geze-

ten hebben , gelij k de Regters , de Mecfters van de Cancelarye , en des

Koninks raad doen. Ook is het niet te denken dat zy geen ftemme zou-
den gehad hebben, want als dan zou hun zitten in het Parlement., een

2aak van zooweinig belang hebben gewecft, dat het niét te geloven

zy, dat men zoo veel waters zou hebben vuil willen makehy om. het

zelve teiierftellcn , nademaal hun komen tot het Parlement op zulk een

flegten vo€t , niet anders als eea laft voor hen zou gewecft hebben.

Tegens dit gevoelen iseengroote tegenwerpinge van veelgewigts,

uit de aden, gepafleert in het xr Jaar van de Regeringc van Richard

den II. in de 2 aéie van dat Parlement ftaat : ,, dat het eerft wierd verzogt

j,door die van de Gemeente , en dat degeeftelijke Lords en de Pro6tors ,

3, of Gedeputeerden van den geeftelijken ftand , het zelve toeftonden,

3, waar opdeKonink mettoeftemminge van aldeLords, en dievande

3, Gemeente het zelve heeft doen regiftreren. De 1 2 A6le van dat Par-

lemeotwas e^herroepingevanhet geheele Parlement, dat gehouden
was g^weidft , in het XI. Jaar van die Regeringe , en dies aangaande ftaat

uitgedrukt. „ Dat de Gceftelijke en wereldlijke Lords, ofHeeren, de

„Pro6lprs van den geeftelijken ftand, en die van de Gemeente, zijnde

„ieder byzonderlijk onderzogt, alle het zelfde toéftonden. Hieruit

blijkrgenoegzaam dat deze Pro6lors alsdoen niet alleen een gedeelte van

hef Parlement waren, maar zelfs een ondericheideo lichaam uitmaak-

ten, het welke afzonderlijk van al deandcre hun meninge had voor te

llellen. ,. -

;/ Het zou iets vreemts mogen Ichijnen, dat indien zy als toen zija

aangemerkt , als een gedeelte van.een van beide de Huizen , dit de

eenigfte tijd zou zijn géweeft, in de welke !zy zouden worden opge-
haald, alsdragendehun gedeelte in dewetgevende naagt, .Ineen zoo

verwarden enduiftère taak, zalik devryxnoedighcid nernen een van
mijne ramingen in te ftéllen , die miflchieii niet geheel verwerpelijk

zal ichijnen.' ^ Op het 129 ., bladof page van het eerfte-deeljhebbe ik

reden gegeven , dewelke my doen denken , dal het Lager Huis van
Convocatie in het eerft alleenlijk' uit de PEo'61:ons en Gedeputeerden van;

den geeftelijken ftand.hcftaan heeft, ^ob dat by de Ptoótors van de

: :L XI. Deel. t Glergy,

1547»
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» 547» Ckrgy , ofgecftelijken ftand, beide in de Statuten van Ierland , en deze

dewelke by Richard den II. zijn tijden zijn gemaakt , miffchien zal moe-
ten verftaan worden, het Lager Huis van Convocatie; en hetis niet

buitenreden tcdenken, dat opzulkeen grootexaak, als ishetannul*

leren van een geheel Parlement, ora dezelve te beetcr voortgank re

doen hebben ) in een tijd , in de welke het volk ruik een blinde gehoor-

zaamheid aan de Geeftelijkheid betaalde, tot dit werk, de medeftem-

minge van de geheele reprezentatic van de Kerk , nodig zy geagt ge-

weeft.

Het word in het algemeen belooft, dat het geheele Parlementte za-

men voorheen, ten tijden van Eduard den darden, ineen Huis ver-

zamelt zy geweeft, en zoo was de minder geeftelijkheid een gedeelte

van dat lighaam zonder tegenfprecken ; maar wanneer Hoogeren La-
ger Huis zijn gefcheiden geworden , dat dan ook de Geeftelijkheid in

twee Huizen is verdeelt geworden , en onderftand hebben beftemt zoo

wel als de andere wereldlijke Leden. Het mag ookpafleren voor iets

waarfchijnelijks, dat dtClauzMle Pramonentes ecrft wasgeftelt in het

gelehrift, of aanichrijvinge derBiffchoppen, en dat de zelve, of by

onachtzaamheid van de Klerken , ook omtrent de fommatie van de

Proétors tot de Convocatie » mach ingefloopen zijn geweeft ; en zedert

altoos gebruikt is : zoo dat my het alderwaarfchijnlijkfte toefchijntj

dat dePro<SVors van den Gecftelijken ftand, zoo in Engeland als in Ier-

land I het Lagerhuis van Convocatie hebben uitgemaakt ; en voor de

onderwerpinge , dewelke de Clergy aanden Konink Hendrik heeft ge-

daan, wanneer de Convocatie den Konink grootc fubfidien toeftond,

zoo lag de gantfche zaak van de Godsdienft geheel in haar kracht. Maar
na de onderwerpinge , wierden zy afgefncden van zich daar mede te be-

rnoeycn , ten ware zy van den Konink daar roe geraachtigt waren. Zoo
dat , zijnde hen nu zoo weinig machts gelaten , het geen wonder is dat

zy wellichten te zijn inden ftaat in dewelke zy hadden geweeft, eerde

Convocatie was gefcheiden van het Parlement, of ten minften, dat

Zaken de Religie aangaande, niet zouden werden gedetermineert, voor

dat zy daar over gekcnt waren , en hun meening en reden daar over had-

den ingebracht. Het hoog optrecken van de Kerkelijke inacbt, ten

tijden van de Papery, had nu eenander uiterfte toegebracht, met de-

zelve weder te veel te vcrdrucken i want zelden word het tegengewicht

zoo net en juift gebalanceert , dat de uiterfte tot een welgcmatigde mid-
delmatigheid konnen gebracht werden.

Voor de derde petitie wierd gerezolveert ea beQooten , dat verfchei-*

' denc



In ENGELAND. /, Boek. g^

dene Biflchoppen en Godtsgeleerden , naar Windlbr zouden gezon- 'J4f.

den worden , om in den Kerkendienft te arbeiden ; maar dat vereiichte

zoo veelopmcrkinge en confideratie, dat zy daar niet toe konden tre-

den, gedurende hetgeheele zitten van een Parlement
i en voorde vier-

de, wat antwoord gegeven wicrd> is niet blijkclijk.

Op den 29. van November wierd een Declaratie gezonden van de

Biflchoppen aan de Gemeente, aangaande het ontfangcn van het Sa-

crament in beide fpetienen gedaanten, het welke Johan Tyler, de Voor-
/preeker , en verfcheidcne andere onderteekent nebben ; en zijnde we-
der voor hen gebracht, wierd het van hun allen, zonder een eenige

tcgenfpraak, toegeftaan, zijnde een getal van 64 perzonen, onderde

welke ik bevinde Polydorus Virgilius eengeweeil te hebben.

Op den 1 7 December wierd het ftuk rakende hetgehouwelijkt te zijn

van de Klerken , ofGeeftelijken , mede aan de Gemeente gezonden , en

door 3 5 Leden ondergefchreven en toegeftaan, en by 14. verworpen

;

waar over beftelt wierd dat daar een a6te zou van gemaakt werden. Ik zal

hier geen aftreding maken , om voor te brengen wat hier omtrent,

fro o^ contra gezegt en gedaan is , bewarende het zelve lot zijn eigene

plaats, als de zaak t'eenemaal zal afgedaan zijn.

. En dit is al het bericht het welke ik hebbe van deze Convocatie kon-

lien bekomen, hebbende het voornamentlijk by een gehaalt uit eenige

notulen en andere papieren van Dr. Packer , (naderhand EerftbilTchop

van Kanterbury ) dewelke zorgvuldiglijk bewaart worden , nevens

zijn andere handfchriften , in het CoUegie van Corpus Chrifti , haar

Boekery tot Cambridge, tot welke Boekkamer ik een vryen toegang

hebbe gehad, door gunft vanden Hooggeleerden Dr. Spencer, en de

andere waardige medegezellen van dat Huis , gelijk ik daar uit meer
andere gedenkwaardige dingen voor deze Hiftorie, getrocken hebbe.

Het Parlement zijnde tot zulk een goed befluit gebracht, verkreeg

de Proteólor een nieuwp Commiflie , in de welke al het bygevoegde tot

zijn voorige gezag alleeflig hierin beftond, dat hy gcmachtigt wierd

een ander by afwezentheid in zijn plaats teftellen, aan den welken hy
zijn macht zou mogen overdragen.

Aldus eindigde dit Jaar in Engeland. Maarzoo veel als zy aldaar smtvau

de reformatie voortzetten , zoo veel liep die in Duitfland weder te rug- Duitfland,

ge. De Hartog vanSaxen endeLandgrave vanHeflen, zouden dit

Jaar ieder zijn Armee byzsnder commanderen. De Hartog van Saxen

onthield zich in zijn eigen land i maar hebbende aldaar tot zijn groot

ongeluk zijn troepen verdeelt 1 zoo overviel hem de Keizer dicht by de

La - Elwc
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1547. Elve totMulberg, alwaar het volk van den Keizer de Rivier over*-

zettende , en hem met groot geweld aantaftcnde, naar eenigen tegen-

, .. ftand, indewelkehyperzonelijk toonde al dat van een groot Capi-

j
tein kan of mag verwacht worden , gevangen , en zijn land door

Hartog van Mauritius t'ecncmaal in bezetting genomen wierd , die ook daar op

vanecar' in de Keurvorftelijke waardigheid ftond beveiligt t€ worden. Hy
verdroeg dit zijn ongeval met een grootheid van gemoed , zulke

waarlijk , als nauwelijks diergelijke in eenige Hiftorien kan gevonden
worden , konnende noeh de verfmadinge , met de welke hem de Kei-

zer handelde , noch de vreeze des doods, met dewelke hy geftadig ge-
(dreigt wierd » noch de verdrietige gevangenis , dewelke hy zoo lan-

^ ge hadde moeten verdragen , een gemoed konden overmeeftcren
,

dat wel verre boven al de onftandvaftigheden van menfchelijke din-

gen uitftak. En hoewel hy gedwongen wierd de hardfte voorwaardea

aan te nemen, die menkonde voorilellen, van zijn "Waardigheid

en Heerfchappyen af te ftaan, met behoudinge vaneenige weinigt

plaatzen voor zijn Huisgezin, zoo konden hem echter noch vrees,

noch dreigementen zoo verre brengen, dat hy iets iiihet ftukvan

den Godsdienft toegaf

Hy maakte de Heilige Schriftuirezijn voornaamfte Gqzellinne,

die hem in al zijne handelingen en gedachten , bequame verftérkinge

toe konde brengen , en zijn quellinge verzachten > deWelkc hy zoo-
danig op nam , als of hy tot dat einde gefchapen ware , om de We-
reld te doen zien, hoe verre hy boven dezelve was. Ditfchijnt een

onnavolglijkezaak, en heeft derhalven gedrongen Thuanus , en al

de voortreffelijke Schrijvers van dien tijd , deze zijne treffelijke deug-

den ten toon te ftellea, met alle voordeelen van lofen roem, die

zulk een heerlijke ftandvaftigheid en gematigtheyd moften ver-

dienen.

Echter indien deze Schrijvers in onzen tijd hadden gelecft, en
gezien een grootKonmk , nietovermagtigt door een meerder Prifts>

maar door de geringfte van fijn eigen Volk en Onderdanen, en ge-

handelt met gelijke quaadaardigheid en vcragtinge zelis op het laatft

,

door een verfoeyelijke dood, opentlijk omgebracht, en dat noch
met een fchijn van recht, alles verdragen , meteen helddadige lijd-

zaamheyd en moed, beneffens een onderwcrpinge, aan God den
Heer, boven alle voorbeelden, zy hadden noch een edelder ondcr-
werpzel gevonden , om hun welfpreekende pennen over te oeffenen

;

awarby heek dcwereld dien arbeyd afgenomen, met een nette verr

bccl^
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bedding te gïven, van zijn ftand in zijn lijden, hebbende naargela- \H%
ten zijn eygen beeld door hem zelf, in 'zulke heerlijke en duurzame
verwen afgebeeld. •"' '*-;

. De Land-Grave van Heffen zag wel, dat hy niet lange des Keyzers
Wapen-maehtzou konnen tegenftaan, zijnde dezelve nu zoo hoog,
door zulke gelukkigegevolgen, opgetogen , vand fich génbotzaakt

xich zelvenmedetc onderwerpen, op dè befte voorwaarden, die

zijn Schoon-Zoon den Kcurvorft van Brandenburg, en Maurits van
Saxen voor hem konden verkrijgen , die echter zeer hard waren , im-
mers hy mocht zijn Vrydom genieten^buiten banden en gevaftkenifTe,

en zijn Landen blijven bezitten : Maar deKeyzerlijkeMinifters,han-

delden hier in zeer trouwloos met hem ; want in de Hoogduytfche

Taal wafler maar het verfchil van een eenigen letter, fcheelen-

de alleen hier innc, dat het eene woord beteekendc, eencenige, eri

het andere een eeuwige gevangenis. {Ewigvoor Emig) ftellende die

het eerftc voor het laatite , ais zeggende in plaats-van zonder eenige

gevangenifl'e , zonder eeuwige gevahkenillèn ; daar echter eenigè

gevangenis niet uytgezondert was j invoegen by den Keyzer komen-
de , om zijn onderwerpinge te doen , hy door den zeiven gevangen ge-
houden wierd. Maar hy had gecnzints de matigheyd des gemoeds Van
den Hartog, maar ftelde zig buyten maaten ongeduldig aan , kten^
de niet naover zijn raishandelinge uyt te roepen , en tétieren j maar
daar was geen hulp-middel voor, en de Keyzer was nu volkomen
MeefterinhetSpcL
Al de Steden van Duytfland , Maagdenburg en Bremen alleenlijk

uytgezondert , ftelden zig in zijn handen , en kochten zijn gunft af,

niet grootczoramen geld, en mcenigte van ftukken Gefchüts* Die
van Bohemcn waren ook gedwongen , de genade zijn Broeder af te

bidden, dewelke eer hy hen wilde aannemen, zijn inkomen fchrik^

keiijk dedc vermeerderen. En alzoo was nu het gantfche Keyzcrrijk

t'eencmaaltotbeUevenvandenKey.er, niets fehcenhem nu te kon-
nen tegenftaan , die ineen Jaar tij4 , twee Keurvorften onder de knie
had gekregen : want Herman BÓÏchop van Keulen

, gelijk by voor
heen door den Paus veroordeelt en verbannen was, zo wierd hy öok
nu door den Keizer gedegradeert , en Adolph, die hyzoo had ge-
t-racht fijn Coadjutor te maken , wierd nu Keurvorft in zijn Stede.

Veele van iijn onderhoorige en nabuurige Vorften , boden hem
onderftand aan, indien hy óp zijn eigen ver weringe derfde ftaan^

ïïiaar hy was albeïteds een zeer oud Man , en van zulkecft- flapharti-

L i. gen^
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gen inborft , dat hy niet begeerde, dat in zijn belang eenig bloed zou

geftort werden j en ging derhalven in ftilte op zig zei ven <:ijn verblijf

nemen , in v eiken ftaat hy noch vier Jaaren daar nagtleett heeft.

Zijn Broeder, die Biflchop van Munfter en Deekcn van Bon was , en

die met hem raedc in de Reformatie had gearbeid, wierd mede van

den ftoel geftooten , cnGroppcr wierdDecken, die men een van de

befte en geleerfte Mannen van dien tijd onder de Gecftclijkheyd achtc

te zijn. Men zegt dat hy altoos een grootc verfmadingc heeft gehad ,

zelfs voor de hoogfte waardigheid, die de Stoel van Romen, aan

hem zou hebben konnen bcfteden ; want hy weigerde den Cardinaals

hoed , wanneer hem dezelve opgedragen wierd : evenwel heeft hy zig

in deze zaak niet gedragen als zulk een geleerd Man, en trefielijke

Godsgeleerdc mocht betamen ; want hy had de veranderingen die

gemaakt waren, toegeftemt, en was in onderling verftant met Mar-
tinus Bucerus , dien Harman tot Keulen had gcbragt : ( gelijk blij-

kelijkis, by een trefl'elijken Brief van Bucerus aan hem, die in de

verzamelingen de zaak aangaande te vinden is) by dewelke wel blijke-

tJo, 19. lijk is, dat hy in beteerfte het met hem gehouden heeft. Maar het

fchijnt , dat hy het met vrees en flaphcid dede, en dat hy daar na afgc-

trocken is geworden , 't zy uit liefde tot de wereld , of vrees voor het

kruis, het welke Bucerus wel fchijnt gevreeft te hebben, hoewel hy

zulks zcdiglijk ontdekte. Groppers geheugnifle zijnde in zulk een

achting, en dezen briefzoo gevonden onder de papieren van Buce-

rus, hebbeikgeoordeclt, dat het niet onaangenaam konde zijn, in-

dien dezelve gemeen gemaakt wierd, hoewel het eenbuitenlandze

zaak is. Zijnde dan Duitfland aldus onder de macht en het geweld

vanden Keizer, zoo wicrd'er eenRijkfdagtot Augsburg befchre-

ven, op dewelke het Kerkelijke voorrecht den Proteflanten ontno-

men, en in handen van den Cardinaal van Auesburg geftcltis ge-

worden , om wederom plaats voor de Mis-dienit te maken , niettc-

genftaande de Stad zoo Proteftants was , dat zy niemand vonden die

tot dezelve wilden komen, als eenig arm volk dat met geld daar toe

gekochtwierd. De Keizer drong, onderandere voorftellingenop

den Rijksdag, hier voornamentlijk op, dat alle verfcheidentheid

in denGodsdienft, door dewelke Duitfland zoo zeer beroert ca gc-

fcheurt was geweeft , mocht geweert werden.

Hier op hebben de Kerkelijke Vorftengezegt, dat de rechte weg
om daar toe te geraken , ware , zich zelvcn het algcmcenc Concilie

tot Trenten te onderwerpen. Maar deze , dewelke voor de Augf-
~ '

burgfchc
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burgfche ConfefiTie waren , zekien dat zy zich geen Concilie-wilden on- 1547*

derwerpen, inhet welkedePausdevoorziuingehad, endeBiffchop-

pen bcfwöorcn waren hem t:e gehoorzamen j maarzy wilden zich het

zelve onderwerpen , indien zy van hunnen eed gedifpenfeert en ontfla-

een , hun eigene Godsgeleerden daar mede toegelaten om hun gevoelen

vry elijk voor te ftellen en te bcweeren , en alle de decreten , die bcflootera

waren , op een nieu verhandelt en aangemerkt wierden.

In deze ftrijdigheid van opinien, nam de Keizer het bedenken, dat

indien de zaak tot zi)n difcretie en befcbeidenthcid gelaten wierd , de-

welke zy alle zouden gehouden 2.ijn zich t« onderwerpen , hy alles zou

konnen determineren als het hem geliefde. Hy dan handelt heimelijk

met den Paltsgravc en Sax, en , gelijk zy daar na nebben geopenbaar t , gaf

hen heimelijke verzeekcringe omtrent de vrydom van den Godsdienft,

zoekende hy alleenlijk , dat hy bekwaam mocht gemaakt werden om oj>

een andere wijze met den Paus te handelen. Over welke zaak zy een De-
creet toeftonden, waarinncjydezaakyande Religie geheel aan zijn

bezorgingefteldcn. Maar de: Gedeputeerde der Steden, die dit aanza-

gen als €(»n opgeven van de zaak der Godsdienft , konden niet gebracht

werden om het zelve te doen zonder zeekcre voorwaarden , dewelke zy

ineengeidirilt byzonderopftelden, als een nader uitkgginge van deze

onderwerpinge. Maar de Keizer floeg daar niet^^ensachtopjen bedank-

tcicn alleenlijk Toor hun toevertrouwen ophem, en aizoo wierd het

Decreet gepubliceert en verkondigt.

Al deze dingen waren cenigermaten nodig voor den Keizer , die

toentertijd zeerflechtmetden PausJftond, over de zaak Piacenza aan-

gaande. Want des Paus natuurlijke ZooniPedro Aloifio, zijnde door 'H7.
eön-eed-verwandfchapomgebragt, hadde, deGouverneur vaaMilanen ƒ« f'^f^"^"
Piacenza in bezetting genomen , het.welke den Paus dede geloven , dat zius gedoodl

de Keizer mede een hand daar in hadde, omtrent welke zaak de lezer

zich tot de Italiaanfche Schrijvers heeft te begeven.

En in der daad de Paus zag den Keizer in cenen zomer verloft vaet

een Oorlog, dewelke hyhad gehoopt, dat hem voor zijn gehcele le-

ven zou gencKJggeweeft, en op denhals gelegen hebben j en hoewel

hy in betamelijkheid , niet anders als daar over verblijd konde fchij-

ncn, gelijk hy ook wel was, ter oorzaak van het verderfvan deze , de- Voortgang

welke by den naam van Ketters gaf, zoo was hem egter een groote ken to"'

fmart, den Keizer z<oo merkelijk vérhoogtte zien. :^ri .nji—j-^^^"^'
De Legaten en Gézanccfn vaneden PausuotTjnenten , war'ètïverlchet^

dcne malen gedreigt bo belcdigridooir.de Gezanten van deJK^ieer en

Bif-
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'
Biflfchoppen, die het meefte genegen waren, om de misbruiken te ver-»

beeterenen te rebrmeren , en de groote magtvanden Stoel van Ro-.

me in te toornen. Gene dan kregen een voornemen om het Concilieop:

te breekcn , maar zulks zou Zoodanig een ergerlijke 2aak zijn geweeft ,!

en daar zich de Keizer zeer gevoelig van zou betoonen, dat zy eerder

beflooten , het zelve in eenigê andere Staat, den Paus toefaehoorendc,

over te brengen, tot welke het niet waa'rfchijnelijk w^-e, dat hen de

Imperiahften zouden geyolgt hebben , wa$r door ten laatfteo het Con-
cilie gefufpendeert enopgshoüdénV Indien niet t'eenemaal gedoopt zotii i

worden. Om dit verpkatzen namen Jiy'dè'eerfle fGhijnbaarheid by het'

hooft, die zy konden krijgen. 'lemind-van de Leden ftervende, aan

een quaadaardige koors, zoo wierd van de Genees-meefters uitgege-

ven, dat die perzoon aan de Peft zou geftorven zijn. Hier over dan

wierd in aller haaft de vérgadefirtgifr haar Bologoe övergebracbt» , De
Imperiallften pirotcftcerden daaf têgelis ^ iiiaaHte :vcrgeefs j- .xy gingen »

egter heen. fee Keizer 'wierd'hièT'döor t'eenemaal ontzet van zijn voor-^

naamfté befluit en voornemen, het welke was de Duitfcben te dwin-

gen , hen een Concilie in Duitfland gehouden , te onderwerpenen der-

halven dewijl'ergeenfchijrt Van Peft totTrenten.te vinden wasf. djrbng

lerftezit- h-y het- Wederkcefétt ^derwaarts y aeer aan. • - Maat de Paus anbirtjjfnrde

,

tlngetot Bo- bet waré het bcdr4jfAanbel Cöndliöi t cri niet iiet^ijne, en dat men
***

* tfün eerrrioft ophouden, dat defhalven dregeeneldietotTJ'rentehgeblei?!

ven waren , zich eerft naar Bologne zouden hebben te.begeven , en hctl

, Concilie aldaar erkennen, en dan zoudenze befl-uitea watzc te doen

hadden. Sod dat nu al dehoope die de Duitfehen hadden ,. déze.was ,

;

/"^f ''^ dat dit gefëhihuflcKertdenlPaus in, 'den. Keizer, hen wat »demhili«g..

zou geven 5 endat de tijdhen uit déze Extremiteiteji en uiterjfteanoQdi

-

tot de welke zy gebracht waren j. zou helpen. • , :,'f,q

Op deze onörderen, de Buitenlaridfche Reformeerders, die inhet ^

gemeen Duitfland hun Heiligdom maakten, wierden nugedwongende ..

zeiltje elders rezoekén. Aizoo wierd Petrus Martyr op betlaatfte.van

November dezes Jaars in Ëngelaijd ovetgelokc, / door de nodigiojt^e , de-

welke de Eeffthi{rchbpvan.GaiitdEfaüry^uitnameyaQ.d3^fiKQniisiity^^

hem gedaan hadde. * ^^ ^> -i:.'^ i'.^: zvj: ti: : : a ,:;;';!:? -m:' r'

Deze Heer was een Florentynèr van gehoorte^alwaar hy een Augufty-

:ier Monnik was geweeft. Hy was zeer geleerd in hetGrieklch en He-
breeufch , het welke hcrii dÈafguöft van dié van zijn orde/ op^ldenhals

haalde, -welkers zeden hydikmaah overhaalde: cir.beftrafte.; -Hyjdan

iicelx zijnKloofter vetlat^np cazichaia^ N«péli.be^«ve&, .alwaar,by

'"•".I?'

" ^

een
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€cn vergadering maakte , van deze, dewelke God, met meerder op- i5'47"

rechtigheid zochten te dienen. "Wanneer dit bekent wierd, is hy
mede haaft gedwongen geweeft , deze plaats te verlaten , zoo dat hy zig

naar Lucca heeft begeven,* alwaar hy met Tremellius en Sanclius in

goede gemeenichap geleeft heeft.

Maar zijnde ook aldaar niet zeeker, heeft hy zich naar Zurig bege-

ven , beneffens Barnardinus Orchinus, een van de vermaardftc Predi-

kers van Italië, verlatendenu zijn voorigebygeloovigheid. Vaa Zu-
rig ishy vertrocken naar Bazel, en van daarop MartinusBucerus ko-

ften , naar Straatsburg, alwaar de Brief van Kranmer hemen Orchi-

nus aantrof. De Brief behelfde een Canony van Kanteibury, met
een difpenzatic en verfchooning van refidentie , en verblyventheid

;

en by een anderen open brief, wierden hen beide ieder40 Mark jaarlijks

toegelegt.

Daar was dit Jaar eenigen onluft geweeft , tuflchen de E ngelfchen en

de Franfchcn, rakende de verfterkingen omtrent Bologne , dewijl de En-
gelfcheneen grootefterkte by de Haven opwierpen. Dit zijnde door

Gafpar de Coligny, daar na Admiraal van Vrankrijk, toen Gouver-
neur van de omleggende landen van Boloigne , den Konink Hendrik te

kennen gegeven, wierd daar over aan het Hofvan Engeland geklaagt.

Hierop wierd geantwoord, dat zulks alleenig gelchiedeom de Haven
meer te verreekeren , en alzoo wierd echter dapperlijk daar mede voort-

gevaren. Maar dit konde de Franlchen geen vergenoeginge geven ,

dewelke klaar genoeg zagen dat dit een andere inzicht als omtrent die

Zec-zakcn hadde. De Konink van Vrankrijk quam zelfs het land be-

zien, en belafte Coligny een fterkteop een hoogen grond daar dicht

by , x)p te werpen , het welke den naam van Chaftillon gegeven wierd

«

en beide over de Engelfcbe fterkte , en de Haven commandeerde.
Maar de Protector had geenzints voor de Franfchen eenigen voet,

om met de Engelfchen te breeken, te geven j eindelijk wierd'er een
treves en vorder ftilftand in het laatfte van September beraamt.

Dit zijn al de merkelijke buitenlandfche handelingen van dit Jaar,
die Engeland mochten raken i

maareen heimelijke bcfteliing was daar
binnen van een groot gewigt , aangelegt , de welke , alhoewel niet

voor het volgende. Jaar uitgebrooken , nu evenwel zijn beginzel, en
aanleiding had.

De Broeder van den Protector, Thomas Seimour, wierd tot zulk een <^n'ufttun.

begunftigt nootlot gebracht , dat hy wierd gemaakt een Baron , «n p«'caS ci.

Heer Admiraal, maar dit zijnftaatzucht als nog niet vergenoegende, '^^'j Adim-

llD^el M trachce
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15*47, tr^^^f^ ^^^ ^" ^^<^^ ccn nader verwandfchap met de Kroon te brengen

,

met het trouwen van desKoninks Zufter de Princes Elizabeth, Maar
wel ziende dat hy daar niet wei toe zou konnen geraken , maakte hy zijn

toegang bydeKoninginnc Douariere. Dewelke nu genietende de eer

en middelen , die haar de Konink had naargelaten , befloten had , haar

vergenoegen met een tweede verkiezinge tebezergen. Maar zy nam
het een weinig te vroeg ,

gaande met hera een Houwelijk aan, zoo haafl:

als de Konink haar mangellorven was, zoo dat het tot lafte van den

Admiraal geduid wierd , dat indien zy korts na haar houwelijk een kind

ter wereld hsd gebracht, raen zou hebben mogen twijfelen , ofhy, of

de overledene Konink daar de Vader van was , het welke daar na grootc

fwarigheid en onruil zou hebben konnen toebrengen.

Maar hy zijnde aldus met de Koningin getrouwt , hield het voor een

tijd verborgen , tot dat hy een brief vanden Konink zou hebben, die

hem aan haar tot een man zoude aanbeveelen : op dewelke zy verklaring

van hun Houwelijk deden j over het welke de Prote^Storzeert^onvre-

den was.

Hy aldus bezitter vangroote rijkdommen, enManvandeKonin-
ginne Moederzijnde, trachte al die geenc die omtrent den Konink wa-

ren, tot zijne vrienden te maken, treckendeeenige der zelver door ge-

fchenken , onder de welke de Ridder Johan Check v/as. Het geene hy
voor hadde, was, dat voor zoo veel in voorige tijden de ondcrjarige

Koningen van Engeland, hun byzondere Gouverneurs en Befticrdersj

omtrent hun perzoon hadden , onderfcheidcn van de Protectors van hun
Koninkrijken , welk ampt gemeenlijk onder der zelver Oomen ver-

deelt wierd, zijnde geoordeelt, dat het al te veel machts aan een per-

zoon alleen gegeven ware, en dat alsdan de Gouverneur van den Ko»
nink een hinderpaal vanden Proteólor mocht zijn, hyzich zelven tot

beftierder van den Konink zocht in te dringen , by brengende, dat na«

demaal hy des Konink Oom ware , zoo wel als zijn broeder, hy een pro-»

portioneel gedeelte met hem in dcregeeringe behoorde te hebben.

Ointrent Paaffchen van dit Jaar , ftelde hy deze zijn betrachtinge al-

dereerft in 't werk , en kocht eenige omtrent den Konink, om hem zora-

wijlen heimelijk door de Galdcry indesKoningins verblijf te brengen,

verzoekende de zelve, ook hem te laten weten, wanneer de Konink
om geld mocht verlegen zijn , en zeggende dat zy niet evenftaag de

Schatkamer daar over hadden moeyelijk te vallen; want hyzou altoos

bereid zijn hem te voorzien, denkende dat een Jongeling daar door zou

4»nnca.ingeaomen werden.
Het
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Het gebeurde dan op de eerlle maal, dat Latimcr in het Hofpredik- 1^47,
te , deKoninkhem liet afvragen wat yer^eringe hy hem zoude doen.

Seimour zand hem 50 ponden ftjerlingsj, maar voegde daar by, datfO:

ponden voor Latimer genoeg zouden" zijn, en dat deKonink met de

refl: mochtdoen hetgeene hem zoude believen. Aldus drong hy zich

in bydenKonink, wiens zoeten aar4 hem bek waani maakte om. lich-

telijk door zulke konften gewonnen te worden.

Het gemeene gerucht is, dat het gèfGhiltuflchen de broeders eerft

zijnbeginzel nam, uit hunne vrouwen, ,en dat -de Prote£lrife zijnde,

misnoegt dat de vrouw van den jonger broeder de voorgang vporhaar

zou hebben , dewelke zy meende haar toe te behooren , het gefchil daar

door onifteeken en aangeblazen had. Maar in al de fchriften , dewelke

ik hebbe gezien, deze breuke aangaande, kan ik niet v|nden dat van,

zulks eenig gewag is gemaakt. Het is ook geen reden zich in te beei- ,

den , dat de Hartoginne van Sommerfet zoo dwaas zou hebben geweeft,

als te denken dat zy d& voorgang van de Koninginne Moeder behoorde

te hebben. En daaromme zie ik deze omftandigheid als een enkele ver-

zieringeaan, hoewel het wel geloofwaardig is, datter op een igen an-

deren grond eenigeanimofiteit en driftigheid tuffchea deze twee hoog-

dravende Vrouwen zy geweeft, het welke daar naar mag geoordeelt

zijn het gefchil tuflchenhun twee Mannen te hebben verx?or;z,aakt.

Het is blijkeiijk in bet gantfcb beloop van deze zaak, dat de Prote-

ctor in het eerfte zeer genegen is geweeft, pra met zijn broeder te ver-

zoenen, en dat hy alleen door hem gemoeid wierd j maar dat hy de

moeyeüjkbeid dewelkehy hem maakte , 'met groot geduld ,, voor een

geruiraen tijd gedrkgen heeft ; maarten iaatftenzicnde,dat;deszelfs on^
geftuimen en zijdigcn aard ongeneeflijk was , hy de natuur te v^rrejter

zijden heeft gelegc , wanneer hy toeftand tot zijn dood gegeven heeft.

Maar al doorgaans tot daar en toe, had hy zijn broede? maarteonge*
bonden gemaakt , en genioedigt om voort te gaun , door het toonen
van zijn volvaardigheid, om naarieder chocq en.aaftftotiHgeipet henj

weder te verzoenen.

Terwijl de Prote£l:or in Schotlaild was , begoft den Adffliraal meE
meerder drift aan te gaan, makende voor zich zelven eenen aanhangt
het geenePaget merkende, heeft die hem het zelfde wel klaarlij k op ïjjn

brood gclegt. Hy vraagde hem , waarom hy tr»chte om verre «e iioq-

ten ,, het welke hyen andereonder hun haód cri zegelbaddénrtpegeftaan ? •

hun huisgezin was nu zoo groot geworden , dat niets als hun onderlin-

ge twift hetzelve hinderen konde^ raaardaar xouden geen pluimP:rij-

M z ker$.
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ij'47» '^^^> om hen noch meerder op te hitzen, indien zy eenmaal twiftig on--

der malkander wierden j en de breuken tuflehen nauwe vrienden kwa-
men gemeenlijk tot onverzoenlijke vyandlehappen uit te vallen. Maar
alles waste vergeefs, want den Admiraal had beflooten, het daar niet

by te laten, en befloot, ofzig zeiver tot eenhooger trap van waardig-

heid te brengen , ofden hals daar by in te fchieten.

Het was de berichtingehitr van, die den Protector drong zoohaa-
ftig en onvoordeeliglijk, uit Schotland weder te rugge te keeren j na-

mentlijkom zijn zaken te verzeeker^n by denKonink, op den welken

2ijn Broeder, door zijn Konftenaryen al een goeden indruk gemaakt

hadde. OPer eenige verzoeninge tuflehen hen beiden gemaakt zy,

eer het Parlement kwam te verzamelen, is onzeeker. Maar geduren-

de het zitten van het zelve, kreeg den Admiraal denKonink zoover-

re, als met zijn eigene hand, een boodfchap aan het Huis der Gemeen-
tete fchrijven, ten eindeom Seimour Gouverneur van zijn perzoon te

verklaren, enhy wasvanmeeninge met het zelve in het Huis te gaan,

daar hy albereeds eenigen aanhang gemaakt hadde , door middel van de

welke hy wel vertrouwde, de zaak door te dringen. Hy handeldeook

met verfcheidene Hecren en Raden, ora hen daar. in de behulpzame

band te bieden;

Wanneer dit nu bekend wiérd , aleer hy nog daar mede in het Huis-
verfchecnen was, wierdeneenige aan hem gezonden ,^ uit zijns Broe-

dersnaam, om te zien ofmen hem koftbeweegen daar in niet vorder te

gaan. Hy weigerde daarnaar te luifteren, enzeide rond uit, indien

men bemin zijn befluit hinderlijk ware, dathyzoude maken, datdit

het fwartfte Parlement zou zijn, dat'er oit in Engeland was geweeft.

Hier over wierd hy ernftiglijkgedreigt, enhemgezegt, dat des Ko-
ninks gefchrift in Rechten , en naar de wetten niets van Tcrmoogen

ware , maar het zelve te hebben verkregen , was ftrafbaar , om een

werk van zulk een nature gedaan te hebben, dat het duidelijk ftrektc

totontrufting vande Regeringe, enden jongen Koninkdaar intebe-

draycn.

Zydanbefluiten, hem naar den Tour te zenden, en hem uit al zijn

ampten te zetten. Maar hy onderwierp zich den Proteéior en den

Raad, en alzoo fcheen hy met zijn Broeder volkomentlijk verzoent te

ïijn. Echter gelijk als de Proteéior reden hadde een wakend ooge over

herate houden, zoo wierd wel haaft openbaar, dat hy zijn hoogege-
dagtcn niet zoo zeer afgelegt als flegtelijk uitgetoogen had , om ter be-

kwamer gelcgentheid dezelve weder op te nemen. Want hy begoft op
Kersmis
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Kersmis daar aan volgende, weder geld onder des Koninks Dienaars ^$^7'

om te deelen , ftortende te gelijk den Konink geduriglijk in , een onge-

noegen, over alles wat'er gedaan wierd, en hem aanradende de be-

ftieringe der dingen Zelfs aan te flaan. Maar het gevolg van dit gefchil

viel dodelijk voor hem uit, gelijk op zijn plaats zal gezegt werden. En
aldus nam dit Jaar van 1547. een einde.

Opden S^^van January, daaraanvolgende, Wierd Gardiner voor f 5'48v
'

den Raad gebracht , en waar hem gezegt wierd, dat zijn voorige mis- ^ o '

bedrijven, zijnde begrepen in des Koninks algemeen Pardon, hydaar
op ookontflagen was. Hem wierd mede een deftige vermaninge ge-
daan, om zich voortaan, eerbiediglijk en gehoorzaamlijk te dragen.

Hy wierd vorders verzogt te willen verklaren , of hy de Injunólien of

bevelen, en de Homilie wilde aannemen, en erkennen de ieeringe van

tijd tot tijd, voort te moeten werden gezet, door den Konink en de

Geeftelijkheid van het Rijk. Hy antwoorde, hy wilde zich fchicken
\

naar de andere Biffchoppen, makende alleenlijk uitzonderinge van de

Homilie, de rcgtvaardigmakinge aangaande, waarover hy vier ofvijf

dagen tot zi}n beradinge verzocht. Wat hy ten einde van dien tijd daar

omtrent gedaan heeft, blijkt niet uit het Regifter van den Raad, zijn-

de van die zaak vordergeen meer gewag gemaakt ', want de Klerken van
den Raad , fchreven toen zoo ieder zaak niet aan , met dezelve nauw-
keurigheid, die men daar na wel gebruikt heeft. Hy vertrok naar

2jjn Bifdom, alwaar hy ,
geduriglijk in al zijn doen en laten, een

groote kwaadaardigheid tegens Kranmer en alle ondernemingen van
reformatie betoonde, hoewel met zulk een uiterlijke involginge, dat

men niet lichtelijk iets tot zijn nadeel konde vinden, voornamentlijk

nu , wanneer de groote magt van den Raad zoo veel vermindert was.

In het einde van January, maakte de Raad ecnordere, omtrent den
J'^^^"^*!"^^^

Marquis van Northampton , het welkemy verbind een weinig te rug- hampton

ge te gaan, om te klaarder bericht daar van te hebben. Deze Lord, ten^ilt-

Broeder van deKoninginnc Douariere, was getroutmet Anna Bour- fcheidinge

chier. Dochter van den Grave van Eflex, de iaatfte van die naam. IS!"
°^"'

Maar zy zijnde overtuigt van Overfpel, wierd daar over van haar ge-
fcheiden, welke volgens hetregtvande Kerkelijke Hoven, alleen was
een fcheiding van tafel en bedde. Op welke cchtfcheidinge in Konink
Hendriks tyden een voorftelling was gedaan , om over te leggen , wat
mocht werden gedaan , tot voordeel van de onnozele perzoon , wan-
neer de andere van Overfpel overtuigt was. Zoo dan inden aanvang
van Konink Eduards Regeringe , op den 7, van May , wierd een

M 3
Com—



^^ Hiftorie der Reformatie

xj48. Commiflïe toegeftaan, aan den EerftbifTchop Viin Kanterbury, de

Biffchoppen van Durefme enRochcfter, (deze was Holbcek, eer hy

naar Linkoln overgebracht wierd ) Dr. Rudicy en noch zes andere , in

alles tien , van dewelke de zes waren een Quorum , om te onderzoeken,

of de Vrouwe Anna, volgens Gods Woord , zoo wettiglijk niet was
gefcheiden , dat zy niet meer zijn Vrouwe was , en of hy derhalven niet

zou mogen een andere Vrouw trouwen.

Dit zijnde een nieu geval, en van groot belang, heeft Kranmerbe-
flooten hetzelve teonde;r2<?(eken met zijn gewQonh)kenaarfl:igheid, en|

Ex. Manufc. doorzochc ZOO «auw dö meningc en opinie der Vaders hier, omtrent,

^eet.^'
'"^ ^2t zijn verzamelingen daar omtrent tot eengroot boekgegroeit zijn,

( van het welke ik het Originaal doorlezen hebbe ) zijflde het raeefte ge-

deelte daar vanofgelchreven, ofgemerkten onderhaalt met zijn eigen

hand. Dit vercifchie een langer tijd als de Marquis van Northamptoa
konde afwachten , die derhalven fteunende op zijn groot gezach, zon-j

der de uitfpraak te verbieden , opentlijk getrouwt is, met Elizabeth,

Dochter van Brooke Lord Cobham , op den 28. van January dezes

Jaars. Hier van wierd informatie aan den Raad gebracht; het welke

een groote ergerniffe onder hen verwekte, nademaalzijn eerfteHou-

wclijk noch ftond volgens de wet. Hy dan zijnde gedaagt om voor zich

te antwoorden , zeide dat hem dacht uit kracht v^n Gods woord, van

den band , waar mede hy aan zijn voorige Vrouwe verbonden was, ont-

flagen te zijn; «n het maken vanden band des Houwelijks onlosbaar,

was maar een gedeelte van de Paapfche wet , by dewelke het zelve voor

een Sacrament gehouden word; en evenwel de Papiften wel wetende

dat de wereld zich niet lichtelijk onder zulk e^ jok zou willen buigen ,

hadden door hulp der Canonifteri, dit ondcrfcheid weten op te maken:

Dat het geen fware zaak was onder hen een Hou weiijk teverydclen;

dat de conditie van de Kerk zeer hard was, indien in kas van overfpel de

onnozele gedwongen was met de fchuldige te leven , of open gefteltte

worden , tot verzoekinge tot dezelve zonden , indien een fcheidinge al-

leen maar wierd toegeftaan,cnondertuflchen de Houwelijks band vaft en
onverbreekelijk bleef. Maar nademaal hy zoo verre gegaan was , eer

de gedelegeerden hun uitfpraak hadden gedaan , zoo wierd geordon-

neert dat hy en zijn nieuwe Vrpuw weder zouden gefcheiden worden

,

blijvende zy zoo lange onder de bewaringe van haar.zufter dcKonin-
ginne Douariere , tot dat de zaak ten vollen onderzocht was, ofzulks

konde gefchieden volgens Gods Woord of niet , en dat als dan vordec

daar omtrent ordere zou gegeven werden. Op dit voorval hebben de

gede^
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delegeerde zich wat meerder gerpóeir, en hun bewijzen te zamen ge- Ï54^»

bracht, uit dewellce ik een extraden affchriftzal geven, beide voor de

oplofling van die zaak (rakende dewelke, noch niet zeer lang geleden,

groote debatten in het Parlement zijn geweeft) en om tetoonen hoe

nauwkeurig men in die tijden heeft geprocedeert.

Chriftus veroordeelt alle Houwelijken na echtfcheidinge, behalven Gronden op

in geval van Overfpel. En hoewel ditby St. Marcus noch S.Lucas wedeitrou-

alzoo verhaalt word , echter is het genoeg dat Mattheus zulks zegt. wen^ochr.

De Heer Chriftus bepaalt den ftaat des Houwelijks , die te zijn , in de

welke twee een vleefch zijn , 200 dat wanneer een van beide , deze vcr-

eeninge gebrooken, met te worden een met eenig ander perzoon, als

dan het Houwelijk ontbonden is. En het word dikmaals verhaalt in

het H. Euangelie , dat getrouwde perzoonen macht over malkanders

lichamen hebben , en dat zy malkander de fchuldige goedwilligheid

niet moeten onthouden, het welke recht ftrijdig is tegens deze weg
van fcheidinge , behoudens de band.

St. Paulus ftellende de zaak van een ongeloovige , fcheidende van

zijndeel in het Houwelijk, zegt: de gelovige party, 'tzy broeder of

zufter, is onder geen verband in dien gevalle. Het welke fchijnt een

ontlafting van den band in geval van verlatinge. En in waarheid, over-

fpel is noch van een geheel anderen hooger aard. Maar hier tegens wierd

gezegt van de andere zijde : dat onzen Zaligmaker, toeftaande een echt-

fcheidinge in gevalle van overfpel, zulks alleen voor de Joden gezegt

heeft , tegens dewelke hy iprak , om de wreedheid van hunne Wet wat

te verzachten , volgens dewelke de Overfpeelderfle gedood moft wer-

den, enderhalven ftond hyhen de echtfcheidinge in dien gevalle toe,

om de geftrengheid van deandere wet t« verzoeten.

Maar de Apoftel fchrijvende aan deRoomfcheChriftenen, en aan

die van Corinthen , zegt r dat de Vromi'e door de wet aan haren Man
verbonden ii, z.00 lang als hy leeft; en dat onder een generalen regel 1

die God te zamen heeftgmoegt , laatgeen menfche diefcheiden : (chijnt

geheel tegens het ontbinden van deze verbintenis te zijn. Hier op

wierd weder geantwoord, dat het zelfde ftrekte zoo wel tegens afzon-

dering als tegens echtfcheidinge, dat de vrouwe aan haren man is ge-

bonden : maar wanneer hy af laat haar man te zijn , zoo is die band ge-

brooken* Dat onzen Zaligmaker de vrouwe de vryheid heeft gelaten

zich van haar man te Icheiden , om overfpel , hoewel de Wet van Moi-
zes alleenlijk beftelt heeft , dat de overfpeelige vrouwe, en die haar over-

ipelig gemaakt heeft, Zoufterven, daardeman,. die overfpel begaan

hady.
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if4^. had, zoo ftrafbaar niet was, zoo heeft daarom onzen Zaligmaker by
die provifie, en voorfieninge gegeven, verklaard dat het Houwelijk
om overfpci t'eenemaal gefcheiden mag worden.

Van hier gingen zy om te onderzoeken het gezag van de Vaders.

HerraesiJ3rak van deOvcrfpeelfterte verftooten , maar zoo echter dat-

mén op haar leetwezen, haar wederhadde aan te nemen. Origenes

meende dat de vrouw naar de Echtfcheidinge niet weder vermocht te

trouwen. Tertuliaan ftaat echtfcheidinge toe , en oordeelt dat die

het houwelijk zoo wel fcheide als de dood. Epiphanius flemt dezelve

mede toei en Ambrozius opeene plaats ftaat den mantoe te trouwen,

xiade echtfcheidinge wegens overfpel, hoewel hyhet zelve doorgaans

in de vrouwen verwerpt. Bafilius ftaat het aan beide zyden toe^ ter

oorzaak van Overfpel ; Hieronymus veroordeelt de vrouws houwelijk,

naar de echtfcheidinge, hoewel de man aan Overfpel fchuldig is
, ge-

lijk hy ook het hertrouwen van den man verwerpt, echter ftaat hy hem
toe, de echtfcheiding over Overfpel , of het vermoeden daarvan.

Evenwel wanneer zijn VriemiinncFabiola was hertrouwd na de echt-

fcheidinge, verfchoont hy zulks , zeggende: Dat het beeter ware tt

trouwen als te branden. Chromatius ftaat een tweede hou weiijk naaï

de echtfcheidinge toe. EnzoodedeookChryzoftomus, hoewel hyhet

zelve in vrouwen, in zulk een gevalle verwerpt. S^ Auguftinus heeft

wel voor een echtfcheiding geweeft, maar altoos tcgens een houwelijk

op de zelve ; maar in zijn Ketratlatien fchrijft hy twijfelachtig van zijn

voorig gevoelen.

In de borgerlijkc wetten hebben de Chriften Keizers , de macht van

Echtfcheiding , zoo in vrouw als man toegeftaan , met het regtom we*
der te trouwen ; zonder dat zy evenwel de grond van de Echtlcheiding,

op Overfpel bepaalden, maar ftaande dezelve in verlcheidcne andere

gelegentheden toej gelijk als wanneer de vrouw fchuldig was aan ver-

laad j alszy had gehandeltom een ander man re hebben; als zy een

misgeboorte verwekt had; als zy 's nachts buitens huisgebleven was;

ofalszy, zonder verlof van haar man , de openbare Schouwfpelen was

gaan zien, en andere diergelijke voorvallen meer. Tegens 't welke

noit iemand van de Vaders gefcbreven heeft, nog getracht dezelve te

doen wederroepen.

Al deze wetten zijn door Juftiniamis beveftigt , wanneer hy de wat-

ten alle in een lichaam vergadert heeft, doende daar het nodige by,

-daarze gebreekig mochten zijn. In de Canonijke wetten is beftelt, dat

Iby, wi^ns vrouw gefchondenis, geen wettig houwelijk mag ontzegt

worden.
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worden. De Paus Gregorius ontzegt een tweede houwelijlc voor de 1548,
fchuldige perzoon, maar ftaathet de onnozele toe, riade echtfchei-

ding. Paus Zacharias ftaat de vrouw van een bloedfchandig Over-
fpeelder het trouwen toe, indien zy zich niet kan onthouden. In de

Cunonijke wetten word het Concilie van Tribury by gebragt , als ftaan-

dc het zelve voorrecht de mans toe» By het Concilie van Elvira mag
een man, dewelke bevind dat zijn vrouw hemdoden wil, dezelve van

hem ftooten , en een ander trouwen , maar zy vermach noit te hertrou-,

"wen. Het Concilie van Arles, raad de mannen, welker vrouwen in

Overfpel bevonden worden aan, niet te trouwen, zoo lange zy beide

leven; en dat van Elvira, weigerthet Sacrament, aan een vrouwe,

dewelke een overfpeelig man verlaat, en een ander man trouwt: maar

zy mag het genieten, wanneer haar eerfte man komt te fterven, alzoo

word bet tweede Houwclijkwel toegeftaan, maar echter onbetamelijk

geacht. Maar het Concilie van Milevi verbied beide mannen en vrou-

wen na de echtfcheidinge weer te hertrouwen.

Al deze befluiten zijn by Kranmer verzamelt, met verfcheidenc

aanmerkingen van belang daar omtrent , en de meeftc quotatien en ge-

voelens der Vaders gemaakt. Maar met dit gefchrift wicrd een ander

ingegeven, het welke tegens de fcheidinge van de band was, in de wel-

ke verfcheiden Quotatien en gevoelens by gebracht worden, uitdeCa-

nonykewetten, en de Vaders, voor het ftrijdige gevoelen. Maardc
meefte van de aldaar by gebragte Vaders waren van de laatfte tijden , in

dewelke de ongeègte ftaat, by dePriefters in zulk een hooge achting

was, zoo dat in aJle twijfelachtige gevallen, zy altoos beflooten naar

diezyde, diedevrydom van het hertrouwen wegneemt.

Kortelijkditgantfchegefchil, wierdin agtQuaritursofvraagftuckcn

verdeelt, dewelke eenige geleerde mannen, maar wie zy waren weet

men niet, in handen geftelt zijn geworden , dewelke tot voordeel van
het tweede hou weiijk uitgelprooken hebben , gelijk dezelve hunne uit-

fpraak in de verzamelingen re vinden is. Eindelijk isdan vanhet Hof
mede de zaak üitgefprooken , en by gevolge, het hou weiijk van de

Marquis van Norlhampton met zijn tweede vrouwe beveftigt, en zy vemracil^-
toegelaten by hem te woonen. Mixv echter vier jaren daar na wierd hy gen

te rade, een afte van het Parlement te verzoeken , totbeveftigingvan ^<'" '*•

deze uitfpraak, van het welke op zijn tijd en plaats zal gelprooken

werden.

Het naafle dat in aan merkinge van Reformatie kwam , was de groote

Contradiélien en ftrydigheden, die inde meeftc Sermoenen over ge-

il. Deel. N heel
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K4.S*
heel Engeland gevonden wierd. Eenigc waren zeer voorwaard om d»

vorde n en
°^^^ plegtigheden,die noch overgebleven waren, voor te ftaan » en an-

iudcRcror- dere waren niet minder yverig, om dezelveafgeftelt te hebben. Zoo dan
matxc. binnen Londen voornamenrlijk het volk wonderlijk verdeelt, endoor

de verfchillendheid van hun Predikers, insgelijks verfchillende was.

De plechtigheden van Vrouw Lichtmis , en hun waarnemingen van

de vaften,nevens de plechtigheden,die men op Palmzondag,goedcn Vry-
dag, en Paasdag gewoon was te gebruiken , waren nu by der hand. Deze
die in het algemeen tegens deze Ceremoniën waren , verwierpen dezelve

alsbygelovige aanlapzelsrot denGodsdienft, gevonden indeduifterc

en verblinde eeuwen,wanneer een uitwendig Heidendom het voornaam-

ftc oogwit der bctragtingewas. Andere daar en tegen ftelden voor,

het goed gebruik dat van deze dingen konde gemaakt werden , en leer-

den dat dezelve, immers tot dat zy door ordere van des Koninks gezag

wierden afgelchaft , moften onderhouden worden,
* In een bezoekinge, dewelke gefchied was, (waaneer, kan ikbe-

zettelijk niet vernemen, altoos hetlchijnt op het laatfte van Koninic

Hendriksregeeringegeweefttezijn) wierd verklaart, dathet vaftenin

de Lente, alleenlijk een pofitive wet eninftellinge was. Ook wier-

den verfcheidene beftellingen gedaan, om; rent het gebruik der Cere-

moniën en plechtigheden, en zommige gewoonten, als of dezelve

niet lang zouden ftaan, alle Sopping op Alch Woensdag, en Ploeg
No.il. Maandags, by ons Kof>per Maandagen , wierden afgelchatc, nade-

maal dezelve eengroote menigte volks tezamen trocken , het welke

altoos met drinken aanving, en met vechten meeft, en Cmijtenkwam

tefcheiden. Deze hebbe ik ook in de verzamelingen gebragt, gelijk

ik een affchrift hebbe gehad van de Artijkelen , gelaten op de Vizitatie

en bezoekinge van de Deekenlchap van Doncafter, my medegedeclt,

door den geleerden Geneesmeefter, en naukeurig liet hebber der Oud-
heden, D^ Nathanael Johnfton , die my dezelve met verfcheidcne an-

dere papieren, uit een rechten en Edelmoedigen yver , om alles wat

in zijn vermogen was , tot volmakinge van dit werk by te brengen, toe-

gezonden heeft.

Het landvolk in 't gemeen was zot naar al deze vertooningen , Pro-

ceftïen en verzamelingen , achtende het maareen dommen handef in

de Kerk te komen, alleen om God te dienen , en het Sermoen aan te

hooren, indien men die pronkeryen en vermakelijkheden, daar zy zoo

verzeekert op waren , daar niet by en vand. Maar andere oordeelen-

de^ dat zy al deze dingen aanhielden, recht gelijk de Heidenen hun
Spe-
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Spelen en Feefteryen omtrent hunne Goden plegen , ilelden dezelve if4S.

als ftrijdig met de deftigheid en eenvoudigheid van den Chriftelijken

God«dieflft-;;;ci^ 2^>chtèin dcrhalv^n met allen ernft dezelve afge-

-^chafttiÊ hebben.

Dit wierd 200 gevoegelijk aan den Raad vertoont, door den
Eerftbiflchop Kranmcr, dat daar omtrent eenordere aan hem ge-

zonden wierd. Deze zand hy aan Bonner, dewelke Dceken van

hét Co.iegie der Biilchoppen , in het gebied van Kanterbury zijnde,

al 4eze ordres over de geheele landvoogdy moft overzenden. Door
• •^et^ wierd al het omdragen van Kaarden, op Vrouw-lichtmis d;ig,

het Afl'chen op Afch "^X'oensdag, en dePalm tackenop Palm Son-

tlag^ verboodcn oitmeer gebruikt te werden. En dit wierd be-

kent gemaakt door Bonner, aan Thurleby, BilTchop van Weftmun-
fter, opdcn 28. vanjuny, gelijk uithetregifter blijkt.

Hierna wierd op den 6. van February een Proclamatie gemaakt ^^^ochmatie

.. j iT 1 j -j L • 1-L •
tegensalle

:tegensdie geene, dewelke van de andere zijde voorbanglijk nieu- vernieuwers

wighcden zouden zoeken aan te rechten, of het volk van de oude ^°g.''"^^"

plechtigheden at te trecken, onder ftraffe van gevangenis , en andere

ïtraffen naar goedvinden des Koninks, uitgezondert alleenlijk de

voorgenoemde ; waar by gevoegt wierd het kruipen om het Kruis

op goede Vryddg, hetnuttigen van gewyd brood en water, en voorts

al het gcerte daar na t'ceniger tijd , door den Eerflbiffchop van Kan-
terbury ^ in des Konings naamafgezondert zou worden.

En ora voor te komen het ongemak , voortkomende by hevige

Predikers, zoo wierd niemand tot den Stoel toegelaten zonder li-

-cëntie en toclatinge van den Konink, ofde Vizitatoren , de Eerft-

feiflchop van Kanterbury , of de Bifl'chop van het Bifdom , daar hun
Stoel was , behalvcn de ordinaire Predikers in hun eigene Parochie

j

deze die anderzins predikten , zouden gevangen gelegt worden , tot

datordere tot hun ftrafïe gegeven wierd, en de minder O vurigheid

vviérdgelaft deuitvoeringe van deze orderen-te bevorderen. Deze
Proclamatie en verkondiging die in de verzameling is, wasnóodig
om gezag aan desBiffchops van Kanterburys brieven tégeveri , de-

welke bcfchuldigt wierden , als een groote laatdunkentheid voor Nö. ii.

hcrm , als hadde hy , zonder hoogcr lall , ondernomen , deze veran-

deringeinde heilige plechtigheden voort te zetten,

Eenige hebben aaiigemerkt , dat den Raad voortging met het ma-
i{ién van Proclamatien , onder arbitraire ftraffen, hoewél de aclein-

jj'etrocken was , die voor heen zoo grooten gezach aan hen gegeven

N 2 hadde-
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Sf4%. hadde. Hier op wierd geantwoord, dat de Konink by zijn oppcr-

hoofdigheid over de Kerk, wel mocht in het ftuk van Godsdienft

nieuwe ordere maken , en ftraffe de overtreders opleggen. Echter
dit wierd zeer in gefchil getrocken, hoewel in het gemeen zich ie-

der hetzelve onderwierp.
Algemeen Z)ci\ 1

1

. van Fcbriiary wierd 'er een briefgezonden van den Raad
beelden. aan den EerftbifTchop , rakende een merkelijke verandcringe. Men
N». 13. vand over al kloeke mannen , die het afnemen der beelden, die men

tot bygeloovigheid had misbruikt, aandrongen. Daar waren in de
Kerken eenigc beelden van zulk een vreemd flag, dat het misbruik

daaromtrent niette loochenen ware ; zodanig was de verbeelding

Pïoceflionaic van de heihge Dryeenigheid , dewelke men gewoon wasteberoo-

aoccntiiiml ^^" » ^P ^^" onnozelen kinderen dag , en dat by hem , die Bifïchop

van de kinderen was gemaakt : dit toont dat het ook op andere dagen
was gepleegtgeweeft , zijnde waarfcbijnelijk berookt door den Bif-

fchop daar hy tegenwoordig was. Hoe dat dit beeld was gemaakt,
kan men afnemen uit het afdrukzel daar van in dien cijd gemaakt, ia

de welke de Vader word afgebeeld , zittende op de eene zyde, als een
oud man, met een drydubbclde Kroon , en Zonneflralen daar bo-
ven. De Zoon aan de andere zijde als een jong man , met een Kroon
met ftralen , en de gezegende Maget tuffchen hen beiden; en de
verbeelding van den Heiligen Geeft als een Dui ve , uitgefpreid met
haar vleugelen over hun hooft. Op deze wijze ftaat het afgebeeld

in een fraay Boek van haar Getyen , volgens het gebruik van Sarum ,

gedrukt in het i<^i6. jaar. De godc'elooshcid hier van, verwekt

een verfchricking in het gemoed der meefte menfchen, ziende die

onbcgrijplijke verborgentheid zoogroflijk uitgebeeld. Daarenbo-
ven het begrijpen van de Maget daar in , was gt fchied in gevolge van
hetgeene was gezegt door eenigeGodslafterlijke Monniken, als dat

zy mede in de Dryeenigheid aangenomen was.

In een ander Prente word het verbeeld byeen hooft met dry aan*'

gezichten. Deze dingen zijn zoo door geen openbare ordere ingc-

ftelt; maar zijnde zoolange in hctgebruikgewceft, ftondhetopde
algemeene grond , van traditien en overleveringen van de Kerk.
Want daar wierd gezegt, dat de beloften aan de Kerk gedaan, al-

toos en t'allen tijden dezelve hadden te zijn ; en dat derhalven ieder

tijd of eeuw van de Kerk daar een evengelijk recht toe hadde.

Maar de andere beelden aangaande , daar wierd tegens dezel ve in-

gebracht , dai zy alie op zulk c«n wijze gewijd en ingeheiligt waren,

cc
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en zulkegebeJ.en4aar omtrent waren gepleegt , dat het zeeker ge- ^54^!

noegware, datzc alle vol ruperftitieftaken; want men had daar over

gebeden,, dat zy zodanig gezegcnt en geheiligt mochten worden

>

dat al die geene die dezelve eerde, door de voorbeden en hulp vail

dien Heilig ^ den w.elkep zy verbeelden , mochten verkrijgen al het

geene zy begeerden. Zoo wicrd dan een wegnemen van al de beel-

den in Ket gemeen befloöten. En de Proteöor en den Raad fchreef

aanKranmer,. dat, om een cindevan al deze Conteften enftribbe-

lingen te maken, en op, dat de levende beelden van Chriftus niet

zouden twiften omtrent de dode, het bcflooten ware datze alle zou-

den.afgenomen worden j en hem wierd laft gegeven om het zelve in

•het werk te ftellen in zijn eigen Eerftbifdom , en die ordcre over te

genden aan de andere Biflchoppen, om op gelijke wijze door hem in

h<;t werk geftclt. te,werden. .') niYA/L-'U'::

Daar wicrd ook ordere gegeven, datal d'erijkekaflen, metal het

zilver daar toe bchoprende, zouden gebracht worden tot des Ko-
ninks gebruik, en dat de klederen, die dezelve bedekten, aan den
armen zouden gegeven worden.

Dit maakte Gardiner, en die van 7ijnen aanhang een nieuwckwel-
linge. "^'^anthyhad in zijn Bifdom. altoosgeweeft voor die gene die

de beelden Zochten te houden ; maar zy fteldcn zich alle tot gehoor-
zaamheid ^ ?n zoo wierden de Kerken van al de fchildei;yen en beel-

den ontbloot, dewelkezoo veel eeuwen achter een het voornaamfte

voorwerp van des volks Godsdienftigheid, om zootefpreekenj, war
rcn geweeft. A-Ai-yA

Nuvyasdenaaftezorgc der Reformeerders, om te vinden de al^- Ordercop

derbcftc mannen diezy konden, die men laft en vrydom , om te pre- d^k'f$«"°

diken, door 's Koninks ordcre zou tpeftaan. Hier toe zand de Raad ^'''^•

een brief in 't begin van May , tekennen gevende dat by de bepalin- "i-^^P

ge op het prediken geftelt, zy alleenlijk voor hadden een einde te

maken van de hevige twiften , veroorzaakt door een deel ondifcrete

lieden , en geenzins dé levendige predikinge van het zuivere woord
vanGodt uit tehluflchen, zijnde dieingeftelt naar zulk een wijze,
als de Heilige Geeft voor dien tijd den Predikers.in het harte zou ge-
ven. Zoo worden derhalven gelaft oprechtelijk te prediken, en met
zulk een bematiginge als tijd en plaats zouden vereifchen. Voor-
namentlijkdatzy het volk niet zouden aanhitzcn om nieuwigheden
aan te richten, of deze, dewelkezyhadd(en te gehoorzamen, voor
te ioopenj roaar eenieder aanmanen tot boete en bcjcrfchap des le-

N i vcns^
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1J4^* vens, cnhéthdüden yandegeboden, enal hun oude bygeloovig»-

heden te verzaken. En belangende de dingen dewelke noch niet ver-

andert waren i,- daarop hadden zy met geduld te Avachten , en tebc-

fluiten het géfcnede Prins of hen opleggen, ot in ben verdragen zou,

eninhkïtopleggcii van^Tunlecrin^ öphet volk, dat zy wel zouden

aanmerken, wat zy konden verdragen of niét.

Maar deze gematigtheidwierd «iet Wel waargenomen. Want
forrttnigeopentli;k v^cróorAcelden <iit als eên fluk van Politijkeih-

Volgi'i^ i frtc<i!të 3'e|»gêft^J dat mc<i al de fupèrftüiert te gelijlt en met
nïalkah'dèr möft we^nèMeiv^ Aan deze wietd geantwoord by ^rtdere'*,

dat gelijk- de HcötCbriftiii ^verboden had het óiikrui-d uit te halen,

óp dat met hetzelve de goede tai^wc niet uitgehaalt 'mocht werdeii;

zoo ook', indieii zy te voorbarig da^ar, ontrent waren, zoo door het

veranderen der dingen, zy in die haa{lighcid,in Veekeen verandering

ten kwade möchben' maken. Eerf gióote ztóirge móft men dragen

,

dat men het volk niet te veel én t<?rgdc<, op<lat niet, gedurende ^de

óndcrjarigheid vanden Koning, ofin e^nige kwade ftarid van zaken,

eenige beroerte daar uit kwame te ontftaan.- EndginvolgingCjdie

zoo Chriftus als zijne Apofteleiii omtfen't de Joden gebtuikten, wan-

neet zy: de "Wét van MJoi 2 e« -affè^hPaftefl -^ l möftméix m'ehigmjal bc-

trachten'en n^iarvolgen ;• -eh^É-defs indien zy ,- <tewclke'beklced wa^

-Fcn met de kracht van-mitetiilwep 'w^emoei'heden te doen, om de

wereld te kfachtiger te ovbPtüigen j zoaveel toegaven, zoo ware

het te mee-r redelijk voor hen lieden^ die zooveel gezachs over der

lieden gewifle niet hadden , ook geen vermogen , om door onbemid-

delde teckenen van den Hé4Tfvel ,'
littfi iM'chtyóèrt te zetten, het volk

.2'^- '
' "C^rder by trappen te bewegefi ,- órahunoude misgreepcn teverla-

,
•" ï* ken, alsmet tegrooten voorbarighél<i dédïngéntepr'ecipitcren.

In deze winter was 'er een Córamiffie van uitgezonderde BifTchop-

-penen Godsgeleerde 'beraamt, omal deOfficien, en dienftplichten

vandeKerk te onderzoeken en te reformeren. Zommige hadden

ten tijden Van-Kon inkHendrJk in die ^elve zaak-bezig geweeft, en

daar aleen goeden voortgang in gemaakt ; en dit liioft nu totzijn vol-

komentheid gebracht worden. Hiérofn dan , de Eerftbiflchop van

Kanterbury en Jork , de Biflchoppen van Londen , Durcfme, Wor-
chefter, Norwich , St.-Afapli, Salisbury, Coventry en Lithfield, Car-
4ifle , Briftol , 6t. Davids , Ely, Lincblti^€hiceftef, Héreford, >^ieft-

munfier en-Rocheftèr j mefc'dcD'^.Cèx, MayiTailor, HeinsvRo-
Ijertzotien Redmaya, wictderrgdaftal de Officieh vande Kerkte

'^

^'

onder-
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•ndcrzoeken , e^ ©ver te leggen., hoe verre ieder van de zelve v^rbee- ^f^%r
tering vannoden hadde. Heteerfte datzeondewamen van het, Sacfg->

ment of' Euwchiftie . het welke zijnde het yoornaamfte Hoohljtuk ejl,

Symbolura'.%a/odeChr(ftélijke«eiiigheid> geoK>rdeel4 wierdhun vox>Fnr

Haamite zorge M'aardigie zjjni .En alhier bjeftelden zy hun onderzpe-

kingey op dezelve wijze, als die in de voorgaande regerirïge wasge-

bruikt, in het welke indien ieiskonde worden aangemerkt in ordere tot

een veranderinge , wicrdfact zelvevoorgefteltin verfcheidene j^eè-n-

turs^cn Vraagftucken^ op de. welke een ieder in de.Conamiflie zijnde,,

zijn antwoord in'geichrift hadde te geven. ;. ,

Het is geen wonder dat de verwerringcn, dewelke volgden ten ty--

den van de Koninginne Maria, ons van het meefte gedeelte van deze pa-

pieren heeft berooft; echter is'cr iets van bewaart, ziende op eenige

vraagftucken omtrent des Priefters afgezonderde Communicatie; oF
het ontfangcn vaji een man voordeelig kan zijn aan andere? wat de

Oblatieof Sacrificie ware , die van Chriftus in de Miflc gedaan wierd ?

waarin de Mis beft-aat? wanneer de Priefler alleen ontfangende, zijn

begin nam ? of het behoorlijk ware , het zelve te behouden , en in vol-

doenende Miflen te vervolgen , voor der dooden ziele ? of het Euan-
gehe behoorde te worden geleert , gedurende often tyden van de Mifle ?

of het dienftig ware het alles te hebben, in eenetaal ot niet ? en wan-
neer het rezerverenof oplïangen van het Sacrament eerft aanvang nam.

Hier op hebben deBiflchoppen , ieder hun byzonderc antwoord ge- .

maakt, zommige hebben deze punten alle , zommige eenige weini-

ge van dezelve beantwoord , gelijk waarfchijnlijk is, houdeade hun
gevoelen op, omtrent die geene, dewelkezy zijn voocby gegaan. De
BiiTchoppen vin Londen, Worcefter, ChichefterenJHerebrd, brag-

ten hun antwoord in, te zamenineen gefchrift vervat, maar daarna

voegden zy zichby deBiflchoppen van Norwich en St. Afaph, en al

deze zes gaven een antwoord in een en het zeltde gelchrift vervat. De-
ze zijn niet alle onderteekent, gelijk de andere , die ik in het voorigc

ftuk vervat hebbe
,
geweeft zijn ; of ten minften de papieren dewelke ik

hebbe, zijn de Originele niet. Maar' Kranmers hand is over ieder

van dezelve, teikenende den naam van ieder Biflchop, tot de welke

zy behoorden , en Dr. Cox had zijn hand en zegel onder zijn antwoord
geftelt. Uit deze, dewelke in de verzameling z.ijn, kan de lezer lig- Nö. 25
tcli)k begrijpen hoe zeer de BitTchoppen in het gemeen , tot deoude by-
gelovigheid v/aren genegen, en hoc weinige in alle dingen met Krari-

mer over een ftemden.

Men-
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Communie-
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Men zou mogen denken , dat deze vraagftucken , >varen uitgege-

ven, eer de a<£te van btt Parlement, inde welke des Priefters afgezon-

derde Communicatie is verandert , in een Communicatie van veele,

was gepafl eert ; echter was by die aö:e alleen beftelt, dat alle die kwa-
men^ zouden worden toegelaten, evenwel was den Priefteren niet verbo-

den te confacreren en Heiligen , al was'er geen om te communiceren,
het welkede zaak was , daar men nu onderzoek over dede.

Het is zeekcr , dat geen gedeelte van den Godsdienft meerder was be-

dorven als dit Sacrament , daar nochtans de inftelling daar van zoo open

en eenvoudig is geweeft, dat uitgczondert de woorden, dit is wijn

lichaam . daar in nier s te vinden zy , het welke eenigen fcbijn kan geven

tot de verbafteringc dewelke daar na daar omtrent gevolgt is. De Hei-

denen hadden hunne verborgentheden, dewelke de Priefters bedekte

met harde en duiftere woorden , en optoiden met Praal , met welke

dingen zy hunne achtinge by het volk ophielden. Maar daarna za-

gen zy die dingen aan, als zijnde van zulk een hoogen waardigheid,

dat aldiegeenedie deorderingevan dezelve ware opgelegt, voorhei-

Jige perzooncn geacht wierden.

De eerfte Chriftenen, hebben de eerfte eenvoudigheid van Godde-
lijke inftellinge eenige eeuwen ongelchonden gehouden en bewaart,

maar daar na, als hun getal begoft toe te nemen, maakten zy gebruik

van zoodanige dingen, die die van de Heidenen niet ongelijk waren,

met dewelke zy de zelve te eerder tot hun geloof zochten te trecken.

Nadenaasl de uitwendige gebaren en pralen een diepen indruk inde ge-

meene lieden maken. En deze, dewelke aldus overgebragt waren,

mochten daar na behagen in die dingen krijgen , om haar zelfs wil , de-

welke in het eerfte maar gebruikt wierden om de wereld te winnen , en

intencmen. Andere vindende eenig voordeel, inzulke dienften , de

welke gemackelijk waren, en evenwel een fchijn van grooten praal

maakten , dat dezelve grootegebreeken zouden mogen bcdecken , met

na te volgen, en zich te voegen naar de dwaasheden die in de trein zijn,

hebben miltdadiglijktot dconderneminge daar van gecontribucert en

toegebracht. En na dat de Roomichc Keizers Chriftenen geworden

aijn, veel van diegroote rijkdom, dewelke zy en hun volk bezaten,

wierden gebracht aan de Kerk, en tot deze bygelovigheden gebruikt.

Echter wierd debedervinge noch zoo algemeen niet, tot dat door den

inval van Gothcn , Wandalen, en andere Barbarikhe volkeren, het

Room fche gebied gebrooken, en in veele Koninkrijken verdeelt is ge-

worden. Deze nieuwe overwinnaars waren rouwen onwetende ,t*eene-

maal
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maal totfenfiiale en vleefchlijke dingen over gegeven, en de geleert- '54^'

heid in het gemeen onder de voet gebracht, en hier door hebben de

groote fuperftitien plaats gegrepen ,• want fijne en fubtyle van die (lag

,

konden in die dtiillere tijden van on wetentheid weinig voordeel doen.

Maar als zy toenamen in onkunde, alzoo volharden zy ook te beter in

her geloof en de betrachcinge van deze en noch abfurder en onkhicke-

lijker dingen.

Het hoog gevoelen , het welke xy raet re<:\\t hadden van dit Sacra-

ment, zeer hoog opgpgroeit zijnde, door het geloven van de lichame-

lijke tegenwoordigheid van ChriUus , dat daar na daar omtrent inge-

komen is, zoo wierd het dom ver(land der Priefters, en de rijkdom van

het volk aangelegt , om het zelve met alle mooglijke toeftcl en pompe-

ryen te verheerlijken. Al de vaten en toeftel daar toe behorende, wier-

den gewy d en gezalft met groote Godtsdienftigheid. De gantfche dicnft

gefchiede in een onbekende taal, en eengroot gedeelte daarvan moeft

men binnens monds fpreeken, om hetzelve voor een te wonderlijker

kracht-reden te doen gaan ; maar voornamentlijk de woorden van de

confecratie , mochten in geenderlei manieren door het volk gehoort

werden, zijnde voor iets wonders uitgeftrooit, dat ecnige Schaaphar-

ders dezelve woorden , als ze overluid gefprooken wierden , komende

re hooren , dezelve onthouden , en over hun brood uitgefprooken had-

den, het welke teiftond in vleelch verkeert was geworden. Behalven

dat hét niet anders als recht en reden was, dateen veranderinge, diemet

geen oogen konde gezien worden, moeft gemaakt worden door woorden

dewelke ook niet moeften gehoort worden. De Priefter zelve moeft dit

niet naarderen als na zoo veelgebuigs, kruiciging en kuflïnge van den

altaar, en gedurende al de tijdt dewelke hy bezig was metden Dicnft,

wierd het volk maar gezegent met een korte zegening, Dominusvobif-

cum-y deHeerezy metu: en dat noch in het Latijn. Alsdan wierd het

brood naar de zegéhinge opgelicht, en het gantfche volk toonde kct

zijn eerbiedigheid , als ofde Heere Chriftus zeive in de wolken verfchee-

nen wat-e. Het wierd dikraaals op den altaar neder gezet , omgedragen

in Proceffie metdeplechtigheden vantoortzen daar voor te dragen, het

welke de aldergrootfte Perzen agie voor een groote eer aannamen te

doen ,
gaande de Priefter ondertuffchen met de hoogfte pracht onder

èen verhemelte.

Dit wierd ook geacht een zeer behulpzame zaak, tegens alle toevallen

van het menfchelijke leven , en daar het in het eerfte alleenlijk wasinge-

iftdt , om te zijn een gedachtenis en geraeenfchap van de dood van Chri-

O - ftus,
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15'48. ftus, zoo fcheen dat alles vergeeten of verfchoovcn j en wi«rd tot allV

andere bedenkelijke einden aangelegt. Het geen 't meefte voordeel-

aanbracht , waren de Frentals , of 3 o Miffen , anders geen middel om
de Zielen uit het Vagevuur te verloflen , met het zeggen van go Mif-

fen in het Jaar voor dezelve. En dewijl men had waargenomen , dat de

lieden op de Jaarlijklche Geboorten-dagen , op hun Bruilofts-dagen ,

of andere geluckige tijden en ftonden van hun leven
,
gemeenlijk beter

gezint waren , als op andere , zoo dat men als dan lichtelijker iets hen van

het hart konde binden, zoohebbenzy geordonneett, dat dry van deze

zouden gedaan worden op Kerldag, dry op de Epiph%ie, dry op de

Zuiveringe der heilige Maget , dry op de Annunciatie , ofMaria bood-

fchap, dry op de dag van deOpftandinge, oi RefurreêKe ^ dry op de

-^/r^»/?^ , of Hemelvaarts-dag; dry op Wit Zondag, dry op de Zon-
dag der Dry- eenigheid, of Triniteit, dry op de Afïumptie ofHemel-
vaart van Maria , en dry op haar Geboorten dag : verhoopendedat deze

dagen ói\Q Mollia tempora , die tijdelijke ftonden zouden zijn, wanneer

God den Heer, en de Heere Chriftus , of de Maget Maria , te lichter

toegang zouden geven aan de Sollicitanten, en te eerder hun verzoek

inwilligen. Maar hetgeen het alderminfte tot de zaak dede , warende

Miffen op de dagen der Heiligen, in dewelke geboden wierd, dat de

voorbiddinge der Heiligen deze Sacrificie mocht voor God aangenaam-

maken j datde Heilig, tot wiens ecre deze offerhanden zoo plechtelijk

wierden gedaan , door zijn verdienften wilde maken, dat dezelve moch-

ten aangenomen werden , en hen te grooter Indulgentie mochten toe-

brengen, zijnde opgeofFert met toeftemminge van den Heilig, Indien;

dit een offerhandewas van Jezus Chriftus zelf, en van zijn eigene nar

ture een verzoeninge , hoe dat dan kon gefchieden ter ceren van eenigen

Heilig, en een grooter kracht krijgen door zijn voorlprake, was eea

harde zaak om tekonnen begrijpen. Daar waren ook verfcheideneftuc-

ken van belachelijke Heiden fchappcn onder gebruikt, als de Oftieta

leggen op het graf het welke zy maakten voor Chriftus op Goeden Vry-
dag, en dat niet alleen de kaarffen die moften gebruikt worden gp de

Celebratie en dienft van den Paafchdag , maar ook zelfï het vuur, waar

door dezelve aangefteeken wierden , byzonderlijk op Paafeh avond,

moften gewyd worden.

Men geloofde ook datzommige Miflèn ecnige byzondere krachten

in zich bellooten. Want in het Mis-boek , gedrukt tot Londen in het

Jaar i foo , word een Miffc gevonden , dienende tot het weeren van

een haaftigen dood, dewelke dePausClemens gemaakt heeft ^ in her

Col-
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CoIIegie, met al zijn Cardinalen , gevende aan alie die de Zelve hoor- i^-^S.

de, 270 dagen aflaat, metbelaftinge, dat zy een brandende kaars in

hun hand moften houden zoo langde dienft daarvan duurde, en noch

vijf dagen daar na van gelijken een kaars houden knielende, zoolang

deMiüeduurde; endere, die zulks deden, zouden door geen fchicr-

lijken dood befchadigt worden. En daar word bygevoegt dat dit zee-

kerwas, enbeveftigt tot Avignone, en al de naburige plaatzen. AI
deze dingen hebbe ik te wyder opengeftelt, op dat de Lezerteduide-

, iijker raag ver(^aan, wat dingen in dit Sacrament hun reformatie en

hervorminge vereifchten. En deze dingen hebbe ik uit een Misboek,

alstoen in Engeland meeft gebruikelijk, en beft bekent met de naam
y^x\ Jliijfaal naar hetgebrutkvanSarümy bekent, gehaalt.

De eerfteflap die deze Gedeputeerde Biflchoppen en Godtsgeleerde J^«nn'cu«'«

maakten, was om dit te hervormen; maar zy hebben niet al t zeirens de Commu-

de dingen verbetert die wel verbetering verdiend zouden hebben ^ maar '^i* »"S=ft«^'^

zy lieten dcndienft vandeMiffe gelijk die was, voegende daar alleen-

lijk by hetgeen die een Communie maakte. Men begon eerft met een

opweckinge en aannaninge , die op den dag te vooren moft gedaan

worden , en dewelke niet veel verfcheelt van het geene nu gebruikt

wordj alleenlijk naar de aanrading van biegte, wierd daar by gevoegt,

dat die geene , dewelke een oorbiechtc wilden doen , die geene die met
een algemeene belijdenifle van hunne zonden voor God den Hcere te

vredcn waren , niet zouden hebben te Cenfurcren of te veroordeelen

,

en dat die geene die alleen de belijdenis tot God en de Kerk gebruikten

,

niet zouden jgeargertzijn aan deze dewelke de oorbiechte aaneenpric-

fter wilden gebruiken ; maar datze alle den regel van liefde zouden hou-
den , zijnde een ieder voldaan met zijn eigen gewifle te volgen , en een >,

ander niet oordelende, in dingen, dewelke byGod niet uitdruckelijk

bevolen zijn.

Wanneer de Pricfter het Sacrament hadde ontfangen , zoo moeft hy
zich keeren naar het volk , en hen een opweckinge voorlezen , dezelfde

gelijk wy nu gebruiken, alleenlijk een weinig verfchillende in woor-

den
i daar na volgde een verkondiging tegens de zondaren , vermanen-

de hen, die zoodanig waren, en hen niet bekeert hadden, zich van

daar te maken, op dat niet de Duivel in hem kome te varen, gelijk hy
in Judas gevaren is. Dan naar een weinig ophoudens , om te zien ofook

iemand uit ging i moft daar op volgen een korte vermaninge, meteen
"belijdinge van zonden, enabfolutie, of ontbindinge, dezelve die wy
-süsnoch in het gebruik houden.

O X
' D-m
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15-48. Dan waren deze texten van de Schrift gelezen , diewy nochlez€o>•

gev•olgtmethetgebcd, wy beelden ons niet in'y oi ^ we do notprefume.

Daar namofthet Sacrament gegeven worden in twee gedaanten, eerft'

aan de Dienaars daar tegenwoordig , en dan aan het volk met deze woor-

den : Het lichaam van enz^en Heere 'JeTLus Cbrifius , het welke voor «

gegeven is , beware u lichaam tot het eenwige leven j en , het bloed van
onz.en Heere Chrifius ^ het welke voor u gejlort is , beware uwe ziel

tot het eenwig leven. Wanneer dan alles was gedaan, wierd de Verga-

dering verzonden met een zegening.

Het brood muft zodanig zijn als men voorheen gebruikt had, en

ieder van Je zoogewydebrodekens, of ouwels, moft in twee of meer
ftucken gebrooken , en alzoo uitgereikt werden, en bet volk moft on-

derwezen worden , datter geen onderfcheid ware in de kwantiteit, of

hoe veel, of weinig zy daar van ontfingeni maar dat in ieder ge-

deelte daar van, zy het gehecle lichaam van Chriftus genoren. Indien

de Wijn, dewelke eerftgeheiligt was ^ niet genoeg ware, moft de Prie-

fter weer andere confiicrcrcn , maar alles moft gelchieden zonder ver-

hcffinge of eleratie.

Deze dicnft alzoo ten einde gebracht, en beftelt zijnde, moft door een

Proclamatie en verkondiging bekent gemaakt worden , behelzende:

dat voor zoo veel het Parlement hadde vaftgeftelt, dat de Communie
zou gegeven worden in twee gedaanten , aan allede onderzaten'desKo-

ninks , nu beftelt ware, dat het zoude gegeven worden op deze hier

voorgeftelde wijze, wordende een ieder verzocht het zelve met alle be-

hoorlijke eerbiedigheid en Chriftelijke aandacht , en met zulk een over-

eenkomft te ontfangen , dat de Konink daar door mocht bewogen wor-
den , om voort te gaan met het ftellen van bekwame ordere voor de re-

formatie, dewelke hy van mecninge was , in allen ernft, metdehulp
randen Almachtigen God, voort te zetten; verzoekende vorder zijne

onderdanen niet voor zijn dire£lic enbefteliinge heen teloopen, en al-

zoo door hun voorbarigheid zulke dingen te verhinderen , hen verzee-

kerende vandenernftigenyver, dewelke hy hadde om dezelve voort te

zetten , vcrhoopende dat zy geruftiglijk en eerbiediglijk daar op wil-

den wachten.

Dit wierd verkondigt op den S^c" van de Maant van Maart , en op dea

13 wierden de boeken gezonden aan alde Biffchoppen van Engeland,
met ordere om dezelve aanieuer Parochie in hunBildomte beftellen,

opdatdePriefterstijd mochten hebben, zooom zich zelven daar om-
trent t^^^t^wamen^ ^Is om het volk daar kenoifTcvante geven, Zoo>
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dat opvolgende Paafcli-Feeft alles volkomenthjk in alle Kerken mocht ^Si'^

aangenomen zijn. Over dit viel veel te zeggen.

Deze dewelke het met de oude fuperftitie hielden, waren zeer ge- Daar vee!

moeitdat deBicgte dusalseen onverlchillendezaak gelaten wierd, en genVak.^^
datmen een algemeene bekentenis van zijn zonden zou gebrtiiken , met .

dewelke zy een beiluic namen, dat het volk zich voor het mecfte ge-

deelte zou tevreden houden. In de Heilige Schrift was een machtvan

te binden en te ontbinden aan deApoftelen gegeven. En St.Jacobus

vermaant deze, aan de welke hjf fchreef , hun zonden malkander te

beliiden. ^ /, ,,,

Daar na, de Penitenten kwamen weder raet de Kerk verzoent te

werden, alszyalopentlijkeergerniffen enfchandalen, ofdoor hun af-

val , ofquaad leven hadden gegeven, flegts dooreen openbare belydenis

van hunne zonden, en naeenigen tijd afzonderinge van deanderezui-

vereChriftenenin denGodbdienft, en een onthoudingevanhetSacra- -

'

mentj zullende alzoo weder toegelaten werden, tot hun deel van al de

voorrechten en Privilegiën , die in het gemeen aan de Chriftenen toege-

daan waren : maar volgens , en naar de nature van hunne zonden,

wierden zy behalven deopenbare belydenifle, geftelt onder zodanige

tucht, als meeft bekwaam geacht wierden, om deze kwade neigingen

in hen te verbeteren ; en volgens de byzondere trappen van hunne

zonden, wierden ook de tijd van hun boete geproportioneert en ge-

matigt.

En de Concilien dewelke vergadert zijn gcweeft , in de vierde en vijf-

de eeuwe , maakten het reguleren van dezepenitentiale Canons en re-

gulen , het voornaamftc onderwerp van hun beradingen. In veele

Kerken waren penitentiale Priefters, die meefl: ervaren waren in de

kenniffe van deze regulen, en de beftellingen daar omtrent te geven,

dewelke wierden afgefteli binnen Conftantinopolen, ter oorzaak van

de Indifcretie en onbefcheidentheid , aan de welke zich een van de zelve

fchuldighad gemaakt. Aangaande geheime zonden was'er getn ver-

bintenis tebiegtenj nademaalal de Canons en regulen handelden om-
trent openbare argerniffen en fchandalen : echter voor deze ging het

Godsdienftig volk naar hun Priefters, om hen raad te vragen, maar
waren daar echter niet toe verbonden , en alzoo gingen de zelve toe de

zelve wegen de ongefteltheden van hun gemoed , als zy gingen naar

de Genecsmeefters, wegens de ziekten en fwakheden van hunne lig«

chamen.

OnKrent het einde yan de 5
de eeuwe begoften zy , op zommjge
O 3 piaiïtf^
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ii'4^- plaateen, heimelijke penitentien in te ftellenj 't zy binnen de Kloo-

fters of andere plaatzen, dewelke dePriefters daar toe beftelden; ea

ep eenVieimelijke belijdenifle , en de opgeleide boete volbracht te heb-

ben, wierd hen ook een heimelijke abzolutieen quijtfcheldinge gege-

ven Daar in voorige tyden belydinge en abzolutie beide opentlijk ge-

daan wierden in de Kerk.

In de zevende eeuw, wierd over al in gebruik gebracht, dat'er ge-

heime boete voor geheime zonden zouden zijn : het welke Theodoru*

EerftbifTchop van Kanterbury, eerft tot een methode en óoder regels

brachc. Maar omtrent het einde van de achtfteeeuwe, begoftdever-

wifleling van boete en penitentie , en dezelve met geld at te ïcoopen, in

zwang te gaan , ot andere dienflen voor de Kerk wierden deswegen be-

dacht: wanneer de Pelgrimagien tot Heilige plaatzen, en daarna het

trecken naar den Heiligen Oorlog hun aanvang namen , wordende van

aldegcftrengheid der penitentie en boete die geene die dit ondernamen,

gediipenzeert en verrchoont. Dit veroorzaakte een groote cntloflingc

en verflappinge van alle Kerkelijke tuchtigingen. Daar na kwamen de

Cnizaden, ofKruis- tochten in het gebruik, tegens zulke Princen als

door den Pauzen wierden afgezet, en by deze wierd noch gevoegt,om
een ieder te moedigen tot dezelve te aanvaarden, dat al deregels van

boete wierden gcdifpenzeert en ontlaft, door twee zodanige als dat

Kruis aannamen.

Maar penitentie nu niet meer openbaar, maar heimelijk zijnde, zoo

leefden de Priefters daar mede zoo als zy wilden, en kwamen zoo,

door middel van de bi€gte> ineen ieders geheimen in te dringen, en

kregen door de abfolutie de Confcientien en gewiflen , zoo volko-

mentlijk in hun geweld, dat het volkin het algemeen door hen gere-

gecrt wierd. Evenwel dewijl de feculiere Prieftcrs in het gemeen zeer

onwetende menfchen waren , en niet geftelt , onder zodanige broeder-

fchappen, als nodig waren om deze defleinen te beftcllen, waar toe

dit een treftelijk werktuig wierd geacht, zoo wierden de Monnicken
overal aangefteltom biegten te hooren , en abzolutie te geven. En
omhen Galanten toe te brengen, wierden twee dingen gevonden, de

eene was het rderveren en agrerhouden van eenigc Cafus en gevallen,

aan dewelke deze die fchuldig waren, niet konden werden geabzol-

veert, als door dePauzen zelve, ofzijne Gedeputeerden j cndeMon-
nicken hadden de macht uit des Paus naam in deze gevallen teabzolve-

ren. Het tweede was , by zommige gelegentheden te gebruiken zee-

iï.ere nieuwe geheimen, door de welke de lieden groote Indulgentien

CU
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m aflaten konden winneo, 't zy door het iprceken van zulke gebeden, 'J^S-

of het volbrengen van zulke of zulke opgeleide laften ; en al deze din-

gen waren aan de Mpnniken vertrouwt, die met hen handelden, en al

het geld datzeby een halen konden, naar Rome brachten.

Zy zijnde geftclrtoteen gewillige armoede, en grootc vergeldinge

voor hun kloekheid verwachtende , verkochten éezt geheimen met

zulk een loosheid , als de Kwakzalvers gewoon zijn hun konften te ver-

koopenj alleenlijk hier in beftondhetonderfcheid, dat de krachteloos-

heid der Geneesmiddelen van deze laatfte wel haaft ontdekt wierden,

waardoor hun handel maar kort was opeen plaats, daar die andere zoo

lichtelijk niet ontdekt konden werden , zijnde in die» tijd het voornaam-

fte hooftftuk van het Geloof , te gelooven al wat de Priefter zcide, of ziet onze

leerde. Van deze flag zal de lezer vinden in onze verzamelingen, ge- gen.

lijk de Indulgentienindiep tijd gedrukt zijn geweeft, achter de Getij- -N". ^7'

den, naar hetgebruik van Sarum, dewelkein het Engels geftelt zijn,

hoewel al de gebeeden Latijn zijn , op dat alzoo het volk de waardy e van

zulk een waar zoude mogen kennen.

Deze zijn alzoo by trappen van Rome gebracht , en het volk ter hand

geftelt, endaar na in hunne Dienftboeken by een geftelt : by dezelve

wierden aflaten voor veele jaren, honderden , duizenden en millioenen

van jaren , en van alle zonden , hoedanig die ook mochten wezen , toe-

geftaan, aanallediegeene, die met devotie zulke of zulke CoUeólen

en verzamelingen opzeide. Maar over al wierd voor ondergeftelt, dat

zy zich m<3eften biechten en geabzolveert zi/nj het welke de meninge

is van dezeexpreffie, z.ijnde inde flaat der genade. En zoo was het

gantfche werk niet als een openbare bedriegery. Maar nu wierden al die

handelingen atgcfchaft , en de biegt van geheime en verborgene zon-

den, wierd eenieder in zijn eigene keur gelaten j naderaaal hetzeeker

was, dat het biechten vooreen Priefter' nergens in de gantfche Schrift

geboden is.

Het was een redelijke tegenwcrpinge, dat gelijk de heimelijke bieg-

te, engeheiraePenitentiedePrimitive en eerfteoefeninge van de open-

bare tuchtingevan ergerlijke perzonen had uitgegeven, het alzoo wel

zoude zijn, indien het Weder levend maken van deze tuchtinge, ook
deze late misbruiken uitgedreven had f maar die banden onherftelt te

laten , en echter de biegt zich zelyen te flyten , was de wereld te ontla-

ften van alle uiterlijke intoominge, en hen in hun volle vryigheid te

laten , en zo die macht van .binden en ombinden weg te nemen , de-

welke allezints behoort plaatste hebbcïï, voornamentlijk onitrentheE

toelaten tot het^aerament» Dir
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1548» Dit wicrd beleden een groote gebreckelijkheid te 7,ijn > en in der daad

"

middelen wierden aangewend , om dat te hervatten , maar te vergeefs

;

en men dede opentlijk verklaringe dat zulks een zaak ware, dewelke

men zou trachten te herftellen: maar de totale en volflagene affteilingc

van alle publijkc Cenzure en tuchtinge , had het volk 2.00 onerkennen-

de daaromtrent gemaakt, dat zonder de dadelijke medewerkinge vaa

het borgerlijke gezag , z.y het zelve niet te boven konden komen. En
alhoewel erkent wierd , zulks een groote onordere in de Kerk te maken

,

evenwel dewijl zy denootwendigheid van geheime biegt niet konden

in ftand houden , dewijl dezelve in het Euangelie nergens geboden is

;

en de Clergy , ofCeeftelijkheid, in het gemeen zeer zuperftiricuze lieden

zijnde , welkers voornaamfte invlocying in het volk in deze geheime

biegten beftond, oordeelden zy nodigde zelve een ieder vry relaten,

en het zelve voor tefteüen als een zaak, aan de welke zy niet gebon-

den waren ; en ordonneerden in plaatze van het zelve, de algemeenc

bclydeniffein de Kerken gedaante werden, met deabzolutie daar by

gevoegt. Want de macht van binden en te ontbinden , wierd by zom-
migegeoordeelt alleen declaratijf, verklarende te zijn, enalzoogeoe-

fentre moetenjwerden , wanneer het Euangche wierd gepredikt, en een

algemeeneabzolutie enontbindinge toegeftaan, volgens de oude wij-

ze j in welke wijze ot formuliere, de abzolutie was een gebed, dat

hetGodmochte gelieven die te vergeven of te abz-ol veren j en zoo was
het altoos gebruikt in deabzolutie op vetten Donderdag: maar de for-

mele envolftrekte abzolutie, gegevendoor den Priefter uit zijn eige-

ne naam, Ikjihz.ol'vereu, was een nieuwe vond van hen, om hun ge-
zag hooger te doen fteigeren , en beteekende niets byzondcrlijks van

deze andere Formulieren , de welke van ouds in de Kerk waren ge-

bruikt geweeft.

Andere hadden het tegens de woorden , die men omtrent het uitdec-

len van het Sacrament, ofóesHeeren jivondmaal^ in beide de gedaan-
' ten, moft gebruiken ; het lichaam zijnde gegeven tot bewaringe van

het lichaam , en het bloed van Chriftus tot behoudinge van de ziel.

Dit wierd geoordeeld alzoo ingeftelt te zijn, om het volk in te nemen
meteen hooger achtinge voorden Beeker, als dewelke tot behoude-

nis vandeziel ftrckte, daar het brood alleenlijk ftrekt tot behoudenis

van het lichaam. Maar Kranraer volvaardig zijndeom iets te veran-

deren tot het welke hy genoegzame redenen zag , veranderde het daar

«a, dat voor beide wasgezegt behoudeu Lichaam en Ziel, en even-

wel het ftaat zoo in het gebed , IVc do n9tprcz.ume , crc. wy beelden ens

ftiei
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met ifiy^c' op al deze dingen hcbbe ik zoo langgeftaan, ter oorzaak 1^48/
vanhetgewicht vandezaak, en tot genoegdoening der twijfelingen en

fcrupulen,^ die vcele noch hebben , övcr het affchafïen der biecht in de

. Rèforinatié.

• Daarna Wierden Gom mi ffién gegeven, om te onderzoeken deflaat

valide Chantrijs en laft- betalende landeryen. De inflruólie en ordre

hiertoe gegeven, ftaat tevindehin deverzamelinge, van dewelke niet xr ^^

nodig zal zijn biereen extraétvan te geven j want deze gaan alleenlijk '
'*

omtrent de wijze van te onderzoeken naar hun waardye, en hoe dezel-

ve bezeten wierden , ofwat vervreemding van de zélve was gemaakt.

DePrötc6lor. enden Raad waren nu in groote móeyelijkheden. Zy
bevonden dat den oorlog met Schotland haar koftelijkftond te worden,

nademaal zy zagen dat Vrankrijk daar mede een hand in hadde. Daar

was ook een opftand in Ierland voor den dag gekomen j ook ftak de Ko-
nink in groote fchulden, en zy konden geen onderftand van hetPar-

boienc verwachten , in het, welke was ge^egt geweéft, dat zy al de

Chantry landen gaven om van alle onderftand bevrijd te zijn. Zoo
wierddan het Parlement tot aan den winter geprorogeert. Hier op heeft

degantfche Raad op den 17. van April bcflooten, dat het noodwendig

ware voor 5000 ponden 'sjaarSaan Chantry landen te verkopen, om .
'

zulk een zómme gelds re lichten, als des Koninks noodwendigheden

vereifchten , en de Ridder Henr:Mildmay wierd gelaft de zaak te be-

vorderen, tot verkoping der zei ver. o ., u: j .
- . t;i..if

Het nieuw Communie bock wierd over gantfch Engeland, zonder G«dincr

eenig tegenfpreeken aangenomen ; alleenlijk wierden klachten van Gar- nkïwemoc-
diner ingebracht, als dat hy heimelijk des Koninks voortgang laftcrde^ icl'iWieden.

op het welke de Raad gelegentheid nam al zijn voorgaanden handel in

naarder aariraerkir^ge tenemcrti Eniiier wierd aangemerkt, hoeinhet
eerft, op zijn Weigeringe van des Koninks Injundien aan te nemen, hy
in de Fleet gevangen was gezet, alwaar hy zoo wel gehouden was ge-

Aveeft, als warehy in zijn eigen huis, (het welke zeer ftrijdig is met zijn

bri^f aWdenProteClor, daar hier voor van gefprookcn is) en dat hy op
co»tormifteJ^:-en mediéftemminge weder was órttfl;igen gev/eeft. Maar
dae'hyV'«è;hui5 gekomen zijnde , vergerehde^ijBc beloften', hy vëel

twift €11 ónéenigheid hadde verwekt , en heinielijkal zijn dienaren had
doen wapenen en in het harnas geftooken: zich ook niet ontzicndeopen-
baar affroiuen belediging aan redeen, die geènedie de Raad had ge-
ionden ;0min 2,ijn-.B:ikkrraie:predikcn ; . want op verfchéidene plaatzen

,

Dm hi^n verachÜng&^an üe sdoea, .ging Jiyj opnie fitoël •vóór hert , erï ver-
'

'^ P ma^dc ^
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'l^T+S. maande het volkzigtc wagten , voor zodanige Leeraren , en geen

andere leeringe aan te nemen , alsdiehy hehgeleert had. Hierover
had men nu ten twecdemaal on» hem gezonden , maar hy was weder

op zijn beletten van gehoorzaamheyd ontflagcn ; en gelaft in zijn ei-

gen Huys tot Londen zijn verblijf te gaan nemen. Dat hyzig al-

daar tot nog toe gehouden had, zigftadig bcmoeyende, met zaken

vandcRegeeringc, overhet welke weder vermaant zijnde, had hy

verzocht, dat men hem wilde toelaten zig zelven te zuiveren van

alle misduidingen t^zijnen lafte , in een Sermoen , het welke hy voor
denKonink wilde Prediken, in het welke hy opentlijk zou verkla-

ren, hoewel hy met zijn Proceduren en voortgangen vergenoegt

waare. Echter word hier van gezegt, dat in dat Sermoen, daar een

wonderlijk groot gehoor voor was , hy zeer trotzelijk hadde gehan-

delt over zaken, dewelke ftrijdig waren, meteen uitdrukkelijk be-

vel , dat hy zoo by woorden en mond, als in gefchrift gegeven had.

En in andere gedeelten had hy zodanige woorden en termen ge-

bruykt , dat het gcfchapen ftond , daar doorster zelver tijd een

groote beroerte te zullen Verwekken , fpreekende zeer oproeriglijk

van de Policy van het Koninkrijk. .

. Zy dan zagen wel , dat zachtmoedigheid otntrent dezen Man geen

goede werking dede, enhctfcheeneen noodwendige zaak, om<en
Ichrik voor andere te maken, een ander Regiftej: Wifit, hejm te trek-

ken. Hy dan wierd naar den Touwer gezonden, endedeurvanzi]r>

Cabinet wierd verzeegelt. Aldus is aangeteikent in het Raad-boek

:

onderteekent E: Somerfet, T: Cantuarien. W. St. Johns , J.Ruflèl,

en T. Cheyney. Echter het fchijnt deze ordre was niet geteekenp^lsze

gemaakt wierd , maar wel eenige jaren daar na. "Want de Lord Ruf-

fcl fchreef eerft Bedford ; maar gedenkende dat hy dien titul niet

gevoerthad,, wanneer deze ordcre gemaakt was, fchrapte datuitj

maar zoo dat men hetnoch zien kan, en fchreef J.Ruflel.

Het verhaal dat Gardiner zelve hier van doet, is, dat zijnde ont-

flagen op de ad:e van Pardon , men hem hadde verzogt te beloven

,

dat hy de Homilien zoude voortzetten , gelijk hem ook eert Formi-
lier gegeven wierd , daar hy zijn hand onder te zetten hadde j maak
hy een veertien dagen zijn bedenken daar over genomen hebbende,
kwam weder , en verklaarde dat hy hetzelve niet konde onderteike-

nen. Hier over was hy in zijn eigen huis gearrefteert^, wanneer
Ridleyen Mr. Cecil (daarna de groote Heer Burleig, Schatmeefter

vaa Koningin Elizabeth , toen Secretaris van deii Protcólor) aan

hcro-
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liem gezonden wierden , die hem zoo verrebracht, dat hy zijn hand '548-

daaronderzettede^ maar op cenige klachten, dewelke over hem
gemaakt wierden, was hy na Palm-Zondagh ontboden, en belchul-

digt dat hy mede Palmen gedragen, en naar het Kruys gekroopen

had, en op goeden Vrydag een grafgemaakt had, al het welke ftrij-

digwaS) metdesKoninks Proclamatien j maar hy hadde zulks alle

gcloochent, engezegt, hy hadde altoos den Konink, in alles wat

hy beval ,
gehoorzaam geweeft , en zoude het ook altoos zijn.

Het beledigen van des Koninks Predikers, wierd hem te lafl ec-

legtj waar ophy antwoorde, verhalende de gantfcheza«k,geliJKze

toegegaan was j maar hy maakt in zijn gcfchrift daar geen gewag van.

Vorders wiert'er geklaagt, dat hyin een Sermoen had gezegt, de

jipojlels auamen 'verheugd van den Raad. Den Raad, den Raad.

verhalende hetop deze wyze, om tetoonen, dathet Applicabelop

hemzelven was. Maar dit loochende hy: daar na wierd hem op gc-

legt : dat hy Predikte de w^ezentlijke tegenwoordigheyd, in het Sa-

crament, methet woord ^eêW, het wellce in de Schrift niet gevon-

den word, en daaromme was zulks Gods woord niet. Hieropzei-

de hy, het woord Reëel niet gebruikt te hebben i maar alleenlijk

had hy Chriftus tegenwoordigheid vaft geftelt , in zulke woorden
en termen, als hy had gehoopt datdeEerftbiflchopvan Kantelbury

gebruikte, als hy daar voor difputeerde tegens Lambert, die voor
dezen verbrand was. Hem wierd belaft tot Londen te blijven ; maar
hy verzocht, dat nademaal hy geen misdadiger ware, dat hy zijn

vryigheid mocht genieten. Hy beklaagde zich zeer over Liedekens

die van hem gemaakt waren , en de Boeken die tegens hem gefchre-

ven wierden, voornamentlijk van eenenPhilipot, tot Weftmun-
fter, die hy een dolleman noemde.

Vorders verhaalt hy, dat Cecil by hem gekomen was, en hem
voorftelde om voor den Konink te prediken, en dat hy zijn Zermocn
zou uitfchrijven , brengende hem meteencn eenige notulen dichy

begeerde dathyin zijn Predicatiezou te pas brengen. Hyhadge-
antwoord dat hy willig wasom te prediken, maar hy wilde het niet

in gefchrift ftellcn ; want zulks was prediken als een mifdadiger:

ook wilde hy geen notulen , of aanmerkingen gebruiken die van an-

dere opgeftelt waren. Hier op wierd hy byzpnderlijk by den Pro-
tedor gebracht, lijnde niemand als de Heer St. John prefent, de-

welke hem toonde een gefchrift, begrijpende de opinie vaneenige

iilechtsgclecrden , aangaande de macht des Koninks en het gezach

-P z van
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ij4S» van een BifTchop , en de ftrafte over ongchoorzaamlieid ©mtrcfft

den Konink : maar hy had gewcnfcht met die Rechtgelecrde,2.elvc

tefpreekenj engezegt, dat geen onderfchrijving van de zelve hem
zouden verbinden anders tepredikcn, danalshy overcuigtwas,

DeProtedor hadde hemgezegt, hy zoude of dat ot erger doen.

De Secretaris Smith kwam mede by hem , en prefte hem vorder om-
trent eenigc poinólen ; maar wat die v.aren , word niet verhaalt;

echter by de andere Papieren in deze zaak, blijkt, datze floegen op

het gezag des Kóninks in zijn onderjarigheid,en om des Koniriks pjo-

ceduren , in alles wat hy omtrent de plechtigheden en de oorbieehte

(lellende die onverfchillende gedaan hadde, te rechtvacrdigen.

Alzoo eindigde deze verhandelinge tudchen hem endenProte-
dor, en geengcfchrift wierd vanhem rord er verzocht, maar hjftel-

de degchecle zaak aanhem, inzulker voegen, dathy oprechtelijk

hadde te handelen van en omtrent die dingen , dewelke hem door
Cecil voorgehouden waren. Hy verkoos dan den dag van St. Peter,

om dat dat Euangclie met zijn befeffinge het befte overeen kwam,
Cecil vertoonde hem eenige aanteikeningen , ofnotulen, gefchre-

ven door des Konink hand , uit de Zermoenen dewelke voor hem ge-

predikt waren; voornamentlijk dingen die de plicht van een Konink
raakten; en vermaande hem, dat wanneer hy den Konink mocht ko-

men te noemen , hy daar altoos zou byvoegen , en z.fjn6n Raad. Hier
opgaf hy geen antwoord; wantfchoon hy dacht het wijflijkgedaaji

^ vaneen Konink zijn Raad te gebruiken, echter hebbende te fpree-

ken van des Koninks macht 5 volgens de heilige Schritture, achtchy

hetzoonoodig niet iets van zijn Raad daar byte voegen. En hoo-
rende dooreen verwarde aanbrenginge eenigc heimelijke zaken, nam
hy eenbefluit vaftelijkvoor, zich met dezelve geenzins te bemoei-
jen. Twee dagen voor zijn predikinge , zand hem de Prote<5lor een

bode, door dewelke hy hem vermaande, die gckhillcn, het Sacra-

ment aangaande, voor zoo veel die noch onder handen van geleerde

mannen ftonden, in zijn Zermoen voorby tegaan, gelijk hy daar

omtrent geen openbare determinatie vanteyooren, op den ftocl,

daar van beflooten had, te laten gefchieden. Hierop zeide Gardi-

ner, hy kondenict voorby gaan van de MifTe te fprecken ; want hy
merkte dezelve aan als het voorname fondament van de Chriftelijkc

Godsdienft; maar hy twijfelde niet, of hy zou daar zodanig van fpree-

ken dat hy een ieder genoegen geven zou.

Des anderen daags fchreef de Protedor aan hem ( gelijk in de ver-

zame-
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zametingen te zien is) verzoekende hem uit des Konihks naam*deze iS4^\

poindtn niet aan te raken , maal- te Prediken omtrent de A rtijkeJs ,. die

hem ^egcvcb waren, enomtrfent'4ehoorzaamtieideneen goed leven,
,

het welke hem ftofFe genoeg voor een Predicatie kende belchaffcn , na-

dem^ialdie andere (lucken moften gerGhort^cn bewaart worden tot de

openbare Conzullatien en btradirigen (^aar over te doen.

De Proteélor voegde daar noch by , dat hyhet een groot gedeelte

vanèijn plicht achte te zijn onder dehKonink, niet toe te laten dat ei»

genwillige lieden het volk zouden af-raden, van zulke waarheden aan

te nemen , als by andere voortgezet werden;; Maar Gardiner meende,

datdaargeen gefchilwas, omtrentde tegenwoordigheid van Chriilus.

En alzoo nam hy den volgenden dag zijn tcxt uit het Euangely van dien

dag: Gy z.tjt Chriftui^c InzijaPredicatie.(vande welke ik wijdlopige

noten en aanteikeningen van gezieh: hebfeejfcdrdkte hyzich zelven wel Parkers MffV

klaarlijk uit, aangaande de oppermacht vanden Paus, als gerechtelijk choL'Snt,
afgefchaft : als mede van het Supprimeren van Klooilers en Chantryen. Gardmer

Hy prees des Koninksproceduren en handehngen hier omtrent. Hem di^f'Komï
dacht de beelden hadden wel konnen gebruikt geworden hebben, maar

ook mocht men dezelve wel wechnemen. Hy ftond het Sacrament in

beide gedaanten' toe, alsmede het wegnemen van dat groot getal vari

MilTen vaft voldoeninge,, en nam ook genoegen in de nieuwe ordere

van de Communie. Maar hy fteldede tegenwoordigheid van Chri*

ftus vleelchen bloed in het Sacrament vaft. Op het welke eenige van

de vergadering , dewelke onbelcheidentlijk heet en driftig waren , zoo

yan de eenc als van de andere kant,begoftentegens malkander te fchreeii-

wen , den eenen zulks toeftaande, den anderen hetzelve tegenlpree-

kende. ^^''egens des Koninks machr en gezag i n zijn onderjarigheid

,

en van de macht van den Raad in dien gevalle , fprak hy niet een

woord: en hier op wierdhy in de gevangenis gelegt.

De reden hier toe was, dat de Paaplche Geeitelijkheidin het alge-

meen onder malkander muyerden, dat hoewel zy des Koninks opper-

hoofdigheid erkent hadden, zy echter de opperhootdigheid van den

Raad nooit hadden erkent. Dat de Raad eenlijk te letten hadde, dat

de Wetten en Ordonnantien wel wierden uitgevoert ; maar nieuwe kon-

den zy niet maken, en dat derhalven de Opperhoofdigheid enSupre-

macy geen plaats konde grijpen, voor dat de Koning voljarig was, en

de zaken zelve bczefFen konde.

Over deze zaken wierden de Rechtgcleerden aangefprooken. Deze
beflooten eenpaarhjkenmoedighjk, dat de Supremacie pijnde vaft aan

P
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de Koninklijke waardigheid, dezelve was en bleef zelfs in een ondct-

jarig Koning, wanneer die door den Raad wierd uitgevoerd, die ze zou

zijn ineen voljarig Konink: en derhalven de zaken nu door den Raad

beftclt, hadden het zelfde gezag in rechten dat zy konden hebben,

wanneer de Konink die alle zelfs bcftelde.

Maar dit konde het grooier gedeelte van deGceftelijkhcid geen ge-

noegen geven i van de welke ecnige, door de geweldige vleyeryen,

die men de Koningen had toegebracht, ten tijden van Konink Hen»
drik , ook fcheenen een inbeelding te hebbeo , dat daar ecnige trappea

van Goddelijke verhcbtingeop en in dePrinccn door hunne zalvinge,

dewelke zy op hun krooninge ontfingen , van boven kwam , welke

verlichtingezich niet kwamen uitte breiden, voor dat de Konink tot

de rijpheid en voikomentheid vun zijn verftand gekomen was, en zoo

oordeelden zy dat ook deSüpfemaciêen oppermacht zoo lange in hem
als flapende was, totdathytotlijnjüren was gekomen. De Proteétor,

en den Raad trachten Gardinerdaar toe te krijgen, om daar tegen te

verklaren , maar hy wilde daar in niet treden, Hoe verre nu hy de an-

dere opinie heeft voortgezet , weet ik niet.

Ondertuflchen dexeproceduren tegcnshcm wierden al een weinig

te ftreng geoordeelt , en weinig met het recht over een te komen;

maar hy zijnde by een ieder in den haat, wierd daar zoo veel werka niet

van gemaakt , als men wel zou gedaan hebben ; indien zulks een aange-

namer man bevallen was gcweelt.

En alzoo wierden de orders door den Raad bedelt , in het algemeen

gehoorzaamt, zijnde veeledoor dézen harden handel tegens Gardiner

afgefchrikt, konnendeeen ieder hier uit afmeetcn, wat hem indiergclij-

ke gelcgenthcid te wachten llond , wanneer zoo groot een BifTchop zoo

weinig verfchoont wierd.

Het naafte dat Kranmer ter hand trok , was het opmaken van het

Catechifmus, of breede onderwijzinge voor Jonge perzoonen in de

gronden van de Chriftelijke Religie. In dit reekende hy de twee eerftc

Geboden raaar als een , hoewel, gelijk by zeide veel van de oude daar

twee van gemaakt hebben, maar de verdeeling was van zulk een ge-

volg niet, indien maar geen gedeelte van deze tien Geboden door de

Kerk weggenomen wierd.

Hy toond dat de verfchooning die de Papillen maken omtrent hun
beelden dienft , niets anders was, als het geene de Heidenen tot ver-

fchooninge van hun afgodcry in brachten, die ook zeggen dat zynict

het beeld eerden , maar wel die geene dien het verbeeld. Voorna»

mcnt^
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mentlijk merkt hyiarTdeafbeeldiDg van de dryeenighcid. Hy toond .-

boe ëat Petrus niet wilde toelaten daK Cornelius de Hooftraan hem,
Boch de Engel dat Johannes aan hem die eerbiedigheid toonden. Te ge-

loven dat'er meerder kracht is in het eene beeld als jn het andere, noemt
hy volkomenilijk afgtjdery. ^ Ezechias.biak de Kopere Slange wanneer

<3ie misbruikt wier4j' ho'evtrei dezekc ecp-vëcbeelding^ vajo den Hebr
Chriftus was, zijnde opgerccht door Gods bevel, en aan het welke

eertijds een miraculeuze kragt was gegeven gewceft.

Zoo -had men dan nu genoegrame reden om de beelden te verbreekenj

daar mert de zelve zoo argerhjk heeft, tot by geloofén afgodery, zien

misbruiken , gevende daar-doorzulk een groóteargernifle aan Joden en

M^horHetaneWV^ewelke in bet gemeeii^eChrÜtèHen Afgodendienaars

noemen > in aanmerking€ van hun wiJ2£ van Godsdienft. Hy (lelt be-

halven de twee Sacramenten , den Doop en het Avondmaal , de macht

van Zondaren met God te verzoenen als het darde, en ftaat ten vollen

toe^ als een Goddelijke Inftellinge de Biflchoppen en Priefters. En
wertfcht dat de Canons en plechtigheden, van de openbare penitentie

weder mogen werden herftélt. Hy vermaant zeer tot belydenis, en

de handeling van het volk met hun Priefters of Harders omtrent de»

ftaat van hunnegewiffen, op dat dezelve alzoo mogen , op deze ken-

nifle, volgens het Euangelium binden en ontbinden.

- Heb bendcLby dit gemackeiijke, maar zeer dienftig werk ten einde ge-

bratbti' heeft by hctEelvedenKonink toegcëig^nt, en beklaagt zich

in den toeèigen brief, over degroote verzuimenis, dewelke men in

voorigetydcn , omtrent de Catcchizatien gepleegt he€ft , en dat de be-
"

veftiging van 't Pricfterfchap niet naar behooren was gclchied, nade-

r*aal de zelve moet alleenlijk aan de voljarige gegeven worden, die

tS gróhden van den Chriftelijken Godsdienft verftaan , en met k^nnifle

,

en een oprecht hart de beloften van bunnen Doop, konnen vernieu-

wen.

Hier uit ftaat wel afte nemen dat van den aanvang van deze reforma-

tieaf, de pra£tijk van de Roomfche Kerk omtrent heteeren der beel-

den , vooreen Afgodery gehouden is geweeft, Kranmersyvertothet
hèrftellen van de Peniteoticle Canons en regulen , blijkt hier ook klaar

genoeg , en het is blijkelijk dat hy nu t'eenemaal die byzondere gevoe-

lens, dewelke hy voor benen, van de Kerkelijke bedieningen haddc,

tér zijden had gelcgr. Maar nu in een werk, het welke t'eenemaal zijn

eigen was, zonder dat andere daar veel deel aan hadden, ftelt hy nu
ban Goddelijke inftellinge ten vollen vaft-
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i^-^S. Aldezcdihgeh 'hebben den weg tot een'igrooter werkgebaant, bet

welkcdexe verkorene Biflchoppen en Godsgeleerden,. dewelke.h^ddqn

gearbeid in het voortzetten van de Commi3nie.> na qndef banden na-,

men , hét welke was , de voikomenercformatie van.:deu;gehee]eii

dienft van, de Kerke. Omdit tcfiwegc te brengere, brpchtec^ «y *l-^e

dienft-boeken, en Oflftcien, diei6ycrgèhjecl:Engel{»ivdin het gebruik

•waren, te ramen. In het Zuider gedeelte waren de0e die naar het ger

bruik vanSarum waren,in hetgcmeen aangenomen, dewelke men gc-
lootóe by Ofmund, Biffchop van Sammj by ecngebraic;httezii:n,r In,het

Noorder gedeelte haddcnze:andere zoodanige, naar het gebruik yaii

Jork. In Zuid Wallis hadden zy .die naar. het, g^Wuik van jH^rfprt

waren, in Noord Wallis aan die vaaBauigQit» eninLineoincefl ander

flag van dienftboekcn naar vereÜch van dien ftoel.

in de Primitive Kerk, wanneer de buiten ordinaire gaven ophiel-

den, ftelden de Biflchoppen van de byzandere Kerkep , hunne ge-

beden op zulk een wijze en methode, als de naafte quamen by die

geenediezy van de Apoftelengchoópt ofOnthouden handden,. En deze

Liturgyen en Gebede boeken wierden genoemt naarden naam van de
Apoftelen, uit welkers Formuliorzy genomen waren,, gelijk dieyan

Jeruzalem den naam droeg van St. Jacobus, en die van Alcxandryen

den naam van St. Marcusj maar deze boeken dewelke \vy nu opder die

namen hebben, zijn zeekerlijk zoodanig geflopt en opgevuJt;, dajtze

van geen groot gezag zijn,- Maat in de vierde Ecl4^^WpJ:£j;eeKftyan[

deze Liturgyen en gebeden gewag gemaakt.

Het Concilie van Laodicea beftelde dezelve bedcndicnfl: in den avond
en inden morgen te gefchieden. De Biflchoppen pndcrtuflchengin-

'gen voort met nieuwe byvoegingcndaar byte doen, en oude Formu,.»

lieren, tot een nieuwe wijze en nvethode te brengen j maar ditwici^J

ieder Biflchop toevertrouwt, zonder dat men zelfs daareenig^ opyen-

bare vergaderingen over niaakte, tot aan de tijden van St.Auguftinus;

wanneer in hun handelingen met de Ketters, zy bevonden, dat zy

hun voordeel namen , uit eenige gebeden , dewelke in de Kerk gen

bruikt wierden. Hier op zegt hy ons, wierddan'geordonneertcn ber

ftelt, dat'er geen gebeden in de Kerk zouden gebruikt \*;orden:, als, dip

hy gemeen goed vinden waren ingeftek: daar na, quamen dezeJyi^

turgyen en gemeeee beedcn , een weinig meerder in opmerkinge. ^ ..
'•

In voorige tijden was de dienft van God'ecn zuivere eneenvoudige

zzak; en zoo is dezelve pok gebleven, -totdat fuperüitie en bygclo-

yigheid, de Kerke zoodanig begoft in te nemen, dat deze Forai^j|f-

rcn



In EN G E LjA^SI D. /. Boek. iu
rentcnaaktcnteblood (checncntezijn, tenwarezy tot konftigcr ftel- i^^S.

lingen gebracht en met plechtigheden en Ceremoniën opgehemelt

wierden. GregoriusdeGroote, wasdeeerftedieveélzorge aanwen-

de om de Kerk-Muzijk zeer regulier te maken j gelijk hy ook de Litur-

gyen ineen andere methode ftelde, alsdie voorheen geftclt waren ge-

weeft, echter had hy zoo veel vertrouwen opzijn eigen ftelling niet,

maar vertroudehet den Monnik Auguftinustoe, dien hy naar Enge-

land over zand , hem radende , of de Roomfche of Franfche plechtig-

heden te gebruiken j ofecnige andere , die;hy zou mogen oordeelen het

volk aldermeeft te 7,ullen konnen ftichten.

Daar na ontftond'er grootc veranderinge in verfcheidene Bifdom-

men j want wanneer eenig Prelaat kwam gecanonizeert te worden, ofin

groote achting by het volk kwam te geraken, zoo wierden eenigezijn

byzondere verzamelingen, ofbyzondere Formulieren, dewelke hy had-

de gebruikt in Zijne, of ook wel naar het verfpreiden van zijn roem,
in de naburige Kerken en Bifdoramen.

ïnieder een zijn merkelijke dingen daar bygevoegt, en al de fchrij-

versmeeft van deachtfte, of negende eeuwe, gebruikten hun vernuft,

om eenige beteekeniiTen van verborgentheden , omtrent ieder Kerk-

plicht uit te vinden i die men alstoen gebruikte, en alzoo als een nieuwe

oefïeninge wierd opgebracht , was het geen fware zaak daar eenige my-

"

fterien en verborgentheden by te vinden. Dit dede de gebede- plich-

ten tot een ongemeene grootheid opfwellen, komende ook een groote

verfchcidentheid onder de zelve , Mtjfalen , Breviaren, Ritualen^ Von-

tificatettt Portoiz^en, Pien, Gradualen, Antiphohalen, Pfalterien^

uren of getyen > en een menigte andere meer. Ieder Religieuze order

had van gelijken haar byzjondere oefeningen, met de heiliga. dagen van

den Heilig, dewelke hun ordere raakte , en dienften voor hen: en te

verflaan, hoe dien dienil: plechtelijk te betrachten, was een zoo fwarcn

en gewichtigen zaak geworden, dat men al vry veel moeiten had, om
dezelve perfe£telijk te leren , zonder daar wel lange in geoeffcnt te zijn

gevv€ieft..,;f!?iQQ,w;erd d^nu,befiopten deze te oiiiW^oeken cu teygrbe-

;.,) Ik vindc niet aa,t het ooit m bedenken is genome^ , . ofmen zou
'hebben te maken Formulieren vopraldc byzonderedeelen van den
Kerkendienft , of laten dezelve aan de vaardige en ex temporale yver

van hendiedendienftbekleede, welk laatftezy daar na den naam ga*

vcï> van dienen of bidden in den Geeft. Yan deze wijze vanGod te

dienen , hebben zytoeu niet eens gedropmt , veel minder dat het be-

lI.Deel
""' " Ci ' ' ftelkB
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iS^^' ftellcn van Formilieren van gebeden, wls een aanhechting aan' de

Koninklijke plicht van Chriftus; maar men bedacht wat ieder ge«

bed in den geeft, ten tijden van de Apoftelen , hadde geweeft, ( wan-

neer echter ieder zijn Pfalmen , die een flag van gebeden zijn, xoo
Wel als lofzangen , de gedaante hebbende van ecnigc gefchrcvene

byeenftellingcn, gehjk dcnApoftcl 2ulks uitdrukt) en zutks nu
Jlaar te volgen meteen heetcgencgentheid en oprechte Godtsdien-

ftigheid, was geeftelijke Godsdienft , en dienen of bidden in den

Geeft. En voor zoo veel het ware de zelve zaak die men Godt da»

gelijks afbad, alzoo was ook dezelve woorden te gebruiken, een

'bewijs van een ftecdvafteGodsdienftigheid, dewelke geveft was op
ét zaak die men van Godt begeert: daar in tegendeel die yver, die

nieuwe woorden voortbrengt , eerder fchijnt een yver in het ver-

ftand te zijn.

Ookkonde het niet overeenkomen met de grondregufcn vaneen

reformatie, die waren de Kerkelijke perzoonen van die onbepaalde

macht, dewelke zy gewoon waren over der menfchcn gewiflen te

ocffenen, t'ecnemaal te ontkleden , hendevryheid toe te laten om
het volk hen te doen naar bidden, zoo alszy het vevftondcn ; zijn-

de hetzelve alzoo grooten overdracht en relignatie van het volk,

wanneer haar devotie afhangt van de vaerdi-ge en ex temporele yver

van hun Leeraren , als de voorige fuperftiriehad gemaakt of-gedaan,

vanhungclove engewiffeaanhen. •-

Zijnde dan alzoo beflooten de gekecle dienft van God onderbe-

delde Formulieren te brengen , fteldcn zy een algcmcene regel om-
trent zich zelve op (dewelke zy daar na verklaart hebben) van niets

te ver-andtren ómde wille van nieuwigheid, of cnkelijk om^öthet
voorheen was gebruikt geweeft j maar zy beflooten zulke dingen te

behouden als de eerfte Kerk had gcoeffent, en af te Inijden zooda-

nige misbruiken als de later tijden daar hadden toegevoegt» en te

continueren het gebruik van die dingen , dewelke hoewel zy niet

zoo vroeg ingebracht waren , evenwel van een goed gebiHïik Waren,

om devotie enGodtsdienftigheid te verwecken, dewelke zoö Veel

het volk, door de oefienitigederzelVerw^ren aanbevolen j datatde
zelve ter zijden te leggen, hen rtiifTchien van de andere veranderin-

gen af keerig zou maken.
En derhal ven beflooten zy gcenveranderinge, alsmetgrootéén

gewichtige redenen , iri het welke zy de wijze van doen van órizen
' Saligmaker hcbbeti getracht naar te volgen , deweïk^ zich niet ak-

/ i li leea-
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Icenlijk na 3e Joodlcheinfteningen zt\k heeft gevoegt, maar ook zelfs iff-fS.

het gebed, het welke hƒ zijne leer-jongeren gaf, was na hun formu-

lier ingeftelt , en zijn twee groote inftellingen van Doop en Avond-
maal, beftonden in plechtigheden , dewelke altoos onderde Joden in

gebruik waren geweeft. Ennademaal hy die een gantfch nieuwe Gods-
dienft had aan te flellen , en daar toe was gemachiigt op de alderhoogfte

wijze, meerder als ooit iemand was geweeft, zich zoo verre gevoegt

heeft naar aangenomeneoeffeningen, als van de zelve te nemen, deze,

dewelke hy heiligde tot het gebruik van zijne Kerk; zoo fchijnt zulks

noch veel betamelijker voor die geene , dewelke zulk een hoogen order

niet hadden, om hen gezach te geven in alles wat zy deden, wanneer

zy bezig zijn om misbruiken te reformeren , om de wereld te doen zien,

dat zy het niet deeden uit een dartele begeerte enluft totveranderingc,

of eenige beirachtinge van nieuwigheden. En met zulk een befluit zijn

2c tot het werk getreden.

In het onderzoeken van de voorige Dienft-boeken , vonden zy een

groote menigte van bygelovigheden , in de heiligingen en wyingen
van water, zout, brood, wierook, kaarflen, vuur, kloeken, Kerken,
beelden, altaars, kruicen, vaten , kleederen , Palmtacken, bloemen ,&c.

alles van gedaante gelijk de plechtigheden van het heidendom , zelfs

Ichijnende uit een en zelfde fontein hun oorfpronk te nemen. Wanneer
het water en het zout wierdgezegent, wierd daar bygezegt, dat het

daarom gefchiede, dat dezelve mochten zijn de behoudeniflTe van lig-

chaam en ziele, en de Duivelen (die wel eens mochten lachen om deze

kunften, die ze hen zelve geleert hadden) wierden befwooren niet te

komen in eenige plaatzen waar deze dingen gefprenkelt waren: en het

heilige brood wierd gezegent , om te zijn een bevrijden tegens allcon-

raacken , en ftricken des Duivels : en het heilige wierook , dat de Dui-
vels omtrent de rook daar van niet zouden paffen te komen ; maar dat

zj alle die daar vanden reuk ontfingen, mochten ontfangen de kracht

van den Heiligen Geeft: en de Affche zelfs wierd mede gezegent, op
dat al die geene, die met dezelve bedekt wierden, mochten verdienen

vergiffenis van hunne zonden te verkrijgen.

Alle deze dingen hadde het gemeene volk zulk een vertrouwen daar

omtrent gemaakt , dat zy in het algemeen dachten , dat, zonder deze

harder termen van ware heiligheid , zy op zulke fuperftitieuzc waar-

ncminge wel zeekerheids genoeg van den Hemel en hunne zaHgheid

hadden. Al deze dingen dan beflootenze te verwerpen, als die geen or-

dere uit de Schrifrure hadden , en niet als ydcle vonden waren , om de
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ï^S» menfchen af tetrecken van een levende toeèigening aan God door Je-

zus Chriftus, volgens het voorfchrift van het Euangelie.

Daar na wierden de menigvuldige Ceremoniën , omtrent de Sacra-

mentale a6licn , in achting genomen , die tot een oneindelijke me-
nigte waren opgeklommen, en gelijk als eenige van deze, dewelke

geen fondatie in de Schrifture hadden , uitgeworpen wierden , zoo

wierden de overige tot een grooter eenvoudigheid te rugge ge-

bracht.

In geen gedeelte van den Godsdiend was de verdervinge van voorige

Kerkplichten aanmerkelijker , als in het geven derabfolutie door den

Priefter voorlevende en voor doden.

Aan die gene die biechteden , wierd de abzolutie aldus toegedaan 5

Ik abfolvere u , in de Name des Vaders , des Zoens , en des Heiligen

Ceefis. Waar by dan gevoegt wicrd j en ik^Jla u toe , dat al de Indtd-

gentien en ajlaten diegegeven ztjn , afgegeven zjillen werden , hy eenig

Prelaat , met de z^egeningen van de z^elve , al de Sprenkels van het

Heilige water , al de devote kloppingen op u horfi , het berouw van utv^

' hartjdez.e biechte en alde andere devoote biechten^ aluw vajlingenjAb'

flinentie.n, Aalmijfen, Wakingen-, Tuchtwgen, Gebedenden aldePilgrima-

gieny en al hetgoed datgy hebt gedaan , of zjult doen , en al het quaaddat

gy hebtgeleden , ofzjilt lijden , voor en om God , de Lijdingen van onz.en

Heer fe%,us Chriftm , de verdienfien van de Glorietize en gez^egendc

Aïaget Maria , en al de andere Heiligen , en de toedemminge of de

geheele Chrijlelijke Kerk, keeren totu voor de vergevinge van dezji

en,alle andere z,onden , tot de aanwas VAn uw verdienden , en de ver-

krj^inge van de eeuwige vergeldingen,

^j^anneer de laatftc zalvinge wierd aan dervende pèrzoonen gege-

ven, deden zy dezelve aan de ooren, de lippen, den neus en andere-

deelen , met dit gebed. By dez.e heilige zalvinge , en zjjn eigene tedere^

harmhertigheid , en bjde voorfpraakvan de gez.egende Maget , en al-

de Heiligen y wil Gvd u vergeven al wat gy.gez.ondigt hebt met hoo-

ren» Jpreeken of rniken-y En zoo met al de andere leden. En wanneer
het dood lichaam nu in het Graf was gelegt, wierd 'er deze abfolutie-

aver gefproken : De Heer fez.HS Chrijlus , die aan St. Peter en de

andere Difcipelen gegeven heeft , de macht van te binden en te «ntbin-

deny ontlajieu van al de fchuld van uwe sionden, en voor z,oo veel als

mijn x,wakheid gegeven is, z/>o z,tjt geabz.olveert voor de herfchaar'

van Qnz,en Heer^mdatgji m9ogt hebben het eeuwige leven ^ en leven-

Dit
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Dit wierd geacht tezijnhctalderhoogftc'misbruik, dat te bedenkea ÏH^.
was, wanneer in hergeven van de hoop fdes Hemels, en de vcrgevinge,

der zonden, zijnde van al de dcelen van den Gódsdienft het aiderge-

wichtigfte, zulke vermengingen gebruikt wierden. En dat ,- het

welke de Schrift ieert, alleen re korinen verkregen wordendoor Jezus

Chriftus , en dat op het ware Gelaaf en gehoorzaamheid van het Euan-

gelie, nu toegefchreven wierd aan zoo veel andere oorzaken. Deze
dingen had dewereld ingenomen, met deze gedachten , dat daar een

geheim in was, om de zielen Zalig temaken, buiten die effene wegen,

methode die Chriftus geleert heefr, en dat de Priefters dk fecreet in

hunne handen hadden j zoo dat deze die niet wilden komen onder het

Jok van Chriftus, en door dien middel Zalig worden, zich maaral-

ïeenlijk behoefden by de Priefters tcvoegepenhpn,,gunft^5;yÊr^oekcn^;

'ji '
-en dat het werk daar mede bcfchikt was. .,,,, ,. ,,^ .. ,.^, ^ .. .,,

Daar waren noch twee andere veranderingen dewelke over gants de

dienftboeken gingen , namentlijk het vertalen van de zelve in de beken-

de en gemeene taal. De Joodfche Gódsdienft was ofin h€t Hebreeufch,

of nade gevangenis inde Syriiche talen, de gemeene talen van hetPa-
leftina

,
gefchreven. De Apoftelen deden hun dienft en predikinge al-

toos in de tale die beft verftaan wierd , zoo dat St. Paulus wijdlopig,

beftraft heeft , die geene, die in Gebeden ofPlalmen een taal gebruik-

te die van een ieder niet verftaan wierd. EnOrigines, Bazilius, met
al de andere Vaders , die van die zaak gefchreven hebben , . hebben aan-

gemerkt, dat ieder een Godt heeft gedient inzijn eigenetaai, na het-

fcheuren van het Roomfche Rijk , door de Gothen , en andere Barbari-

fche Volkeren , wierd de Roomfche taal met hunne taal vermengt, zoo

dat dezelve zeer verbaftert wierd, en afgetrocken van zichzclven by

trappen ; maar daar was zoo veel tijds tuflchen beiden eer het daar toe-

kwam , dat het niet nodig fcheen de Liturgie, of Dienft, in hun talen

over te zetten. Maarin de negende eeuwe, wanneer de Sclavonenwa-^

ren bekeert, en begeert wierd dat zy hun dienft-boeken in hun eigene

taal mochten hebben, eneenige zich daar tegens ftelden , wierd een^

ftiemme gehoort , zeggende: Laat ieder tonge Godt prtjz.en. Op het

welke de Paus JohannesdeVIII. aan MethodiuSjhunBiftchop, gefchre-

ven heeft, dat zulks mocht tocgeftaan werden,. fenderende het zelve

op den Brief van St. Paulus , tot die van Coriathen , en op de woorden
van David. Laat ieder tonge den Heere prijzen. -

. ; .; ,, ^ ,.
^'

.^

En in het vierde Concilie van Lateranen , wierd beflooten, dat de,

Biflchoppen, dewelke woonden in plaatzen ; alwaar zy onder de Grieken-

Q.3 vef-



it6'
' Hidode der Reformatie

'ï<48» vermengt waren , bequamePriefters zouden bezorgen, omdendienfl:

te doen, volgens de plechtigheden en talen, van deze, voorde welke

zy den dienft deden.

Maar de Roonïiche Kerk, hoe goedertieren ook omtrent de Sclavoe-

tien en Grieken, toonde zich weder tegens het overige van Europa, en

nademaal alleenlijk Hebreeufch, Grieks en Latijns, door Pilatus bo-

ven het Kruis gefchreven was geweeft , zoobeflooten zy daaruit , dat

deze talen daar doorgeheiligt waren j hoewel niet lichtelijk te begrij-

pen valt , wat heiligheid van Pilatus , die deze dingen fchrecf , aan deze

talen kondc toegebracht worden. Men pretendeerde ook, dat het was

mede een gedeelte van de gemeenfchap der Heiligen , dat over al de

dienft ineen en de zelve taal zou moeten gekhieden- Maar derechte

waarheid was, zy hadden flegtsvoor, de Pricfterlijke waardigheid

hoog op te trecken, met hethpuden van al de Kerken dienftenin een

taal, die men niet verftond ^ het welke ineen volk, bygelovig genoeg

van zich zelven , die werking mocht doen ,* maar het vervreemde in

tegendeel de reft van de wereld van hen.

Daar was ook een geweldig getal van Heilig dagen , die men gewoon
was te vieren, met zoo menige Gebeden en Rymen , of Lof-zangen ,

daar toe behoorende , en zooveel lefïen, dis men lezen moft, behel-

zende cenige belachelijke legenden, zulke in der daad, als in degcmee-

ne taal niet wel konden gelezen werden , zonder verfmadinge en be-

Ipottinge der toehoorders, en voor het meefte gedeelte, verfcheidene

van deze Gebeden en Lofzangen, behelzen in zich een betrcckingc

tot deze logenachtige vertellingen. Verfcheidene van deze Gebeden

en Lot-zarigen waren in zulk een ftijl gefchreven , dat de vergiffenis der

zonden, de genade en den Hemel onbemiddeld de Heiligen atgebeden

wierden, alsof deze dingen alleen van hunne goedigheid afkwamen,

oi door hun verdienften verkregen wierden , of door hen alleen gege-

ven en ontfangen wierden. Van de welke de lezer een klein proef-

ken zal vinden in de verzamelingen, en cenige van de toeganktot de

ielve.

verzame- De Rctormeerders , hebbende aldus overwoogen de verdorvenis

**J^'""
van de voorige Dienft-boeken , waren daar door te beter vervaardigt

°* omnieuweopteftellcn. Maar de Priefters hadden hun dienft gedaan,

in gewaden die tot dat gebruik gemaakt waren ; als Surplicen , Koper

en andere kleederen meer, en men ©verleide lange onder malkanderen,

of dezelve zou worden gehouden of niet. Daar wicrd tegen geworpen,

dat deze gewaden waren een gedeelte van den train van de Mifcdie ook

wel
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wel bygeloviglijk misbruikt waren geweeft,alle€nlijk om met temeerder I543«

praal dezelve voort te zetten» A^n deand^r e kant wierd ingebrachti

dat gelijk ais wit, van ouds de verwe derPriefters, indeMoififcbebe-

deelinge wasgeweeft , zoo wasdezeiv^ ook in de AfricaanlcheKerk in

de vierde Eeuw gebruikt geweeft, en men oordeelde het ook een na-

tuurlijke uitdruekinge te zijn van de zuiverbeid'en betamelijkheid , die

by de Priefters vereifcht wierden : behalvendat, de geeftelijkheid was

als toen geweldig arm, zoo dat zy nauwelijks betamelijke kledingen

konden bezorgen , en het volk medegewoon vanhetecnc uiterfte tot

het andere over te loopen >. of zich te x'eel te onderwerpen, of te ycr-

fifiaden, viel nu tot het laatfte, en achte de Heilige dienft zoo weinig

alsmooglijk warej invo^ert, indien dezelve in hun dagelijkfche kle-

deren kwam gedaan en verricht te worden > tou dezelve gewiflelijk tot

grooter verachtingc komen te vervallen.

Om deze redenen dan, wierd beflooten dezelve Misklederen in het

gebruik te houden ; men zeide ook , dat gezegend en op een bygelovi-

ge wijze gebruikt te zijn ,: snede een zoo fterken bewijsreden tegens^

het gebruik van Kerken en Kloeken gaf , maar dat St. Paulus hadde ge-

zegt, dat ieder Gods fchepzel,goed ware,en zelfs de fpijzeaan den Afgod
opgeoftert , zijnde het gpootfte misbruik dat men hebben kan, mocht ge-

geten werd«i. Daarom zagen zy geen noodwendigheid , waarom
mefloVer eenvoorgaaode misbruik kleedereo, verwerpen zou, die zoo

veel W«ïftandtiit zich hadden , éfi vofw: becnen in het gebruik waren ge-

weeft.

In h&c opmaken der dienft boeken , namenzy him begin met mor-
gen en' avond Gebeden. Deze wierden geftelt in de zelve gedaante in

de welke zynoch zijn, naaar ia anderedingen kwam het zeer na hy^-

het geèneh^ni^is.^ Ai het geene voorheenin de^rderevan deComr
tnunie jsgez^t, ^lierd daarin gevoegt , de Communieen uitreikingc

moft gefchieden iti Brood en Wijn vermengr met water. Dan wierd

het Gebed geïprooken voor de ftaat van Chriftus Kerk , in het welke

zy Goddaïiten, voor zijn wonderlijke genade getoonc aan en in zijn

Heiligen, in de gezegende Maget, de<Oudvaders , Apoftelen, Pro-

pbeten en Martelaren , of Gods getuigen j zy bevolen de atgeftorvene

Heiligen aan Gods Barmhartigheid en vrede , en dat-op den dagder op-

ftandinge, wy met hen ter rechterhand van Chriftus mochten geplaatft

werden. Hier by wierd gevoegt het Gebed van Confecratie eo weyin-

ge , het geenö wy noch gebruiken , ak een gedeelte daar van , alleen-

lijk met deze woorden , dewelke zedert uitgelaten zijn i Met uwf^
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reA^ Heiligen Geeft y gelieft te zegenen en te Heiligen, iez.e uwe gaven*

en fchepzjelen-vmn BroodenH^tjn^ dat dez.€lve mogen z.tjn voor ons het

Lichdam en Bloed ^ van uw alderlieffle Zoon. &c. Byde Heiliginge

wierd ook .gevoegt het Gebed van Dankzegginge dat nu noch gebruikt

word. ' .

"''AHe opKeffinge wierd verboden na de Heiligttïge, dewelke eerft was

gebruikt als een p4echtigheid , uitdruckende , hoc Chriftus aan het

Kruis <>pgeheven was; maar dit zelve was, nadat men begoft de licha-

melijke tegenwoordigheid van Chriftus te gelovea, gebruikt, omhec
Sacramcnfhet volk te'^èrtooncn;- óp dat het volk raoeht nedcrvalleiji'

ehhet zelve aanbidden. Daar was mede befteic,.tdac deganrIcheFor-;

muiier van de Communie, behalvenhét Gebed der Heiliginge, opal-

Ie Heilige dagen zou gebruikt werden, alfchoon geen Communie ge-

^ daan wierd,
.
Om het volk dezelve in gedachten te brengen, en aan

Jietlyden van Chriftus te doen gedenken. -':•.;.'. i'yi:,\?U :.

Het Brood wierd geordotir^éert <, ongehevedt en Torid i fnaai' geca

dfükzblidaarop, èn watdickeralsl''h«vo(>ïdpzen wasgeweeft. Eaal
hoewel het van ouds h«t volk in haöden gegeven wierd , echter , op dat

het niemand zou mogen wegdragen , en töteenigefuperfticie gebrui-

ken , "\Vas geordouHeert dat het dë Priefter het volk in den mond ftekén

20Ü. Hét is blijkelijk dat Chriftus het oveEgaf inde hand van üijne

ApoftdenV crt zdois het ook menige eeuwen naarmalkandergelchied»

gelijk blijkt by Va-lcHeidénie aan'fflcrkehjke gefchiedeniffen van Heilige

Mannen, diehptmethenophunreizegenomenhebben. IndeGriek-
icheKerk, in de welke Brood en Wijn tezamen vermengt waren, bc-

goften zommige te dénlceri j dat het betamclijker ware het zelve met
kleine Goude lepels te ntittigen, als roet de hand, maar dat wiepd ver-

worpen, door hetOoncilie van Trullo; maarkorts daaraan, begoll«

raen in de Latijhfche Kerk i!e gébrtfiken , dat mannen het met de hand
namen, maar vrouwen het in een linnen doek, die ze het Dominicaal

noemden i ontfingen. Maarwanneertet geloof van de lichamelijke

tegenwoordigheid , aangenomen was, als dan wierd een niéuwe manier
van hettcontfangen gevonden, ortder andere dingen, om dat gevoe-

len kracht ' te geven : het volk mocht nu het zelve niet meer aanraken ^

factwelke men het ware vleèfch enbloedyan Chriftusden Zaligmaker

achte te zijn , en daarom wierden den duim en de vingeren van 4en
'

'priefterbyzonderlijk gezalft, eiseen nootwendigvereifch tot zulk een

Heilige aanrakinge, eg zoo wierd' het door de zelve het volk in den

«ond^eftoüken/ ^^
< ,,,

•

•"" ~'
Men
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Men verzamelde ook een Letany, beftaande uit veel korte gebede- 'i'+S'

•kens, afgebroken door tocftemminge tufichen beiden, en was dezel-

ve, die wy noch tegenwoordig gebruiken, alleen haddenze een toe-

ftemminge, die wy niet hebben , tezijn verloft vandeTyranny, van
de BifTchop van Rome , en al zijn vervloekelijkeongeregtighedcn.

IndenDoop was, behalven het Formulier, dat wy als noch behou-

den , een Kruis in het eertle op het voorhooft , en de borll: van het kind

gemaakt, met een befwering, dat de Duy vel uit hem zou gaan, en

niet meer by hem komen. Alsdan moft de Priefter het kind by de

rechter hand nemen, en het zelve binnen de vonte plaatzen, en al-

'daar tot dry maal toe in dompelen, eens op de rechterzijde, eens op

'de flinker zijde , en eens op de borft, het wel k al met groote omzichtig-

heid mofl: gedaan werden , maar als het kind daar toe te fwak ware

,

was het genoeg het zelve alleen te beiprengen met water in het aange-

zicht j als dan moft de Priefter dat een 'wit kleed of Chryfom aantrec-

ken , tot een teeken van onnozelheid , en hem het hooft zalven, met een

Cebed om de Salvinge des Heiligen Geefts , in de Confirmatie , ofbcve-
ftiging. D^ze dewelke quamen, omgecatechizeertte werden, het wel-

ke hebbendetn zich een formeel Engagement , of belofte om de belofte

in den Doop te volbrengen, zoo wicrd ook niets anders afgevraagt

zijnde de Catechismus de zelve, die het nu is, (behalven dat daar ze-

dert een uitlegginge by is gevoegt) dit zijnde gezegt , moltKie Biffchop

rVan de Sacramenten hen teekenen met het kruis , en hem de hand opleg-

gen,zeggende: Ik teekene u met het teeken des KruyceSyCn legge mtjnhand

'Op u , in den Name des Vaders & c.

De Kranke, dewelke begeerde gezalft te worden, mocht de zalvin-

gcontfangenop hun voorhooft, ofop bun borft, alleenlijk meteen
Gebed, dat zoo als hun lichaam uitwendiglijk met Olie gezalft is, dat

•zy alzoo den Heiligen Geeft mogen ontfangen, met gezontheid en

•t)verwinninge over zonden en dood.

In deuitvaarden recommandeerden zy de afgefcheidene ziele aan de

Barmhartigheid Gods , biddende dat haar zonden mogen vergeven

werden, datzy mag verloft blyven van de HèHche pijn , en gebracht

inden Hemel, en het lichaam ten uyterften dage mag opgewekt

werden.

Zy bezorgden ook dat deze, dewelke niet inde Kerk konden ko-

jTien , noch gebracht werden , daarom van het gebruik van het Sacra-

iment niet zouden berooft blyven. De Kerk van Romen had opgeftelt

het geloof van een indifpcnzabile nootzakelijkheid vao de Sacramen-

II. Dté. R tcna
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ten, en diezoohoog opgevoert, dat zy leerden dat de zelve ex epcrc
^^ operato, uit dedaad zelS, zonder inwendige werkinge, rechtvecr-

diginge en genade toebrengen, ten waredoorden Ontfanger, daar

omtrent een verhinderinge ware toegebracht; en hetfchijnt dat het

eerfte gefchil omtrent de recluveerdigmakinge, hier uit haar oor-

fpronk genomen heeft : want die Kerke lerende dat de menfchcn wor-

den gerechtveerdigt, door de werkinge van het Sacrament > ofSa-

cramenteele werking, zoo word het zelve beftreden, door deRe-
formcerders , dewelke oordeelden , dat de menfchen wierden ge-

rechtveerdigt door de inwendige werkinge van de geeft. Indien zy

daar aan gehouden hadden, het gefchil mocht met meerder voor-

deel verhandelt zijn geworden, het welke zy verlooren hebben in

een groote mate, door het toeftaan van cenige kleine fcherpfm-

nigheden.

In deRoomfche Kerk, in gevolge van hun gelove, omtrent de

nootwendigheid der Sacramenten , wierden de vrouwen toegelaten .

in den uitcrften nood te doopen. En de Vroed-vrouwen deden het

gemeenlijk, zijnde dat het beginvan daartoe gelicentieert by den
BilTchop te zijn. Zy geloofden ook, dat een enkel aanraken der Sa-

cramenten , genoeg was ter Zaligheid , in deze dewelke groot ge-

worden waren , en op deze gronden wierden de Sacramenten aan de

Kranken-gegeveru

Indeprimitive!^erk, zonden zy hun gedeelte van het Sacrament

»

de Kranken of den gevangenen toe , het welk niet alleenlijk zonder
praal of proceflie gefchiede , maar het wierd zelfs dikmaals door jon-
gens en dienaren gezonden, gelijk blijkt uit de bekende gefchiedc-

nis van Serapion , het welke gelijk als het toond, dat zy als toen niet

geloofde, dat 't het ware yleefch en bloed van Chriftus was: alzoo

wanneer dat geloof was aangenomen, was het een natuurlijke uit-

werkinge van dat geloof , dat het Sacrament door de Priefter zelfmet
ftatie en aanbiddinge gedragen wierd.

De ouden achten het betamelijker, en beter metdcgemeenfchap
der Heiligen over een te komen , de Elementen alleenlijk in de Ker-
ke te confacrcren en te heiligen, en gedeelten daar van aan de Kran-
ken te zenden, om daar mede hun gemcenfchap met de reftuit cc

driicken. De Rcformecrders deze dingen aanmerkende , hebben
den middel weg genomen. Zy oordeelden de Sacramenten noot-

zakelijk, waar dezelve konde gcnooten werden , als beveelen door

Chriftus ingeftelt : en hoewel zy het dienftiger achten , dat al de be-

dicnir.
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dieningen van den Doop in de Kerk zouden gefchieden, aandevondte, 'H^*
als in byzondere huizen , beteekenende daar by , dat de gedoopte in de

geraeenichap der Heiligen aangenomen wicrd; evenwel dewijl onze

Zaligmaker heeft gezegt, dat alwaurni'ee ofdry in z.tjnen naam ver-

gadert zj^jn , hy aldaar in het middelvan dezelve z.alzfj». Oordeel-

den zy dat het te veel fraaken zou naar fuperftitieen bygelove, omtrent

de muren ofvondte van de Kerk , deze afcie zoodanig daar aan te verbin-

den, dat als de kinderen , ofdoor fcharpigheid van weder en locht, niet

zonder gevaar in de Kerk konden gebracht werden , men hen eehter den

Doop weigeren zoude. Evenwel bleven zy by dat gevoelen , dat de

openbare dopinge, de gemeen fchap der Heiligen beter uitdrukte, zoo

dat zy dezelve tenhoogften aanbevolen, maarliet andere toe lieten, in

dehoogftenootzakelijkheid tekonnen gefchieden.

Dit is zedert geworden tot zulk een groot misbruik, dateenige

•ordeelen, dat het een poin6b vaneeren ftaat is, zijn kinderen in zijn

huis te laten Doopen, brengende zoo hun grootsheid en hovaardig-

-heid zelve, omtrent de alderheiligfte dingen : daar mag ook wel ccni-

ge fchuli van de dienaars omtrent zijn , zijnde te lichtelijk te bewegen
om het zelve in te willigen ; maar het is nu zoo gemeen geworden, dat

al de poogingen vaneenige van onze Biflchoppen , niet machtig ge-

noeg zijngeweeft, om die zaak te herftellen, en te brengen tot het

eerfte befluit, van niet inbyzondere huizen tedoopen, allccnig uit-

zonderende het blijkelijk gevaar van de kinderen in de Kerk te bren-

gen.

Wat nu het andere Sacrament des Avondmaals aangaat, deRefor-

meerdcrs hebben geoordeelt, dat volgens de beftellinge vandeprimi-
tive en eerfte Kerk, het zelve niemand in zijn uiterfte behoorde ont-

houden of geweigcrt te werden, zijnde het zelve nooit nood wendiger,
alsopdicn tijd, alle middelen te gebruiken , dewelke het geloovever-
moogen te verfterken , en de Godsdienftigheid van ftervende lieden op
te wecken, zijnde ook alsdan dienftig, dat zy , al ftervende, hun geloof

zouden belijden , als daar inne ftervende , en in een goede Confcientie

en liefde tot alle menlchen. Zy dan ordonneerden datdcCommunie
den kranken zoude gegeven werden 5 maar dat alvooren het zelve uit

te reiken, dcnPriefter eerftden zieken zijn gewifle zoude onderzoe-

ken opeen oprechte belijdeniffe van hun geloof , en de confeffie en
ontdeekingevan zoodanige zonden, als hun gemoed mochten befwareiaj

doende alles wat in hun vermoogen ware, om hun leetwezen en be-

rouw volkomen te maken, als in het vergeven van alle verongelijkin-

R 2 geüj
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Ï.J48. gjcn, en het oprechtelijk handelen met alle menfchen, wanneer hyhen^

zoude gevende vrede van de Kerk, in een formele abfblutie en ontla-

ftinge, en zoo vervolgens het Sacrament: maar op dat zy zouden heb-

ben voorby te gaan alle praal vanydele proceflien aan de eene zijde,.

en de oneerbiedigheid van het zenden van het Sacrament by gemeene

handen aan de andere zyde, wierd beter gedacht een byeenkomft om-
trent den kranken te maken , en daar het Sacrament te heiligen en uit

te reiken aan deze kleine vergaderinge, alwaar, zoo als Chri ftus be-

looft heeft, 'vante z,ullen z.tjn in het midden van fwee ofdry y dewelke-

in zijnen naam z^ouden verz.ameïen , een einde zoude konnen gemaakt

worden van de fwacke uitzonderingen en exceptien , die cenige over

deze kleine vergaderingefl en Communien gemaakt hadden , alzoo

zoude ook aan de andere zyde echter konnen gevrecft werden , dat het

grootfte gedeelte van dezen dienft , noch een weinig te veel van de

Paapfche fupcrftitie zoude behouden, als ofdeabfolutie vandenPrie»-

fter, met het Sacrament, en eenig klein berouw over de zonden, een

zeeker pafpoort hadde te zijn , om ten Hemel ingelaten te werden j het <

welke, gelijk zeeker is, alleenlijk op zulk een oprecht geloove, als

een waar berouw, meteen veranderinge van, hert en gemoed verzelt,

kan verkregen werden j want aan de zoodanige word alleenlijk Godts

genade, door Chriftus vcrdienften , in alle ordinaire gevallen, toege—
eigent,

Je voorre- Vooraldeze dingen voegdenze een voorreden rakende de plechtig-

werk, heden , dezelve die als noch voor het boek van de gemeene gebeden^

te zien is, in welke voorreden zy een onderfcheidingeraaken tuflchen -

deze plechtigheden en Ceremoniën, dewelke met een goede meninge-

en intentie waren ingeftelt, en daar na misbruikt zijn geworden j en •

andere, dewelke zijn ingevoert uit ydelbeid en fuperftitie, en daar na i

tot grooter misbruik opgegroeit zijn, van dewelke zy deeene volko-

mentlijk hadden verworpen j maar de andere hervormt en behouden :

tot betamelijkheid en ftichtingC;

Ecnige waren zoo gezet op de oude Formulieren , dat het hen een

groote zaak. fcheen te zijn, van eenigc derzelver afte (cheiden. An-
iicre waren begeerig na vernieuwinge in ieder zaak : tuffchen deze bei-

de haddenze een middelweg gevonden. De laft der Ceremoniën was»
" zoo groot, ten tijden van Auguftinus, dat hy over dezelve, als on- *

verdraaglijk beklaagde, als door dewelke de ftaat der Chriftenenflim-

mcr was, als die van de Joden j maar deze waren noch aangenomen tot*

ccn veel grooter getal zcdcrt zijn tijd y het welke in der daad de Gods-,

dicofti



In ENGELAND. ///. Boek, 53 y
ïüenft verduifterde , en den Ghriftenen onder een fwaar jok hadden i f^%4

rebracht, daaromme hadden zy alleenlijk behouden als betamelijk

waren , met bekwaamheid om der menfchen gemoederen op te wec-

ken , door eenige goede bedtiidinge. Verfcheidene plechtigheden

waien zoodanig misbruikt door bygeloovigheid en gierigheid , dat

het noodwendig was geoordeelt dezelve geheel te yernietigeni maar

nad'Cmaal hetdienftig wareeenige te behouden, tot betamelijkheid

en ordre, zoo ware het beter de oude te behouden, als nieuwe op

tezoekcn. Maar deze, dewelke aangehouden waren, wierden niet

geacht over een komende met Gods "SVet en ordonnantie te zijn, en

daaromme rooften , uit gerechtige oorzaken, veranderinge lijden.

Zy waren ook klaar en licht tcverftaan, en derhalven niet lichtelijk

tot misbruik te brengen ; ook wilden zy , met het aanhouden van

è^zZy andere volkeren en natiën niet veroordeelen , of iemand als

hun eigen volk iets voorfchrijven, enalzoowierd dit Boek vervaar-

digt tegens het naafte Parlement.

In ditwierd het gebruik van het Kruis aangehouden , dewijl het Aanmerkin-

by de oude Chriftenen was gebruikt gewecft als een openbare ver- |i"uweLf-

klaringe, dat zy zich het Kruis van Jezus Chriftus niet khaamden, tmgy.

hoewel zy erkenden , dat het zelve op een byzondere wijze was mis-

bruikt gewecft , in de later tijden , in dewelke het bloote gebruik

van het Kruis geacht was geweeft eenige magicale en befweerende

kracht in zich te hebben
i
en dit was zoo verre gegaan , dat het in

het Roomfche Pontificaal verklaart wierd, dat het gekruifte hout moft
gcëert worden met diehoogfte flag van aanbiddinge, dieze Latria

noemen. Maar men oordeelde, dat hetdienftig ware het zelve aan

te houden in cenigegedeclten van den Godsdienft , te meer,om dat

men onder het volk daar een gebruik van had gemaaktom de Refor^
meerders te belaften , als hadden zy geen eerbiedigheid voor het

Kruis van Chriftus , en daaromme als een uiterlijke uitdruckinge van

'

het zelve, wierd het geordineert in het Sacrament des Doops, en '

de plechtigheid van confirmatie en bcveftiging , ookin de Confecra-
tic en heiliginge der Sacramentale Elementen te gebruiken; maar
mtt zulk onderfcheid, dat het teeken van het Kruis niet gemaakt
wierd, met de meeninge van eenige kracht daar in te zijn, omkwade
geeften te verjagen, ofom iemand voor eenig gevaar te bewaren,
welke krachten waren die men inde Roomfche Kerk achtehet ge-
bruik van dat teeken te volgen ; want alsze in den Doop het Kruis

gebruikten, voegden zydaar altoos een befweringeby : tegens den^

R r 3 /b*'^*
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rs548. kwadengeep om het Tiehe niet tefchenden. En in het maken van dat

tccken zeidemen : ontfangt het teeken van het Kruis , beide op u voor'

hooft en in u hart f en ontfangt hetgeloofvan de Hemelfche geboden.

Aldus wierdeen Sacramentele kracht dezelve tocgefchrevcn , het

welke de Retormcerders oordeelden niet te konncn , of mogen ge-

fchieden zonder gezag vaneen gecftelijke inftellingc, van dewelke
zeker genoeg is, geene in de Heilige Schrift gevonden te worden.

Maar ay oordeelden het gebruik daar van alleenlijk , als een uitdruc-

kinge van het geloof van de Kerk, enccnmerkvande Ghriftenheid,

met byvoegingc van zulke woorden , als niet meerder konden betee-

kenen, gebruikt, ked geen exceptie, en tegenfpreeken.

Dit fchijnt cenige meerder uitlegginge te vereilchen , ter oorzaak

van verfcheidene fwarigheden , dewelke zeder^ eenige tcgcns de Ce-
remoniën, die iets beteckenen, hebben gemaakt, alsof het voor
cenige Kerk zich te veel aangematigt ware j zulks te ondernemen, de-

wijl dez-e dingen fchijnen van de natuur der Sacramenten te zijn.

De plechtigheden dewelke béteekenen de toezendingc van de God-
delijke genade en kracht, zijn inderdaad Sacramenten, en mogen
niet gebruikt worden , zonder een uitdruckelijk bevel van de heilige

Schrifturc ; maar de Ceremoniën , dewelke alleenlijk uitdrucken bet

gevoelen dat wy hebbem , het welke menigmaal 200 welinftommc
gebaren als in woorden word uitgedrukt, zijn van een anderen aard,

en het is alzoowel inde macht van de Kerk , hetgebruik van dezel-

ve aan teflellen, als om CoUeden en gebeden te doen, zijnde woor-

den en teekencn j maar alleen verfchillende wegen en middelen , om
onze gedachten uit te drucken.

Het geloove van Chriftus lichamelijke tegenwoordigheid , was

noch onder overweginee j en zy wijflijk overleggende , hoc de Duit-

fchen , door hun haafïig loopen en ovej-flappen , al te vroeg in de

Confeffie daar over ingebrooken waren,beflooten derhalven,als nog,

de generale en algemeene uitdrucking€ van bet Sacrament te zijn ,

het geheele en ware lichaam van Chriftus , te gebruiken , zonder tot

een byzonderder uitlegginge daar van te komen.

Het gebruik van de Olie op zoo veel gelegenthcdcn , was geno-

men van de oude Chrifteuen, dewelke, gelijk Theophilus zegt, al

vroeg begoften te Oliën, vcrftaande deze woorden van St.Paulus

wan Gods z^ahinge en aegelinge naarden letter. Hetwierdook van

ouds gebruikt tothetontfangen dcrboetveerdigen, maar het wierd

üüct gebruikt omtrent de kranken, van der Apoftelcn tijden af , tot

op
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öj) ie thiende Eeuwc, wanneer, iiit de woorden van Jacobus, fchrij- if4^,

vende tot de gene die verftrooit waren , van te ontbieden de Ouderlin-

gen by de zulke te komen die ziek waren , die hen met Olie zouden
Zalven, en hun zonden zouden vergeven, en zy zouden jrezond wor-
den ; zyhec zelve gingen geven aan de ftervende men fchen, maarniet

200 lang daar eenige hoop van leven by dezelve was.

Maar hetis blijkelijk dat het geen den Apoftel Jacobus fchrijft, flaat

op die buiten ordinare gave van gezondraakinge, by oplegginge der

handen en zalvinge met<5lie, die noch 'plaatshadde inde Kerk, wan-
neer hy dien brieffchreef. Het is ook blijkelijk , dat deze pafïagie van

Jacobus , by de Oude zoo niet verftaan is geweeft , als het nu by de Ro-
maniften verftaan word , dewijl de Ouden, hoewel zy in veelerhande

gclegentheden Olie gebruikten , dezelve echter nooit omtrent de

kranken hebben gebruikt, als na zoo veele eeuwen , als grove bygelo-

vigbeid de wereld zoodanig tot nieuwe plechtigheden had bekwaam ge-

maakt, datter geen ontdcckinge of vonden konden aangenamer ?ijn, dan
die van nieuwe Ceremoniën, hoewel zy overgcnoeg met de oude overla-

den waren. De verar.deringen die gemaakt waren, en deze die men had
beflooten noch te maken, veroorzaakten ov^r al groote hevigheden, ftrij-

dendc Zelfs de Predikftoelen tegens malkanderen. Om dat gekibbel weg
te nemen , wierd de macht van Licentie tot Prediking te geven , de Bif-

ichoppen van ieder Bisdom afgenomen ; zoo dat niemant als de Ko-
nink, ot Eerft-Biffchop van Kanterbury, die vermochten te geven

;

evenwel, dat noch niet genoegzaam zijnde , pm dit werk te doen ftrem-

men, zegt men dat op den 23 van September, een Proclamatie uitge-

geven is, dewelke voorftelde, dat voor zoo veel, volgens voorganri-

de Proclamatien, niemand was g^oorloft te Prediken, als de zodani-

ge die daar toe Licentie en toeiatinge van den Konink ofde Eerft-Bif-

fchop hadden, echter eenige van die geenedie alzoo waren gcliccn»

tieert , deze toeiatinge hadden misbruikt , en zich zelven oneerbiedig-

lijk gedragen , tegersdelnftruiSlieenordere, hen toegezondeni Daar-

omme de Konink trachtende , om in het korte , een algemeene orderej

over zijn geheel Koninkrijk te ftellen, en een einde temaken van alle

flrrydigheden , omtrent den Gods-dienft, wegens het welke alstoen

eenige Biffchoppen , en geleerde mannen vergadert waren , en of wel

eenige van de zoo gelicentieerde Predikers , zich zelven daar omtrent

wijflijk gedragen hadden, tot eerevan God, en groot genoegen des HetPredi-

Koninks, echter, tot dat die ordere, nu onder handenzijnde, zou zijn j^.^^^^°oreea

voortgezet, verboodzijnMajefteit, alle en ieder perzoon, of perzoo- den.

nenj
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nen,te Prediken in ecnigepublijke enalgemecnevergideringei metdic

inzichte dat zich de geeflfelijkheid zou mogen voegen rot den Gebc-

de , om Gods zegen afte bidden , omtrent het geene de Konink alstoen

onder handen hadde, niet twijfelende ofhet volk zoude zich censgelijks

tot den Gebede begeven , en tot het aanhoren van het lezen der Ho-
milien, oftPoftillen, in hunne Kerken, en zich vervaardigen om die

Uniforme ordere te ontfangen, die men bezig was om voort te xetten.

Ên de mindere overigheden wierden verzocht, omdeuitvoeringe van

deze bevelen te bevorderen , en ter executie te llellen.

Aldus is deze Proclamatie geweeft, maar voor my , ik heb noit

eenige voetftap daar van geilen , noch in Regifters , noch in Schriften,'

noch in eenig Boek, dat in die tijden gefchreven is. Maar Mn Fuller

•heeft ze gedrukt, en Dr. Hcilin heeft een uitfchrift daar van voor hem
gegeven» Indien FuUcr had geopenbaart, hoe hy daar aangekomen
waar, men zoude het vorder gcëjcamineertcnonderzogt konnen heb-

ben. Maar wy weeren niet , of hy de gedrukte Proclamatie gezien

heeft, ofalleeneenuitfchriftof Copy daar van. En wanneer wy maar
een Copy ofuitfchrift zien , hebben wy reden om daar aan te twijfelen ;

want dat zou hebben konnen geweeft zijn een ontwerp van iemants

ondernemende pen-, maar om dat ik hetzelve in deze Scbryvers ge-

vonden hebbc, hebbe ik geen fwarigheid gemaakt, het zoo neder te

zetten als het is , latende aan den Lezer het oordeel daar van.

<chciianr"
Hebbende aldus een vcrhandehng van de Reformatie , en haar voorc-

•?oordit gang van deze zomer gemaakt, zal ik my nu wederkeeren , totza-
^*"' kenen verhandelingen van Staat: en aldereerfl mijnoogen naar Schot-

land wenden.

De Schotten den voorleden Winter , wat tijds uitgewonnen heb-

bende, en zijnde in dagelij kfche verwachtinge van onderffand uit

Vrankrijk, namen een befluit om den Oorlog voort te zetten j de Gou-
verneur ving het Jaar aan met het belegeren van -het Kafteel Brougty

j

een weinig beneden Dundy , maar de Engelfche die daar binnen lagen
,,

weerden zich zelvenzoo mannelijk, dat na dat zy een beleg van óry

Maanden hadden uitgeftaan, het beleg opgebroken wicrd, en alleen

wierden zoo veel troependaar omtrent gelaten , als genoegzaam mog-
tenzijn, om hunuitloopen, en ftroopen te verhinderen. .De Engel-

icheaan de andere zijde, veroverden Hadingtoun, .en verfterkten de

plaats j gelijkzeook met Lauder bezig waren , om die plaats mede fterk

.temaken. De eerlle van deze twee, leggende in een vlakte, en in een

van de vru,chtbaarfte landftreeken van geheel Schotland, omtrent

twaalf
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twaalf mijlen van Edenburg , was een zeer bekwame plaats, om als

een dwang voor dat ganifche land gehouden te werden.

Omtrent het laatfte van May, wierden 6000 man uit Vrankrijk,

onder het Commando van Deffie gezonden, 3000 van dezelve waren

Hoogduytzcrs ,
gecommandeert door den Rhijngrave, en xooo van

dezelve waren PVan^oizen, en 1000 waren van andere landaard • zy

landen tot Lieth, en de Gouverneur hebbende 8000 Schotten byeen

gebracht, om zich by dezelve nieuwe hulptroepen te vervoegen,

floegen zy zich voor Hidington ueer,alwaar deSchotfche Adel,een lan-

ge berading over hun zaken aangevangen heeft. De Proteiflor had hen

eenvoorflagvaneen bcftand voor tien Jaren gedaan (maar of hy aange-

boden heeft , de bezettingen weg te nemen , is my noit geblecken)

hier toe was hyuit verfcheidene redenen geiiootzaakt. Hy bemerkte

v/el, dat die Oorlog langdurig zou zijn, en hem koftelijk vallen, ook

zeekerlijk in een tweede oorlog met Vrankrijk eindigen zou. Hy derf-

de ook niet meer uit het Hof gaan , en zelve aan het hooft van een oor-

logs macht te velde trecken , enden Konink aan de pradijken van zijn

broeder overlaten. Daar fweefdenook grooteongcnoegtens door En-

geland ', veele waren misnoegt over de gemaakte veranderingen in den

Godsdienftj de gemecne man klaagde over verdruckingen, en over het

influiten der gronden en erven, van het welke de droeve uitwcrkzelen

het naaftejaar te voorfchijn kwamen. Hy begoft doordeafgunft van

den Adel beladen te werden j en meeft de geheele geeilelijken iland had

ongenoegen tegenshem j ook maakte het de ftand der zaken in Duits-

land een noodwendigheid met den Konink van Vrankrijk zich tegens

den Keizer te verbinden.

Al deze dingen dedep hem zeer na^ulk een vrede met Schotland

trachten, als ten minilende Koningin, voor de tijd van tien jaren , in

{land en wezen-laten zou. Gedurende dien tijdt mocht men hoopen

door traólaten en weldaden tot zijn einde te geraken, en dat door een

veel zeekerder weg, alsdievan den oorlog, die niet anders dede als de

Schotten tegens hem te verbitteren , volgens het verftandig zegswoord
van een uit de Schotten, dewelke zijnde gevraagt wat hem dacht van

het Houwelijk met Engeland? antwoorde, hy wift niet wat hy eigent-;

.lijk van het Hcuwelijk te zeggen baddej maar dat was zeeker, dat hy
rgecn behagen in dit flag van vrycn had.

Aan de andere kant drongen de P'ranfchen de Schotten aan, om haar

.jonge Koningin in Vrankrijk over te zenden, zelfs met die Scheepen

,

tdewelke hunne oorlogstroenen hadden overgebracht , die men met den

il. Deel. '
' S ' Daui-

m^
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ïy+S.

De Schot fe

Koningin
naar Viank-

tijk gezon-
den.

Daulphin trouwen zou , en alsdan mochten zy op de befchcrmmgvan

de Franfchen vuft ftaan. Veele waren wel genegen de voorftcllingcn

van Engeland aan te nemen , voornamentlijk aldeze, dewelke de re-

formatie heimelijk begunftigden ; zy dochten dit zoude hen aanftonds

in ruft (lellen , en hen van alle ongerufthedcn bevrijden j dewelke zy

ofvoelden, of mochten gevoelen,van een zoo langdurigen oorlog, met

zulk een machtig vyand,en voor zo veel het weg zenden van hun Konin-

gin hen in ftaat zou ftellen , om nooit een vrede te mogen verhoopen ,

indien den oorlog hendit Jaar zooOecht kwam uitte vallen, alfle het

voorgaande jaar gedaan had; daar by kwam dat de befcherminge veil-

de Franichen by na zoo verderÖijk als de invafieen invallirige der vyan-

den was, dewijl die zoo moedwillig waren, en groote onorders ver-

oorzaakten.

Maar de gantfche Gccftelijken ftand had zulk een vafle verbeelding

van hun verderf-, door het Hou weiijk met Engeland, dat zy zich zcl-

ven nooit veilig konden achten , voor dat de zaak buiten hun macht

wasgeftelt, door het zenden van de Koningin naar Vrankrijk; en ee-

nige hielden het vaft, dat, wanneer de Engelfchen zouden zien , dat

dehoop vanhetHouwelijk t*eenemaal verlooren was, zy den oorlog

wel haaft moede zouden werden. Want als dan zou zich de Konink
van Vrankrijk tot voorftand van Schotland engageren en inlaten, -rtiéc

al zijn macht t;n vermogen , zoo datter niets ter wereld békwaaim t^as',

om den oorlog op en aan tehouden, als' de Koningin gedurig by zich

fe hebben.

Dit gevoelen wierd van veel uit den Adel bygcfprongen, zijndeal-

berceds door de Franfchen met geld omgekocht, zoo datook deGou-
verneur daartoe verftond, hebbende debeloffedat hy'daar voor Har-
tog vanChaftelherault gemaakt zou worden, in Vrankrijk , met een

jaarlijk pefifioen van 1 2000 guldens. En zo wierd befloten de Koningin

te verzenden. Dit dan alzoo te wege gebracht zijnde, gingen de Franfen

t'zeil, alsof ze weder naar Vrankrijk wilden kceren; maar zy zeilden

yontfom de Eilanden van de Orkney , of Orcades, en kwamen zoo

aan Dunbriton , én de Koningin wierd daaromtrent in Irèt Kafteel van

Dunbriton bewaart, van waar zy met een ti-eflijk Convoy , dat ge-

Zronden wierd om haar op te wachten," naar Bretagnein Vrankrijk óVer-

gevocrt, en alzoo metgemackelijke dag-reizen naar het Franfche Hóf
gebracht wierd, alwaar haar Oomen haar met zeer g'roote blljdfchap

ontfingen, verhoopende doormiddel van haar hun fortuin in Vrank-

rijk wel te maken , en voor al yaft te ftellen, Ondeituffchen v^ierd de
• bek"
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belegering van Hadingtoun van beide zijden , met groote moedigheid 154"^

voortgezet.

De Franfchcn ftonden verbaaft over de moedigbeid, raddigheid ,

en arbeidzaamheid van deScbotiche Hooglanders, die halfnaakt gin-

gen, maar bekwaam waren tot groore ondernemingen, en met een

wonderbare raddigheid aan liepen. Ineen uitval die de belegerde de-

den, kreeg een van deze Hooglanders, een Engelsman by het hooft,

wierphemopzijn ichouders , en liep'er mede heen , en dat zoo vaardig

enfnel, dat hem niemand achterhalen kon. De Engelsman die gedra-

gen wierd, beet den ander zoofchrickelijk in den hals, dat zoohaaft

hy zijn vracht in het leger geloft had , hy zelfals dood daar heen viel ; hy
bragt hem evenwel daar hy hem hebben wilde, voor welke daad , de

Heer Deflie hem een brave vergelding dcóe.

De E ngelfche toonden geen minder moed in zich te belchermen , als

devyanden in hen rebefpringen, cnot weleen verfterking van 1000
voetknechten , en 3 co Paarden van Berwijk, onder Sir Robbert Bo-
wes, enSirThomasPalmcr , voor hen aankomende, doordeSchot-

tengeflagen, en tot een man toe capot gemaakt was, verloozenzy eg-

ter den moed niet. Een andere party, van omtrent 300 man ont-

kwam de hinderlagen, die hengelegt waren, en geraakte binnen de

Stad, met een goede quantiteit Ammunitie en voorraad, daar debe-

legcrde al gebrek aan begoften te krygen.

Maar by na terzelver tijd, wierd deEngellche hetSlot Home, en

Fascaftle afgenomen, het eerfte door krijglift. Want zommige kwa-
men daar binnen afs Overloopers , fchijnende zeer yverig voor de En-
gelfchezaak te zijn, en zijnde door den Gouverneur te veel vertrouwt,

gingeh zy vaft uyt en in, waar door zy gclegentheid vonden, den
Lord Home kennistcgeven, dataan die kant, daar de Steenrots was,
de Engelfchcn geen goede wacht hielden, vertrouwende op de fteiltc

van de Rots. Zoo wierd beflooten , dateenige de Rots zouden beklim-

men , daar zy hun byftand toe doen zouden. Dit wierd ook alzoo uit-

gevoert, en de plaats alzoo op een nacht beklommen , en verovert.

De Gouverneur van Fascatlle, had de landlieden rontzom gezom-
meert om hem provizie en voorraad binnen te brengen , waar op eeni-

ge zoldaten wierden toegemaakt als boeren , dewelke met hun wagens
inkomende, wierp een zijn vracht als by ongeluk in de poprt neer , en
viel zoo op de wacht , waar op het beftelde teeken gegeven zijnde, kwa-
men eenige andere die daar dicht by verborgen lagen, voor den dag
fjiringen, en veroverde alzoo de plaats.

S 2^ De
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^48» De Protc£lor tot dat 2ijn Heir by een veriamelt zou zi]n , zend eert

Vloot {cheepen , om onder de Schotten, doordelandinge, diezyhies

of daar hadden te doen, een krachtige diverfie temaken, belaftendc

zijn broeder, als tóen Lord Admiraal, zijn ampt hier omtrent te be-

trachten. Hy lande aldereerft in Five by St- Munius , maar de natuur-

lijke broeder van de Koningin , genaamt Jacob , daar na'Gravevan

Murray, en Regent van Schotland, vergaderde aldaar het landvolk

byeen, en bood den Engelfchen het hooft.

De Engelfchen waren 1 200 man fterk , en hadden hun gefchut al-

bcreedste lande gebracht j maar de Schotten taftcn hen zoo moedig-

lijk en dapperlijk aan, dat zy hen weder naar hun Scheepen dreven,
^

veel verdronken in de Zee , ch veel bleven op de plaats. Het getal der

doodenwierd begroot tot op ö'ooman, en noch hondert gevangens

daarenboven. Hun naafte landen gelukte hem niet beter j want by

nacht in Montros aan land komende , bracht iErfkin van Dun hes.

landvolk byeen, het welke hy in dry deelen verdeelde, met ordere,,
' dat het tweede zou voor den dag komen zoo haaft als de eer fte troep aan-

hef gevecht gekomen was, en 700 mede de darde. DeEngcllchezien-

de een tweede en een derde lichaam op hen aankomen , duchtende dat.

'er grooter ^etal achter zat, keerden met alle macht weder naar hun.

Scheepen, maar met zulk een groot verlies, dat van 800, die geland

waren, de darde man niet weder binnen Scheeps boort kwam. Aldus

keerde deAdmiraal weder te tugge, hebbende niet als groot verlies en

ongunft opgedaan.

Eindelijk komt de Engelfche Armee in Schotland, onder hetgelei^

van den Grave van Shrcwsbury , hoewel beide de Schotfche fchrijvcn,

en Thuanus zeggen , dat de Gravc van Lennox het oppergezach had-

de ; maar hy kwam alleenlijk in gezelfchap van den Grave van Shrews-

bury , als een die de befte kenniflTe van het land en het volk hadde, zijn-

de derhalven te bekwamer, zooom hier o^aar verftand te krijgen, of.

eenige onderhandeling, naar tijds gelegen theid te ondernemen.

De Schotten waren toen ter tijd meeftnaar huis vertrocken, enden^

Adel, neffensDefllc, kwamen daarin overeen , dat het niet dienftig

ware alles te gelijk in de waagfchaal te ftellen , braken derhalven het be^

leg voor Hading.toun op, en trocken weder te rugge naar Edenburg.
H«be\«g De LordGray met een groot gedeelte van het Engelfche heyr, zette

touiTopgc?' ben achterna, maar brachten hen tot geen a6lie of treffen van belangd

flKcoKcn. door het verkijken van een goede gelegentheid , dewijl de Franlchea

geheel iaonorderc waren. Alzoo trok het Engelfche leger binnen Ha^
~"^ '"' " ding-
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öingtoun. Het zelve beftond in omtrent de 170c o Man , van het i5+9,

welke de/coo Ruiters waren , en 3000 van het voetvolk waren Duit-

fche Landsknechten , die de Prote6tor in zijn dienft gehouden had.

» Deze Duitfchen waren eenige van de verflrooide troepen van het

Proteftantlê Leger , dewelke ziende hun land in een wanhoopige ftaat

,

hun dienft den Prote£i;or hadden aangeboden f maar hy onderhield hen

wat te ibberlrjk , denkende dat zy Proteftanten zijnde , hem zeeker

genoeg waren , en gehcelijk van hem*zouden afhangen. Maar dit bleek

een noodfchickelijk befluit van hem te zijn, zijnde de Engelfchén al-

toos volachterdenken van een ftaande, veel meer van een uitlandiche

macht> omtrent hun Verft. Zoo wicrd daar door groote gelegen ihcid

gegeven, aan deze, dewelke hun werk maakten van het zaad van jalouzy

onder het volk re zaayen.

De Engelfchén hebbende Hadi^gton gerevidtualieert, en de om verre

gelchootenc Sterkten gerepareert , keerden weder te rugge naar hun*

land; maar indien zy voort naarEdenburg aangetrocken waren , zy
hadden het daar alles in verwarringe gevonden : want Deflie, wanneer

hy aldaar aankwam , met verlies van 500 man van de zijne in den af-

tocht, wilde zijn volk binnen de Stadtinquartieren; maardePrevooft,

(zoo word de Oppergebieder aldaar genoemt) ftelde zich daar tegens.

De Franfchen braken met geweld in, en floegcn hem metzijn zoon
do»d, metalles wat zyopde ftraten vonden, mannen, vrouwen, kin-

deren^ waar over een Engelfchc vcrfpieder , dieze in de Stad aldaar

hielden, fchrecf, dat de Schotten, door dezen handel, numeer vande
Franfchen als van de Engelfchc afkeerig waren.

Waarlijk de Franfchen badden zich zeer wel gedragen, totdat de
Koningin in Vrankrijk verzonden was; maar nurcekendenzy Schot-

land, als een land, datze met de wapenen gewonnen hadden, en dat

albereeds onder Vrankrijk ftond. Zoodat nu de Schotten, hoewel te

laat , gevoelig berouw badden , van hun Koningin weg gezonden te

hebben : maar het fchijnt dat de Engelfche geen ordere hadden om zich

zoo verre te wagen; wantdehoop van liet Hou weiijk was nuverdwee-
nen , en de Protector had geen luft ,w©ra zich in een Oorlog tegens

Vrankrijk te bedrayen. Deze dingen vielen in het begin van Oótober
voor. Deflie denkende datze tot Hadingtoun nu genoegzaam in ver-

zeekering waren , zijnde het beleg noch zoo onlangs opgebrooken,
nam voor te onderzoeken of hy die plaats door een oorlogslift en verral-

zing zou konnen bemachtigen. De Engellche van die plaats kvvamerv

vaft dagelijks (Iroopen tot aan Edenburg toe , in een van welke

.

S 3 tocb-
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»Ef48, tochten , de Franfchen hen overvielen , vervolgden , en omtrent de

ix)0 van dezelve doodsloegen , nenaende noch wel lio, zelfs byna
binnen bun eigen werken , gevangen. Korts daaraan toogDeffie by

nacht uit , bemachtigde een van hun oude werken , en kwam zelfs tot

aan de Poorten toe ; ja de plaats was zeekerlijk verlooren geweeft, indien

zulks niet door een Franichen overlooper was verhindert geworden,

dewelke wel wift) indien hy gevangen wierd, wat zijn voorland zou
zijn, enftak derhalven de brand ineen üukgefchiits, het welke onr

der het dikfte van de Franichen treffende , een menigte van dezelve

doodej en de reft in zulk een onordere bracht , dat Deffie geraden vand

zijn aanflag te laten fteeken.

V Hy vertrok van daar , en verfterkte Lieth , Kei vï«Ike toen ter tijd

maar een (lecht Dorp was; maar hy behagen nemende in de gelegcnt».

heid van de plaats , verfterktexJie ; en door deze verfterking , en haar na-

tuurlijke fituatie, is ze daar na een van de beft bevolkte plaatzen van

Schotland geworden. Van hier meende hy wel te hebben voortge-

gaan , en Brougty Caftel te hebben vermeeftert , en Dundee vervolgens

te hebben hernomen , zijnde alstoen onder het gebied der EngcHchen;

maar hem wierd ordere gegeven , door de Koniriginne Regente een in-

val in Engeland te doen. Aldaar na eenige kleine ontmoetingen, inde

welke de Engelfchen te kort fchooten , kwamen de Schorren en de

Franfchen lot Newcafteel toe, en keerden zoo weder met buit beladen,

dewelke de Franichen onder malkander verdeelden, latende de Schot-

ten toekijken. Een Engelich Priefter onder andere was 'er gevangen,

vricfterr die dat ongeval van zijn Vaderland zoo kwalijk kondc verduwen, dat

hyzich zeiven ter aarden neder wierp, willende eeten noch drinken,

noch zoo veel als eens zijn oogen opilaan; maar bleef zoo leggen tot

hy dood was.

Dit zagen de Franfchen , die zelden hun ongemak zeer ter herten

nemen , met de grootfte verwondering en ver baafthcid ter wereld aan

,

niet konnende bedenken dat de lijdingen des gemoeds zooveel vermo-

gen over iemands geeft konden hebben, daar zyzoo weinig gevoelen

van hadden j maar ondertufTclien hadden de Engelfchen Inch-keith, een

Eiland in het Frith, ftcrkgemaakt, en 800 man daarin gelegt. Ze-

ventien dagen daarna bracht DeiSe, zijn oorlogs-troepen weder van

Leithaf, en veroverde die plaats wederom, na dat hy omtrent de 400
Engelfchen gedood , en de reft, ora zich over te geven, gedwongen
had.

Aldus eindigde dit Jaar, en met hetzelve Deffics macht inSchot-

land^p



iand , want dp^^nl^hPf^HM^^^.':- ^^. ^^ Gou vérneuf « , .laadden grcKvt'e j ^
.

g

klachtett g'edaao.tiyËr'hfinTi aan bet Hof van Vrankrijk, d&t nament-

Ii]k hy het vojk t<;>t:. zeer grooieonküften bracht, T^jivder veel noot-' i„^cha-^"^
zakelijkheid, invoegen hy laftiger ware, omtrent zijn vrienden als land.

21)0 vyanden-, E« zijn Jaatfte .onorder tot Edenburg aangericht,

bad aan de andere zijde de moedwil van zijn volk zoodanig vermeer-

dert, en daar tegen zoodanig een aflceer, by de,ingezetenen van hen n

gemaakt, dat ten ware een ander wierdgezonderïi om het gezag over

ben te voeren , die wat zachter met de lieden handelde, men vooreen

fwaren afval van het geheele Koninkrijk te vrezen had, want het zaad

van misnoegen , en verbittering tègens de Franlchen en hun dwinglan-

dy , was zoodanig gezait, dat ;elk hooift vöor hooft , van de Ingezete -

oen , den Raad en het bcftuk van hun Koningin te verzenden , verfoei-

de en veroordeelde^ en den Gouverneur, om dat hy het zelve had

toegedaan , als mede de Geeftelijkheid , die het zelve tot hun eigen

voordeel en einde had te wege gebracht, met de grootftc haatj ver-

volgde.
; fi: .;?^v '/'i

Monfr'. deThormcsdan wierdin Schotland gezonden omtè CoWï- Moniucia

manderen , en Monluc , Billchop van Valence , kwam met hem om ósn gezonden!

Raad tebeftieren, en om Cancelier van het Koninkrijk te zijn. Deze
was onlangs van zijn Ambaflade naar Conftantinopolen v/eder t'huis

gekomen, pijnde een van de wijfte mannen van zijn tijd> enaltoostot

ijialighcid , in hetftuk van Godsdienft genegen, het welke hem zom-
wijlen van Ketteryin vermoeden gebracht hadde. En inderdaad het

geheele beloop van zijn leven verklaarde hem te zijn , een van de groot-

fte mannen van zijn tijd; alleenzijn nauwe verbintenis aan de belangen

van de Koninginne Catharina deMedicis, vermindert vooreen groot

gedeelte, dit hoog Chara<Ster en merkteeken, het welke bet overige

vlan zijn levenaan hem gegeven hadde. Maar hy was op dien tijd noch
onbekent, en ftechtelijk voorgedragen in Schotland, alwaar die gcene,

die door hun verwantfchap met Vrankrijk voordeel zochten , zeer kwa-
lijk namen te zien , dat een Fransman hen toegezonden wierd, om de

aanzienlijkfte plaats in het Koninkrijk te komen bekleden. De Ko-
ninginne Moeder zelve ^ v/as vervaart voor hem, en'Sflzoo om nieuwe Maümic-

begintzelen van misnoegen te ontgaan, hy verliet Schotland enkeerde on'^^»se^'

weder naar Vrankrijk.

Aldus eindigde de Oorlog, tuffchen Engeland en Schotland voor dat

Jaar, met by na een gelijke vermenginge van goede enkwade gevol-

gen i van beide zijden. De Eng.elichen badden Hadiogtoun behou-

den 5
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iii-^* den , zijnde hcthoogfte voorwerp van de Oorlogshandelingen van dit

Jaargeweeftj maar zy hadden zeer fwarekoftcn geleden , dewijlzyaK
leenlijkverweerensgewijze hadden gegaan. Andere plaatzcn hadden**/

zeverlooren, en warenopZeeongcluckiggeweeft.

En het geenehctargftevan allen ware, zy hadden nu alle hun hoop
verloren van hcthouwelijk datze zoozeer betracht hadden, en waren
genoegzaam in een Oorlog metVrankrijk bedrait, de welke den Ko-

^ nink dreigde te bevallen , wanneer zijn zaken in een flechten ftaat zou«r

den zijn, door de verdeelingen ongenoegentheid van zijn volk, aan

de cene, en zijn door dezen Oorlog uitgeputte Schatten aan -de ande-

re zyde.

Zaken ran Öc Zaken vaTi Duitfland ftonden ook in dees tijd zecr jammerlijk : de
"DuytflaDd. Paus en de Keizer , bleven noch in hun difpuit, aangaande het verleg-

gen van het Concilie. Mendozi totRoma, en Valafco tot Bologna,

verklaarden in des Keizers naam , dat een Concilie, zijnde beroepen

uit zijn groote en lange betrachtinge , om DuitQand te verquicken , e«

hy zelfs in een Oorlog, tot voortzctiingevan het zelve zich ingewic-

kelt hebbende, ook een onderwerpinge van het Rijk, voor het zelve

te wege gebracht hebbende, nu op zulke flechte en frivole voorwen-

dingen , uit Duitfland weg genomen , en naar een eigen Stad van

den Paus overgebracht zou werden ; door het welke de Duitfchen zich

oordeelden van hun beloften , van zich een Concilie , dat in Duitfland

flond gehouden te worden , te zullen onderwerpen,ontllagen te zijn. Ea
hier omme protefteerdehy daar tegen, alseen onwettige vergaderinge

"^ zijnde, aan welk bcfluit hy zich niet wilde onderwerpen , en dat , in-

dien zy niet weder naar Trenten keerden , hy zou ^nder nemen de

Godsdienft elders te beftellen.

BcKcizr Maar de Paus, zijnde door de Franfchen aangemoedigt, was niet

p/us'mis" vreemt vanden Keizer eens in een nieuwen onlull met de Duytfchen
jioegt befteit t^ zlen , en zocht derhalven het Concilie tot Bologne te houden.

Hierop bcftelden de Keizer drie voorname Godsgeleerde: Julius

Flugius , Biflchop van Naumburg , Michaal Sidonius , en Iflebius

Agricola , «en bewerp van een Godsdienlt te maken. De twee eerfte

van deze drie, hadden altoos Pausgefmt gcweeft, en de laatfte was eer-

tijds een Protcilant , maarwierd gcoordcelt, nu van den Keizer om-
gekocht te zijn, op dat denaam van eenvande AugsburgfcheBclyde-

nis onderhen lieden, het geene zy zouden opftcllen, te beter ingang

mocht doenhebben. Zy teekenden aldc punótenvanden Godsdienlt

ineen bock op , het welke by den naam van Interim aldcrbeft hckeot i5

,

om
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-otn dat het maarftond plaatste grijpen, gedurende de tijd, dat'er een if^n
algemeen Concilie in Duitfland opgercgt wierd,

In dit Interim wierden al de poinélen van deRoomfche Godsdienfl:

voortgezet. Maarin de zaclitftc en zoetfte woorden, die men had kon-

•

•iien by brengen. Alleenlijk getroude mannen , mochten dierift doen

als Priefters, en de Communie zou gegeven worden , in beide de ge-

daanten ofSpeciën.

Zijnde dan dit boek zootoegeregt , wiert'er een Rijksdag tot Augs- Rijksd»»"

burg, tegensFcbruarybefchreven, alwaarhetecrfle werk was, Mau- ^"'^"S^-

ritiusin hetKeurvorftendom van Saxen te beveiligen. Het Jaar te vo-

ren was hy Keurvorft-verklaart-, door den Keizer rot Wittenberg, maar

nu wierd hetzelve tot volkomenthdd gebracht, met grote pompery

van plechtigheden , op den 2 4 van February , welke de geboorten dag

-van den Kcijüer was , al het welke de Vorft Johan Frederik aanzag met ^^^'- H*
iijn'gewöbne ftandvaftigheid des gemoeds : al hetgeene dathy zeidc, wo«K"ut-'^*

was j nu zegenpralen zy in die waardigheid , van dewelke zy my tegens vorft vaa

recht en billijkheid berooft.hebben , God gun hen, dat zy de zelve
***"*

vreedzaam, en geluckiglijk mogen beGtten , en dat zenoitvan my of

^'an mijn naarkomelingen , eenige hulp van noden hebben. En zonder

ceoig meerder belang daar omtr/cnt te toonen , begafhy zich tot zijn

Studiën , dewelke by nagantlchelijk wierden bcftecd, omtr-ent zijn oe-

feningen in de Heilige Schrift.

Zijnde dan het boek van het Interim vaardig, zand de Keurvorll van

Brandenburg, om Mariinus Bucerus, beide eengeleert en moderaal

Godsgeleerdc ; Bucer hebbende het zelve gelezen, zeide rond uit, dat

iiet niet anders was als enkel Papery , maar die alleenlijk een weinig ver-

momt was, waar over zich de Keurvorftzecr vergramde, want men
•haddehcm daar mede gepaait, en Bucerus niet zonder groot gevaar, ^
keerde weder naar Straatsburg. Opden "5 van M^rt wierd het boek opdcn

opdeRijksver^aderingvoorgeftclt, endeKeurvorft vanMentz, zon- ^^„'"^0?

,der eenige orderc, heeft in aller Vorftcn naam den Keizer daar voor be^ men.

dankt, hctwelkehy aannam als de toeftand van de gantfcjievergaderin- ^<»*'"^ ^5*

ge, en wilde derhalven daarna niemand hooren Ipreeken , die voort

-mocht komen, om het zelve te verhinderen, maar verkondigde het

üelve, als by de Rijksvcrgaderingtaegtüaan zijnde.

Tot Romaentot Bologna, wicrd het zelve t'eenemaal verworpen, ^oomfch*
4ils zijnde een rtouteoncierneminge van den Keizer, om -zich met zaken en onroom-

.van den Godsdienft te bemoeyen, en die zoodanig datze dilpenzeer- dafrover^

aden en vryheid gaven , omtrent het houwelijkendcr Prieflcrs, en .de misnoegt.

' M Deel. T . bedie-
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»y48. bedieninge van de Comminic in cwcc gedaanten ; waardoor ook
cenige van die Kerk, daar tegens gefchreven hebben. Endezaken
liepen zoo hoog, dat veel wijze lieden van die zydc, begoften te

vrezen, daf'ereen breuke, tuflchen d«n Keizer en hen lieden, zoo
wijd mocht komen te gapen , dateer geen lallen aan en ware , eer zy

het gewaar wierden. Want het was hen niet vcrgeeten , datdcftijf-

koppigheid van den Paus, hen Engeland had doen verliepen, enal-

200 vreesden zy nu niet weinig, tlat hen den Keizer ook mochte ko-

men te ontvallen.

Maar ofwel de Paus ten hoogfte vergramt ware-, over den toeftand

^ van deze twee byzonderheden^ de Proteftanten dachten , dat zy veel

meerder reden hadden, van mishagen daar in te fcheppen, nade-

maalhet zelve in alle andere poinöcn van gcfchil hen tegens was:

om deze oorzaak ondernamen ook veelevan die zijde, orfi daar te-

gens te fchrijvcn. Maar de Keizer was nu zoo hoog opgetoogen door

dit goet gevolg , dat hy bcflootdaar mede glad door te gaan, ach-

tende weinig , wat de een ofde andere party daar tegens mocht fchrij-

vcn en vryven. , ; .

De nieuwe Keurvorft van Saxen begafzich weder naar hui?, en

êonsBi- droeg het zelve zijne Onderdanen voor. Maar zy weigerden het

büoth.Tit, zelve aan te nemen 5 en zeiden (gelijk de-Ridder Philips Hobbcy 5

als toen Gezant wegens Engeland, aan het Hot van den Keizer over

gefchreven heeft) dat zy verzcckcring oïidcr des Keizers hand en

zegel hadden, dat hy zich met zaken, denGbdsdirnfl aawgaande,

niette bemoeycn haddc: maar dat hem allecnig toeftorid de zaken
,

lietgemeene beft aangaande, te hci ftellen , en dat, indien hun VorfV,

hen in die zaakniet geliefde voorteftaan , zy een ander zouden zoe-

ken, dewelke hen voor alle verdruckinge behoeden en beichutten

zoude willen. Tot aannemingc van het zelve, wicrd een aanma-

ninge tot A ugsburg gelezen , maar aldaar wierd het ook verworpen,

Verfcheidene Steden zonden hun verzoek-fchriften aan den Keizer

,

hem biddende hun gewiflen geen geweld aan te doen, maargeenvan
allen was van die nature van die van Lindau , een kleine plaats by

Conftants, welke inde voorgaanden Oorlog zich voor den Keizer

hadde verklaart, zy gaven tot bericht , dat zytot het Interim niet

konden verftaan, zonder hun eeuwige verdoemenis te incurrercnj

maar om hun onderdanigheid in alle andere dingen tetoonen, wil-

denze niet hunne poorten fluiten , noch eenigen tegenftandtoonen ,

tegen iets dat by zoude aanvangen , al ware het ookom hun Stad te
'

plondc-
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plondcren en te verwoeften. Dit vertoünde genoeg aan den Keyfer iSA^-

en zijnen Raad, hoe zwaar een zaake het zijn wilde de, Conicientiert

der Duytfelien, onder de knie te krijgen, >v,.i^.')"-

Maar zijn Cancelier GranvclIedro«f; hem totdcaldcruiterfte be-

Tadingen , en om een voorbeeld van die Stad te maken, die zoo opent-

lijk enrondelijk zijn beveelen had geweigert te gehoorzamen, ech-

ter had hy weinig hoops, om krachtiglijk op deze, die in hun vry-

domftofiden , te konncn uit werken, daar hy zoo weinig zelfs op

z\in gevangen , dtn Hertog van Saxen , konde te wege brengen

;

want hy had getracht, met groote pogingen en aanbiexlingen , hem
te bewegen , om dat aan te nemen ; maar alles was vergeefs ; want

hyzeide geduriglijk tegen zijn bewaarders, dat zijn perzoon onder

de macht van zijn Keizerlijke Majefteitftond 4 maar zijn Confcientic

hoorde hem zelve toe, en was zijn eigen, en hy wilde in geendcr-

hande wijze van de Augsburgfche belijdenis afwijken.

Opdeze verklaringe wierd hy ftrengelijk gehandelt; zijnCapel-

laan wierd hem afgenomen, met meeft zijne Dienaren; maar hy
bleef echter gedurig onbeweeglijk , en zoo vrolijk en wel te vfè.-^

^Qn , als rn zijn befte voorfpoed.

De Lutherfche Godsgeleerden kwamen tot een groot difpuithoe

verre zy hetzelfde hadden aan te nemen , of zich daar na te voegen.

Melanchton oordeelde dat de Ceremoniën vanhetPaufdom moch-
ten gebruikt werden , dewijl zy van nature onverfchillendc waren.

Andere, als Amftorphius Illiricus,met het grootfte gedeelte derLu-
therianen , oordeelden dat het aannemen der plechtigheden, den weg
voor al de dwalingen van het Pausdom zoude banen, en ofdezelve
al van hun nature onverfchillcnde waren, lieten zj^ echter zoodanig
re zijn, wanneer zy, als zaken daar de zaligheid aan hing, opge-
drongen wierden. Maar de Keizer ging daar rouwclijk door, en ver-

fcheidenc Godtsgeleerden wierden weg gejaagt, van de welke zich

-ibmmige in Duitflahd verborgen hielden j andere jzich naar Switzer-

land, cn-fómmige ziehrnaar Engeland begavqil '

';

"Wanneen de tijdlnge va:n de veranderingen i' tlii» hier wierden ge-
maakt , over de Zee gdcomcn was, en na dat Petrus Martyr by Kran-
mer geraaktwas, en daar over wijdloopig aan zijn vrienden gefchre-
ven hadde. Calvinus enEucerus begollen^ te oordjeelen, dat de Re-
iormatieinDuitflandby^na onderde 'i^petenlagy b'cgof^en.cnedéhiin •

oog-naar Engeland: tewenden. ''\-/' ^
'

'.
'

"-^ ^''
i "V-''^' '•^ ''•, '

.

'

Calvintis fchreef aan den Proteétar^Vait dc^ t<?V '0'£i:ótó j^ "^cm
'

Tl aasf
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1^48 aanmoedigende, dapperlijk, niet tcgenftaande de Oorlogen, aüftr

Cïlvinis
te gaan , gelijk Ezekias in zijn Reformatie had gedaan. Hy beklaagT

fchrij*taan de zich over de driftigheid vanzommige die het Euangelie beleden ,

joi?^™'"' maar voor al dat hy hoorde dat weinig levende Zcrmocnen in Enge-
land gepredikt wierden , en dat de Predikershun zaken maar flauw-

lijk voor fielden. Hy vand een befteld Formulier van gebeden zeep

goed , by het welige de algemecne roeRcmmingc van dé Kerk, tg

klaarder Week ; maar hy ried een volkomender reformatie aian. Hy
beflraftede gebeden voorde dooden, het gebruik vandeGhrifmé,
óflaatfte zalvingc , nadcmaal zy nergens inde Schrifturfe'gebodea

•waren, Hy had gehoort dat de reden , waarom zy niet verde-r gingen,

was, dat de tijden zulks noch niet konden verdragen./ 'Maar zulks

ware het werk des Hccreri op PoJitijke gronden doen , deWelkehóc-
wel, zyin andere dingen m'cI plaats behoorden te grijpen, echter i<i

hetftuk eter zaligheid der zielen niet moften gevolgt worden. Maat-

boveiv alle dingen beklaagde hy zich, overdegroote goddclooshe-

den engebreekcn , die zoo gemeen in£.ngelandwar^n, als dronken'

drinken , vloeken en fwceren , en onkuisheden , en bad hem «n-
fliglijk, dat naar die dingen nauw mocht gezien werden.

Encerps Martinus Buccrus heeft ook een difcours van Gongratulatie, orer

gens cVid^^
^"^ veranderingen in Engeland gefchreven , het welke door den broe-

Bzt. der van Sir Philips Hobbey in het EngelfJch vertaalt is. In dat zei ve^

beantwoord hy het boek, dat Gardinertcgens hem gefchreven had-

dc f het welke hy voorheen had ultgeflelt te doen , om dat de Konihk
Hendrik begeert hadde, dat zulks niet gefchieden zou, voor dat de

Engelfche en de Duitfche , omtrent de zaken van de Religie, met
malkander gehandelt hadden. DatBoekzagvoornaméntlijkophet
Houwelijk derGceflelijken. Bucerus toonde uit verfcheidene Va-
ders, dat de zelve hadden geoordeelt, dat een ieder de gave van^

onthoudinge niet hadde , dewelke Gardiner dreef dat ieder een kon-

de hebben die wilde. Hy beflrafte de openbare ontucht van deRoom-
fche Geeftelijkheid, dewelke zijnde zeer gellek tegens het Houwer-

lijk,, welke Gods inflellinge is, zoogemackelijkoverflaptendcon-

zuiverhcden , die dit verbodt onder hen veroorzaakte.

In het byzonder haalde hy Gardiner over, dat hy zijn inkomen -

oit de Hoeren trok. Beftrafte hem ook over zijn groote flaat en
pompeusheid van leven, hemtooncnde hoe onbetamelijk het ware
voor een Kerkelijk perzoon, in AmbafTaden gezonden te worden;,

cn dat de Oudvadcr Arabrofius^ zijnde gezonden om vrede te ma»-
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Ifen, echter zich des gefchaamt hadde , achtende het zelve het Prie- '5'4^'

fterdom onbetamelijk te zijn.

Zijnde Fagius en hy, beideter oorzaak van het Interim, genood-
zaakt Duitsland te verlaten „ heeft K-ranmer hen in Engeland gcno-
digt, en hen naar CamKridge gezonden, gelijk hy Petrus Martyr

naar Oxford gezonden had. Maar Fagius deEngelfchc locht nkt
vel koni;|eo^e .verdragen , ftierf korts daar na , 5£ijndc een Man ^ die

in de Or^jaaTffiug:, talen zeer geleertr CO een goed uitlegger van de

Schrifcurc w^s

Zijnde dan alz.00 de ftand der zaken,zoo buiten als binnen 's lands,. zitten via

\vierd inEngeUnd een zitting van het Parlement op den 24. van No- m^t!
vcmber (tot welken dag het voorheen van den 15. Odober, ter

oorzaak van de fterfte tot Londen, was geprerogeert) aangevan-

gen. Dee^rfteBil, of A<fle, die ten einde gebracht wierd, was die

van het Houwelijken der Priefters. Zy wierd in het Huis der Ge-
meente gebracht op den 3. van Decembcr> voor de twcedemaal ge-

lezen op den 5. en voor de derde maal op den <J. Maar deze Bil

alleenlijk inhoudende datgetroude mannen hetPriefterfchapmoch--

ten bedienen, zoo wierd noch een nieuwe a(^eingeflelt, datbehal--

vcnde voorige beftellinge, de Prieflers mochten trouwen. Deze
wierd voor de ccrfte maal gelezen op den 7. voorde tweede maal op-

den 10. en voor de darde maal gelezen , en volkomentlijk bedifpu-

teert op den 11, en vaftgeftelt op den 11. en naar het Opperhuis
gezonden op den 13. van December. Maar in dat Hui&bleefzezoo
langvaftj als zy vaardig in het Lagerhuis afgedaan was geweeft. Ze
fcleef opde tafel leggen tot den p.February. Toen wierdze voor
dcce^flemaal geleezen, en op den 11, voorde tweede maal. En-
op den \6. wierdzcde Bifïchoppen van Ely en Weftmunf^er, de Heer Een adc
Opper-rechtcr, en de Attornei Generaal in handen geftelr, en op vanh«

den 19. yan February- wierdze toegtftaan. De BifTchoppen van pScftcxejif"^

Londen, Durefmc, Norwich , Carlifle, Hereford , Worcefter ,-

Briftol , Chi^hefler , enEandat, beneffens.de Lor<l$ Morley , Dac-
res> Windfor en "Wharton

f.
waren diegeene die daar tegen waren ;

ó>Qs Konings toeftemmingc kwam daar by,en zoo wierdfe een wet ge-

„ maakt : de Inleiding tot de zelve ftek voor , dat het beter ware voor
„Priefters en andere Kerkkendienaars ^ kuiflelijk en buiten het

„ Houweiijk te leven i opdatfemet meerder betrachtinge den dienft

„ van het Euangelium mogten beyveren , en te minder door tijdelijke

n-zorgenagetrockpn worden j zo dat het ten hoogften te wenften waa-
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>,re, dat zy van zich Zelven zich koften onthouden. Maar groote vui-

>,ligheid van leven, neftens andere onbetamelijkheden warende wet,

„die de Kuisheid aanraad, en het hoiiwelijk verbied, gevolgt, zoo

„ dat het beter ware , dat hen toegelaten wierd te trouwen , als zoo zeer

„ingetoomtte zijn. Daaromme alle wetten en regulen, die tegens de

,> zelve gemaakt waren , aUzijndegemaaktuit menfchelijk gezag en au-

„thoriteit, wierden wederroepen. Zoodatalle geeftelijkepsrzoonen^

„van watordereoftrap zy ook souden mogen zijn, wettiglijk mochten

53 trouwen, mits trouwende volgens de inftellinge en ordonnantie van

„de Kerk. Maar een provizo wierd daarby gevoegc, dat, nademaal

„ veeleechtfcheidingc van Priefters, op de zes Artykelen waren aange-

„ftelt , en dat de vrouwen daar op weder mochten zijn getrouwt,

5, al deze echtfcheidingen met hun gevolgen , zouden geconfirmeert

,j en beveftigt blijven. Daar is noit wet met meer regen- cti opfpraak

.Kchts.
' "^

in dit Koninkrijk oyt gepaffeert als dezcj en derhalven mag de lezer

een wijdlopiger bericht daar omtrent verwachten.

De ongehoulijkten ftaat van de Geeftclijkheid , had 200 veel dat voor

haar zou konncn gezegt worden, als zijnde een flag van leven, dat

meer van wereltfche bekommernijQTen, en welluften ontlaft is , dat de

Reformeerders, als een geduerig verwijd naar gegeven wierd, datzy

hun luften niet konden bedwingen, en daarom andere inwickelden in

een leven, dat zoo veel huislijke zorgen, en veel andere afleidingen met
zichfleepte. Dit was een tegen werping^, die zoo lichtelijk te begrij-

pen was , dat het volk noch meer tegens het houwelijken der Prie-

fters zou ingenomen zijn geweeft , indien het niet te goede ervarent-

heid van de ontucht der Papen had gehad , dewelke zijnde ongehouwe-

lijktjZoo veel beddens befmet, en zoo veel Dochtersgefchonden hadden^

voornamentlijk in die huizen , in de welke zy vryen toegang hadden , en

dat al meeft onder het kleed van Biegt en Heiligheid.

Dit was de oorzaak, datzy zoo zeer raet die roem van Kuisheid niet

ingenomen waren (ziende zoo klaar en duydelijlc, hoe verre zy daar van

daan waren) als zy anders wel zouden geweeft hebben omtrent een

zoo zoetluidende zaak. Maar aan de andere kant was'ergecn daar de

Reformeerders meer opftcht voor hadden gehad.

iA^ebcw^^'^*
Twee dingen warender op de welke het gantfchegefchil draaide. De

scBvoor eene was de verbintenis, die het Priefterfchap met zich bracht, van
X houwch)

. ongetrouwt te leven ; deandere was , de band onder de welke zy moch-
tenleggen, door eenige beloften die zy mochten gedaan hebben. Aan-
_gaandé het eerfte merkfen zy aan , dat God hebbende een flag van men-

'. - ichfia
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I<:hen btftelt , ovn Priefters onderMdyzes wet te zijn , offerende Soen- ^ 5 4^,

offer voor Se zonden der Joden -, hen niet alleen het houwelijlc niet

had verboden, maar veel eer een noodwendigheid daar van gemaakt

hadde, omdatdie bedieningeerflijlcwas, zoo dat het Priefterdom niet

ondraagzaara vanden hou weiijken ftaat wai-c. In het Nieuwe Tefta-

ment was hetepn van de qualificatienen vereifchen, van eenBiffchop

en opziender eener- vrouwen man re zijn, hun huis in goede ordening

te houden, en hun kinderen wel op te brengerr^ Petrus en de andere

Apoftelen waren getrouwt, en men gelooft het zelve vanPaulus ook.

Aquila was zeekerlijkde man van Prilcilla, en voerde haar met hem.

Onzen Zaligmaker fpreekende van het behulp van den ongehouwden
ftaat, tot het Koninkrijk der Hemelen, raad die ieder {lag van men-
'fchenaan,- w^nncerzy die konnen dragen 3 enPauluszegt : Dat ieder

man zj^n eigen vrouwe hehbe ; het is heter te trouti^en als te branden. En
het hotiwelijk is eerzaam tn alle. En bet verbieden van het houwelijk is

'by hem geacht als een merkteekenvanden afval der laatfte tyden, zoo

dat de zaak wegens de Schrift , klaar genoeg fcheen.

In de cerlle eeuwen, hebben Saturninus, Bafilides, Montanus, UytdeV:;

Novatus, en de Eucratiten , den houwelijken ftaat verwezen , als
^"^'

een ftaat van meervryheid, als een Chriften betaamt. Tegens deze

is dezelve ftaar beveftigt , door de primitive Vaders, en de wettigheid

van het houwelijk, voor alle Chriftenen zónder onderfcheid verzee»

kert. En deze dewelke in de Heilige ordtre komende, zijn vrouwe
verliet, wierden volgens de Apoftolijke Canons en regulen , ftredge-

lijk veroordeelt, gelijk mede by bet Concilie van Gangra, indéflaan-

>ang van de vierde, endat vanTruUoinde vyfdceeuwe.

Verfeheidenegroote Biffchoppen indien tijd, hadden hunne vrou-

wen en kinderen byde zelve, als namentlijkde Vaders van Naziari-

zenus en Bafilius. En Hilarius van Poiftiers , wanneer hy nu z'eér

"oud Zijnde, naar Phrygia gebannen was, fchrijvendc aan zijn eigen

Dochter Abra, bclaft haar, haar Moeder te vragen de uitlegging dfer

dingen, dewelke zy , ter oorzaak van haar jonkheid niet konde vér-

ftaan of begrijpen. Uit het welke blijkt dat zijn Dochter als toen zeer

jong moft zijn gev/eeft, en by gevolge hem geboren , terwijl hy Bif-

iêhop was geweeft.

Zijadein het Concitievan Nicea voorgeftelt, dat dcgeeftelijkcpsr-

soonen zouden verbonden werden, buiten den echt te leven • zoo heeft

Paphraitius, hoewel zeltongetrouwt zijnde, het zelfde als een onre-

delijk
J ok tegen gelprooken» En Heliodorus , Biflehop van Trica , de

Schrij--
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xs^B* Schrijver van de ecrfte van deze minne fabule» , die men nu Romance»

noemt, lijnde in vermoeden van al te veel dartelheid, en verbonden

om zich zeiven van deze belaftinge te.zuivcren, ftelde ecrftvoor, dat

geeftelijke perzonen ongetrouwrzoudca blijven , dewelke (zegt de Hi-

ftorie) daar te vooren niet toe vermaarde Biffchoppen, als het hen goed

dacht, leefden methunne vrouwen in echt. De Vaders van dien tijd ,

hebben het ong( écht leven zeer hoog geacht, en even-wel hebben zy

alle geoordcelt , dat een man eens getrouwt , een BifTchop kende zijn ,

hoewel zijn vrouw noch in het leven ware, maar dat ftondenzy niet

toe aan een die tweemaal was getrouwt geweeft; maar hier omtrent

,maaktenze. een onderfchcid, dat indien een man eens wasgctrouwt ge-

weeft voor zijn Doop , en eens na zijn,Doop, dezelve zou vcrftaan

en gehouden worden als maar eens getrouwt zijnde geweeft. Zoo dat

Jeronimus , dichevig genoeg, tegens de tweede Houwelijken heeft ge-

Ichreven, echter zegt tegens Oceanus , dat de Biflchoppen van zijn

tijd, dewelke maar,eens^etrouwt waren gewecil^, jn dien zin niet kotv«

den begreepen worden, en dattermeer van de zoodanige geteltwicr-

den, als^rinhctCpncilie van Arminium.wareageweeft, in het wel-

ke men tot Sootoegetelt heeft.

Het is waar datze in die eeuwe begonnen hebben Canons of regels te

maken tegens het Houwelijk, van deze die in den Geeftelijken ftaat

waren, voornaraentlijkin deiRoomfche.en Africaanfche Kerken^

maar dit waren alleenlijk pozitive en veranderlijke wetten van de Kerkj

en het dikmaals verhalen van deze Canons, toont genoegzaam , datze

ook aldaar niet in het algemeen niet gehoorzaamt wierden.

Van Synefius lezen wy^ dat wanneer hy totPrieftergcordonnccrt

was, hy verklaarde , dat hy niet heimelijk met zijn Vrouw wilde le-

ven , gelijjk zommige deden , maar dathy opentlijk met en by haar

wilde wooncn, en wenfchte veele, kinderen by, haar te mogen teeleo.

IndeOoilcrfche Kerkcn.zijn alde Geeftelijken, onder de Biflchoppe- -j

lijke ordere ,
gemeenlijk getrouwt , eerze ingeftcit en gcordonneert

werden , en leven daar na met hunne Vrouwen , en teelcn kinderen by

dezelve, zonder eenigezoort van verhinderinge.

In de Weftcrfcbe.Kcrk , heeft men omtrent getrouwde geeftelijken,

menigmaal bcftcllingen gedaan , in verfcheidene Spaanfchc en Franfche

Synoden, en de vrouwen vanBiflchops en. Priefters wierden genoemt
Epifcopae en Presbyterac, Biflchoppinnen en Priefterinnen j in Ket

,meefle der Stoelkcrken van Engeland , waren de geeftelijkc getrouwt

^cii tijden van de Saxen i maar gelijk in het ctrfte deel getooni is, om
(jlltze
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datzehun vrouwen niet wilden verlaten, wierden zy afgezet, niet uit 1548»

bun Heilige ofgewyde ordere , maar van hun Biffchoppelijkc ftoelen t

dieze bekleden, die weder aan de Monniken gegeven wierden.

Wanneer de Paus Nicolaus , in dep. eeuwede echteloosheid van de

geefteiijkheid zeer aandrong, wierdgrooteoppofuieen tegenftanddaar

regens gemaakt, voornamentlijk by Hulderik, Biffchop van Augs-
burg, die voor een Heilig gehouden wierd, niet tegenilaande deze

zijne tegenftribbelinge»

Rcftitutus Biffchop van Londen , leefde opentlijk met zijn vrouw ^

ook wasde ongehouden ftaat dePriefters nietgcneralijk opgelegt, tot

aapde tydenvanden PausGregorius dey. indeelfde Eeuw, dewelke

trachtende de geeftelijkheid t'eeneniaal van liem te doen afhangen, en

zoo van de belangen van andere Princen én Vorfien, in welkers hcer-

fchappy zy lecWen , afte zonderen , aanmerkte, dat wanneer zy vrou-

wen en kinderen hebben , zy verpant zijn aan de plaats daarze wonen

,

en dat wanneer zy van deze lad en omflag vry waren , dan hun perzoo-

nenals gcheiligten toegewijd zouden zijn, waar door hen niets kon-
de verhinderen, alles te doen in gehoorzaamheid van den Paus, dat

van hen begeert wierd , zelfs met zich tegens hun eigelte Vorften te

ftellen.

De Schrijvers in dezes Gregorius den 7. tijden, noemden dittoen een

nieuwigheid tegens de meninge van de heilige Vaders, en een werk van

groote voorbaarigheid en lofheid in hem, degetrouwdePriefters, al-

zoöteverftooten : Lanfranc, OpperbifïchopvanK4nterbury, leide

deGeeftelijkeop de dorpen de onegt niet op, maar alleenlijk 'dczey de-

welke inde Steden woonden, en op prebenden leefden. Maar Anfei-

raus bracht het verder, en leide voirtrektelijk al deCeeftelijkheitdeon-

echtop^ echter beklaagt wyzigzeer, datSodomy als toen fcergcmeen
begofl te werden, ja genoegzaam publijk wierd ; het welk^ mede de

klacht van Petrus Damianus Was, ten tijde van Gregorius voornoemt.
Barnardüs zegt dat die zonde zeer gemeen was, onderde Bifldioppen

van zijn tijd, en dat dit met veel andere vervloekingen, de natuurlijke

uitwerkinge van het verboden houwelijk was..
^ .

Dit vefoorzaakte den Abt Panormitaan wenfchën , dat het in de

vryheid der rnenichen mocht gelaten werden , te houwelijken wanneer
,zy wilden. EnPiusdelI. zeide, daar mochten wel goede redenen ge-

weeft zijn ^ om de Geeftelijkheid de onecht op te leggen j maargeloot- -

de datternoch beter en krachtiger waren, om dezelve. hét Houwelijk
toe telaten; echter zedertdatdeze wetten zijn gemaakt geWeeOj kreeg

II. bcel. V Pe-
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I S/fS. Petrarcha een licentie , oftoelaiinge , om te mogen trouwen , fcehöuK-

dende echter xijn ampt. '
•

-J^''- ""J^^

Bonifacius, Eerftbiflchop van Kanterbury, RijckartjBiiTchopvan

Chichefter, enGeotrey, Biffchop vanEly , worden gezegt hun ei-

gene Vrouwen gehad te hebben ; en hoewel na deze ordre zoo veel door

de Priefters daar na niet getracht wierd , evenwel , indien'er iets was in

het Priefterdom , het geen volgens Godts wet hen het Houwehjk vcr-

bpod, zoo was hefalzoo onwettig voor hen, te volharden in hun voo-

rige H'ouwelijken , als een nieu aan te gaan.

Beioftenen Eeuiffe Weinige Voorbeelden , wierden ook verzamelt uit de Kerke-AA O D •'

nen daa^r te-
lijkc Hlftorien van Biflchoppen en Priefters , die nadiegegevene Ordon-

gens worden nantie ttouwcnde : maar gelijk dezelve weinige geweeft zijn, zoo was'

'er ook reden genoeg die te bedifputeeren. Aangaande de zaak in het ge-

heel; het was dan klaarblijkelijk/ dat de onecht der GeelMijken, van^

geen Goddelijke wet afvloeide^, nog ook zelfs van eenige generale , ofal-

gemeene wet van deKcrkafhing, maar dat integendeel huiihouwelijk

methun vrouwen, voor veeleeeuweii aangenomen was geweeft.

Wat nu aangaat gedaane belofte, overdezelve vielen veel debatten,

hoe verre die in zulk een geval konden verbinden. Het (chijnt een groote

zonde te zijn, zulks iemand op te leggen, wanneer zy nog jong zijn,

en hun eigene geftaltenis niet wel kennen. Ook was het in niemands

macht dezelve naar te komen. Want zijnde de gaven van onthoudin-

ge geen van de zodanige , dewelke door God belooft worden , aan al die

i geene die hem daaromme bidden, gelijk het ook niet in 'smenfchen

macht beftond , zonder de uiterfte geftrengheit over zig zelveii , zijn ei-

gene gefteltenis van lichaam te beftieren, zoo hadhy ook geen reden te

verwachten, dat God daar juift toe zou willen werken, daar hy een an-

dere hulpmiddel voor zulk een geval hadde beftelt.

Behalven dat de belofte door Geeftelijke Perfoonen gedaan,volgens de

plegtighcden van het Rooms Pontificaal, verband hen tot geen egteloos

leven. De woorden luiden aldus : wilt gy volgen kuisheid en matigheid ?

waar op de onder Diacon antwoort : Ik wil. By kuisheit moft niet wor-
den verftaan , een geheele onthoudingc van alle , maar alleenlijk van alle

onwettige omhelzingen , nademaal een man kuifchelijk kan leven , zelfs

in de ftaat van een zijn hou weiijk, zoo wel als daar buiten. Maarwat
daar ook in mogt zijn geweeft , deEngelfcheGeeftelijkheit ging zulks

niet aan; want diergelijkerrageen antwoord wierd in de Formulieren

v<in hun Ordinantie niet gedaan, zoo waren zy dan door geen belofte van

iitt houwcIijU uitgellooten , en tot vorder voortzettinge daar van , niet«
'

•

' ' wa2
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wasbKjkelijker, als dat defe wst veel onfuiverheden in de Kerk had ge-
*

'bracht , en dat deze , die dezelve het meeft© hadden aangedrongen , b)i-

2onderiijk wegens deze gebreeken gebrantmerkt waren. Geen Prins
is in de EngellchegefchriFtcn van meerder ontucht befaamt, als Edgar,
die dezelve het mecfte aangedrongen heeft.

De Pauzelijke Gezant, die ten tijden van Hendrik de tweede, dat

Hirenge befluit had doorgedrongen , die al de getrouwde Geeftelijken uit

hunampten en levens middelen zette i wierd gevonden de eerfte nacht
daar aan ( tot roem van de echteloosheid ) met een Hoer in zijn bedde.

Over deze zaak, wierden veele en wel onbetamelijke gefchiedeniffen op-
.gehaalt, voornamentlijk by Balxus, wel een gcleert man, maar die

«chtermetdiegematigtheid en befcheidentheid , die «en Godsgeleerde
mocht betamen , niet gefchreven heeft.

Hygaderdc al de ontuchtige Hiftorytjes op die men tot dien einde

zou hebben konnen vinden, en menigte van vervloekelijke dingen, toen
in de Kloofters gevonden , waren als toen verlch in ieders gcheug-
nifle; men had ook waargenomen, dat de ongetrouwde Geeftelijkheid,

zoo fterk loerden op de rijlènde huifen , en trachten naar het verrijken

van hunne neven en bloedverwanten , en zomwylen van hun baftaar-

den en Hoerekinderen (getuige de toen tegenwoordige Paus Paulus de
5

en niet lang voor hemdePaus Alexanderdevi.) zoodat dcgetrouwde
gecftelijkheit , tot geen grooter gierigheid konde verzocht worden , als

men indeongeëchte gewaar v/ierd.

'En wat belangt de afleidinge door huiflijke zaaken , de Geefte-

lijkheid had zig zelve al voorheen overgegeven tot zulk een wereltlij-

kc wij fe van leven, dat het zelve niet hoogerlchcen te konnen komen :

Maar byaldien de getrouwde Geeftelijken zig mochten komen teftel-

'ien toteenonbetamelijker wijze tot onderhouding van hunkinderen,
om hen te brengen tot de ketteren , ofeenige gelegentheden, en zy daar

door de behoorlijke gaftvryheid quamen te waarloofcn, en tot gierig-

Jieit te vervallen jCn tot gelegentheden en ampten te bekuipen,zulks kon-
de gerechtelijk door nieuwe wetten, of eerder door vernieuwing van
de oude en voorige Canons, (volgens de welke den Geeftelijken gelaft

wierden met debetrachtinge de goederen der Kerke, tot publijke.ein-

den en intentien, zonder de Kerkelijke goederen tot hun byzonder ge-
bruik te begeercn , nog die hun kiuderen ofvrienden natewillcn laten)

'voorgekomen werden.

Aldas wierd deze zaake verhandelt in verlcheidene boeken entrac-
taten

, die daar ovcrgefchreven wierden , voornam£ntlijk by Poinet

V 2 eo
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1548. en Parker , de eene daar na Biflchop van \*C'inchefl:er , en de andet^

Opperbiflchop van Kanterbury. Gelijk ook byBalaeus, Biflchop van

Ofifory , en veel andere. Dr. Rudley , Dr. Taylor ( naderhand Biflchop

van Linkoln) Dr. BenfonenDr. Redmayn, toonden zich daarftouter

in, als veeleanderej zijndelieden, die beflooten hadden nooit te trou-

wen , en het evenwel noodig achteden, en daar voor met allen yvcr

fprakcn en beweerden (volgens het patroon datze vanPaphnutiushad-

dten) dat alles behoorde aandevrye keuze in deze zaak gelaten te wor-

den.

De redenkaveling hier over wterd in de byeenkomft gebracht, al-

waar het gezach van Dr. Redmayn een groote wegging. Hy was een

man van groote geleerdheid en oprechtigheid , en van des te grooter

achtinge en gewicht , om dat hy in alles met de Reformateurs niet over

eèn kwam
i
maar zijnde toen ter tijd onpaflelijk, zoo wierd zijn goed-

vinden onderzijn h^nd ingefchrift ingele^^ert. Het welke indeVer-
Zict onze zamclingen kan gevonden werden j zijnde uit het Originaal getrokken.
Verzame-

f-j^j. ,;y.jg aldus in fübfl:antie : („) dat hoewel de Schrifture den Priefters
Awg No.n^o.

^^ vermaant om kuiflijk te leven , en buiten de zorgen en bekomraernif-

„ zen des werelds, zoo waren echter de wetten en regulen, die het

,,Houwelijk verbieden, niet anders als Canons en ïnfl:ellingèn van de

„Kerke, niet gegrond op Godes Woord: en derhalvcn dacht hem

,

,j dat een man, die eens getrouwt was, een Priefl:er mocht zijn, Hy
3, haddc ook niet gevonden, dat de Priefters in de Kerk van Engeland-,

jjcenige beloften tegens het Houwelijk gemaakt hadden, en daarom

„oordeelde hy , dat de Konink, en de hooge Bevelhebbers van de Ker-

„ke, deze laft van gedurige onthoudinge, wel vermochten af re ne-

5, men, entoefl:aan, dat de zulke , die zich niet konden onthouden,

„ wel eens mochten trouwen , zonder daaromme van hun Kerkelijke

„ bedieninge verftooten te werden.

Het wierd ook by veele in beide de Huizen tegengcfprooken , maar

wierd ten laat ft:en by meerderheid vanftemmen, doorgedrongen. Al

deze dingen verzamelde ik uit het geene dat daar van gedrukt is j want

ik hcbbe geen overgelatenc dingen daar van gezien, noch ook vanee-

nige andere byeenkomftien , die naderhand in dit Rijk gehouden zijn,

zijnde de Regifters daar van door den brand van Londen vernietigd.

Deze a6le fchijnt eerder een toelatinge , of door de vingeren zien ,

tezijn, voor de Geefteiijken, om te trouwen, als een direÖe toeftanJ
en ordere daar omtrent. En alzoo blijven devyanden van dien ftaat

yanlsvcn, als noch inftand om de getrouwde Geefteiijken geduriglijk

ver-
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"Terwi jd toe te brengen. En dit wierd zeer gefterkt door veelonbeta- 15+S.

raelijke Houwelijkcn, en andere licht vaardigheden van eenigePrieflers

:

maar deze dingen baanden den weg tot een volkomender A<5te, deze zaak

aangaande, ontrent drie jaren daarna opgeftelt.

De naafte A^te , die in het Parlement verhandelt en gepaf- Een?Ae3ai

feert wierd, was omtrent den publijkendienftt welke zaak in het Huis S'^niie de

der Gemeente wierd voortgebracht op den 9. van December, enden '
'"^^

volgenden dag naar het Hoogerhuis gezonden. Zy lag daar lange, en

wierd niet toegedaan voor den 15. January. De Grave van Derby

,

deBiffchoppen van Londen, Durefme, NorwichjCarliile, Hereford,

Worchefter , Weflmunfter, en Chichefter, en de Lords Dacres en

Windzor, daar tegens protefterendc. De inleidinge vandeaéte be-

helft, („) dat daar verkheidene Formulieren vanden dienft zijn-ge-

j, weeft , en cfattcrvoor eenigen tijd ,
groot verfchilinde bedieninge

,, van de Sacramenten , en andere gedeelten van den Goddeiijken dienft,

„ en dat de aldcrkrachtigfte pogi ngen niet konde ftuiren de neiginge van

„ veele, om van de voorgaande gewoonten at te wijken, dewelke de

„Konink niet hadde geftraft , oordeclende zulks uit een goeden yver

„voort te komen; maar dat daar konde werden gevonden eenunifor-

„ me en eensmatige weg over het geheele Koningrijk. De Konink dan,

5, met goedvinden vanden Heer Prote61:or en zijn Raad, hadden gelaft

„ den Eerftbiftchop van Kanterbury , en anderegeleerde en belchdde-

„ ne Biffchoppen en Godsgeleerde, om eenordere van den Heiligen

j, dienft te bewcrpen , met achtneminge , op de zuivere Godsdienft , de-

3, welke Chriftus heeft geleert inde H. Schrifture , en op het gebruik

„ van de primitive Kerk , omtrent het welke zy met hulp van den Hei-

„ligen Geeft, meteen volkomene overeenfteniminge, tot befluir waren
„gekomen, waarover het Parlement, hebbendehet boek gezien, en

jjdedingen daarin vervatct, verandert ofbehouden, hefteden hunal-

„deroormoedigfte dankplichten, aan den Konink, voor zijn zorge

„daaromtrent hefteed , en baden dat al en een ieder die voorheen in de-

„ze zaken aanftotelijk waren geweeft, behalven die geene die in de

„ Tour van Londen ofde gevangenis van de Fleet gevangen zaren , zou-
5, den worden gepardonneert, en ftelden vaft,dat van het Feeft van

„ Witzondag naaftkomende af , alle Goddelijke dienften zouden naar

„hetzelve Formulier verricht worden ƒ• en dat zulke uit de Geeftelijkc

„als zouden weigeren zulks naar te komen , ofvoortgaan den tlicnft op
„cenigeandere wijzete verrichten , opdeeerfte ovenuiginge voorden
.„ tijd van zes maanden zou gevangen gezet worden , en een Jaar inkomfl:

V 3 j, van
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£^4.3* „van hun benificie verbeuren. Voorde tweedemaal, al hun Kerlc^

„lijkeampten verliezen, en een Jaar gevangen zitten, en voor de daftr,

,„deRiaal, al hun leven gevangen zouden blijven: en al diegeene die

„zouden onderaemen daar tegens iets te fchrijven , ofte in druk uit te

„geven, ofeenige der geeft eltjken dreigen, ter oorzaak van het ge-

„bruik van het zelve, acuden worden voor de ecrfte maal beflagenin

„ de boete van 1 o ponden , voor de tweede maal in 2 o ponden , en voor

,, de darde maal verbeuren al hunne goederen , en voor Kun levens tijd

„gevangen gehouden worden. Alleenlijk in de Univerziteiten

„ mocht men dezelve gebruiken in het Latijn en het Grieks, behal-

„ven het Formulier van de Communie. Het was ook geoorloft andere

,,Pralmen of Gebedente gebruiken, die uitden Bybel genomen wji-

), ren , als maar deze die in het boek ftonden , niet naar gelaten wierden.

,, Dezeafte wierd op verkheidentlijke wijze gecenzureert, by deze die

„ daar mishagen io fchepten.

Zommige oordeelden te veel gezegt te zijn, dat dat boek door de

hulp van den Heiligen Geefi wierd gezegt opgemaakt te zijn. Maar an-

dere zeiden , dat dit alzoo niet te verftaan ware , als of zy door een bui-

ten ordinare hulp en by ftand waren aangeblazen geweeft ^ want als dan

zou 'er geen plaats vooreenige verbeetering
,

gelijk nugefchiedwas »

geweeft zijn; en dcrhalven was het alleenlijk te verftaan in diemenin-

ge, als alle goede bewegingen en beradingen worden gedirigeerd

en beftiert, met hulpe van de heimelijke invloeyingen van God.

Andere hadden daar dit op te zeggen, dat men roemde dat het ge-

maakt was, met een eenftemminge, of- Uniforme overcenftemmin-

ge , hoewel vier van de BilTchoppen , dewelke over het ftellen van het

zelve waren geweeft, daar tegens hadden geproteftecrt, gelijk als de

Bifl^choppen van Norwich, Hereford, Chichefter en Weftmunfter,

maar deze hadden hun ovcreenftemminge gedragen omtrent hec

grootfte geheel van het werk , hoewel zy in eenige byzonderheden

niet voldaan waren , het welke hen affinoig van het geheel maakte.

„ . Het provizo voorde Pfalmen en Gebeden, getrockcn uit dcnBy-
Hetzmgen

, ,
r

_ 1 T^r 1 j. . 1

Vin Pfalmen bel, was voor het Zingen der Flalmen, diemveerzcn waren vertaalt 1

tjigcbragt.
£j^ yggj gezongen wierden by die geenedie de Reformatie beminden,

wordende ook in veele plaatzen in de Kerk gebruikt. In de oude Ker-

ke wierden de Chriftenen zeer^geoefent in het herhalen van de Pial-

men van Davidj zommige kenden die geheel van buiten, en ge-

bruikten de zelve, met te verhalen , wanneer zy zelfs aan hun werk wa-

ttn j en deze, dewelke zich tot een eenzaam leven begaven , verflee-

texï
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fenveele uren met de zelve te herhalen. Apoliinaris ftelde dezelve in i^+S,

veerzen, als zijnde alzoo dienftiger voor de geheugnifTe. Andere

Godsdienftige Rymen en Lof- zangen , kwamen mede in her gebruik.

Nazianzenus onder de Grieken, en Prudenrius onderde Latijnen,

arbeiden tot die zaak , met zeer groot gevolg. Andere Lof-zangen wa-

render, die niet in veerzen geftelt waren, van de welke de voornaam-

fte was, die zeer oude Lof-zang, het welke wy nu gebruiken achter het

gebruik van het Sacrament, en de bekende Lofzang van Ambrofius,

dat begint "Te Deum Laudamus. Maar wanneer de eerbiedigheid voor

de geftorvene Heiligen, met zulk een hooge praal kwam opgezet te

worden, wierden ook Lof- zangen tot hunner eere gemaakt, en de

Latijnfche taal zoo wel alsdeProzodia, of Maat-konft, als toen zeer

vervallen zijnde , zoo wierden de zelve in Rithmen , of flot-vcer-

zen ontworpen , en in het gemeen in een eigen willige gemaakte ftijl.

A Izoo ook nu op de Reformatie , hebben eenige Poëeten , zodanige

als die tyden konden geven, Davids Pfalmen in veerzen gebracht, en

het wierd als tot een teeken, vaniemants genegentheid totdat werk,

dat dezelve by hen veel ofweinig wierden gezongen. Maar hoewel de

Poèzy enDicht-konltalstoen in een geringen ftandwas, engeenfints

gebracht toedien trap van volkomentheid, waar toe zy naderhand ge-

bracht is , alzoo is dat werk , het welke alsdan mocht voor een tame-

lijk gedicht palTeeren , nooit weder by der hand gevat , om over-

gefien of verandert te worden , als miflfchien de zaak wel zou ver-

eiicht hebben. En hier uit komt het dat dat gedeelte van ócn Godsdienft ,

door de gering en flcchtheid van de Veerzen , haar verdiende achtinge

niet heeh kunnen bewaren. Nochwas'er een andere zaak , die zora-

mige meenden, dat omtrentdat werk had behoorenin acht genomen
te werden: deze was, dat verfcheidene van die Pfalmen, zijnde zooda-

nig, als die hun betreckingen meeft hebben op Davids overwinnin-

gen, en eenige paflagien in zich begrijpen, dieniet lichtte vcrftaaa

zijn, beter fcheenen uitgelaten , dewijl men dezelve met zulk een

aandacht niet konde zingen, nademaal hetverftand van de zelve be-

dekt was, enzy ook denChrillenen weinig fcheenen te raken.

Het Parlcmejit wierd geadjourneert , van den 22 van December»
totdcntweedeiïvanjanuarius. Op den zevenden van Januarius, zon-

den die van de Gemeenteeen Addres of verzoek fchrift, aan den Pro-
te(5lor, om Latinerinzijn Bisdom van Worcefterweder teherftellenj-

maar dit had geen gevolg i want die goede oude man had liever rond-
om te wandelen, en hier endaar te gaan Prediken , als zich weder in

befti:e<'
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Ï548. beftieringe te ftecken , zijnde nu al zeer oud geworden. EenBilwierd
in gelevert tot herftelling van Parks, en toegedaan , daar alleen de
Graat van Arundel tegens was , maar zijnde om laag naar het I.ager

Huis gezonden , wierd het zelve op de tweede lezing verworpen,

echter niet zoo cenftcmmig, of daar was al eenige verdeeling om-
trent.

Afteom- Op den vierden van Fcbruary wierd een Bil ingebracht, tegens het
trc thct eeten van vlees inde vaften, of deLententijd, en op vierdagen. Dit

wierd geftélc aan den EcrftbifTchop van Kanterbury, den Biflchopvan

Ely, Worcefter en Chichefter, en het Lager Huis toegezonden op
den i(?. die het weder opzonden, opden 17: vah M^artj meféenpro-
vizo, de welke de Lords toellonden. In de inleidingeword gezegtt

dat hoe wei het blijkelijkis byGods Woort, dat'er geen dag of zoort

van fpijze zuiverder dan andere zy , maar datze in zich zelven alle even
gelijk zijn ; nochtans eenige uit zinmatige fenzualiteit hadden ver-

imaat zoodanige onthoudingen , als voortijds gebruikt waren ge-
v^'eefl; en nademaal betamelijke onthoudinge een middel was tot d^e

deugt, om het lichaam der mcnfchen onderdanig te maken aan de zie-

le, ook noodig om de neering der Vifïchery te verbeteren, en het

vleefch te conferveren j derhalvcn alle voorige wetten, omtrent va-
flen en onthoudinge, zouden naden eerften van May weder vernieuv/t

worden. En daar was vaft geftclt, dat van den eerften van May af,

nieniand vleefch zoude eete^, opVfyd,^gen, Zaturdagen, ofEmber-
dagen , anders Quater temper , indeVafte, ofop eenige andere da-

gen, die voor vilchdagen zouden gehouden worden, onder zeekere

boete. Een provizo ofuirzonderinge was daar by gevoegt , verfcboo-

nendeen uitzonderende deze, als desKoninks toelatiFige daar omtrent

zouden konnen'verkrijgen , ofanderzinrs ziekelijk en fwackelrjk waren.

Ook dat niemand zou aangefprookeii', of- gcdaagt mogen worden j als

binnen den tijd van dry maanden naar het misbedrijf

Chrifirus had tegens zijne Difcipulen gezegt , dat , wanneer hy

van hen z^oude we
j[^
genomen z.ijn^ zy dan z^ouden vajlen. En alzoo

heeft deprimitiveKerk dikmaalshet vaftcn gebruikt, maar byZonder-

lijk voor het Jaargerydc , van het Lyden van Jezus Chnflüs, het wel-

ke eindigt in een hoogen Feeftdag van Paaichen.

Echter dit wierd verfcheidentiijk waargenomen , als aangaande het

getal der dagen, zommige hebben gevaft 40 dagen, in naarvolginge

van het vuflen van Chriftus , andere alleenlijk een week, en andere had-

den alleenlijk een gedurig vaften, van Chriftus dood af , tot zijn verry-

zenis
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xenls toe. Op deze vaftinge aten zy niet voor des avonds, en dan ij'48,

aten zy gemeenlijk wortelen en kruiden. Daar na wierden de Vry-

dagen tot Vaftcndagen ingeftelt, om dat Chriftus op dien dag gele-

den heeft. De Zaturdag wierd in de Roomfche Kerk daar by ge-

Voegt; maar niet zonder veel tegenfpreekenst^ijden. Emberwee-

ken wierden ook daar naingevoert, zijnde eenige dagen voor deze

Zondagen , op dewelke de Gceftelijke orders zouden gegeven wer-

den. Zijnde vorder een algemeene regel beftelt, dat ieder Chrifte-

lijke Feeftdag, een voorafgaande Vaftcndag zou hebben , zoo kwa-

men daar op de Vigilien v an de heilige dagen, hoewel noch zoo vroeg
niet onder hoc getal ; maar deze Vaften, beneft'ens meer andere

goede inftellingcn van de cerfteKerk , kwamen te ontaarden, zelfs

t-en tijde van den Oudvader Auguftinus j en deze waarnemingen

wierden tot Religions punilen gemaakt, en naauw bezette regulen

daar omtrent geftelt. Daar na in de Roomfche Kerk, zijnzetoteen

fpotterny gekomen ; want als zy o p Vaften-dagen Middag-maalden,

het geene de Ouden nooit deden, zoo wift men wel delekkerfte

Vifch, op een byzonder wyze toe gemaakt, en die gelardcert met de

aldcr-koftelijkfte Wijnen , die men konde vinden , op texhflchen.

Zoo wierd dan nu beilootcn, de geftrengheid van de voorige wet-

ten weg te nemen, en evenwel zoodanige wetten , omtrent het va-

ften en zich te onthouden, aan te ftellen , als mochten ftrekken tot

kun ware einde, welke is, het vleefch te temmen, en de geeft te

onderwerpen , en niet het zelve te koefteren, met het veranderen van
de eene loortvan fpijzeinde andere, die te gelijk lekkerder en te

gelijk aanprikkelender zou konnenzijn.

Zoo diepgaande is fupcrftitie en bygeloovighcid , dat het een

menfch wil helpen , om zich zelven te bedriegen , door de geringfte

voorwendingen , die men zich zou konnen inbeelden.

Men klaagde toen zeer , en men heeft noch veel oorzaak daar toe,

dat vleefchlijke menfchen hun voordeel met de misbruiken hebben
weten te doen , die voorheen gefchied waren , om goede en voor-
deelige inftellingen te verwerpen, nademaal het veelvoudig gebruik
van vaften, met gebeden en ware Godsdienftigheid verzelt , mif-
fchien een van de grootftc hulpmiddelen zy, die konnen bedacht wer-
den, om iemand te brengen tot een gceftelijke gematigtheid des ge-
Rioeds, en om een heilige wijze van leven op te rechten. En de

%otterny dieonderfcheidig is in de wijze van zommige hun vaften,

IS een zeer flechtcverfchöonin? voor iemand, om te verwerpen het

II. Deel.
^

X ge.
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JJJ4S. gebruik van zulks, aU de Schriftuur zoo veel aanbeveelt,

rruigeBiis
Daar wierden eenige andere Bilsin beide de Huizen ingebracht,

vciworpcii. maar die niet door wilden. Een van deze was , dat men als verrade-

ry zou verklaren, des Koninks Zufters uit tehouwelijken , buiten

toeftand van den Konink en zijn Raad. Maar men oordeelde, dat

des Koninks Hendriks Uiterfte wille , hen van deopvolginge in die

gclegenthcid uitfluitcnde, een krachtiger intoominge daar omtrent
zoude zijn.

Een andere BU wieVd ingebracht voor Kerkelijke Jurifdidic^

Orootc klachten wierden gemaakt , over de menigvuldigheid van

zonden cnonzcdigheden , dewelke de Gceftelijke noch inteugelen

noch ftraffen konden , hebbende alzoo niets overig als daar tegens

te prediken , het welk by veele met groote vrymoedigheid gedaan

wierd.

In eenige van deze Zermoenen di'uktcn de Predikers genoegzaam
uit hungcrechtige vreeze, voor albereeds betcekende en fpocdige

oordeelen vanden Hemel, indien zich het volk niet wilde bekeercn,

maar hun prediken deed flechts weinig voordeel; want in der daad

het volk wierd dagelijks meer en meer bedorven, en dit bracht hen
verfcheidenc ftraffen toe. De wereldlijke Heeren waren zoo jaloers,

van eenige macht in handen van de.Gceftelijken te ftellen, voorna-
mèntlijk, omtrent het ftraffen en verbeteren van deze gebreeken,

daar zymiffchien zelve aldermeeft fchuldig aan waren, dat deze Bil

aan een kant gelcgt wierd.

De voorwending van die niet in te willigen , was , dat het grooiftc

gedeelte der Biftchoppen en Geeftelijken, als noch Paaps in hun hart

waren , zoo dat^ indien eenige macht in handen van dezulke gelegt

wierd, men met reden zou hebben mogen verwachten, dat zy de
zelve voornamentlijk zouden aanwenden, tegens deze die de refor-

matie gunftig waren , kwellende de zelve des te meerder daarom^
hoewel onder voorwendzelen van elders opgeraapt.

Voornemen Daar wierd mede in het Huis der Gemeente een Bil ingebracht,

RechtsRc-
rakende het reformeren van deProceffen, naar het gemeene recht,

leertheytin dcwclkc door die van de Gemeente naar het Hoogerhuis gezonden

-te begrijpen! wierd; maar het ftuite aldaar. Ik hebbe een wijdloopig difcouvs

over die zaak gezien , in het welke beweert word , dat hetRecht, of
Rechtsgeleerdheid in Engeland, een Barbarifche Studie was , en de
mcnfchen geenzins leiden tot een fijndcr flag van geleerdheid, het

welke de Rechtsgeleerden in hec gemeen , zoo onervaren in buiten-

landfchc zaken maakte , en zoo onbekwaam om in dezelve iets te

ver-
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verrichten, als ze waren. Daaromme wicrdvoorgeftelt, datdege- if4f.

mcene Wecten en Statuten , zouden , in naarvolgingc van de Rovom-

fche Wetten , in een corpus , oflichaam, onder hun tytuls en hoofc-

ftukkcn, ook in goed Latijn , gebracht werden. Maar dit w^s een

zaak van te grooten gewicht om aangevangen en ondernomen te wer-

den, methoopc om tot een goed einde te brengen , onder een on-

derjarig Konink. Indien het alstoen een noodige zaak was, men
zal het lichtelijk oordeelen nu uoch noodzakelijker tezijn, zijnde

hctBoek van onze wetten en Statuten, zedert zodanig aangegroeit

(behalven een fchrikkeli)k getal van raporten,oigewijrdens,en rechts-

zaken, endeplcidoyen nu veel langer gerekt wordende) als voor-

heen. Echter ofzulks een zaak zy het welke verwacht cf gewenfcht

mag werden, laat ik aan het oordcel van de geleerde en wijze man-
nen van dien Tabbaart.

Deeenige Adedie van deze zittingc van het Parlement, overig is AantaftiHs

gebleven , is de A<5le van Attainder , of aantaftinge van den Admi- van den

raal, van welke zake ik den Lezer meer opening zal doen.
Admuaai

De Koninginne Moeder, die met hem getrouwtwas, kwam in

September voorleden te fterven , niet zonder vermoeden van ver-

geven tezijn. Zy was een vroome en deugdzame Vrouw , en had,
gedurende haar gantfche leven, niets onbetamelijks gedaan, als alleen

met hem zo onfchikkelijk , en4cort na des Koninks , haar Mans dood,
te trouwen. Men had onder haar Papieren gevonden een difcours

,

omtrent haar eygen zelf, door haar zelve geichreeven
, genocmt

D.e Lamentatie , ofklachte 'vaneen Zondaar. Het welke door Ce-
cil» in het Licht was gegeven, dieookde Voor-reden daar aan ge-

schreven heeft. In dit erkent zy, met grooteoprechtigheid, het

zondige verloop vanhaar leven, voor menige jaren.,' gedurendedc
welke zy, fteunende op uiterlijke werken, als Vaften enPelgrima-
g.ie, altoos onkundig van de inwendige en ware kracht van de Gods--

dienft was gewceft : het welke zy daar na kwam te gevoelen en te be-
merken, door het onderzoeken van de heiligeSclirift, ca haar ge-

durig aanroepen van-God, om zijn Heiligen Geeft. .:

Zy ontdekt klaarlijk de. kenninge die zy hadde van de rechtvaar-

digmakinge door den geloove, zoo dat de heiligmakinge daar nood- *

zakelijk, opvolgen moft: maar beklaagde zich over de ergerniilen,

gegeven door veele Euangelifche. Zoo wierdenze alle genoemt,
die zich tot hét lezen der Schrifture begaven. ..

2y dan aldusgeftorren zijnde, vernieude hyzijn vrycryomtfent

X 2 de
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\SA9-

Die zijn ver-

zoek op de

Jonkvrouw
Elizabeth

4oet.

de Jonkvrouw Elizabcth ; maar te vergeefs ; want zoo als hy nret

kende verwachten , dat haar broeder en den Raad het zelfde ooit

zouden toeftaan , alzoo indien hy haar getrouwt had, buiten dat, zoo
was, volgens het Teftament van Konink Hendrik, de opvolginge

tot de Kroon, voor haar, afgefneedcn. Endezeondernemingevan
hem, veroorzaakte dat de a(5le , daar hier voor van gefprooken is,

voortgebracht wierd , om het trouwen van des Koninks Zufters, zon-

der die toeftand , voor verradery te verklaren.

Hy dan ziende tot dat bcfluit niet te konnen geraken , nam een

befluit den Konink te vervoeren naar zijn Huis van Holt , in het

land gelegen , en 2.00 zijn broeder uit den Stoel te ftooten , en de

beftieringe aan te flaan. Tot dien einde hadde hy Magazijnen van

Wapenen opgerecht , en omtrent 1 0000 man in verfcheideplaat-

zen opgefchreven, en ving aan opentlijk te klagen , dat zijn broeder

het volk onder een flaverny ftelde, en zich zelvenmceftcr van alles

maakte, totwelkcn einde hy al dezeDuitfchers in het land gebracht

hadde. Hy hadde ook met verfcheidene van den Adel begonnen te

handelen, dezulke namentlijk die zijns broeders grootheid benij-

den, en wel gaarne een fcheuringetuflchen hen beiden hadden ge-

zien , mits dat dezelve onverzoenlijk mocht blijven. Aan deze

dédc hy beloften dat zy van zijn Raad zouden zijn , en dat hy de Ko-
nink zou brengen , tot een van hunne Dochters te trouwen. Dt
cigentlijke perzoon word niet genoemt.

De Protedor hadde hem deze zaken menigmaal voorgehoudeny
en "waarfchouwde hem genoegzaam van het gevaar, in het welke hy
zich zelvcn zou werpen , indien hy die wegen wilde ingaan j maarhy
ging alom in zijn befluit voort, hoewel hy alles loochende, en ver»

ichoonde zoo lang als hy konde,

ric Admiraal Dcwijl nu zijn ongerufte ftaatzuchtigheid ongenecflijk fcheen te

£ez1)nd«i°^' zijn , wierd hy op den 15). January naar den Towr gezonden.

De origineele ordere hier toe, geteekent door den gehefmea

Raad, is in het Raadboek hiervoor aangeroert > te zien, alwaar

deGravcvan Southampton met de rcft gezien word de onderteeko-

ning gedaante hebben, dewelke nu in uiterlijken fchijn, met den
Prote(^or was verzoent. Op den volgenden dag wierd des Admi-
raals Ampts Zegel van hem afgehaalt^, en in handen van den Secretaris

Smiths geftelt.

Ondertuffchcn braken onder de hand veel dingen üit tegenshen>,

voornanientlijk een zamcnfwering van hem meteen Ridder W. Sha-

.'.;: ^ fing^



In ENGELAND, l Boek. i6s

rington, onder Schatmeefter van de Munt totBriftoI, dewelke hem i^.n

een zomme van loooo ponden zou befchicicen , en albereeds 12000

pond aan valfch geld had geflagen , en noch veel meer vervaardigt had,

tot de waarde van 40000 pond in alles, waar over hy in Proces van

het gemeene recht gctrocken wierd, het welke van het Parlament be-

veiligt wierd.

Fowl«r , die de Kamerwaarder van den geheimen Raad was , ne-

vens eenige weinige andere , wierd mede na den Towr gezonden.

Gelijk gemeenlijk gefchicd, dat een gevangen man altoos meer be-

fchuldigd word, zoo is het ook met hem gegaan. De Lord Ruflel,

de Grave van Soutbampton , en de Secretaris Peter , wierden geordon-

neertom hun onderzoekinge op te nemen. Maar de zaak wierd alzoo

gelaten, tot op den 28. February , gedurende welke tijd zijn broeder

ondertuflchen onderzoek dede , of het mooglijk ware hem tot een

beter gefteltenis te brengen. En gelijk hy hem, zedert hun eerfte breu-

ke, 800 pond 'sjaarsaan land had toegeftaan, om daar door zijn liefde

te winnen, alzoo gebruikte hy nu ook alle middelen om hem te bewe-

gen, om zich zelven te onderwerpen, en van het Hofcn alle bedienin-

gen te ontflaan.

Maar het fcheendat niets op hem konde vermogen, of zijn Staat-

zuchtgenezen, ofzijn haat tegens zijn broeder verzetten : endaarom-

me op den xx. February wierd een volkomen rapport aan den Raad ge-

daan, wegens al de Informatien, dieze omtrent zijn zaken genomen
hadden , beftaande niet alleenlijk in de Particulariteiten , daar hier voor

van gefprooken isj maar ook van veel vuile handelingen, in debedie-

ninge van zijn Admiraaifchap, hebbende verlcheidene Zee- rovers op-

gehouden , die hem zijn gedeelte van den buit gaven , waar door hy de-

Zelveonder zijn beicherminge nam, ongeacht de klachten, die door

andere Princen en Potentaten daarover gemaakt wierden, niet zonder

vrees en gevaar voor den Konink, van daar door een Oorlog van deze

klagende Vorften op zijn hals te halen..

Zijngantfche belaftingbeftaatin33. Artijkelcn, dieindeVerzame- ZietVer^
ling te vinden zijn. De particulariteiten ,

gelijk in het Raadboek be- zamelmgei?

vonden v^ord , waren zoo klaarlijk bewezen , nietalleen by getuigen , ^0. 31,

maar by brieven van zijn eigen hand, dat het niet mooglijk fchecn, de

zelve te konnen ontkennen; echter men had om hem gezonden , en

hem ondervraagt, door eenige uit den Raad daar toe gecommitteert

sUjnde, maar hy weigerde h«n een direóle antwoord tegeven, of te

teikenen de antwoord die by alreeds mocht gegeven hebben. Zoo
X ? wierd
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i5'4>. v/ierd dan beflnoten , dat den volgenden dag , de gantfche geheimen

Raad, uitgezondert den Opper -biffchop van Kanterbury , ende Rid-

der Johan Baker, Spreekcr van bet Huis der Gemeente, dcwelkever-

bonden was in het Huis optcpafïèn, nadenTowr zouden gaan, en

hem ondervragen.

Op den 23.de Lord Cancelier, en de andere Raadsheeren, gingen

by hem, en lazen hem de Artijkels van zijn belafting voor, metern-

ftig verzoek , om opentlijk daar op te antwoorden , verfchoonendezich

zelvenwaarhy konde, en in andere zich zeiven onderwerpende, zon-

der eenige hardnekkigheid van gemoed tetoonen.

Hy gafhen tot antwoord, dat hy een openbare ondervraginge ver-

wachte, en dat zijn belchuldigers voor zijn oogen zouden werden ge-

bracht. Al de Raden trachten hem tot meerder handzaamheid te be-

wegen, maar alles was om niet. Eindelijk verzocht hem de Cance-

lier op zijn eed van trouwe zijn antwoord te doen: hy verzocht datze

hem de Artykelen zouden laten, en hywildeze overzien; anders wilde

hy hen geen antwoord geven. Maar de Raden beflooten hen met henj

in die termen niet relaten.

Opden24vanFebruary wierd in den Raad beflooten, dat deheele-

vergadering den Konink naar den middag , den geheelen ftaat van zaken

zou te kennen geven,* en zijnMajefteit afvragen, ofhy begeerde dat

het recht zijn plaats hadde, en nademaaldezaak voor het Parlement

was geweeft, ofhy dezelve aen deflelfs beftuit en determinatie geliefde

te ftellen: zoo tederhartig waren zy, omtrent den Konink, in eeft

zaak die zijn Ooms leven raakte. Maar de Konink had zijnoproerige

geeft al gemerkt, en was derhalven nu zeer van hem vervreemt.

, _ "VJ^anneer de Radennu den Konink opwachten, opende de Cance-

zJektd.n lier de zaak aan zijn Majefteit, gevende met eenen zijn gevoelen daar
Konmkdc

Qj^jj-rgnt, dat men dezelve, aan het Parlement behoorde te beveclen.

riricmcnt Hier op volgden de andere Raden , Itemmende alle tot het zelfde einde,
tcitdlen.

De Protector fprak de laatfte van alle deze j verklaarde datditeenfmar-

telijke verhandeling voor hem ware, dat hy al de middelen had ge-

bruikt, die in zijn vermoogen ware, om te verhinderen dat het werk

tot deze extremiteit kv.ame , maar 't zy Zoon, 'tzy Broeder, alles

moft wijken voor de welftand en behoudenis van zijn Majefteit, want

hy achte zijn erkenteniffc meerder als zijn bloed. Hierom dan was hy

niet tegens het verzoek dat de andere Heeren voorftelden, zeggende

vorders, dat indien hy zelve aan zoodanig een misdaad Ichuldig ware,

hyzich zelvcnhet leven niet waardig zou achten, te meerder omdat



In ENGELAND, ƒ. BoeL 167

jiy, boven alle menfchen, de meefte verbinteniiïe hadde, aan zijn i^^a»

Majefteit, enderhalven de gerechtigheid voor al hetzijne geven moft.

De Konink antwoordehen in deze woorden. Wy verflaan en begrijp

ven , dat'er ^roote dingen gebracht worden , 4ot Ufie van den Lord
jidmiraal mijn Oom , en dat z.e na v erradery (Irecken , en.'wy begrijpen

dat gy alteenig zoekt dat recht mach gefchieden. H^y oordeelden dat

reedelijkje z^^jn, en "Wjf willen dat gy voortgaat , naar uw verz^oek^

Welke woorden (gelijk in hel bock van den Raad is a.^ngcteekenr ) ko-

rnendczoo fchielijkuitiie mond van zijn genade, en dat uit eigene be-

weginge ,
gelijk de Heeren lichtelijk konden begrijpen , verheugde

hen wonderlijk ; zoo datze den Konink daar hartelijk over bedank-

ten en prezen.

Echter bellootenzedat eenigeuit beide de Huizen zouden gezonden

worden, aan den Admiraal, eer dat de Bill regens hem zou ingebracht

werden, om aan re hooren , wat hy zoude konnen, of wiilcn zeggen.

Al dit gelchiede, om te onderzoeken, of hy tot onderwerpinge zou

konnen gebracht werden. Zoo zijn dan de Heeren Cancelier , de Gra-

ven van Shrewsbury, Warwiken Southampton, en de Ridder Johan
Baker, de Ridder Thomas Cheiney , en de Ridder Antony Denny,
aan hem gezonden.

Hy bleeflang zeer onverzettelijk ; maar na veel beweegredenen wierd

gebrocht om een antwoord op de dry eerfte Artijkelen te geven, do-

welke zal gevonden worden in de Verzamelinge op het einde van de

Ai tijkels; en dan hield hy zich fchierlijk weder te rugge, en bad hen

zich te vreden te willen houden; want hy wilde niet verdergaan; en

geen bidden ot fmeeken konde met hem helpen; of om de reft te be-

antwoorden, ofom zijn hand te zetten onder de antwoord, dewelke hy
albereeds gemaakt hadde.

Op den ijFebruary, wierd de Bil van zijn aantaftinge ingebracht,
p^j^tm'^Jf-"

en de Pairs waren zoo gewoon geworden, om zulke Bills toeteftaanin de de Hui-

Konink Hendriks tyden, datzy dielichtehjkpafleerden. AldeRech- ^ "'

ters, en des Koninks Raad gaven hun opinien over, dat de Arcijkels

verradery mede brachten. Hier op wierd de blijk ingebracht , en ver-

fcheide Heeren gaven die zoo volkomentiijk, da. al de rtft metge-
meene toeftemminge de Bill toeftonden; alleenlijk de ProteClor, uit

natuurlijke beweginge, gelijk in het boek aangeteekent Haat, verzocht
verlof om te mogen vertrecken.

Op den 27. wierd de Bil naar het Lager Huis gezonden, met een

boodfchap, dat indien zy begeerden voort te gaan, geli;k de Heeren

had-
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hadden gedaan , deze Hoeren, dewelke hun blijk hadden gegeven liï

hun Huis, wilden gaarne afkomen, en het zelve aan die van de Ge-
meenten doen. Veele hadden het tegens vonniflen in afzijn, eh oor-

deelden het een kwaden weg te zijn, dat eenige Pairs, zouden opftaan

uit hunne plaats, in hun eigen Huis, en iets toebrengen tot denaar-

Iatigheidvaneenander, en dat die daar op zou aangetaft worden,- daar-

omme wierd aangedrongen, dat het mocht gefchicden dooreen on-

derzoek of beprocvinge , en dat de Admiraal zou worden gebracht

voor de Barr , en gehoort wordenom voor zich zeiven te fpreeken.

Maar op den vierden Maart wierd een boodfchapvan denKoninkge-
zonden, dat hem dacht dat het niet nodig ware om den Admiraal re

zenden, en dat de Heeren zoudenaf komen , en voor hen lieden de

bjijkbaarheden, die zy in hun eigen Huis gegeven hadderi , vernieu-

wen. Dit bleef- dan alzoo, en aldus wierd de BilJ door de Gemeente
toegeftaan in een vol Huis, geoordeelt omtrent de4oo fterkte zijn,

en daar waren niet boven tien of ia die daar tegen ftemden. De Ko-
ninklijke toeftand wierd gegeven op den y Maart. Op den tienden

Maart befloot de Raad den Konink aan te dringen, om Juftitie over

den Admiraal te doen, en nademaal de zaak zoo treurig en jammer-
lijkwas voor den Prote6lor , (gelijk in hetRaadboekftaat) hoewel zy
imartelijk genoeg voor hen allen was , beOooten zy daar in voort te

gaan , zoo dat noch hy , noch de Konink , daar vorder mede zouden ge-

moeid worden.

Naar het middagmaal gingen zy naar den Konink, zijndedeProrc-

tc£torbyhem. De Konink zeidc,hy had hun Proceduren wel gemerkt,

en dankte hen voor hun groote zorge omtrent zijn behoudeniffe, en
feelafte hen daar in voort te gaan , zonder hem ofden Protector te moei-

jcn, met befluit van te zeggen : Ik^btdde u wijn J^eeren , doet z^oo.

Hier op befl-eldenze den Biflchop van Ely , om hy den Admiraal te

gaan, en hem te onder wij zen inde dingen raakende het andere leven ,

en hem te bereiden de verdiende ftraffe geduldiglijk te lijden, en op
den ly- hy hebbende van die verrichtinge raport gedaan , heeft de

Raad een Warrant , ofte ordere , tot zijn Éxecatic geteekent , dewelke

Zal gevonden werden in de verzamelinge, onder dewelke zoo de

ProteóloralsdeEerft-BiffchopvanCanterbury, hun hand hebben ge-

zet, en op den 10. is zijn hooft op een Schavot afgeflagen. Hoehyzig
op het Schavot gedragen heeft , vinde ik niet.

Zodanig was deval van Thomas Lord Seymour, Lord Hoog Admi-
raalvan Engeland, een man vafi hooge gedachten, zeer driftig van

na-
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f-naraure, en Staatzuchtig boven alle maat. De Proteélorwierdzeer 1549»

gccenrureert , en misprezen dat hy de» weg tot dcfe executie gemaakt

iiadde , door deze , dawelke alleenlijk zagen op hun onderlinge nauwe

bloed-verwantfchap , dewelke zy oordeelden , dat machtig genoeg had

-behoorentezijn,ora hem ten minden voorde dood bewaart te hebben : dL/ove"/*^*

maar andere die kenniflc van de gantfchc zaak hadden , konden wel zien ,
gemaakt.

.dat het nauwlijks m oogelijk voor hem waare, meer tot de behoudenis

.«n winning van fijn Broeder te doen, als hy gedaan hadde. Aandean-

derezijde , zijnde het een algemccngevoelen , dat het tegens de natuure

öreed, dat de eene Broeder den ander zou verderven, wierd het zelve

ook by het gemeene volk meeft opgehouden , het welke de verbor-

gentheden van den Staat foo niet konden doorzien. Maar de ma-

nier van procedeeren wierd zeer verworpen , nademaal een Man te ver-

^wijzen, zonder hem te brengen om fijn eygen verweering te doen, of

voor te werpen , wathy konde tegens de getuygeniflfenj dewelke tegens

üem gebracht wierden , was zoo onwettig en onrechtvaardig , dat

fcet niet konde goedgemaakt werden. Dit echter konde alleen daar

Toor gezegt worden , dat het een weynig regulierder was, als Parlamen-

taire vonniiTcn voor heen wel geweeft waren , want de evidentie, op de

welke deze was gefondeert, wierd voor beide de Huizen voor geftclt.

Een byzonderheydfcheen wat onhebbelijk, dat Kranmer de War- • ooi< op

rant ofordretot de Executie geteekent heeft , welke zijnde een zaak van
J^jJ"5J"^

bloed, ftrijdig was met de Canonijke wetten.

In de eerfte tijden der Kerke , hadden de Kerkelijke Perfoohen alleen-

lijk de bezorginge over de zielen, dewelke hen aanbevoolen waren j te

zamen met de bemiddelingc , van zoodanige gefchillen , als anderzints

mochten uyt barften , tot rechten en pley ten , voorde Hoven van Ju-
ilitie, dewelke beftonden uyt ongeloovigen. Wanneer het Keyzerrijk

iietChriftelijke geloot aan nam , zoo wierden deze hun beflechtingen

,

idewelke zy ordinaarlijk maakten op den grond van Chridelijke Liefde,

zelfs door de Keyzerlijke wetten, van groot gezag en belang geacht te

zijn. Maar vorder tegaan, alsdevoorftandvan Weduwen en \C''ee-

zcn, wierd hen verhindert, beyde door het Concilie van Chalcedon,
en andere minder Concilie, metlaftzigniettebemoeyenmet Werelt-
•Jijkc zaken.

Onder de Fondatien, aan eenige Kerken gemaakt, waren eenige

Landeryen gegeven , met dewelke de flaven daarin , volgens de Room-
fehe wetten , kwamen in het Patrimony van deze Kerken , en volgens

.die wet hadden de meefters het recht van leven ofvan dood over hunne
•üaven, ÏI.Deel. .Y Ia
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*J49» In eenige Kerken was deze tnacht zeer ftrcngelijkgeoeffcnt, zelfe

tot mishandelen en doodeh toe , hetxvelke echter zeer onbetamelijk
fcheen voor een Kerkelijk perzoon 5 daarenboven had men te duchten

,

dat eenige ftrenge Kerkelijke perzoonen , dewelke maarmeefters voor
hun leven waren, zelfs verkwiftender omtrent het levert vandezefla-

wettente- vcn zouden konnenzijn, als deze, dewelke in ftaat waren, omdezel»

ujkepazoó- ^^ ^^" ^"" huisgezinnen en naarkomelingen na te laten. Derhalven
nen

,
zich om voor te komcn het verlies , het welke in de Kerkelijke Patrimonieti

roaïïocd- zoude kennen gemaakt werden, wierd toegeftaan en beflooten, dat
xak*n. Kerkelijke Perfoonen geen Gapitaal ofhals-gcricht, zouden hebben te

oeffenen , tegens eenige van hun onderhoorige ofSlaven,
En in de verwarringen,dewelke in Spangien war€n,hadden de Princcn,

dewelke boven dreven , Priefters tot Rechters geftelt , om te grooter ge-

zag en achtingc aan hun Hoven te geven. Maar dit zijnde bevonden zeer

tot nadeel van de Kerk te ftrekkeo , zoo wierd beilóoten en vaft geftelt

,

in het vierde Concilie van Toledo , dat de Priefters , dewelke door

Ghriftus verkoozen en beftelt waren , tot den dicnft derZaligheyd, in

geen Capitaaleofhals-zaaken zouden vonniflen, ten waarede Peins hen

rnet eede wilde belooven , de ftrafïc te zullen laten vaaren , en die gene

die anders dcde, wierden aan bloedvergieten fchuldig gehouden , en

ftonden om hun Kerkelijkampt te verliezen.

Dit befluyt wi^rd baaft byde geheele Wefterfche Kerk aangenomen >

en deCanoniften lieten niet na , daar na redens genoeg te vinden y om
Wt2clve te continueeren, uithet verbod aan David gedaan, als zijnde

een Man des Woeds , van den Tempel te bouwen 5 als racdetiyt de hoe-

danigheyd, die den A poftel Paulusin een Biffchop vercifcht, dat hy
geenflaanderzy, naderaaal hy fchijnt zoo wel te liaan, die het doet

dooriemand doorhem daartoe beftelt 3 als die het zelfin Perlbon doet.

Maar wanneer daar na CarolusMagnus, en al de ChriftenePrincenin

fcet Weften , aan hun Biflchoppen groote Landeryen en Hecrfchappyen

g;aven , . zo verbonden zy dezelve in al hun beradingen , en hen zulke

dienften tedoen, als zy vanhen vereifchten, uit krachfvan hun bc-

zittinge.

De Pauzen voorhebbende een geeftelijke heerfchappyopte rechten,

en al het Kerkelijk bezit daarin te trekken, wilde datdeBiffehoppea

aich zeiven zouden afzondcrer» van de dependentie en athanginge der

Vorftèn, zoo veel als mooglijk ware : en deze wetten voorheen ge-

maakt omtrent zaken van bloed , wierden geöordeelt fchijns genoeg

r« zijn, enkrachts genoegte hebben , om hert afie houden van dczp.

rechte"
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K^chtsplegingen, omtrent halszaken; en alzoo hebb.Qn zyde. uitwon- IS^9'

d«ringe van deze gevallen te wegc gebracht. Maar h^i fchijnt dat Krao-

ï nier h^cft geoordeelt , dat zijn gewifTe niet ware onder het verband van

rdez^C^Ops enReguleq, en acht? het niet ftrijdig_ met zijnampt die or-

der? te onderteekenen. ; '.il- --^jiij^ riL.' .:,riv;. ::^.'.'

Het Parlement wierd op den i4,lMia3rt gepfofpgeci-t» tot den 4. suifidienby

J^pvember, hebbende de Geeftelijkheid toegedaan een fubfidie vqor Gccftciijke'

den Konink van zes fchellingen in het ppnd re betalen in dry jaren. In lijkctocge^

d.^jnlcidinge van4eBil vanonderJ|land, efkenn^nzydegroqte geruft-
^""'

beid , dewelke zy gnder b^m geiiieten ,; hebbende geen beletzeljioch

verhindering in hunnen Godsdienft. Maarde wereldlijken zet^eq. hun
-onderftand uit meteen wijploopiger voorreden, van het groot g?luk

-het welke zy genieten, by de ware Chriftelijke Religie, verklarende

\datzy gereed en bereid waren alles te verzaken eerder als Chriftus, Qplf:

om den Konink in het veroveren yan Schotland te heipen, het welke zy

-fiengedeelte vapzijnheerlchappy noemen, waar over zy geven i;. d.in

.'f pond v^n een ieders perzoncle ftaar, om betaalt te worden in dry jareq.

Maar om nu te komen tor zaken van den Godsdicnft Oaar was
even na de AQcq van Uniformiteit, een nieuwe Vizitatie beftelt, de-

wellc^, gelijk wclgelooöijk is^ ging naar dezelve wijze, alsdevoor-

ggaode. Ov§r twee dingen wierd zeergeklaagtj deeenewa?, dat de

IPfiefttrs gemeenlijk de gebeden lazen op dezelve toon , de\ft'elke zy
(Y.QQrheen in den Latijnfchengebedendienft hadden gebruikt, zoo dat

menzeide, dat het volk het zelve niet veel beter verftond, als zy voor

-4fiZeri het Latijn haddep verft^gn.

-rhPit hebbe ikin vffrch?i^^n?hrievcn,iiitgedrwkt en vertoont gezieni

gfiÜjJ^^ezebie :ïa«kopkd«<?f MamniJf Bucerys, ;^f<\i|nier zeer crnfte-

|i)k' voorgehouden heefr* P^ befteikng daar omtrent ge^jaan , was,

dat in alle Parachie Kerken j degebedendienft zou gelezen worden met
e§Ö duidelijke en ver^andcli/kq ftemme; maar dat de vpori^ e maniere

?DU. blijven inde Cathedrale Kerken, daar groote Chopren aan zijn,

da?r men dien jl09fi?wj£| gewoon was, e;n daa^ h,et (^p|^ heter over ^?fl

kwiim roerde MU^ijkï gebruikt ind,e tegenzang^Ö.
j
^lenig ev^nwpi

dacht^zulksgecoeigeptlykc wijze in de Litany t^ zijn j ^^Iwj^a' de grppE-;

fledefrigheid gevoegiijker JW^as by, zulke ootmoedige gebeden, als zul^

ccn vcranderinge van deftcrnme, dewelke voor 0e pnkundige ?,<ïfiiac

lichtvaardigba^ ici*e§ft:f?jbtl^pn i
tnaar yopi; ^nd^e

:. di? ?icb h,€^ z^lr,

vefaadden gewwan. g^fpaakt,; _i<?he^o]jia,/il|t h^t .g(?b;:uik hen JxeV.^j^Ixc

eerder, alsdebetatnelijkhei,^ zelve, of de Qodsüienftig^hfM^ 4fArin

fck«nd e, fmaaklijk had gemaakt.
. [^^ X'.v^,f ^'^v^ '-^}uti}^^-
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Ij49. Maar dit wierd geoordeeld een zaak van minder belang te fcijn,' én

Eenige mis- ^^^ oordeelde , dat die geen e , dewelke gewoon waren op dien toon te

bruykcnira lezen , het zelve niet üchtclijk zoudfenkonnen Veranderen ; maar als

dicn'ftge deze temet afvielen en ftierven, zouden andere in hun plaats geftelt

continueert, werden, die dezc plichten in eenduidelijker toon zouden uitdrueken.

Andere misbruiken waren van meerder gevolg. Eenige gebruikten

in de nieuwe dienft verfcheidene van de oude manieren, gelijk als het

kuflen van den Altaar , zich zelven tekruiccn, het boek op te lichten

van de eene plaats op den ander, te ademen op het brood, het opent-

lijk tetoönen vooriiet uitdeden,, neffens eenige andere oude Ceremo-
niën meer. ••'.•'-•'''-• i». . i.»V

Het volk bfe'éf'ook noch al volharden in hun bidden naarden Pater-

nofter , het welke wierd genoemt een vernieuwing van Pieter den Ere-

my t , in de twaalfde Eeuwe. Volgens deze gingen tien Ave Marias--,

vooreen Pater nofter, en het lezen van de zelve zoo menigmaal inhec

Latijn , was by-na de gantfche devotie eri Godsdienftighdd van het gc-^

meene volk geworden , en dérhal ven wierd het volk gelaft, die onre-

delijke wijze van gebeden naar te laten, fchijnende het een gantfch on-

hebbelijke zaak , dat het opzeggen van des Engels groete aan de geze^

gende Maagd , zulk een hoog ftuk van den dienft van God zoude zijn

,

dat het ^elve tieri malen zou moeten gedaan werden , voorden Gebed
tot Göd, het welke de gedaante Ichijnt te hebben, van he.fc Scbèpzél

boven den Schepper te ftellen» en niet lichtelijk tie konnena^efcheiden

werden, vaneenlchijn Afgodendienft.

De Priefteren wierd ook belaft , het volk te vermanen tot miltdadig*

heid omtrent den Armen. De Predikers wierden ook gclaft te Predi-

ken , en te verklaren het Catechismus, .teriminften om de^es weeken j

en dewijl eenige Priefters heimelijk noch voortgingen, met het doen

van ZielmifTèn, in de welke, om de Genzurevan de wette ontgaan ^

zy een hadden, die met hen Gomtnüniceerde , maar ondertuflchen

menichtc van de zodanige op een dag deeden, wierd geordonneerr,

dat'ergeen verkoping van deCömmuniè-j ofhct Sacrament zou raogen

gelchieden , en dac'ér maar éenCömmüiife in een Kerk zou mogen ge-

daan worden , behalven op Paafch en Kersdagen j op de welke het volk

komende tot het Sacrament in een grooter getal, een Sacrament des

raorgcnff, en een des naarmiddags zou bedient werden, Dewijl'er

ookgroote misbruiken in Kerken j «n op Kerkhoven gdchieden, op

de welke ten tyden van hetPiusdom Markten gehouden wierden, en-'

Koophandel gedreven, wierd hetzell-deook verboden, voornaraent-^

iijk onder den Godsdienft ofde Predikatie-. D&z&i
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ï)ezeTnfl:ru(5li€ , gelijk die de lezer zal konnen vinden , in deverzame- 15-43»

Ikigen wierden deVifitateurs belaft en gegeven.Kranmer had ook eenVi-

zitatie omtrent dezelve tijd;in de welke deArtykelen die hy uitgaf,alle be- '
'*

ftelt waren volgens des Koninks Injundlien en ordres.Mitseenige vraagt

ftucken in de zelv€ , fcheencn zy te zijn uitgezonden voor het Parlement,

om dat het dienftboek daar niet in vermeit ftaat: maar de laatftevraag-

ftuk, op een na, zijnde van de zoodanige die getrouwde Priefters ver-

fmaden , en van wiens hand men weigert bet Sacrament teontfangen

,

geloofik tezijn.ingeftelt, nadat deaóte rakende hun bouwelijk, was

gepafleert , maar voor het Fccft van Witzondag daar aan volgen -

dcï want tot dien tijd toe, wierd het boek der gemeene Gebeden niet

aangenomen.

Daar wierden door den Raad ook ofdrenaan dcnBiflchop van Lon-
den gezonden, om te Yerhoeden , dat'er geen byzondire Miflen, in.

St. Paulus Kerk wierden gehouden , dewelke zijnde de Moeder-Kerk in-

de Hooft Stad van het gantfche Koninkrijk, een voorbeeld voor al de

rcfthadde te zijn, en dat aldaar daarommevan een eenige Communie
aan den grooten Altaar zou gefchieden i en dat op dien tijd, wanneer

de hooge Mifl'e gewoor was gecelebrecrt te werden. Ten ware iemand

begeerde een Sacrament in den morgenftpnd , en alsdan raoft dat aan

den hoogen A Itaar echter bedient worden.

Bonner, dewelke had voorgenomen in alles in te volgen, zand de

brieven vanden Raad aan den Deeken , en Rezidentiaries van St. Paulus

Kerk, op dat de zelfde mocht naargekomen werden , en in der daad

geheel Engeland over j het boek wiert zoodanig in het gemeen van een

ieder aangenomen , dat de Vizitatorengeen klacht met allen , van eenig

gedeelte van het Rijk aanbrachten» Alleenlijk de Princefle Maria,

vervolgde met de Mifle , in. haar eigen Huis te laten doen , van het wel-

ke de Raad onderrecht zijnde , fchreefde zelve aan haar , dat zy haar wil-

de gelieven naar de wetten te voegen, en des Koninks bcftieringc geen

verwijt toe te brengen j wantte naarder zy hem in bloede beftond, te

beeter voorbeeld hadde zy aan andere te geven j en haar ongehoor-

zaamheid mocht andere moedigen y om haar na te volgen indieverfma^

dinge van des Koninks gezag.

Zy dan verzochten aan haar, darzy haar ComptroUeur, en haar Ca-
pellaan D^ Hoptonby hen laten komen , door dewelke zy naarder om-
trent het begecren van den Konink en zijnen Raad , bericht zoude wor-
den. Op dit bevel zand zy een cxpreflcn aan den Keizer > op dat dezel-

ve voor haar wilde bemiddelen, dat zy tot geene zaken tegenskaarge-

wiffemochtgedwongea werden, Y j Op
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1549-
Op deze lijd waren klachten gedaan , aan het Hof van den Keizer

,

over den Engelfchen Gezant Sir Philip Hobbey , om dat by het nieu-

we boek van de geraeene Gebeden gebruikie. Hier opgaf hy tot ant-

woord, dat het hem toeftond, de wetten van zijneigen Prinsen Va-
derland te gehoorzamen ; en gelijk des Keizers Gezand tot Londen , zijn

eigen Mifle hadde, in 2ijn byzondere Capel , zonder verhinderinge,

hoewel zulks met de wetten van Engeland ftrydig ware , alzoo hadde by
reden om dezelve vryhcid te verwachten. Maar de Keizer aan nemen-

de het belang van de Princes Maria , zoo hebben beide Paget (die als G-e-

Zand buiten ordinaris, op zijnaankomft inde Nederlanden', aan hem
gezonden was) en Hobbey, in des Koninks naam belooft, dat hy haar

voor eenigen tijd verfchoonen zou
,

gelijk zy daar na verklaart hebben

,

opbaar eer en waardigheid, wanneer de zaak daarna verder in gefchil

getrocken wierd. Hoewel de Keizer en zijn bediende voorgaven dat

zulks zonder eenigequalihcatie enbcpalinge was belooft geweeft, na-

mentlijk dat zy devrye oefeningvan haar Godsdienft zou mogen ge-

bruiken.

De Keizer was nu zoo groot en machtig geworden , door zijn voor-

fpoed in Duitfland , en dat op een tijd wanneer een Oorlog met Vrank-

rijk op handen was, dathet niet dienftig geacht wierd, hsaieenig mis-

noegen te geven.

Daar was ook een voorftelling door hem overgezgnden , aan den

Prote6tor en den Raad , aangaande de Princeffe Maria, om haar uitte

houwelijkenaan Alfonzus, Broeder van den Konink van Portugaal. De
Raad nam dezelve in achting, en hoeweide voorgaande Konink zijn

Dochters maar elk loooo pondStcerlings had gelaten, zoo boden zy
echter aan met haar te geven, looooo Kroonrn in geld, én 2ooiO
Kroonen aan Juweelcn. De hifanc van Portugaal was omtrent van

haar Jaren , en bood haar aan 2 0000 Kroonen voor een Douarie , maar

deze voorftelling Hep tot nier, door wiens toedoen weet ik niet. -De

Princefle Maria khreefop den 2 1 Juny aan den Raad , dat zy hun laat"

fle wetten niet kondc gehoorzamen , en datzy de zelve voor geen wet-

ten hield, als gemaakt zijnde, terwijl de Konink noch ond'crjarig waS,,

ook ftrijdig met Jie geene, dewelke haar Vader hödde gemaakt, de-

welke zy, volgens hun eed alle gehouden waren te mainteneren j zy
vensaan den (jede haar verfchooning van haarComptroUeur (Mr. Arundel^ en haaf

den nieuwen Pricfter niet gezonden tehebben, de eene dede al haar dingen, zoodat

zyniet wel zonder hem kondezijn, ende ander was zoo Iwuckelijkdat

hy nietkonde reizen. Hierop zandde Raadeen peremptoir en vo^-

fttckc

Traftaat

vaneen hou
weiijk van
Matia,

•Cctton.

cX-ib. Galba.

3. 11.

Haat fchrij-

>Scdcn
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flrekl bevel aan dezelve, hembelaftende byhen te komenen hun or- ^^9i

dere t'ontfangen. De Princesichreefeen tweeden briefaan hen , van

den 17. Juny, hi de*welke zy de zaak met den Raad in gefchil trekt.

Zyzeide, zy wasgeenc van hen allen onderworpen , en wilde der-

halven geene van de wetten , dewelke zy maakten
, gehoorzamen

j

inaar verklaarde groote gehoorzaamheid , en onderwerpinge aan den

Konink.

Wanneer haar beampten aan het Hofkwamen , wierd hen bclaft , de

Lady Marie aan te zeggen, dat hoewel de Konink jong was in perzoon,

echter zijn gezag nu zoo groot alsoit; dat die geene die zijn gezag en

a<5len in zijn naam hadden, moften werden gehoorzaamt; en hoewel

zy elk voor hun perzoon , haar gehoorzame Dienaars waren , echter

wanneer zy in den Raad by een waren, handelden en ageerden zy, in

des Koninks naam, en waren alzooaan te merken by alle des Koninks

Onderdanen , als of zy de Konink zelfs waren. Zy hadden in der daad

gefwoorcn, den voorigen Konink te gehoorzamen in zijne wetten,
^'^k?"otec-

maar zulks konde hen niet langer verbinden , als zoo lange zy in kracht hoorzaaftv-

waren
i
en zijnde nu herroepen, waren zy geen wetten meer , zijnde

'^^"^'

andere in hunne plaatsgemaakt. Daar waregeen uitzonderinge in de

zelve, zijnde al des Koninks Onderdanen daar ingcflooten; en aan-

gaande een herftellingin denGodsdienft gemaakt, terwijl de Konink
onderjarig was , eenvan devolmaakfte, daarin de Heilige Schrift ge-

wag van word gemaakt , was op zulk een wij ze aangcftelt , wanneer de

Konink Jozias noch veel jonger was, alshunnen Konink. Daarom-
rac belaften zy hen haar genade aan te zeggen (want dien tytul voerde

zy) dat het haar geliefde een goed Exempel van gehoorzaamheid te

zijn, en door haar wederzoordigheid ,
geen wrevelige en hartneckige

perzoonen te moedigen. Maar deze zaak wierd voor eenigenter zy-

den gelegt.

De Reformatie nuftond voortgezet te worden, tot een vaftftelling

vaneen gedaante van leerftuckcn, dewelke zouden behelzen devoor-

naamfte poinften van den Godsdienft. Tot dien einde heefcmen dit

gantfche Jaar , over eenige byzondere opinien , en voornamentlijk ra-

kende de Tegenwoordigheid van ChrtfluSf in het Sacrament, te onderzoe- ,

ken,doorgeDracht. Daar was geen opinie , voor de welke de Priefters met
meerder Qnkundigheid,en te gelijk met meerder hevigheid ftondenjen die

liet volk met meerder blindlgheid, en ftijfneckigheid geloofde, alsof

«en gevaft geloof niet anders ware , als zijn zaak op het hardfte te dryven.

De Prieftcrs, om dat-zy hetzelfde reekenden het voornaamfte iteun-

zelj:'
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f-^49' zei , dat hen van hun vallende Heerfchappy noch overig waar« , hot

welke zijnde weg genomen, zoude mctter tijd al de reft wel komen
te vervallen j want dewijl gelooft wierd , dat hun Charader hen be-

kwaam maakte tot zulk een vreemde en machtige uytwerkingc , moft
' dat nootzaakelijk hen in groote eerbiedigheyd houden. Het volk, om

dat zy dachten het waare Lichaam en Vleefch van Chriftus te ontfan-

gen , ^n alzoo (niet tegenftaande onzen Zaligmaker uytdrukkelijk

verklaart, dat het vleefch niet nut is) zagen op die gene, die hen

anderzints trachten in te boezemen, als op lieden die hen van hun
aldergrootfte voorrecht zochten te berooven, datzj hadden, en

daarom wierd noodig geacht, dit ten vollen open te zetten, eer-

der eenige veranderinge in de leeringe van de Kerk gemaakt wierd.

De Lutherianenlcheenen over een te komen, met het geene de

,JLeeringe van de oude Griekfche Kerk was gewccft : Dat in het Sa-

crament , waren beyde de Subftantien van Brood en Wijn , en Chri-

ftus Lichaam te gefijk. Alleenlijk vecle van hen, befchcrmde het

byeenopinie, die iets hadde van de Eutychiaanfche Kettery, dat

fijn Menfchelijke nature, uit kracht van haar vereeniginge met de

Godheyd, overal tegenwoordig was: Maarook zelfs in dezer voe-

gen , bleek niet , dat daar waare eenige byzondere tegenwoordigheid

in het Sacrament , meer dan in eenige andere zaak.

Die van Zwitzerland hadden aan de andere zijde gelecrt , dat het

Sacrament alleenlijk een Inftellinge waare , ter gedachtenis van het

lijden van Jefus Chriftus. Dit,om dat het licht te verftaan was, wierd

vanXommige een te flechten en geringen zaak geacht te zijn j gecnzins

overeen komende metdehoogeuytdrukfelen , dieindeSchrihuure

gevonden werden , van te zijn , degemeenfchapvan het Lichaam , en

Bloedvan Chrijlus.

DePrincenvanHoog Duytfland zagen wat onheylftond te vol-

gen, op defeverfcheydenheyt van opinie, omtrent het Sacrament j

. en als Luther zijnde van natuure zeer driftig , en te zeer genegen, om
andere voorte fchrij ven , en boven te drijven , zeer qualijk nam , dat

zijn leeringe zoo verworpen wierd, zoo is het dat door de onheb-

belijke weg van fchrijven, in zaken van gefchil, daar de Duytfchers

maar al te veel toe genegen zijn , dit gefchil tot een volkomcne breuk

geworden is. De Landgrave van Heden, had veel arbeyds aange-

wend , om deze verfchillentheid van opinie in flaap té helpen, de-

wijl niets hun gemccne vyanden zulk een voordeel toebracht, als

.|\un onderhnggefchil.
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Martinus Bucer was van een moderate geeft , en had een middel- «NJ.

weg gevonden, hoewel niet zoo licht en gemakkelijk te verftaan.

Hem docht daar was al wat meer als een enkele gedachtenis , nament-
lijk de gcmeenfchap van het Lichaam en het Bloed van Chriftus , in

het Sacrament, dat in het algemeen een dadelijke tegenwoordigheid

mocht genoemt werden, en dat de weg om hetzelve uit te leggen,

niet zoo berettelijk behoefde naargefpeurt te werden: en met hem
ftondCalvinustoe, dat het was waarlijk het Lichaam en Bloed van
Chriftus, nietFigurativelijk , maar dadelijk tegenwoordig. Het
voordeel van deze generale expreftien was, dat zy daardoor ver-

hoopten de zwevende gcfchillen, tuflchen de.Duytfchc enSwitfer-

Iche Godsgeleerden , welker leeringe gelijke ingredie en ingang

hadde, byveele van de Steden van het Rijk, en by den Keurvorft
Paltzgrave.

Onder de Papieren van Biicerus, vind ik een Originaalgefchrift r 1 £*

van Luther (hetwelkeindevcrzamelinge ftaattezien) in het welke
jp^^

.\
hyzig gewillig toont, dat het gelchil aldus mocht gematigt werden,

„ die van de Augsburgfche belijdenis zouden verklaren , dat in het

„ Sacrament was waarachtig Brood en "Wijn , en die van de Zwitler-

„fche belijdenis zouden verklaren, dat Chriftus Lichaam, waar-

j, lijk tegenwoordigwaare, en zoo zonder ecnige vordcre naukeu-

,, righeyt, omtrent de uitlegginge, in het welke de Godsgeleerdc

„ hun vryheid mochten gebruiken , zoude dat gefchil bygelegt wer-
„den. Maarwaaromraedittotgcen effedigekoomenis , vcrftaikniet.

Men hadookgcoordeelt, dat deze weg van deze leeringe uytte

drukken, deminfteaanftootgevenzou, want het volk was nauwe-
lijks bequaam , om die opinie te dragen , dat het Sacrament alleenlijk

een Figuur zy j maar waar in deze reëU tegenwoordigheid beftaat,

was zoo lichtelijk niet uit temaken. Eenige leggen het verftande-

lijkefuyt, in een zin van Rechte, dat in het Sacrament waare , een
reële applicatie, en toeëigeninge van de yerdienftcn van Chriftus
dood , voor deze die het waardiglijkgenootcn : Zoo dat Chriftus als

gekruyft, waarlijk en reëlijk tegenwoordig waare, en deze hadden
dit voor zigzelven te zeggen, dathetwoort vande Inftellinge, het

Element niet zimpelijk Chriftus Lichaam en Bloed noemt, maar
zijn Lichaam gebrooken, en zijn Bloed vergooien , en datdaarom-

meChriftusreclijktegenwoordig was, zooalshygekruicigtwas, zoo
dat het woord Reëlyk^y was ejfeiltieelijk.

Andere oordeelden, dat al de wegen van de manier van detegen-
n. Deel. Z woor-
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Ï549. woordigheid uit te leggen , t'eenemaal noodeloze nauwkeurigheden

waren, alleenlijk bekwaam om gcfchillen te voeden: dat men der-

halven deze leeringe moft ftcllen in generale termen , en om den

arbeid en moeite van die uit te leggen zoo wei als te verftaan , te ont-

gaan , wicrd het geacht als een myfterie of verborgendheid. Dit

icbijntBiicerus niecning gewecft te zijn ; maar Petrus Martyr neig-

de meer na de Switzeikhe kant.

Openbare In dit Jaar wierden ovcr dcze zaak, openbare difputcn , zoo tot

dair^om- Oxford, als tot Kambrldgc aangeftclt.. TotOxford moedigde zich

trcnc. zelvcn dePaapfche Party zoodanig, door de toegcyinge van de re-

g^rin^e , en de involgentheid van Kranmers aard , dat zy op dit

hooft boven maten moedwillig wierden. Peter Martyr had óp den
Stoel gelezen, aangaande de tegenwoordigheid van Chriftus in het

Sacrament , het welke hy uitleide na de leere van de Switzerfe Kerk.

Dr. Smith beflootdaarophem opentiijk indeSchoolete wederleg-

gen , en hem uit te dagen om over deze poinften te difputeeren, heb-

bende veel van zijn vrienden daarby gebracht, die met hun toejui-

chingen en toeftemmingen hem overweldigen zouden : doch dit

vjD oxfoid. '^^'^s zoo heimelijk niet beftelt , of een Vriend van Martyr deed hem
daar kcnnifïe van hebben eer hyuit zijn huis kwam, en ried hem voor
dien dag niet inde Academy te komen, en zoo Smith te leur te ftel-

len ; maar hy zag daar op als op zoo gering een zaak , dat hy in geen-

derhandc manieren daar toe verftaan wilde, zoo ging hy in het

fchool der Godgeleerden ; maar onderwegen bracht hem iemand

een dagement en beroep van wegen Smith , om met hem te dilputc-

ren ovcrde Euchariftia, of het Sacrament. Hygingvoortjennam
zijn plaats in de ftoel , alwaar hy zich zelv^n droeg met gelijke maat

* van moed en bcfch^idenheid. Hy haalde Smith wegens zijn laatdun-

kentheid dapperlijk over, cnzeidc, dat hy geen difpuit weigerde,

maar dat hy beflooten had , dien dag zijti voorgenomen lefTc voorte

ftellen j ook wild^hy zich in geen openbaar difpuit fteeken , zonder

goedvinden van des Koninks Raad. Hier op fcheen een oproer te

zullen ontftaan ; maar de onder Cancelier ontbood hen beide voor

hem. Pieter Martyr zeide, hy was vaardig te difputeeren over al

hetgeene hyop den Stoel gelezen hadde; maarhy wilde het allee-

nig in termen van de Schrifture, en niet in termen van de School ver-

handelt hebben.

Dit was de Paap(che Dodoren ontzet van het geene anders hun
sneefte kracht was , want zy hadden weinig andere geleerdheid, als

csa
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een bekwaamheid, omeenige argumenten van hand tot hand aan mal- 'f4J^r

kander teknoopen, en dat met een wonderlijk flag van taal, die als

iets hoogdravens klonk, maar inderdaad niet in zich beflooten hield.

Door gedurige oefFening waren zy zeer gefwind in deze llag van mee
denGoochel-tas tefpeclenj met de welke beide Erafmus en Sir Tho-
mas Morus, en de anderegeleerde mannen van dien tijd, zoogeeftig

geboert hadden, dat dezelve genoegzaam tot een fpot geworden was

;

en dcProteftantcn floegen van hun zyde dat voordeel aan, het welke

hen zoo grooren gezag gaf, om die windballen af te kaatzen. Zyftel-

den op een andere wijze van difputeeren, uit de Originele en ooripron-

kelijkc textvandeH. Schrifture, in het Grickfchen Hebreeufch, het

welkeeen veel cigentlijker zaak fcheen te zijn, in zaken van Godsge-

Icerdheid, als deze Metaphificale taal van deze School- mannen.

Zijnde dan deze geheele zaak gebracht aan den geheimen Raad, heeft

dezelve eenige gedelegeerde geappoin£leert,om dit difputby te woonen,

endaar in te praefidcren. Maar Dr. Srftith , zijnde geraakt in eenigc

móeyelijkheid , "tzy ter oor7aak van de voorige oproer, of omeenige
andere oorzaak , wierd gedwongen, om verzeckertheid te geven voor

zijn goed comportemen-:. Hy wenlchende ontlaft te zijn van mcerdcc

en verder vervolginge, toonde aan Kranmer de grootfte onderwcrpia-

ge, diemenzoukonnen toonen, en zijnde daar op in vryheid geftelt,

begafhy zich uit het Koninkrijk, eerft gelijk men wil naar Schotland,

en vervolgens naar Vlaanderen.

Maar niet lang daar na had Petrus Martyr een difpuit voor Commif-
farifen door den Konink geftelt , deweike waren de Biffchop van Lin-

coln, Dr. Cox, alstoen Cancelicr vande Univerfiteit, eneenige an-

dere, in welk Tresham Chadley enMorgon inleiden tegens deze drie

voorftellingen : 1. In het Sacrament der dankbaarheid, is geen tranfuh-

fiantiatie , ofveranderi?ig van brood of wijn in het lichaam en bloed

van Chri(fus. 2 . Het lichaam of het bloed van Chrihts is niet vleefch^

lijk of lichaamlijk in het brood en de "wsjn ^ noch als andere gewoon
zjjn tefpreeken onder brood en w^n. 3 . Het lichaam en bloed van Chri-

jltis y zjjnvereenigt met het brood en den wijn , Sacramentattter , Sa-

cramenteelfcher wijz.e. Ridley wierd ook gezonden naar C;im bridge,

met eenige andere van desKoninks Commiflarifen , alwaar op den ia.

en 14. en xy, van Juny mede openbare difpuiten gehouden wierden

over deze twee Propofitien : i. De Tranfub ^antiatie kan niet beive-

z.en worden uit duideltjkg en klare woorden uit de Schrifture , k^n ook

nitt als een noodzakeltjK.gevolg daar uit beflooten worden , noch ook

Z 2, do9r
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f <49, door de toejiand van de oude Vaders beveliigt worden» A. . In het Avond-
maal des Heeren ts geen andere «pofferinge , als van een gedachtenis

van Chrtfius dood en een dankz.egginge.

Dr. Madew was die deze ftellingen beweerde, enGlijn Langdale,

Sedgwik en Jong opponeerden daar tegens. Den eerftendag, en op

den tweeden dag beweerde Glijn de ftrydige propozitien, en Peru f

Grindal, Geft, en Pilkinton difputeerden daartegen. Op den dar-

den dag ging het difpuic voort , en wierd begrepen in een geleerde

deferminatie, gedaan door Ridley^ tegens de lichamelijke tegenwoor-

digheid.

Daar was ook in het Parlement een langdifpuit over de zelve zaak
'

geweeft, maar van dit is ons niet ter hand gebleven ; alshet gecnede

Konink Eduward fchrijftinzijn Journaal of dag- regift er. Ridley was

door het lezen van Bertrams Boek, van het Lichaam en Bloed vaa

Chriftns, eerft gekomen totpnderzoek van het oude gevoelen, aan-

gaande de tegenwoordigheid van Chriftus ware Vleeich en Bloed in het

' Sacrament, en zich verwonderende te vinden, dat in de negende Ecu-
~ we, die opinie zoo zeer tegen gelprooken was geworden, en zoo ge-"

leerdelijkdaar tegens gefch reven, door een van de aldergeachtfte man-
nen van dien tijd, begoft een belluit te maken, dat dit geen van de

oude leeringen van de Kerk was, maar dat die nieuwlings was inge-

voert, en niet ten vollen aangenomen , als naar Bertrams tijd.

Hy Communiceerde de zaak met Kranmer, en zy voegden zich

2elven, om de zaak met meer als ordinaire naarftigheid te onderzoe-

ken. Kranmer daarna verzameldeal de bewijsredenen daaromtrent,

in een Boek , het welke hy over die zaak khreefj tegens het welke Gan-

dinereen antwoord gemaakt heeft, onder dennaam van MarcusCon-
ftantius, welke Kranmer ook daar na heeft wederlcgr. Ikzal denle-

zer in het kort de fubftantie van deze boeken, en van de bewijsrede-

nen in de difputatien gebruikt , alsmede van verfcheidene andere Boe-
ken, die in die tyden over die zaak gefchreven hebben geweell, me-
de deelen.

Chriftus in de inftellinge , nam Brood, en gaf het , 200 dat deze woor-
Dctnaniït (Jen ^ dit is mtjn Lichaam , alleenlijk kon verftaan worden van het

woordighcid Brood. Nu het Btood naar den letter, kondezijn Lichaamniet zijn.

"'af de^ui- ^y ^^^^ noemt den Drinkbeeker , de vrucht van den Wijngaart. St. Pau-

vercschrif- lusnocmthet: Het Brood datwy breekeny en den Drinkbeeker de-

welke wy zegenen j en fpreekende daar van , nadathet gezegentwas^

noemtze dat Brood, en dien Drinkbeeker* Belangende deze uitdruc-

kinge:

taie
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tingc: Dit is mijn Lichaam y is aan te merken, dat de Difcipulen , iei.g.

regens de welke Chriftusfprak, Jodenwaren, en dat zy zijnde gewoon
gemaakt, met deMoziacale plechtigheden, noodzakelijk deze woor-

den verftaan, in den zeiven zin, alszy Moizes woorden verftonden, aan-

gaande hetPaafch Lam 5 het welke genoemt word</« Heeren'voor hy

gangj'en zulks was het niet naar de letter; want des Heeren voor by gang

,

was des Engels voor by gang omtrent de Uraeliten , wanneer hy de eerll-

geboorne van de Egyptenaren floeg. Alzoo was het Lam alleenlijk des

Heeren voor hyg^^g , als zijnde een gedachtenis daar van. En alzoo Chri-

Ilus ftellende deEuchariftiainde plaatsvan het Paafch Lam , gebruikte

diergelijke expreffie^ noemende het zijn Lichaam in de zelve maniere van

fpreeken, als het Lam des Heeren voorby gang genoemt word.

Dit was duidelijk genoeg, want de Dilcipulen konden hem niet wel

incenige anderen zinverftaan, als in zulke, tot dewelke zy al bcreets

gewoon waren. In de Schrifture ontmoet men menigte van zulke ma-
nferen van fpreeken; in den Doop , het andere Sacrament door Chriflus

ingeftelt, wotd hy gezegt te Doopen met den Heiligen Geeft en met
vuur. En de zulke als gedoopt worden , werden gezegt Chriftus aan te

doen. Welke Figuurlijke manieren van fpreeken zijn. Gelijk ook
in het Sacrament des Avondraaals , word de Beeker genoemt het Nieu-

we Teftamentin Chriftus Bloed. Welkceen manier van fpreeken vol

van Figuurlijkheid is. Vorders word bevonden, dat dat Sacrament is

ingeftelt tot een gedachtenis van Chriftus en zijn dood, het welke in-

fluit dathy afwezendemoft zijn, opdien tijd als men iets tot zijn ge-

dachteniffe hadde te doen. Ook wierd niet enkelijk gezegt , dat de Ele-

menten zijn Lichaam en Bloed waren , maaar dat zy waren het Lichaam
dat gebrooken , en het Bloed dat vergooten -u/as , dat is , zy waren deze

,

als lydende aan het Kruis , het welkegelijk het niet konde worden ver-

ftaan naar den letter ^ want Chriftus ftelde het Sacrament in voor zijn

lyden, aan het Kruis, alzoo moft Chriftus nu ook tegenwoordig zijn

in het Sacrament, niet als verheerlijkt in den Hemel , maar als lyden-

de aan hetKruis.

Van dezeplaatzen in de welke gezegt word , dat Chriftus in den He-
mel is, en dathy aldaar blyven zal, bewezen zy ook, dat hy niet meer
op der Aarde hadde tezijn j endezewoordcn inhet id. Hooft-ftukvan

KetEuangilic van Joannes, van het eeten van Chriftus vleelch, en het
drinken van Chriftus Bloed, zeiden zy, waren niet te verftaan van het
Sacrament , nademaal veele het zelve onwaardiglijk gebruiken , en van
deze kan niet gezegt worden , dat zy het eeuwige leven hebben , maar

Z 3 Chri-
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1 549. Chriftus rprcekt van die geene die hem ontfangen in den zin van dewet»

ke in dat Hoofdftuk gelprooken word , dat al die geene die z.ijn vleefch

z,oo eeten f het eeuwige leven inz^ich hebben. Daarom konnendezé

woorden alleenlijk figuurlijker wijze verlban werden, als hem te ont-

fangen door den geloove , gelijk hy zelve zich aldaar uitlegt. En zoo

op het einde van die redenen ziende dat ecnige twijfelmoedig en ver-

wondert waren over deze zijne wijze van fpreeken , gafhy hen de fleu-

tel van het geheel , wanneer hy zeidc : zijn woord ware geeft en leven,

endat het vleefch niet nut en was ^ en dat degceft levendig maakte. '"^^

Het was een ordinare wijze voor hem te leeren by gelijkeniffen, zijn-

de ook het onttangen van eenige leerc, by de Propheten dikmaal uit-

gedrukt, met en onder de figure van eetenen drinken, hy ook byde
gelcgentheid dat het volk tot hem kwam, na dat hy hen met 200 wei-

nige brooden had gevoed , fprak met hen van hun geloove , in deze

zoo duiftere wijze van fpreeken , dewelke niet fcheen eenige betree

-

kingc te hebben tot een Sacrament, het welke als toen van hem nocli.

niet ingeftelt was. Zy namen ook hun bewijsreden van Chriftuszijn

appelleren en beroepen tót de zinnen van zijn toehoorders, in zijn mi-

raculen , en voornamentlijk in zijn verhandelinge van zijn opftandinge ,

dat de getuignifïe der zinnen was om ontfangen te worden , alwaar het

voorwerpzel bekwamelij k was geappliceert, en de zin, ofhet begrijp,

niet verkort. En zy brachten verders voort natuurlijke redenen tcgens

dat een zelfde lichaam op verfcheidene plaatzen te gelijk zou konnea-

zijn, ot ineen plaats op de wijze van een geeft, zoo dat de zelfflandig-

heid van een volkomen lichaam , zou konnen zijn in een kruim brood»

of in een droppel wijn : en bewezen , dat nademaal een Element na de •

Confecratie kan voeden , kan verrotten , of kan vergiftigt worden, déze

dingen klaarlijk betuigen, dat de fubftantie van brood en wijn in het

Sacrament blijven.

En van de Hier van dan kwamen zy tot de oude Vaders te onderzoeken. Zom-
mige van deze noemden het brooden wijn; andere zeiden, het voede

het lichaam, gelijk Juftinus Marlyr, en andere, dat het inde maage

verteert wierd , en tot afgang komt, alsOrigenes: eenige noemden
het ccn figure en verbeeldmg vanChriftus lichaam , als Tertullianus

en Sc. Auguftinus : andere noemden de Elementen Typos &Signa,
afbeeldingen en teekenen , gelijk meeft al de oucje Liturgien , en de

Criekfche Vaders in het gemeen.

In de Geloofs artijkelen van de Kerk word beleden , dat Chriftus ge-»

duriglijk noch z^t ter rechterhand Gods : en de Vaders befluiten daar

üit

,

Vaders,
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wit^ dat hy is in den Hemel, en niet op der aarden. iHP»
En de Marcioniten, en andere Ketters , loochenende dat Chriftus

een waarachtig lichaam heeft gehad , of dat hy in der daad geleeden

heeft, zoo hebben de Vaders daaromtrent zich op de getuignifle van

de zinnen, als iofallibel en zeeker zijnde, beroepen. EnAuguftinus

zijn regulen ftellende omtrent de figuurlijke wi;ze van fpreeken in de

Schrifrure, ftelt als een van de zelve, datze figuurlijker wijze raoften

genomen werden , wanneer in den letterlijken zin de zaak een mifdaad

zou moeten geacht werden , het welke hy toepaft op de woorden , van

het eeten van Chrifitts vleefch , en het drinken van z,tjn bloed.

Maar dat, op welke zyde kracht van degehcele zaakftclden , als

volgens de leeringe der Vaders , was de reden , dewelke zy gebruikten

tegens de Eutychianen , dewelke zeiden , dat Chriftus lichaam en men-
fchelijke nature door zijn Goddelijke nature was ingefwolgen: want de

Eutychianen, redenerende van dat de Euchariftie zygenaamt Chriftus

lichaam en bloed, zeiden, dat de tegenwoordigheid van Chriftus, de

fubftantie van brood en wijn , veranderde in zijn eigen vleefch en

bloed i en zeiden ook alzoo dat op dezelve wijze zijn Godheid had de

Menfchheid in zich zelven verandert. Tegens deze heef t Gelazius, Bif-

fchop van Rome, enTheodoretus, een van de geleerdfte Vaders van

zijn tijd, in duidelijke woorden geargumenteert en bewezen, dat de

fubftantie vanbrooden wijn bleven diezy waren , in hun eigene natuur

«n gedaante, en van hun opinie, van de tegenwoordigheid van Chri-

ftus lichaam in het Sacrament , zonder verandering der Elementen

,

keerden zy hun befluitvoor zich, omtetoonen, hoe de Goddelijke en

menfchelijke nature in Chriftus te zamen konnen zijn , zonder dat 4e
cene door den ander verandert word.

Petrus Martyr had met zich over gebracht het uitïchrift van een

briefvan St. Chryfbftomus, dewelke hy ineen Manufcript tot Floren-

ccn gevonden hadde , tot dien zelven einde gefchreveni welke te aan-

Incrkelijk was, om dat Chryfbftomus hooger dingen hadde gezcgt in

zijnZermoenen en uitleggingen, rakende Chriftus tegenwoordigheid

4n het Sacrament, als iemand van al de Vaders; maar het bleek by de-

zen brief, dat deze zoo hooge wijze van fpreeken , niet anders waren
als figuurlijke en Rhetoricale , ot redenkonftige manieren van zeggen

,

om een groote eerbiedigheid voor deze inftellinge te verwecken ; en
hier uit was het redelijk te oordeelen , dat de expreflien in de andere

Vaders van gelijke nature waren , en dat zy echter met Chryzoftomus
over een kwamen , aangaande de tegenwoordigheid van Chriftus in dit

Sacrament. Dcxe
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ifA). Dcxe ïijncnBrlei legt noch onuitgegeven , hoewel een zeer gc-

Icert man ia Vrankrijk nu een Copy van dezelve gekregen heettt

maar die van die Kerke weten wel de gevolgen , die het drucken van

de zelve zoude maken, en alzoo, gelijk het fchijnt, hebben be-

flooten dezelve te fupprimeren en bedekt te houden, zooveqlals

zykonncn.

Uit al deze dingen was het baarblijkelijk genoeg, dat de Vaders

gelooft hebben , dat'er een buiten ordinaire kracht in het Sacrament

ware, en een onuitdruckelijke tegenwoordigheid van Chriftus in

het zelve , echter dachten zy op geen tranfxibftantiatie , ofdiergelij-

ken. Maar wanneer duifternis en onweetentheid in de Kerk kwam
in te dringen, wierd het volk bekwaam om alles te geloven zelfs dat

ongelooflijk was, en willig genoeg, om zoodanige opinien en ge-

voelens toegang te geven, die zelfs de Kerke tot hetuiterfte Paga-

nifme of Heidendom bracht. Ook de Prieftersweinigkcnnilïè heb-

bende van de Schrift, en alleenlijk , of voornamcntlijkzichbczich

houdende in deze Schriften der Ouden , dewelke het Sacrament zoo
hooglijk verheft hebben , kwamen generalijk dat gevoelen van de
lichamelijke tegenwoordigheid op te nemen ; en wel haafl gevoelen

krijgende van de hooge achtinge, die hen zulks zoude toebrengen,

koefterden het des te meer.

In de negende Eeuwe , hebben Bertram , Rabanus Maurus , Ama-
larus, Alcuinusen JoannesScotus, alledaar tegensgefchreven, en

echter wierd niemand ran hen allen gecenzureert, of veroordeelt,

ter oorzaak van dit gevoelen. Het wierd ook klaarlijk en {kerkelijk

tegens gefpróoken , dooreenige Homilien, dewelke inde Saxifche

taalgefchreven waren, in de welke geen weinige van Bertrams woor-

den gevonden worden, byzondcrlijk in die dewelke mofl gelezen

worden in de Kerk op Paafchdag. Maar in de 1 1 of 1 2 Eeuw , wierd

dezelve Univerzelijk aangenomen, gelijk in der daad eenig ander

ding, het welke de waardigheid vanhct Priefterdomzoo hoogf^el-

de, aangenomen mofl werden. En vordcrs wierd het door den
Paus Innocentius den darde voortgezet , en zoo vaftgeflelt in het

Concilie van Lateranen. Dat zelve Concilie, in het welke deuit-

rocying der Ketteren, en dePauzelijke macht, omtrent het afftel-

len vanKetterfche Princen, en het geven vanhunhecrfchappycaan
anderen , mede vaft geftelt zijn geworden

.

Maar men heeft een andere naukeurige opmerkinge , omtrent het

voortzetten vandit gevoelen, genomen; wanneer de Icere van ^eii-

chame-

'
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cTiamelijke tegenwoordigheid , ecrft in de Wefterfche Kerk was aan- i ƒ49*

genomen, geloofden zy, datdegehcele bolBroods, in een geheel

Lichaam van Chriftus verandert wierd , zoo dat in het omdeelen , de

ecneeen oog, de andereeen neus, een darde een vinger, een oor

of: een tand , ofeen tec , een deel van het gedarmte j ofeenig ander ge-

deelte van dat Lichaam, voor zijn gedeelte Uadj en dit wierd zoo
onderfteunt door gepretendeerde en gewaande miraculen, volgens

ditgevoelen. "W^antzomtijdszeidc men datdc Hoftie was gezientc

bloeden , xomwijlen waren eenige gedeelten daar van ftucken vleefch

geworden. Ditging zoo voortalscen leer vandeRoomfche Kerk
voor den tijd van 300 Jaren. Dit blijkt klaarlijk uit de verklaringe

die zy Bcrengarius hebben doen befweeeren. Maar wanneer de

Schoolmannen begoften deleerftucken van die Kerk, met endoor
konftiger regulen te formeren , begoft men te denken dat het een on-

hebbelijke zaak was , Chriftus zoo te mishandelen in zijn Lichaam,

en met ftucken en broeken op te eefen , en men ftclde de Maximen op
omtrent de uitbreidinge van de ftoffe, en een flag van die plaats weder
te vullen,door de Gccftelijke eigenfchapjen dat docht hen een betamc-

lijker weg en middel te zijn, om deze wonderlijke verborgenthcii

uitte leggen. Zy dan leerden dat Chriftus zoodanig in de Hoftie

en in den Kelk was , dat'er een geheel lichaam in een ieder kruimpjc

Broods, en ieder dropje "Wijns was; zoo dat het Lichaam nu niet meer
gebroken wierd, maarop ieder breken van de Hoftie , een geheel

nieuw Lichaam van de andere gedeelte afvloeide , welke evenwel een
geheel Lichaam bleven, niet tegenftaande datzc die vermindering

leden.

Maar de voorige miraculen alsdan ftrydig zijnde tegens dit be-

grijp, wierdcnaanecn kantgelegt, en nieuwe op de baan gebracht,

^ie na defe nieuwe uitlegginge beter geaccommodeert en gefchikt wa- *

ren, volgens de welke men geloofde dat Chriftus Lichaam tegen-

woordig was, in de wijze van een Geeft, en men gaf uit dat hy zich

zomwijlen had vertoont, als een klein kindeke, geheel in ftralen op
de Hoftie, zomwijlen met Engels rontzom hem, of zomwijlenop
zijns Moeders armen f-jen op dat de zinnen zoo weinig ftrydigheid

mochten geven als mooglijk ware, in de plaats van een Bol, zegen-

^ den zy geheele Oblyen , zijnde zulk een fchaduw van brood, als

* bequamelijkft, met hunne leeringe, als dat alleen de accidenten en
toevallen van het Brood daar waren, over een kwam. En opdat
niet een grooter portie van de Wijn , het volk-mocht doen denken

,

n. Deel, Aa dat ^
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1 549» dat het Wijn was en bleef, ddov de blijkèlijke werking daar van , hc^ft

•men hen dezelve te met geheel onthouden.

Dit was de fubftantie van de bewijsredenen , die in deze fchrifren

gevonden wierden. Maar een gevoelen dat zoodanig in het algemeen

was aangenomen en ingedronken, koft zoo opeen ftelenfprong niet

verandert werden j daaromme gingen zylankzaara voort , met dezel-

ve tedoen verdwijnen; en daardoor maaktenze het volk te bekwamer,

om te ontfangen, het geene zy daar na voor hadden in te ftellen, dies

aangaande. Endii wasdcftaat vandenGodsdienft , voor dit Jaar.

Hiniei te- ^P ^^^^ tijd waren eenige Anabaptiften, of Mennoniten in ver-
gcns de wé- fchcidcne gedeelten van Engeland. Deze waren in het gemeen Duic-
cr oopers.

f^^^^ ^ dewclkede Verwarringen aldaar gcdwongen hadden van woo-
ning te veranderen. Op het cerfte Prediken van Lu ther in Duitfland ,

ftonden verfcheidene op, dewelke op eenige gronden van hem bou-

wende, de zaken verder t rocken als hy zelfs dede. De voornaamfte

ftellinge dewelke hy maakte was, 'dat de Scbrifture de eenige regel der

Chriftenen haddetezijn. Op deze wilden zommige beveiligen, dat

d£ verborgcntheden van de Dryeenigheid, Chriftus Menfch-werdin-

ge, desmenfchen Val, en de hulp der genade, inderdaad niet anders

als Philozophifche fcherpzinnigheden waren, zoodanig uit de Schrift

gehaalt, gelijk metfi: alde Opinien, van en omtrent den Godsdienft

waren, en daaromme wierdenze van hen verworpen. Onderdeze was

de Doop der Kinderen eenpunfè j zy hielden dat geen Doop te z-ijn;

en daarom wierdenze weder gedoopt, en hier van daan als een zeer blij-

Tweesoor- keli)ke en zichtbare zaak, droegenze den naam van Anabaptiften^ of

-zelve."
* Weder-doopers. Van deze wierden tweederhande voorname zoorten

aangemerkt, decenewas van deze die alleenlijk leerden, dat de Doop
niet mort gegeven, als aan deze, dewelke van een bekwame ouderdom
waren, om onderwyzingete ontfangen, en van harten zulks begeer-

den. Deze opinie wicrd gegrondveft, op de ftilfwijgentheid van het

Nieuwe Teftament, omtre;nt den Doop der Kinderen. Zy bezeften

dat onzen Zaligmaker, belaftende den A portelen teDoopen, hetlee-

readaar by zoegt^ en zy befluiten , dat het groot verval van de Chri-

ftcnheid daar uit voortkomt , dat men de Kinderen Chriftenen maakte

,

eer zy verftonden watzy deden j deze wierden de zachte en moderate

Wederdoopers genoemr ; maar de andere die dien naam voerden , loo-

chenden by na al de gronden van de Chriftelijkeleeringe, zijnde men-
fchcn van een ftoute en Barbarifchen aard.

Deze waren in een algemcenc opftand door geheel Duitfland uitge-

. bor-



In E N G ELAND. /, Boek- 187

borften, makende een Oorlog, den welken men den Boeren Krijg ïj4i?'

noemt, nemende Munfter in, makende een van hunne Leeraren, Jan

van Leiden, toteenKoninkj onder de benaminge van Konink van het

Nieuwe Jeruzalem. Zommige van hen (lelden een fantaftijke wijic

van ipreeken van den Godsdienft aan^devvelke zy geheel tot gelijker. liTen p^^. p^^.

brachten. Deze zijnde vervoegt met de andere indengemêencn naam ^^r 6.3,

van Wederdoopers , brachten dezelve alzoo onder een kwaad aanzien. ^'^'''

Opden 12- April wierdeen klacht aanden Raad gebracht, dat met

de vreemdelingen, dewelke in Engeland gekomen waren » eenigevan

die flag mede overgekomen waren , die niet heten hun dwalingen voort

te zetten, en aanwas vaaaankomelingen temaken. Zoo wierddaneen

Gommiffie aangertelt, voorden Opper Billchop van Kantcrbury, de

Bifichoppen vanEly jVVorcefter, Weftmunller, Chichefter, Lincoln

enRochefter, Sir Willem Peter , Sir Thopas Smith , D^. Cox, D^
May , en eenige andere, om deze zaak van de Wederdoopers , en afi-

dere Ketters of verlmaders van de gemeene Gebeden , te onderzoeken.

Hen was opgelegt hen te wederroepen, boeten op te leggen / enab-

zolutie en ontlaftingete geven, of indienze hartneckig en onverzet-

telijk waren, hen gevangen te zetten, en aan de wereldlijke macht

over te leveren , op dat verder tegcns hen mocht geprodeceert werden.

Eenige handwerks lieden van Londen, wierden in de Maand van

Mey j voor deze Commiflfarizen gebracht, en bewogen om van hun
voorig gevoelen afte ftaan, het welke hierin beftond : „dat een her-

^ boren menfch niet konde zondigen j dat hoewel de uitwendige menlch
„zondigde, de inwendige echter niet zondigde; dat'ergeen Dryeenig-

„heidvan perzoncnwas. DatChriftus alleenlijk een Heilig Propheet

„ was geweeft , en gants geen God i dat al het geene wy van Chriftus

„hadden, ware, dat hy ons den weg na den Hemel gewezen en ge-

„ leert haddej dat hy geen vleefch van de Maget Maria ontfangen had-

„de, en dat de Doop der Kinderen onnut was. Een van degeenedie

dit hun gevoelen afiwoeren , v/ierd bevolen een tackebofch naar de

Kerk van S^PauIus te brengen, opden naafren Zondag, als wanneer
aldaar omtrent die Ketteryzou gepredikt werden. Maar een van hen
lieden, toonde zich metalien hardncckig, zijndeeen vrouw Johanne
Bocher, of anders gemeenlijk Johanne van Kent genoemtj deze loo'

chende dat Chrifius waarlijk 'vleefch van Maria had ontfangen , wiens
vleifch zondig ztjnde , z.00 konde hy van het zelve niets Aannemen ,

maar het woord, door toefland van den inwendigen menfch in de Aïa-
get , ontfing vleefch van haar. Dit waren haare woorden. Zy had-

Aa 2 den



2 8S Hiftoric der Reformatie

1 $49- den vccle moeiten met haar , en verfcheidene by een komftcn en hande-

lingen, maar zy was zoo uitfpooriglijk ingenomen met haaropinienen

meningen , dat zy verachtelijk verwierp , al het geene dat haar voorge-

worpen wierd; hier over wierdzy als een hartneckigc Ketterinne ge-

oordeeld , en zoo gelaten aan de wereltlijke macht. Het vonnis tegens

haar gevelt , ftaat te vinden in de Verzamelingen.

Verzame- Dit dan aan den Raad gerapporteert zijnde, zoo wierd de goede Ko^
ihge». nink aangezocht om een ordere te teikenen om haar te verbranden,
l^tf. 35. maar konde daar toe nier gebracht werden. Hy oordeelde het een groo-

te wreedheid te zijn, zulks aan te vangen, het welke zy altoos in de

Papiften verworpen, en veroordeeld hadden, dat men namentlijk de

lieden , ter oorzaak van hun confcientie zou verbranden , gelijk hy ook,

in een t'zamenkoiuing over die zaak met den Ridder Johan Check,

zei zeer vaft in dat gevoelen te zijn. Kranmerwierdbefteltomhemdaar

toe te bewegen ; hy nam zijn bewijs uit de wet van Moizes , volgens de

welke de Lafteraars moften gefteenigt werden. Kranmer berichte

dat'er groot ondcrfcheid ware te maken , tuffchen andere ftucken in de

Godgeleertheid, en deze, dewelke met de Geloofs Artykeiendireóte-

lijk ftrijdig waren; dat dit Goddeloosheden tegens God waren , de-

welke de Prins , als zijndeGods Stedehouder, gehouden ware te ftrafFen;

gelijk des Koninks Steichoudcrs gehouden waren te doen , omtrent

de misdaden , begaan tegens des Koninks perzoon.

Deze redenen deden den Konink eerder fwijgen als toeftaan, oordee-

lende dezelve het echter een zeer harde zaak te zijn (gelijk het in der

waarheid was) zoo ftrengelijkin zoodanige gelegenthcden te procede-

ren: zoo zette hydan zijn hand onderde ordere, met tranen in zijne

oogen, zeggende tegens Kranmer, dat indien hy hier kwalijk aan de-

dede, naardemaal het gefchiede, rn onderwerpinge van zijn gezag ^

dat hy het voorOod zou hebben te verantwoorden. Dit bracht Kran-

mer een grootc verfchrickinge aan , zoo dat hy zelf onwillig wierd ,

omtrent het uitvoeren van het vonnis, en hy te zamen met Ridlei na-

men de vrouw in hun huizen inbewaringe, om te zien ofzy haar kon-

den overreden ; maar zy ging voort met verachtinge , en andere onbe-

tamelijkheden haar zoo onhebbelijk tedragen, dattenlaatftenhetvon-

doopftcr nis aan haar uitgevoert wierd j opden^ May m het volgende Jaar, rre-
vcibxaad. dikendc Biflchop Scory,omtrent haar branding.Zy droeg haar toen even

zoodanig als zy haar had gedragen , in de voorige deelen van haar rechts-

^leginge , zeer onbetamelijk , en wierd op het laatftealzoo verbrand.

Deze daad wierd zeer berifpt, als ftrijdende met de zachtmoedig-

heid
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heid van het Euangeliej gelijk ook dePapiften daar hun voordeel wel 1549'

wiftcn mede te doen , dewelke niet lieten te zeggen , dat de Reformeer-

ders alleenlijk tegens het verbranden waren, wanneer zy voor zich zel-

ven beangft waren. De handeling van dat vrouw-menfch deed haar

ook aanmerken, alseenontzinnig menlch, die bekwamer was voor een

Dolhuis, als voor een ftaak. Het volk had zich al ingebeeld, dat alle

Statuten en wetten, omtrent het verbranden der Ketteren , al waren ver-

nietigt. Maar nu, wanneer de zaken beter aangemerkt wierden ,wierd

bevonden dat het verbranden der Ketteren gefchied was, volgens het

gemeene r^cht j zoo dat de Statuten daar omtrent gemaakt, alleenlijk

dienden om de overtuiging des te gemackelijker te maken i en het ver-

nietigen van de Statuten namgeenzints weg , dat , het welke gegrond

was op een gefchrcven wet , in het gemeene Recht.

Om dan deze zaak t'eenemaal af te brcekenA twee Taren daar na, Nccheea

wierd weder eenen George van Pare , een Duitsman , belchuldigt
, ge-

zegt te hebben, dat God den Vader alleenig God was, endat Chriftns

geen ware God en was : men handelde lange met hem , otn hem te

doen affweeren \ maar hy wilde zulks geenzins doen ; en 200 wierd hy

op den 6^ April 15:51. veroordeeld, op dezelve wijze als Johannevan

Kent, en wierd op den 15" der zelver Maand, op Smiihfield ver-

Ijrand. Hy leed, met eengrooteilandvaftigheid dcsgemoeds, kuf-

fendede ftaak en de tackeboflchen , daar aanenmcdehy verbrand zoii

werden.

Van deze Pare vind ik een Paapfch Schrijver te zeggen , dat hy een

man ware van een wonderlijk ftrikt leven , dat hy maar eenmaal in twee

dagen was gewoon te eeten , en eer hy eeten ging , in zijn aandacht ter

'aarden neder lag. Van al deze dingen maken zy hun gebruik , om de

achtinge der geener, die voor deze geleden hadden, te verminderen ;

want zy zeiden, men zag nu, dat lieden van een onfchuldig leven, om
Kettery mochten gedood werden, door bekentenis van de Reformeer-

ders zelve.

En in al de Boeken , die in Koningin Marias tyden uitgegeven zijn

geworden, rechtvaardigende haar ftrengbeid omtrent de Proteftanten,

wierden deze Inftantien altoos gebruikt; en geen gedeelte van Kran-
mers leven bracht hem meerder in het oog als dit. Men zeide, dathy ^"^'«rd

beide, Laraberts en Anne Askews dood had toegeftaan, in de voor-
gaande Regeringe , dewelke beide geleden hebben, vooropinien, de-
fwelke hy zelfn u voorftond , en nu had hy weder de dood van twee per-

zpoaen bevordert i en wanneer hy daar na zeU gebracht wierd, om de
Aa ^ dood
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fi'4'P- doodtelyden, wierd zulks niet anders als een rechtvaardige vergeldin-

gc genoemt. Een laak was zeeker , dat al het geene hy in deze zaak ge-

daan heeft, voortliwam uit geen wreedheid van 2ijn nature, zijnde

niemand ter wereld meerder, en verder van die zwartgallige en duifte-

re gefteltenis dcsgemo^ds vervreemt^ ma^jr het waren in der daad de

rechte uitweikzelea van deze gronden , volgens dewelke hy zich zel-

ven beftierde.

Wat aangaat de andere flag van Weder-doopers , die alleeniglijk

den Kinderen Doop verwerpen. Ikvindeniet, dat oyteenigeftren-

gigheittegens hen geoefïent is geworden, maar wel dat verlcheidcnc

- Boeken tegens hen gelchreven zijn j op de welke zy ook eenige ant-

woord gelchreven hebben j da?.r wicrdgezegt, dat Chriftus dekleync

Kinderenhad voor zig doen brengen, engezegthadde, dat den zMlkin.

het Konitikrtjk, der Hemelen toe ^uam , en dat hy hen ge^egent hadde.

Dewijl zy nu bequaam waren, voor het Koninkrijk der Hemelen, zo
mollen zyherbooren zijn , wam Chriftus zegt dat gene, alszodanige,

die waren gebooren uitWater en den Gee^ ^ in het Koninkrijke der

Hemelen konden ingaan. Paulus hadde ook de Kinderen vangeloo-

vige ouders Heilig genoemt, het welke fchijnt betrekkelijk te zijn, op

zulk een heiliginge van hen , alsinden Dnopgefchiede. En de Doop
zijnde de verzegelinge der Chriftenen, in de plaats van de befnijdinge

onderde Joden, wierd het eene zoo applicabel entoeeygenig te zijn,

aan de Kinderen, als het ander; en een zaak ware daar omtrent waar te

nemen, dat de geheele Wereld in dien tijd, zijnde gedoopt in hunne
kindsheid, indien die Doop nietig ware, zoo was dan niemand waar-

hjk gedoopt in wezen, maar allewarenze inden ftaatder nature. Nu
khcen het niet redelijk, dat menichen die ^clve niet waren gedoopt,

zouden gaanom andere te Doopen, en daaromme deeerfte Hoofden
vandieSe6te, zijnde zelve niet gerechtelijk gedoopt, fcheenen niette

handelen met authoriteir en gezag, wanneer zy gingen om andere te

doopen. De gewoone Prai'tijk van de'Kerk , zoo vroeg begonnen , en

vervolgt zonder tegen Ipreeken , voor zoo veele ecu'^ven, waare ten

minden een zeekerc beveftiging van een zaak , dewelke (om moderate-

lijk te fpreeken) zulke goede fondatien en gronden hadde in de Schrif-

tuire, wegen haare wettelijkheid, hoewel niet eenige peremptoire of

volftrekte, nvaar alleenlijk: probabile en waarlchijnlijke bewijzen , voor

het gebruik der zelve waren.

Deze zijn al de dwalingen en opinien, dewelke Ik vinde in dien tij4

inachtingegenomentezijn. Daar was noch een ander flag van volk,

over

.y1^
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over het welke al de vroome luiden van dien tijd groote klachten dcdpn. i<^^.
Zommige wierden Euangelizcrs, oflczersvan het Euangelie, die een

Schandaal waren voor de leere dewelke zy belcedcn. In verfcheyde

Sermoenen hebbe ik veel klachten over dez.elve gevonden, bencffens

ftrengcaankundigingen van Gods oordeel tcgens de zelve. Maar ik Dei^ringc

vinde niets, dan hen iets tegen geworpen is geworden , als hun geloof JeSinttir

aangaande, behalven alleenlijk, dat de lecie van dePredeftinatie, ot
f^"""^"

voorfchikkinge, zijnde algemeenlijk geleertby de Rcformeerders, ver- '
'

fcheidene vandezeSeóle begoft hebben vreemde bcfluyten daar op te

maken, by brengende , en reekenende, dat dewijl alle dingen vjn

God beflooten waren , enzijn decreeten niet konden miffen , dat daar-

om de menichen het op die decreeten en befluiten mochten laten aanko-

men. Dit trok veele tot een grooteongodzaligheid van leven, enan-

der weder tot wanhoop.

De Duytfchen zagen wel haafldequaade uitwerkinge van deze hun
leere. Luther veranderde zijn gedachten daar omtrent: en Meianc-
thon fchreef daar opentlijk legens, en zcdert dien tijd , de gantl'che

ftroom van de Luiterfche Kerk , liep een anderen weg ^ maar beide Cal -

vinus en Bucerus , waren en bleven altoos voor het ftaande houden van

deze Goddelijke befluiten
i

alleenlijk, zy waarfcllouden het volk , niet

al te veel zig daar omtrent bezig te houden. Nademaal dit geheimen wa-

ren , daar de menfche niet wel konde indringen j maar zy vertoonden

nietzooklaarlijk, hoe deze gevolgen uit deze opinie niet cjuaamcn te

vloejen. Hooper, en verlcheide andere goede Schrijvers, maanden het

volk meenigmaalaf, van zig in deze nauwkeurigheden in te laaten. En
een Caveat, ofwaarfchouwinge tot dien ein-de, wierd naderhand , in de

Artijkel van de Kerk, de Praedeftinatie aangaande ingcvoegt.

Een quaad uitwerkfel van des volks ongebondentheid in Zeden, Beroeneniri

borft dezen Zomer geweldiglijk uit, "^'eroorzaaktdp,or in-fluitingevan Engehndo

Landeryen. Terwijl de Kloofters noch in wezen waren , wierdeen
groote meenigte volks , by en omtrent deze Huizen onderhouden , hun
Landeryen wierden lichtelijk uit verpacht, en veele vonden daar hun
onderhoud by. Maai nu de meenigte van het volk zeer toenemende (het

Houwelijk overal den Pricfteren toegeftaan zijnde) quam daar by , dat

hun wcrk-dagen mede vermeerderden, door het weg nemen van veele

Heilige dagen , en het afichaffen van Pelgrimagien , en Proceffien,

2.00 dat gelijk het getal aan nam , zv daar by meer tijds hadden te hefte-

den. Dfize die de Kerkehjke Landen if.kochten, dcwijlze over al meer

'ïenten zochten te maken ( waar over de oude Latiner
, groote klachten

•in
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15-49. Jneen van zijnHoF-Sermoenen gemaakt heeft) beflooten daar overhim
gronden te beüuiren , en totWeyd-land te maaken, want de Koop-

handel groeide dapper aan, enhetKoörn-gewas, bracht zoo veel niet

op , als de Wolle. Hun Vee dan aldus gehouden wordende door wei-

nig lieden in zulke ingefloore landen , zogenoten de Land-Heeren zclvt

het voordeel, datvoor heen de Bruykersgenooten hadden, uit hunne
goederen; en trachten alzoo deze hen te doen dienen, voor zulk een

loon als zy hen wilden toeleggen. Door deeze middel zag het gemeenc
volk van Engeland , dat zy lichtelijk tot groote ellende ftonden gebracht

te werden: hier wierden groote klachten over gemaakt, en meenig-

te vart blaauweboekskensovergefchreven. Zommigeftelden eeoflag

van een Lex-Agriaria , ofLand-wet voor , zoo dat niemand geen Hoe-
ven zouden mogen bezitten , boven een gezetten tax , of Vee boven
een zeeker getal van 2000 Schaapen j met welke voorilag ik bcviade,

datdeJongeKoninkal zeer ingenomen was ge^A^eeft, gelijk zou kon-
nen blijken, uit eenige Difcourflen , dewelke hy met fijn eigene hand
gelchrevcnjiceft.

Daar wierd ook aangeweezen, datgeen zorge, omtrent de opvoc-

ding van de jonge Jeugtwierd gedragen, behalven voor die gecne, die

tot de Studie en geleertheid gefchikt wierden , en veele dingen wierden

voorgefteltoraditte verbeetercn. Maarondertuflchenzaghetgemee-

ne volk dat dievan den Adel hen tot een zeer flechten ftaat ftond te bren-

gen.

De Protc6lorfcheen zeer tot voordcel van de gemeente genegen, en

fprak dikmaals tegens de verdrukkinge van de Landheeren. Hy was van

natuure rechtmaatig, en vol medelijden, en nam des te lichter de zaak

van het arme volk aan , het welke die van den Adel en middelen hem te

haten, veroorzaakte. Het voorige Jaar hadden degemeente omtrent

Hampton-court , den Proteófor en den Raad , door een verzoek -fchrift

geklaagt , dat wanneer de voorleden Konink in zijn ziekte had een

Park aldaar doen in fluiten , om zig zeiven met een by zonder gemakke-

lijk vermaak te veriuftigen, het Wild van dat Park, of warande , het om-
leggende land groeten o verlaft had toegebracht , het welk een groot na-

deel voor hen lieden wa3, en verzochten derhalven, dat de omheiningc

daar van mocht weg genomen werden.

De Raad aanmerkende, dat dat zoo dicht by ^JTindfor ware , en

van weinig nut voorden Konink 5 maar eerder hem tot eenlaftftrekte,

ftelde ordre dat het on tparkt wierd , en dat het Wild tot "Windfor zou ge-
bracht werden : mm met dat provifb en beding , dat indien de Konink >

wan-
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wanneerliy tot Jaaren zou gekomen zijn , aldaar een Park begeerde te « S'\9-

hebben , het gene zy na toettonden , zijn Majefteit tot geen Pra^juditic

en verhinderinge zou ftrekken. Daar wierd ook een Commiflïe uitge-

geven, om omtrent alle influitingen en hoeven onderzoek te doen, en

ofdiegeene, die de Abdye Landen bezaaten, ookdegewoonlijkeHer-

bergzaamhcid onderhielden , gelijk zy daar toe verbonden waren hy

de Brieven van toeftand, dewelke zy daar van hadden , oolcofzyden
Land-bouw behoorlijker wijze voortzetteden.

Maar ik vinde hier geen gevolg van, en in der daad, daar fcheen een

aFgemeen belluit onder al den Adel te zijn, om de gemeenen Man tot

zulk een flechten en geringen ftaat te brengen, als de Huis-luiden in

andere Koninkrijken toe gebracht zijn. In het Parlement wierd een a6be

in het huys van de Lords tot het belluiten der gronden ingcftelt , maar

deze wierd door dat van de Gemeente verworpen. Echter gingen de

Edel-lieden en Rijken voort, met elk hun Landen zelts aan teilaan en te
'

befluiten.

In d» Maand van Mey geraakte het gepeupel in Wild-Shire op de Eenigewcr

been , alwaar Sir Willem Herbert eenige ftoutmoedige gallen aan J^JimcV
üjn hand kreeg , die deze onruftigers verftrooidc i en eenige van dezelve digt.

terneder maakte. Kortsdaarnaftondenzy opin Suflex, Hamp-Shire»
Kent, Glocefter-Shire, SufFolk, Warwijk-Shire, Effex, Hardford-Shire,

Leiceftcr-Shire, Worceftcr-Shire, en Rudland-Shire; maar door goede

middelenen perzuazien, wierd het woeden van het volk een weinig

ter neder gezet , tot dat de zaak in den Raad zou werden voorgedragen.

De Proteótor zeidc , dat hyzig niet verwonderde, dat het volk tot

zulk een ontfteltenis uitborft:, daarze zoo verdrukt \yierden, dat het

lichter vïe\ eens te fterven , ab door gebrek verlooren te gaan j en daar-

om bracht hy een bevel-briefvoort, zelb tegens den zin van den ge-

hcelenRaad, verbiedende alle influitingen j nevens een andere Procla»

matie , in dewelke hy het volk fchaadelooos ftelt , van al het gene ge-»

fchied was , indien zy zich zelven , voor het toekomende gehoor-

zaamlijk aanftelden. Men zand ook over al Commiffarizen uit, met een

onbepaalde macht» om allezaaken, de beiluitingen, hooge of reiswegen

en gehuchten aangaande, te determineeren, en afte doen. Maar deover-

groote macht,die deze Commiffarizen gegeven wierd, veroorzaakte veel

klachten. De Land-Heeren klaagden dat het was een invazie vanfiun

eigendom, hen ïoo te onderwerpen het welgevallen van deze, die tot

onderzoek der zaken uitgezonden waren , zonder te procedeeren in de

ordinaire Hoven , volgens de wetten.
IT. Deel. Bb Ds
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^549- De gemeci>eman, zijnde zeer gemocdigt, door de gunft dewel-

ke zy hoorden dat ben de Proteöor toedroeg , en niet machtig zijn-

de hun drihen in te toornen, of te wachten op e^n vreedzamer uit-

flag
,
geraakte weder op de been ,. maar wierden haaft weder ter ne-

der gezet. Echter de Prote(^or zijnde door den Raad zeer tegen

gefprooken , bcvand zich niet bekwaam om al deze klachten te

herftellen, zoo wel als het volk verhoopte. In het Graaffchap dan

van Oxford en Devon , geraakte het gepeupel wederover einde, ge-

lijk roede in Norfolk, en het Hartogdom van Jork. Die in Ox-
fordshire wierden vcrftroit, door een machtvan 1500 man^ door
den Lord Gray, tegens hen op de been gebracht, zommige vande
Muyters wierden gevangen en opgehangen naar Krijgsrecht^ als

zijnde ineen ftaat van Oorloge hetgrootfte gedeelte liep een ii^der

zijns weegs. ,

lïïoeKein
^" Devonshire begofl deze opiland een veel vafter wezen tak rij»

DcvoBwort gen; want dat Graatlchap was niet alleenlijk verre van hetHolafge-
jcvaari)

. Jggen ^ maar in het algemeen zeer genegen totdevoorige Paapfchc

fuperftitien en bygelovigheden, en veel vande oude Prieftérs ver-

mengdenzich onderhen. Zy kwamen by een op den 10 Juny, op
Pinxterdag of Witzondag, als men daar zegt, en binru-n korten

tijdwierdenzcwel loooo fterk. Men verhoopte ten Hoof, dat4e--

zc beroerte zoo haaft zou verftrooit werden , als de andere verftrooit

waren j maar de Proteöor konde niet befluiten tot Extremiteiten

te komen , en bewoog zich dcrhalven niet zoohaallig, als de zaak

wel vereifchte. Hy eindelijk na eenige dagen, zand den Lord Ruf-
fel met een kleine troep volks , om den voortgang van deze beroerte

te ftuiten ; en die Lord wclgedachtig zijnde , hoe dat de Hartog van
Norfolk met een zeer kleine macht, een zeer geduchte beroerte, in

de voorige Regering had geftilt, verhoopte mede het zelfde gevolg

te zullen erlangen, en dat deze door de tijd medeverfwakt en ver»

ftroit zouden werden. En derhalvcn hield hyzich een weinig van
hen af, en bood zich aan, hunneklachtenaan tehooren, en dieden
Raad toe te lenden, maatidezeuitftei maakte hen ftout en fterk j die

nu eenige Edellieden tot hun Hooft gekregen hadden , zijnde Arun-
Jcl van Cornwal, hun Opper Bevelhebber geworden. Eindelijk

totantwoordvandeLord Rullêls voorftellingc, kwamen zytothet
Toorftellcn van deze 15 Artykelen : van dewelke de Subftantie ii

als volgt,

^va* j, Dat ai d€ generale Conciiicn en beduitcn, ofDecreetcn vaa
huQ
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'hun Voorvaderen, zoudc'n onderhouden werden. ^S^9'

1. DatdeadevandezesArtykels weder kracht zoude hebben,

5. Datde Miflc in het Latijn zou bedient werden , endatdePric-
fters alleen zouden ontfangen.

4. Dat het Sacrament opgeheven en aangebeden moft werden,

en dat deze die weigerde aulks te doen , als een Ketter geftraft zou
werden.

f.
Dathet Sacramentalleenli;k opPaafch tydcn aanhct volkzoa

gegeven werden, ineen Specie.

6. Dèt den Doop t'allgntyden zou mogen bedient werden.

7. Dat Heilig Brood , Heilig Water en Palmtacken , weder

gebruikt zouden 'werden j dat de Beelden wederom herftelt, en ai

de oude Ceremoniën en plechtigheden weder vernieuwt zouden

werden.

8. Dathet nieuwe Dienftboekafgefchaft zou werden, nademaal

hetweleenKersmis Spel geleek , en dat het oude weder zou gebruikt

werden nevens de procefïie in het Latijn.

9. Dat alle Predikers in hun Sermoenen, en 'de Priefters in de

MiiTe zouden bidden voor de zielen in het Vagcvuyr.
~

;
10. Dat de Bybelzou ingetrocken worden, nademaal anderlints

de geeflelijkheid , de Ketters niet lichtelijk konden overtuigen.

II. DatD. Moremanen Crifpijn j aan hen lieden zou gezonden^

'Ch in hun ouden ftaat herftelt worden.

- 12. Dat de KardinaalPool zouherftelt en in desKoninks Raad
gebracht werden.

. i|. Dat ieder Edelman maar mocht hebben een Dienaar, voor

ieder hondert Marks renten , die hy inkomens heeft.

i^ 14. Dat de helft van de Abdye enKerkLanden , weder ingetroc-;'

l&n zal werden , en weder gereftituecrt, aan twee van de" voörnaamftc

Abdyen in ieder Land. En al de Kerk Boflch voor de tijd' van zcveii

Jaren, zouden gegeven werden aan zulke zeekere huizen, dat ee-

nige devoote perzoonen daarin mochten leven , dewelke voorderi

Konink en voor het gemeene beft zouden bidden.

ijr. En dat van vvegen hun byzondere Gravamens, zy zouden
voldoening ontfangen in zulker voegen, als Humphrey ArundeL,

pnde Major van Bodraijn, den Konink zouden informeren en on-

iferrechten , voor de welke zy brieven van vry geleide verzochten.

Deze Artykelen aan den Raad gezonden zijnde, zoo wierd t^c ^^'^'^.^*':-

Eerftbiflchop van Kanteiburygeordonneert daar een antwoord op te

Bb a ma»
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1C49. maken; deweïke ikhcbbe gezien, verbeetert met zijn eigen hand.

Pe fubftantie daarvan was, dat hun verzoek onhebbelijk en info-

lent was , dewelke gcwiflelijk haar opgegeven en voorgefchreven

waren, door deneene ofden andere oproerigcnPricfter. Zy wiften

niet wat de algemecnc Concilien beflooten hadden , ook was''cr niets

in de Kerk van Engeland dat daar tegen ftrydig warej hoewel ver-

ichcidene dingen, die voor dezen waren aangenomen, zoodanig

waren. En wat de decreten aangingen, die waren door de Pauzen

bedacht, om de gantfche wereld tot flaverny te brengen, van het

welke hy vcrfcheidene bewijzen voortbracht.Aangaande de zes Arty-

kelcn zcide hy , zy zouden in het Parlement niet gebracht zijn ge-

weeft , indien de voorgaande Konink daar in perzoon niet gegaan

was , en die adc te wegc gebracht hadde , echter kadde hy uit eigene

beweginge , de uitvoering^ daar van laten varen.

Aangaande het darde, docht hem vrecmt, dat zy niet begeerden

te weeten met welke woorden zy God dienden : en wat aangaat de

Mifle: de oude Canons en Regels begeeren dat het volk daar inne

communiceren zoude, en de Gebeden inde dienft van de MifTe be-

helzen noch dat zy zoo moeten doen.

Wat belangt het ophangen of houden van de Hoftie, zulks was

eerft onlangs ingeflelt, door den Paus Innocentius en Hononus, en

in zommige plaatzen was het noit aangenomen geweeft.

Aangaande het vijfde. DeOudeKcrkontfinghet Sacrament dik-

maals en hl beide de gedaanten.

Belangende het fefde. De Doop in tyden van noot moft t'allen

tijden bedient werden; maar buiten die gevallen moft de bedieningc

daar vanfolemneel en plechtelijk zijn , en in de Oude Kerk wierd

lietvoornamentlijk opPaalchen Pinxter avond gedaan. Van welk

gebruik noch ecnige roetftappen in de oude dienft overgebleven

zijn.

Belangende het zevende. Deze waren Supcrftitieuze en overge-

lovige dingen. De Beelden ftreden tegens de Heilige Schrift , eerft

opgezet tot gedachtcniffe, maar korts daar aan gemaakt tot voor»

werpzels van aanbiddinge en dienft.

Aangaande het achtftc. Het oude Dienftboek begreep veel fpottc-

lijke dingen, het nieuwe M'as eenvoudig en ftemmig, indien het hen
belachelijk toefchijnt, zoo was het zulks, zoo wel als l>ct Euan-
gelie niet lang geleden mede gewecft was, een dwaasheid voor de

Grieken.

Op
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Op het negende. De Schriftuur fpreelct hier niet van ; en het was i<Ag,
^en bygeloovigevond, en een verkorting van Chriftus dood.

Op het tiende. De Schriftuur was Gods woord, en de gereedfle

weg, om hetgeeneinderdaadkettery is, te overtuigen.

Op hetelfde. Deze waren onwetende, fuperftitieuzc en bedrieg-

lijke perzoonen.

Op het twaalfde. Pool was aangetafi: in het Parlement, over zijn

fpijtig fchrijven en docR tegens den voorgaanden Konink.

Op het dartiende. Het ware een dwaasheid , en onredelijk ; een die-

naar konde eens mans zaken en dingen niet doen ; en op die wijze Zou-

den veel dienftboden moeten ledig gaan.

Op het veertiende. Dit was den Konink te beroven, en deze de-

'Welkedat land van hem hadden, en zoude een middel zijn, om zulk

een vuile wederfpannigheid in de gebeden te doen gedenken.

Op het vijftiende. Deze waren notoire verraders, dewelke zich des

Koninks Raad niet hadden t'onderwerpen.

Daar na wierdenze wat gematigder , en londen acht Artijk^Ien, „ .

I. Aangaande den Doop. 2. Aangaande de Confirmatie of beveiliging, nieuverioek.

^. VandeMifle. 4. Van het onthouden van de Hoftie. 5". Voor heilig

brood en water. 6. Voor het oude Dien ftboek. 7. Voorhetongehouwt
JevenderPricfteren. 8 Voor de zes ArtijkeLen ; befluitcnde met een

God beware de Konink.' want zy waren de zijne beide met goed en

bloed.

Op deze dingen, of vooriiellingen, wierd een antwoord gemaakt
op den 8, van Juny (want zoo lange duurde deze onderhandelinge

)

in de welke naar eenigc verklaringen van des Koninks gcnegentheid

tegens zijn volk, hy hun opftand in v/apenen tegcns hunnen Ko-
nink, enftrijdiglijk tegens de Goddelijke wetten zeer beftraft: hy zegt

facn datie door hunne Priefteren bedroogen worden , gelijk als in hun
voorftellingen den Doop aangaande, dewelke volgens het dienftboek,

fj^ J^J**^'
de nood zulks vereifchende, tot allen tijden mach gefchiedenj dat de

veranderingen, dewelke gemaakt waren , na lange en rijpe beradin-

gen waren gemaakt en gedaan ; en de dienftplichten van de Kerk waren
met goedvinden van veel Biffchoppen, en geleerde mannen, gcrefor-

meert en hervormt , zoo naar aan hetgeene door Chriftus en zijn Apo-
ftclen geleert was, als konde gefchieden : en alles was by het Parle-

ment bevcftigt. Doch het fchijnbaarlijkfte dat hen mifleide , zijnde des

Koninks onderjarigheid ; daar omtrent wierd hen vertoont , dat zijn

bloed, en niet zijn jaren hem de Kroon gaf: en de ftaat van de beftie-

Bb 3 xingr

pen wordjc<.



i^^ Hi ftorie der Reformati*-

5^5+^?. ringe vereilchtc, dattotalJen tijden het zelve gezach in de Koningen ,i

en dezelve gehoorzaamheid in de Onderdanen plaats hadde.

Alles wierd in een hooge dreigende ftijl gefchreven , tn beflooten

met eenernftige nodinge om hen des Koninks genade te onderwerpen,

£;elijk andere die opgcftaan v/aren, hadden gedaan, aan de welke hy

niet alleen genade had gedaan j maar ook redres en herftcliinge van

faun gerechtige befwaarniflen had gegeven ^ maar, anders deendc , had-

den zydeuiterftegeiirehgheid, die verraders verdienen, te verwach-

ten.

Maar niets konde omtrent deze verwoede menigte helpen , die door

de Papen met alle inbeeldelijke konden wierden aangehitli , zij nde on-

der hen de Hoftie op een karre, door een Priefter^, opdat al de we-

reld die mocht zien , omgevocrt. Maar wanneer deze bewegin^eal-

s dus tot zijn hoogte gegroeit was, zoo is ook het volk van Norfolk, op

den 6. van Juny opgeftaan, zijnde aangevoert door eenen Ket , eeü

Leer-bereider. Deze eifchten niets omtrent zaken den Godsdicnfl: aan-

gaande, ^maar alleenlijk het t'onderdrucken en verftrooyen van de

Édellingen , en het verheffen van den gemeenen man, als mede hcp,

Itellen van nieuwe Raden omtrent denKonink. Zy namen .geweldig

toe, en wierden welaoooo Man fterk, maar hadden noch ord re noch

JCrijgstucht onder zich , begaande zeer veel Ichrikkelijke moedwil-

ligheden. De Sherif van het Graaffchap kwam ftoutelijk by henlie-

den , en beval hen in des Koninks naam te fcheiden, en ieder zijns

weegs na zijn huis te gaan ; maar indien hy niet wel opgezeeten had

geweeft, zy souden een wreeden handel met hem aangevangen heb-

ben, ^y kwamen tot Moushold berg, boven Korwitz, en wierden

d«or veele van die Stad begunftigt. Parker, naderhand BifTchop van

Kanterbury, vertoonde zich onder hen , en predikte met grootevfy-

moedigheid hen toe, over hun kwaad leven , hun wederfpannigheid

tegens den Konink , en de Roveryen, dewelke zy dagelijks begingen,

en aanrechtcden 3 maar niet zonder in gropt gevaar van zijn leven te

zijn.

Ket matigde zich zclven de macht van te rechten, aanj en onder

«een oude Eikenboom , door hen de Eike van Reformatie daar over ger

noemt, dedc zoodanigen recht, als van zulk een Richter konde ver-

wacht worden. De Marquis van 'Northampton wierd tegens hen^c-
jtonden; maar met ordere om zich een ftuk weegs van hen af te hou-
jden, en hun voorraad af te fnijden ; want men verhoopte datalzoo,

-eender yed bloedvergieten , zy weder toe hun zclven zouden komen.
' "

Wan-
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Wanneer de tijdinge van dezen opfland in het Hartogdom van Jork i ^^^^

was gekomen ,
geraakte het gepeupel ook aldaar op de been, zijnde ^ ^^^^^ -^

te meer daar toe aangemocdigt door een Voorzegginge , datter geen Jork.

Konink noch Adeldom meer in Engeland zou zijn , dat zy zou-

den düor vier Gouverneurs , uit de Gemeente , die een Parlement zou-

den oprechten, gekozen, zouden geregeert werden , beginnende aan ^

de Ziuid en Noorder Zeen. Dit eigenden zy toeop de mannen van

Devonshirc aan de ZuiderZee, en op hen aan de Noorder Ze^. Zy
rechten ten eerften vier baken op, en hielpen alzóo het gantfche land

over einde , lopende een ieder tot hen roe , als of het ware tot befcher-

mingevan deZeekuft. Zy ontmoetende twee Edellieden, met twee

andere byben, dooden dezelve zonder ecnig medelijden, latende hun

n^kre lichamen onbegraven leggen.

*Ter zelver tijd als Engeland in beroerte ftond , kwam de tijding dat Fraafchen

deFranfchen in het gedeelte vanBulogne gevallen waren , zoo dat de Buionnois.

regccringe in de aldergrooifte benauwtheid van de geheele wereld ge-

bracht wierd.

Daar wierd eenVaftendag in en omtrent Londen verkondigt. Kran- Een Vaftcn-

mer predikte op die dag ten Hove. Ik hebbehet grootfte gedeelte van ^J^ daa^*^

dir Zermoen gezien , onderzijn eigen hand, en dit is het eenige dat Kranmei

ik ooit van hem gezien hebbe. Het is een zeer effen enkonftcloosdif- ^^^ ^
^'

cours y hebbende geen te«kens van geleertheid op kloekzinnige con- Ex Ms,

cepten in zich i maar hy beftraft fi-reogelijk in den naam van Godt, zijn Z^^^»^^'

toehoorders, over hun kwaad leven, hunGodslafteringen, overfpee- * '

len , onderlingen haat , "Verdruckinge en verfmadingc van het Evange-
lie, beklaagt zich ook oVer de flappigheid omtrent het oeffenen van'

verdiende ftraffen over deze zonden en mifdaden, waar door de Re--
gecringe zich eenigermaten fchuldig aan de zelve maakte. Hy brengt^
verfcheidene Exempelen en voorbeelden uitde joodfcheHiftorienby,!

wegens de oordeelen die zoodanige zonden op zich gehaal t, en van Gods
©nvcTwachte verloffinge,diezy op hun bekeeringe genooten hebben.

Maar voornamentlijk beklaagt hy zich over dè fchandalen en erger-

niffen byveele gegeven , dewelke voordel lende een grooten yver om-
trent de Godsdienft , onderiuffchcnr dezelve gebruiken als een mantel

•m hun andere gebreeken te bedekken. Hy Held hen voor het varfche

voorbeeld van Duitüand , daar het volk in het gemeen gaarne htt

Euangelie hoorde ; maar ondertuffchen hun leven daar door nielver--

beterde, voorhetwelkehaar Godt nu, naar een geduld van vecle ja

•

ren j hen onder zulke fware kaftijdingen gebracht heeft , breidende

zich''
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2549. zich verder uit over eenige byzondere ftraffe over het volk van Enge-

land , indien zich het zelve niet wilde bekeeren.

Lx-:terbde- De wederipannige in Devonshire gingen nu Exeter belegeren, al-

s^" waar hen de Bergers metgroote moedigneid tegenftonden. Zyftaken

de Scads Poorten in de brand, die die.van binnen met meeni<i te van ftofFe

opvulden , om hen den ingang te beletten , tot datze een affnijdingc

binnen de Poort gemaakt hadden. En als nu de Rebellen binnen kwa-

men , het vuur nu uit zijnde, brachten zy een groote menigte van hen

om den hals. De Muiters maakten ook een Mijne, maar de Burgers

mijnden daar tegcna, en brachten daar zooveel water in, dat het bus-

poeder , daar in gebracht , nat en bedorven wierd. Zy dan wel ziende

met geweld niet te konnen opdoen , legerden zich in een blockade

om de Stad , reekening makende , dat gebrek van voorraad hen wel

haaft tot zich over te geven, dwingen zou.

De LordRuffel, hebbende maar kleine macht by zich, wachte noch
een wijl naar onderftand , het welke Sir Willem Herbert van Briftol

toebrengen zou. Maar zijnde beducht dat de Rebellen hem mochten

omcingelen, trok hy van Honnington , daar hy lag , te rugge; en

bevindendedatzy een brugge achter hem ingenomen hadden, floeghy

hen daar weder af, doodende wel 600 van hen op de plaats, zonder ee-

nig verlies van zijn zijde. Hieruit merkteen beproefde hy hun kracht,

ondervindende dat zy een ftouten ftoot niet konden uitftaan , of zich

weder vereenigcn^ wanneerze eenmaal in onordere geraakt waren.

Eindelijk de Lord Gray , en Spinola, die eenige Duitfchen com-
mandeerde, zich byhem vervoegt hebbende, is hy wedergekeert, orn

het beleg van Exeter op te doen breeken , zijnde de plaats nu albereeds

zeer benaut door gebrek van voorraad.

De Rebellen hadden nu de Stad twaalf dagen nau bcflooten gehouden,

en die van binnen hadien al hun Paerden gegeten , en grooten honger

uitgeftaanj maarbeflooten echter, liever alk te fterven, als in de han-

den van deze wilde en woefte raenfchen te vallen ,• want in der daad de

wederlpannige verdienden geen beter naam. Zy hadden de wegen en

toegangen geftopt , en lieten looo mannen om een brugge te bezet-

ten , die de Koninks troepen noodwendig pafleeren moeften. Maar de

Lord Ruffel floeg daar door heen, en bracht omtrent de 1000 om den

hals, waarom de Rebellen opbraken , en zich naar Lancafton begaven.

De Lord Ruffel bedankte en prees de Burgers van Exeter zeer in des

Koninks naam, voor hun moed, dapperheid en getrouwigheid in die

Welcggetoontj en begaf zich voort om de wederlpannige te vervolgen,

die
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i&iG nu in deelen begoften te fcheiden, eningroote menigte dood ge- 'HP.

ilagen wierden ; eenige van hunne Hoofden , ais Arundel , en de Major

van Bodmijne , Temion en Barret , twee Priefters, met noch ^esofze- joft "ndc

Ven andere, wierden gevangen en opgehangen. En alzoowicrddeze Rebellen

opftand gelukltiglijic geftiltj in deze Wefterfche gedeelten, omtrent
^'^ '^

den aanvang van de Maand Auguflus, tot grooteroem en eer van den

Lord Raffel, die met een kleine Oorlogs macht de Stad Excter aldus

lieeft bewaart) en vervolgens degeheele machtvan dezen wcderfpan-

nlgenhoop zoo gelukkiglijk heeft verftooit , en dat metgantfch weinig

,

of geen fchade of verlies van de zijne.

Maar de Marquis van Northampton,liad dat geluk in Norfolk nietjhy

voerde omtrent i loo Man met zig,maarnam den laft, die hem gegeven

was , flechtelijk waar , en zoo trok hy aan naar Norwich. De oproerige

waren blijde, gelegentheid te hebben, om met hem handgemeen te

geraken , en taften hem den naaft -volgenden dag , met een groote furie

aan, en de Stad niet fterk zijnde, wierdhy gedwongen die te verlaten,

maar Jiiet zonder i oo Man in die a<9:iete laten zitten , onder dewelke de

LoTd Sheffield was , die zeer beklaagt wierd. De Muyterskrccgenom'

trent 30 gevangens j het geen hen de moed zeer dedc reizen.

Wanneer hier van de tijditig aan het Hofquam , wierd de Grave van

Warwijktegens hen uitgezonden , met 6000 Man te voet, en 1500
te Paart, die tot een tocht in Schotland vervaardigt waren. Hy quam
tot Norwich , maar was nauwelijks machtig om die plaats te belchermen,

want de oproerige vielen hem geduuriglijk aan , bchalven dat hy van de

Stad zelve ten beften niet verzeekert was ; maar hy vand middel hen de

lijftocht af te /nijden, zoo dat de oproerige , nadatzehetlandrontzoai-

me zeer bedorven hadden , gedwongen wierden op te breeken ; maar

hj' zette hen met zijn Ruitery achter fta; zy keerden zig om hem het

hooft tebieden ^ maar hy zette dapperhjk op hen in , dreetze in de vlucht

en floeg'er 2000 van op de plaats dood; nam Ket, hun overfte, gevangen, Rebellen

beneftens zijn Éroeder , en veel meer andere. Ket wierd tot Norwich in ''pp^wü
keetenen, January daaraan volgende, opgehangen. Norfolk ge-

"'In Jork^Shire wiren de oproerige niet boven de 3000 in het getal, ^'S^"'

dewelke hoorende de nederlaag van deze enandere,namen de aanbiedingc

van vergiffenis aan , die hen toegezonden wierd : alleenlijk eenige wei>

mge , van de voornaamfte Belhamels ,
gingen voort met noch wat nieu-

we bewegingen aan te rechten, maar deze wierden gevangen , en in

September daar aan opgehangen.
^ Wannéér deze beroerten nu aldus geftilt waren , zoo drong de Pro -

. IL Dedo Cc rcöor
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Zf^p. teftoraan, dattertcn eerften een algemeen Pardon mocfic vèVkondigt

werden , om -daar door het land t^'eenemaal in ruit te IteHen ,• en hun
zaken buy ten 's Lands achtinge te doen hebben. Dit wierd door vecle

„ in den Raad wederfprooken , dewelke oordeelden dienftiger hun byzon-

dere belangen te bctrachten,met het houden van het volk onderde knien,

dan hen zulk een ruime genade in te willigen. Maar de Protector had

dat befluit gemaakt , oordeclendedatdeftand der zaken zulks vereiichte.

Hy dan verkondigde een algemeen Pardon van alles dat voorden ii.

AuguftusgepalTeerc was, deze weinige alleen , die zy albereets in han-

den hadden, uitgezondert, daar men een openbaar voorbeeld, mede
voorhad.

Aldus wierd Engeland van een van de alderdreigenfte ftormen , die zy
oit gevoelt hadde, bevrijd, in welke verlofTuigede grootevoorzichtig-

heit,en moderatie van den Prote6tor,een aanzienlijk deel hadde. Van deze
VeYzame- geheelezaak, wierd aaiv de Buitenlandlche Minifters kennifle gegeven,
Hngen. in een Brief, die inde verzameling kan gevonden werden.-'

''*

'
'

Daar wierd dit Jaar, een V"iziraiie van de Univerziteit, v^n Cam-
vizitatievan bridge aangeftclt. Ridley wastoteen van de Vizitaftursgekoozen , en
ambndgc. om op de opening van de vizite te prediken. Hy derhalven fchreefaan

May , Deeken van Sr. Paulus , om hem te laten weten , wat daar te ver-

handelen waare, om zoo zijn Sermoen daar eenigzints naar te rechten,

Hy kreeg tot antwoord , daf het alleenlijk , om eenige bygeloovige ge- ^
woonten en plechtigheden te veranderen, en noodwendige Statuten eo'^iB

wetten daar omtrent te maaken, te doen was.

Maar als hy derwaarts toog , zag hy dat de Inftruólie vorder

ging, zijnde verzocht om een R-ezignatie van eenige Collegien te be-

vorderen, en de zelve met andere te vereenigen, en eenige Broeder-

fchappen, gefchikt tot het ophouden der ftudie van dé Godheid, te

bekeeren tot de ftudie der Rechtsgeleerdheid. ByzonderlijkmbftCIare-

Hall, ofClaras 0»lleg!e,gclupprtmeert werden; maar de Meefter en de

gezellen \\ ilden geen rezignatieofafitand doen ; en na dat men al twee
dagen had gearbeid , oni Iaën daar toe te bewegen , hebben zy uitdruk-

kelijk geweigerr het zei vete doen. Ridicy hier op verklaarde, dat hy
thet een goede con fcientie , in rJic zaak niet verder konde gaan. De Kerk.

wasalbereers zoodanig berooft en geftroopt, dat het fcheen , datter by
sommige een btfluit genomen was , al de Borgerlijke kenniHc, geleerr-

heid en Godsdienft van uit deze N^tie te verdrijven en verbannen. Hy
dan verklaarde, dat hy in deze zake niet koade mede fteiamen , yerzoe-

leende vedofOJ33 te vertrekken.
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De andere Vizitatoren klaagden over hem by den Protector , dat hy *ƒ41'

ben 200 moede had gemaakt met zijn bafl'en (zoo onberaamelijk drukten

zy uiÉ de nauwgezetheid van fijn gewifïe) dat zy indesKoninksdienft

niet konden vorderen ofvooftgaan. Endewij! Clare-Halalstoen vol

^an Noorderlche volkeren was, duiden zy zijn ongewilligheid, om
dat huis te fupprimecren , tor en op fijn byzondere gcncgentheid tot zijn

Landslieden j dewijl hy in het Bifdom van Durefraegeböoren was.

Hieroptchreef dcPrótedor een beftraffendenBrietaan hem, waar

©phy een; antwoord fchreefj 200 over-een-komende, met de betame-

lijkheid vaneen Biffchop , die liever alles in de waag-lchaal wil ftellen , Cö£
dan iets tegens zijn commiffie doen, dat my dacht geen klein recht aan No.^^,60'.

zijn geheugenis gedaan te zijn , dezelve , nevens den antwoord van den

Froteftor aan hem gedaan , in de verzameling te laten inkomen ; dewel-

ke ik met meer andere , onder de Papieren van Staat van zijn Majeftcit,

in die plaats, dewelke gemeenelijk de Papier-kamer genoemd word,

gevonden hebbe , hebbende daar toe een vryen toegank, door een or-

dre van vryheid, dewelke de recht eerwaardige Grave van Sunderland,

een van de voornaameSccretarilen van Staat , my by den Konink ver-

kregen heeft, gelijk dezelve altoos zijn grootetoegenegentheid getoont

heeft , om my behulpzaam te zijn , tot voortzettinge van deze Hiftorie

van de Reformatie. Deze Brieve-kamer wierd eerft op gezet , door de

voorzorge van den Grave van Salesbury, wanneer hy Secretaris van Staat

was, in Konink Jacobus tijden, welke, hoewel het een overvloedige

en zeekere toevlucht ts, vooriemand die Hiftorien wil fchrijven, ze-

dfcrt dat de Papieren van Staat daar op gelegt worden , echter wegens voo-
rige tijden, begrijpt bet alleenlijk zodanige Papieren , als die groote

Minifteralstoen by een konde krijgen , en verzamelen ; zoo dat dezelve
zoo volkomen niet is , omtrent de verhandelingen van die tijden , van
dewelke ik fchrijf,

,. Daar wierd ook een beftelling gemaakt omtrent eenige gcfchillen, Contett^tit

iflioendede Griekfche taal. Ten tijden van Koning Hendrik was daar p"ono"cicrL

<^ereen groot difpuit gerezen , rakende de Pronunciatie en uitfpraak pndcGnc]:

!|
«wn de Griekfche vocalen. Deze taal was maar onlangs tot eenige vol-

! kjomentheid in Engeland gelcomen, en daaromme was hetgeen won-
der dat het Grieks als het Engelfch uitgefprooken wierd , met de zelve

. klank en opertinge van den mond.

I
vfiHiertegcnshadde zich Mr. Cheek, alstoen Lezer vandie taal tot

Carabridge, geftelt, leerende andere regels van uitfpraak. Gardiner
l<?heen zoo vervaart voor eenige vernieuwing te zijn , hoe nut en noo-

Cc 2 ékg
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*J49» dig die ook mocht bevonden werden, dat hy hard en ftcrk dreef, dat'

men de oude uitfpraak daar omtrent behoorde te behouden. En Cheelc

volhardende in zijn mecningc, wierdofvandeStoelgehouden, of an-

ders liet die gewillig, om het misnoegen van zulk een groot en haatdra-

gend Man , alsGardiner ware , die toen Cancelier van deUniverfiteit

was, te ontgaan. Cheek ichreefeen boek tot voorftand van fijn wijze,

van uitbraak van deGriekfche taal j van het welke dit moet gezegt wor-

den, dat het zeer vreemt is te zien, hoe hy met zoo veel gelecrcheid en

oordeel heeft konnen fchrijvea,. over zulk een naakt fubjeói;. Red-

main, Poinet,, en andere geleerde Mannen, warenopzijn zijde, raaar

meer bedektelijk : maar Sir Thomas Smith , Secretaris van Staat;.

fchreef drie Boeken over dezelve zaak , en toonde de gerechtigheid van

Cheeks gevoelen zoo klaarlijk, dat het difpuit nu aen een kant gelegt

wierd, en de rechte weg, van deGriekfche uitfpraak plaatsgreep; te

eerder om dat Gardiner in ongenade , en Cheek en Smith in volle gezag,

waren. Zoo groot een invlocjinge , heeft het menfchelijk belang:

omtrent het ophouden van de alder-fpeculatijtfte en onverlchillcnde.

dingen. »> .-t.

Korts daaraan
, geraakte Bonner in nieuwe mocjelijkhcden ^ fiygingf

lonner ge- voort zig tegens alle dingen te ftellen , zoo lang als het hem veilig was te

iuft!

*"*'""
^*^^" y 2.00 lang die onder debat waren , en hield zoo zijn belangen meti' -

de Papillen ;. maar hy- volgde al de Wetten en Ofdonnantien van den' i
Raad zoo zoetelijk in, dat men niet lichtelijk iets tegens hem vinden*

konde.. Hyftelde ieder bevel en ordre, die hem^ toegezonden wierd yi

punétueelijk in het wcrkj datter niet zoo veel als grond voor eenigé)

klachten tegens hem konde gevonden werden j echter was het genoeg;

kenbaar, dathy het alles tegens zijn hart dede, en koefterde die geenc j

die van een ftrijdig gevoelen waren.

Dé Raad hebbende kennis gckreegen , dat op de Commotien en be*

wegingen dewelkein Engeland waren geweeff, verfcheidene in Lon-
den zich van den Dienft en de Communie afgezondert, endeMiffe
weder bygewoont hadden, hetwelketot zijn laft gebracht wierd, als

zijnde naarlatig geweeft in het uitvoeren van des Koninks wetten en

bevelen. De Raadfchreef aanhem, opden2 3.vanJuly,dathydcze
dingen 20U zien te verbeteren ,, en dat hy zelf een goed exempel en

voorbeeld voor andere zou maken te zijn. Ophet welke*, opden 26".

daar aan volgende hy een laif en opdere rondsomraezand , om het ge-

ne in dezen Brief begrepen ware , uit te voeren > dewelke hy zeide ten

lioogilen gewillig te zijn te gehoorzamen j maar men had echter ge-

mak°-
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makkelijk konnen bemerken dat het al regens zijn hart en zin Wure. *f49>'

Hierom dan wierd hy voor den Raad ontboden op den ii.Augu-
ftuo. Aldaar gekomen zijnde, wierd hemeen gefchrift voorgelegt,in

het welke oyer zijn nalatigheden wierd gekkagt, enbyzonderlijk, dat

d-aar Iiy gewoon was voorheen op alle hooge Feeft en Vierdagen , zel-

ve den Dienft te doen, hyhet nooit of zelden hadde gedaan, zedert dat-
i"^'"^^*

het nieuwe Pienftboek uitgegeven en voortgezet was : als mede dat vea.

overfpel in zijn Biidom opentlijk geoefFent wierd; omtrent het welke
teftrafFen, of in te toornen , hy volgens zijn Harderlijke plicht, geen

yver aanwende. Daar over wierd hem err^iglijk belaft deze dingen

te verbeteren. Hem wierd ook gelaft op Zondag over drie weeken te

Prediken tot St. PaulusKruis^ en aldaar voortgaan tePrediken, ieder

vierdendeel Jaars voor het toekomende, en zich by ieder Sermoen al-

<faar gedaan, laten tegenwoordig vinden , ten ware hy ziek ware ; dat

hy op ieder hooge Feeft dag, in St.Paulus Kerk zou hebben dienftte

doen, zulke als men voor dezen plag te noemen Mains Duplex , en-

alsd^i mede de Communie uitdeelen. Dat hy zoude procedeeren , te-

gen alle die geene die inde gemecne Gebeden niet kwamen , enhetSar
crament ten minften eens in het Jaar niet genoten , of te Milïfi gingen

,

dat hy de Overfpeclders opzoeken enftraffenzou; dathy zorge voorde
reparatie der Kerken zou hebben te dragen, en het betalen dertienden

in zijn Bisdom , en tot dien einde zijn verblijf in zijn wooninge tot Lon-
den nemen. BelangendezijnZermoenen, hem wierd gelaft te predi-

ken tegens wederipannighcid, met genoegzame afmalinge van de

grouwelijkheid der zelve: hy zou ook hebben aan te wijzen, welke de

ware Godsdienft was,, en dat uitwendige Ceremoniën en plechtighe-

den, niets in zich zelveh waren; maar dat in het gebruik der zei ver,

de menichen hun Overigheid hadden te gehoorzamen, en wareGods-
dienftigheid dezelve toevoegen , en dat de Konink geen minder Ko-
nink, en het volk ni§t min tot gehoorzaamheid tegens de zelve ver^

honden ware, wanneer hy ouder , als wanneer hy voljarig was.

, Op den eerften van September, zijnde dedag voorhem befteltte z\]v.nïin\p.

Prediken, zoo was'er eeii zeer groote vergadering om hemtehoo'
o^tj^^j*

ren. Hy raakte die poinöen , de welke hem aanbevolen waren

,

behalvcn dat, aangaande des Koninks voljarighcid , daar hy niet

een woord van- repte. Maar nademaal de wijze van Chriftus te-

genwoordigheid in het-Sacrament, een zaak ware, daar hy noch vei-

liglijk vanfpreken mocht, zoo beftede hyhet meefte gedeelte van
iijn Zermoen,. om delichameliike^tegenwoordigheid te bewijzen,.

Cc 3
het:
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M49- bet welke hy dcdemet vcrlcheidene fcharpc reflexieii op die gecne^^

die van een ander gevoelen waren.

Daar waren tegenwoordig onder veel andere , "Willem Latiner,

en johan Hooper, kortelings daar na Biflchop van Glocaftcr, de-

wefke kwamenen verklaarden tegens hem, dat gelijk hyt*cenemaal

h€t geene des Koninks ouderdom aanging, naargelaten, hy ook

de andere geinjungeorde ftucken maar flechtelijkaangeroert had, en

daar en tegens verfcheidene anderedingen verhandelt, die ftrektett

em onorder en tweedracht te verwecken. Hier op wierd een Com-
niiffie befteltaan Kranmer en Ridlei, bencffens de twee Secretari-

eën' van Staat, en Dr. May,DeekcnvanSt. PaulusKerk; om onder-

zoek over die zaak te doen. Zy , of eenige twee van hen lieden , had-

den volle macht by deze CommifTie, om hem te fufpendcren , ge-

vangen te zetten, of vanzijn ampt teftellen, ^vanncer zydes oor-

^^^'^^-^^^-g'^^' zaak en reden zagen. Zy zouden.in de kortfte weg procederen, de

Plano. Gelijk men in die Hoven zegt.

Op den 1 o September wierdBonner gedaagtomvoor henteko-

TrociJuren men tot Lambeth. Wanneer hy kwam in de plaats daarzy zaten,
-ïcgcnshem. hield hy zich als of hy hcn niet had gezien, tot dat hem iemand by

de mouw trok, en zeidc dat hyvoor des Koninks Commiflarizen

zich te ontdeckenhadj waar op hy verklaarde , dat hy hen niet had

gezien, het welke niemand van hen allen kondc geloven. Hyfprak
op een verfmadelijke wijze, met hen, van de gantfche zaak , en'

wende de reden zelve op de Miffe, dewelke hyweKfchte dat in meer-

der achtingc en eerbiedigheid gehouden mocht werden.
"Wanneer de getuigniflen wierden by gebracht, ftak hyzeerön-^"

betamelijkcr wijze den fpot met hen , zeggende de een kwaakte als een

Ganseen de andere als een "Woud Haan, en loochenende al dat zy zei-
'

den. De Opper-Biflchop Kranmer vraagde hem , ofhy de zaak wilde

ftellen op het bewijs van het volkdat hem gehoort had.> En alzoo
,

wierd gcvraagt ofiemand vanaldiegeenedicdaar tegenwoordig wa- ^

'

ren, hem hadden hooren ipreekcn van des Koninks gezag, by oh-
derjarigheid? waarop van veele geantwoord wierd, neen, neen.

Bonner rontzom ziende , begoft te lacchen , en te zeggen, wiltgy dit

zijnongc- '^olkikegelovend zommige noemde hy botmuylen, zommige zotten,
bondcDc en ftclde zich zelvcn eerder als een dolle man , dan als een Biflchop

aan. Op den volgenden dag wierd hy weder voor hen lieden ge-
bracht, wanneer de Commiffie gelezen wierd. De EerftbifTchop

cidede gantfche zaak open, en begeerde dat Bonner duar op voor

zich
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^tcli zclven amwoordcn zou : hy las een prcteftatie op , cfewefke hy , *->

klaar gemaakt hadcie, voorftellendc, dat nademaai hy de Commiflie
niet had gezien, hyvoor ïichzelven de machtvan Exceptie en uit-

zonderinge behield, "t zy omtrent de Rechters, of eenige andere

fprant van deze Gommiflie, zoo als hy daar na, daar oorzaak toe

vinden mocht. In ditProteft noemde hy deze c#n pretens Com-
miflie, en hen gepretendeerde Rechters, het welke voor oneerbie-

digheid genomen wierdj maarhy verfchoondczich, zeggende dat

dit termen van rechte waren, dewelke hymoft gebruiken, om niet

daar na van andere objeólen, die hy daar na z.oa mogen gebruiken,

vcrfteeken te zijn.

Daar na is deBill van klachten tegehs hem gelezen, en de twee

aanklagers kwamen te voorfchijn , met hunne getuigen , om alles te

bewijzen. Maar Bonncr wierp hen tegen , dat zy notoire Ketters

waren , en dat de kwade gencgentheid dewelke zy hem toedrdegen ,

daar uit fproot, dathy de ware tegenwoordigheid vanGhriüus, in
'

het Sacrament des Altaars, had vaft gcftelt : dat Hooper in het byzon-
der, in een Sermoen , ap dien zelven dag het zelve had geloochent

,

hebbende zijn woorden wedcrlegt en kwalijk geduid, gelijk als een
Ezelalshy was, een Ezel inderdaad; zoo kwalijk konJe hy zijn

'

tong bcfticren. Hierop vraagde Kranmcr hem, of hy oordeeldt

dat Chriftus was in het Sacrament met aangezicht, mond , oogen ,

neus, en de andere trecken van zijn Lichaam? en eenige woorden
pafTeerden onder hen lieden, die zaak aangaande. Maar Kranmeir

Zeide hem, dat aldaar noch tijd noch plaats wasomtcdifputeeren,

zy waren daar gekomen, om des Koninks bevel uit te voeren. Bon-
ner verzocht dezelve, bentfïens des Koninks denunciatie, te zien,

dewelke hem wierden gegeven , waar op het Hof tot op den 1 3 wierd

geadjourneert.

Secretaris Smith zat met hem, op de naafteby ccnkomfl, gelijk

hy den voorigen dag niet gedaan hadde, hoewel zijn naam in de

Commifïiebegreepen was. Hierop protefteerde Bonnet, dat vol-

gens deCanonijke wetten, niemand ineen Commifïie konde age*

ren, als deze dewelke tegenwoordig waren geweeft, opden eerflen

^dag wanneer deoplezinge gefchied was. Maar hier tegens wierd in

gebracht, dat de gedurige praöijk van het Koninkrijk, hetflrijdigc

genoegzaam bewees; namentlijkdat aldiegeene, welker naam in de
Gommiflie wierd uitgedrukt ^ mochten zitten en oordeclen, hoe-
wel zy op de eeritcopeningnietwareiuegeaw>ordiggewcefto-

Deze'
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1/49- Deze proteflatie dan aldus verworpen zijnde, beftond liyyijn am^*

woord op te lezen, zijnde in gefchrirt geftelt tegens zijne befchuldi-

zijB vennt- gjngcn. Hy maakte zijn eerfte tcgenwerpinge op zijn befcliuldigers,

zeggende dat zy Ketters waren omtrent het ftuk van het Sacrament, en

alzoo, volgens de wetten van de Catholijke Kerk, onder Excommuni-
catie en den ban , invoegen zy in geen Chriftelijke by-een-komften

mochten toegelaten werden. Verders zeidehy , dat de laftcn injun-

élien hem gegeven^ niet waren gezegelt , noch door des Koninks hand,

noch Zegel, noch by iemand van den Raad. Maar op de geheele zaak

zeidehy, haddehy inzijn Zcrmoendelaatfte wederfpannigheden van

Corn wall , Devonshire en Norfork veroordeelt , met voortzettinge en

uitbreidinge van de zonde van wederfpannigheid , volgens verlcheidenc

texten uit de Schrihure. Hy hadde ook de gehoorzaamheid , omtrent

des Koninks bevelen, in zijnZermoen zeer voortgezet, en dat geen

Ceremoniën, dewelke daar ftrijdig mede waren, behoorden gebruikt

ie werden. In het byzonder had hy het volk aangemaant, tot de gebe-

den en de Communie te komen , gelijk door den Konink ingeftelt was

,

met byvoeginge, dathy zig verwonderde, hen daar omtrent zoo flap en

traag te zien , het welke hy geloofde van een vallche opinie voort te ko-

men; die zy van dezelve hadden. En derhalven haddc hygeleerr,

volgens het geenchy had geoordeeld, de plicht van een waar en ge-»

trouw Harder te zijn , de ware tegenwoordigheid van Chriftus Lichaam

in het Sacrament: bet welke de eeni^e beweegreden, van zijnvervol-

gers, indezehun vervolginge, omtrent hen lieden was. Maar hoe-

wel hy had vergecten van des Koninks macht, geduurende zijn onder-

jaarigheid, tcïpreeken. Zoo hadde hy echter gezegt, het gene dezel-

ve noodzakelijk mede bracht , en infloot i want hy had de rebellen , die

Onlangs opgeftaan waren, veroordeelt, om datze tegens hun wettigen

Konink aangegaan waren , paffende menigte van texten op hentoe^

dewelke klaarlijk behelfde, dat desKouinks machtdangeheel was, de-

wijl zy anders geen rebellen konden zijn.

Maar op al deze dingen wierd geantwoord.: dnt het van geen groot

Jcn^wwd.* gevolg ware, wie de inform.eerders waren, indien de getuigen zoo-

danig waren , dat hy tegens dezelve niet konde cxcifMeren; bebalven

dat waren zy gemachtigtby hunCommiflïe, om te procederen ex Of-
6cio, volgens hun plicht; zoo dat het voor hen niet noodig ware,, ie-

'

mand te hebben die befcbuldigde. Men zeidehera , dat de Injun(5tien

en bevelen, hem in den Raad waren voorgelezen door een van de Ge»^

heimfchrijvers , en dan gan be.m> door den Prote<5tor zelve jreeeven

M'aren ;,

I
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waren , dat men daar na die weder had geèifcht; endat Artrjkel, ra- 'H?-

kende desKoninks macht in zijn onderjarigheid daar bygevoegt zijn-

de, dezelve hemdoor de Secretaris Srairh waren weder gegeven , en

dat hy belooft hadde, die riaar te komen. Men zeidehemook, dat het

geen genoegzame verfchóoning voor hem ware, te zeggen , dat hy
had vcrgeeten van des Koninks macht te fpreeken , nademaal het de

voornaamfle voorwendinge van de laatfte wederfpannrgen was geweeft,

en voornaamlijk door den Raad in htm beyeelen was voorgeftelt, zoo

dat het een arme uitvlucht voor hem ware, te zeggen, dathyhetver-

geeten , ofdaar van by gevolg gefprooken hadde.

Het Hot wierd uitgeftelt tot den lö". dag der Maand; als toen bodea
Latimer enHooper aan zich te zuiveren van de oplage van Ketterye,

nademaal zy van het Sacrament nooit iets gefprooken of gefchreven

hadden , als volgens de Schrifture ; en voor zoo veel Bonner hen haddc

te laftgelegt , datzyop dcneerften van September , regens hem zich

beraden, en een verbond gemaakt hadden , verklaarden zy, malkan-

der dien dag niet gezien te hebben. Bonner daar op las eenige pafla-

gien, wegens het Sacrament, uit het boek van Hooper, die hy dien

Varlet, of bengel noemde. Maar Kranmer brak de reden af, en zeid6>

het ware tegenwoordig hun werk niet', dat point de determineren, en

tegen het volk, dat de Biffchop van Londen niet befchuldigt wierd,

van iets tegens het Sacrament gezegt te hebben. Bonner daar op zich

wendende naar het volk, en tegens het zelve willende fpreeken, wierd

in zijn reden door een van de gedelegeerde géftoort , dewelke hem zei-

de, hy was daar, om met hen te fpreeken, en niet tegens het volk^

waar op eenig gelach ontftond, en hy met groote verwoedheid zich

omkeerende, zeide: OWoodcoks , Woodcohj: TVoudhanen , Woudha-

nen. Maar tot de voorname zaak zelve , zeide hy , dat hy eenige noren

vervaardigt had , van het geene hy voor hadde te zeggen , omtrent des

Koninks macht in zijn onderjarigheid, uit de voorbeelden der Schrif-

ture, wegen Achaz en Ozias , die Koningen waren geweefl op han
tien, vanZalomon ehManaffeSj die op hun ii. Jaar geheerfcht had-

den , en wegen Jofias , Joachim en joas , die op hun acbtöe Jaar hadden

begonnen te regeeren.

Hy hadde mede uit de Engelfche Gefchichten verzamelt, dat Hen-
drik de derde, Eduard de derde, Richard de tweede; Hendrik d^iGiée,

èn Eduard de vijtde , alle onderjarig waren geweeft, en zelfs hun voor-

gaande Konink was niet boven de 1 8 . jaren , wanneer hy tot de Kroon
kwam : en echter alle dezen wierden gehoorzaamt zo wel voor als daarna

lï.Deel. Dd. in
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15^9. in "hun voljarigbéid. Maar deze dingen waren hem ontfchootcn ge-

weeft, zijnde hy niet gewoon veel te prediken.

Daar was ook een langen Bill gezonden van den Raad om gelezen te

worden, aangaande het flaan van de Rebellen , dewelke hy zeide hen

in onordér gebracht te hebben j en het boek , in het welke hy zijn aan-

teikeningen hadgelegt, was uit zijn handen gevallen, wanneer hy op
de Stoel gekomen was. "Wegens deze zaak beriep hy zich op zijn twee

Capellanen, Bourn en Harpsfield , dewelke hy bad verzocht de namen
vandezeKoningén, die in hun onderjarigheid gercgeert hadden, by
een te zoeken. Aangaande de andere bcveelen, hy had zijn beft gedaan

Öézelve naar tekorrien, hebbende ordere aan zijn Opper-diakens ge-

zonden, ora die waar te nemen, en voorzopveelalshy konde verftaan,

daarwarengcenDienften j noch Miften in het Latijn, inzijnBifdom,

bchalven in de Jonlcvrouw MarienKerk ^ of in de Kapellen der Gezan-

ten. ^
De gedelegeerden verzochten hem pozitivelijk te antwoorden, of

hydat bevel, omtrent des Koninks gezag, wasnaargekomen,ofnieti

anderzints zouden zy hem houden als fchuldigj en indien hy het loo-

chende, zouden zy voortgaan tot het ondervragen der getuigen. Als

hy nu weigerde te antwoorden anders als hy gedaan had, riepen zyde
getuigen in , dewelke waren Sir Johan Cheek , en noch vier andere

,

die hun eed afleiden , en Bonner verzoekende tijd ora zijn Interrogato-

ripn en vraagftukken te verveerdigen , wierd hem zulks toegeftaan,

Hy dap ftelde een lang Papier op van ^o. Vraagftukken , behelzen-

de ieder noch eenige takken én uitfpruitzels , zijnde alle vol van de nauw-
keurigheden van het Canonijke recht. Een bevyijs kan gegeven wer-

den , Van de darde in het getal , zijnde in der daad de ftoffelijkfte van

•allen. Het vraagftuk was: („) ofzy, of eenige van hen, in zijn Zer-

„ moen waren tegenwoordig geweeft, waar zy hadden geftaan , enne-

„ vens wicn , wanneer zy ingekomen waren , en op wat gedeehe van zijn

„Ztrmoeni hoe lang zy daar in waren geweeft, wat gedeelte zya2n-

„ ftoöteiijk hadden gevonden , wat de forraeele woorden waren geweeft,

,, ofde fubftantie daar van i
wie nevens hen dezelve hadden aangehoorr,

„ waar de andere getuigen hadden geftaan , hoe lange zy vertoeft had-

„ den , óf wanneer zy vertrokken waren ?

Het Hof nam uitftel tot den 1 8. van September : als toen wierd 'er

een verklaring van den Konink gelezen , verbreidende hun voorigc

Commiftie, voornamentlijkinhetftuk vandenunciatie, dat zy moch-
ten voortgaan , echter in dien weg,, ofex Officio, als zy oorzaak zagen;

gevende
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gcveiTdehenalzoode macht ofti dczfe zaak finalijk te determineren, met '549^

afnijdinge van alle overtollige delayen. B.ontier bracht ook eenige an*^

dere redenen in , waarom hy niet zou verbonden aija een direéèer ant-

woord tegeven , op de heto voorgeworpen Artijkelen. De voornaam-

ftc vande welke was^ dathet AitijkelomtrentdesKoninks jaren, niet

was bebdft.in het papier hém by den Proie^or gegeven; maar nader-

hand door de S^ecretaris Smith daar by gevoegt, uit zijn eigen hooft.

Kranoier vermaande hem, omtrent zijn oneerbicdigheid , dewijl hy

hen noch doorgaans zrjn^^^'rtf/'^Wi^tftfri^f rechters noemde, Smith voeg-

de dair by, dat hoewel rechts vooi^rpraaken zu^lks deden in gemeenc

zaaken voor hun Cliënten en iMeefters^. die ?y bedienden , het

echter in zulk een zaak , in de>ivelke hy wel zag, dat zy by een fpecia-

leComraiffie van den Konink.ageerden ,. niette lijden was.Men gat hem
weder nieuwe Artijkelen , duidelijker enklaarder alide voorige , maar

ofatrent dezelve zaak. En vijSgctuigéti deden d;aar op hun eed, dewelke

warcnal de Klerken vatt den Raad ^ otn te^bewijren , dat het Artijkel

omtrent dös Koninks ouderdom ,, dooy Uen geheelea.Raad was geor-

donneert, en alleenlijk door den Secretatis Smith, op hun bevel in gc-

ichrift was geflelt. 'Hy wrcrd^dan gedaagt tegeas den volgenden dag,

om zijn antwoort te geven* en in te brengen, .maaropden 19. kwamen
twee van zijoe Dienaren ;. diedegedelig€Crdenaan2eidjeai,..dac hyziek

was, eojnieDvcrfchijncnkonde. 1 : ^ .

Daarwierddangeordonneerc, datde-RiddcF Marfchalby hem zou

gaan, en indien hyziek waare, hem met vreden laten; maar indien

niet, dathy hem des anderen daags voor hen brengen zou. Opdenio.
Bonner verlchijnendc , aoLwoorde,. gelijk hy voorheenen bad gedaan

;

ailecnlijk prrttefteci'dei hy;, d'athetz5jn^Opiniewas, datdeKonink zoo

vel een Konink, en het Volk zoo wel tot de gehoorzaamheid .verbonden
^ijn Protea

wasj voorals rra zijn voljaarigheid : en daar na de Secretaris Smith ,tegensSmitli.

hfm wat fcharper toezettende, als de andere gedelegeerden , prote-:

fleerde hy tegenshem, als geei} Competent Rechter zijnde , nademaal

hy groxite-j^affietcgenshemgetooat had j en hem aiet met gedult wil-

len hcreien,. maar hemby dieven en verriders vergelèeken:» met drei-

gementen vanhem naar . den <Tower te zenden , by Ket en Arundel :

'

gelijkhy ook eenige! dingen gevoegt had by de bevelen hem door den

Protcéior gegeven, over jdewelke hy nu befchuldigt wierdj gaande

alzoovoorty methemte^oordcelen, niet tegenftaandc zijn Proteftatie,

gegrontop zijn afwezemchefd',^^ Wanneer de^Comraiflie etrik geopent en

by het Hofaangenomen vpierd^ BftóardekeProtjeftaile, 'Wla3niedel>yde•

Dd i g^!
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*549. gedelegeerde verworpen , en Smith zeide hem , dat voor zoo veel als

hy exceptie maakte op zijn woorden, dat hy handelde als Dieven en

Verjaders doen ; zulks was klaarbliikelijk in zijn doen. Waar op Bon-

net zeer vergramt zijnde, hem zeide : Dat voor zoo veel als hy

was Seccetaris van Staat , en een van den geheiitïen Raad , hy hem eer-

de j maar voor zoo veel als hy Thomas Smith was , hyhet loog , en

dat hyhem ontzeide. Hier over beftrafte hem Kranmer, enzeidehem,

dat by om zulks verdiende naar de gcvangoiis gezonden te werden.

Bonner jantwoordedaar weder op, het ichecldc hem weinig waar hy
hem heenen' zand , zoo het maarniet was naar den Duivel ; want daar

te;ga:m -had hy geen luft,- hy had noch een weinig goeds, een ftervend".

Lichaam en een Ziel; détwee voorigc dingen waren in hunnemachc,
maar het laatfte was inzijn^igen. -Na deze woorden zijnde geboden te?

vertrekken, hy weder ingeroepen zijnde, bracht een appel van hen"

aan denKonink in , enlaseen Inftruraent gefchreven daar van, het wel-

ke hy dés morgens aan zijn eigen huisgefchreVenhadde, willende vor-

ders niet antwoorden , ten; ware de Secretaris wierd gelaft buiten tC' •

ftaan;; Voor en over deze verfmadinge wierd hy gezonden naar de ge-
vangenis van Marshal fea; maar zo'o alshywieggdbracht wierd, borft

hy uit in groote paffie en driftigheid , zoo tegen den Eerftbiïïchop Kran-i

mer, als tegens Smith,: om datze.toelieten dat de Ketters het volk be-'

Imcttcden, vanhet welke hy de eerfte vermaande af te ftaan, voorv^oo

veel hy zulks voor God «nden Koninkftond te verantwoorden. :>CI

Op den 13. wierd hy weder voor hen gebracht, alwaar by een twee-

de Inftrumenthy weder zijn voorig appel herhaalde. JMaardegedele-.

geerden zeiden^ zy zouden voortgaan, en hem oordeelen, tenware
daar kwam een Superfedeas van denKonink; en belallen hem dcrhal-

ven op deze artijkelcn , dewelke hy noch niet beantwoord haddc, w
voldoen; anders wilden zy tegens" hem als Contumax, hardnekkig,

procederen, en hem houden als belijdende en overtuigt. Maar hy
bleet by zijn appel , en begeerde derhalven niet meer te antwoorden.

Daar wierd ook noch iets nieuws ingebracht , dat hyin St. Paulus

Kerk, inhedmidden van het Zermoen was uitgegaan, opden if. van
die Maant , en zoo een openbare ontroering en argcrnis had gemaakt ^
en dat^y des anderen daags aan den Lord Major gefchreven had, dat

hy niet behoorde te lijden dat zulke Predikers huokwadeleerc dus zaai--

den. Dit kwam voort uit des Predikers woorden regens de ligchame-

lijkc tegenwoordigheid van Chriftus in het Sacrament; maai- hy wilde

h€t Hot geen voldoening over deze zaak geven. Zy dan ftelden de zaak

uit

<
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mttotdeniy.envoortstotden i 06lober.Ge<iurcndedientijd,wierd ,j^p^
groote moeiten aangewend , om hem tot onderwerpinge te brengen
en te bewegen; en zich zelven voor het toekomende gev»eghjker te

dragen ^ op welke voorwaarde hem beloften gedaan- wierden , dat

bctamehjk met hem gehandeld zou werden; maar hy wilde niet toe-

geven. Zoo dan d|) deneerftcn Odober, wanneer hy weder voor
hen gebracht wicrd, zeidehem deEcrft-Biflchop, dat zy met voor-

dacht het werk zoo lange hadden uitgcltelt , niet willende gaarne tot

h^t uiterftc met hem komen, en deihalven verzochten hem, dat

hy zich onderwerpen wilde. Maar hy in tegendeel bracht een nieuw

eefchrift voorden dag , in het welke hy protefteerde, dathymctgc-

wcld voor hen gebracht was , en dat hy anders nietgekomen zou heb-

ben, nademaal dat hebbende van he« geappelleerd, hy hen niet

meer als zijn Rechters aanxag.

Hyzcideook, dat hy een vcrzoek-fchrift ann den Lord Cancelicr

gefchr«ven hadde, in het welke hy over de gedelegeerde geklaagt

had, tnct verzoek datzijn Appel mochtaangenomen werden, voe-

gende daar by, dat by dat Appel genoegzaam bleek, dathydenKo-
ninkachte, met zijn volle Koninklijke macht bekleed te zijn, zelfs

nu hy ondcrjarig was, dewijl hy zijn Appel op hem gemaakt hadde ^

ophetwelke deEerft-Bill'chop^ de Bifichop vanRochefter, de Se-

cretaris Smith, en dcDeeken van St. Paulus, het vonnis over hem
ükfpcakcn : dat nademaal hy des Koninks macht in onder-

ja^righeid niet had willen verklaren in zijn Sermoen
, g;elijk hem ;jijn*Bisdoïï

te doen belaft was geweeft, door den Proteélor enden Raad, daar afgezet.

over de Eerft-BilTchop, met toeftand en toeftemmiDgc van zijn

Cóllegicn, hem afzette van zijn Bisdom vanLonden. Zijnde dan

het vonnis alzoo uitgefprookcn > Appelleerde hy wederom met
mondelijke woorden : maar het Hofordonneerde hemweder in bc-

waringe teftellcn, tot dat de Konink daar vorder over gedacht zou
hebben.

-\ Deze verhandeling van zijn rechtspleginge is getrockcn uit het

Regifter van Londen, daar al deze byzonderheden verhaalt ftaan,

^n vandaar is het dat Vox dezelve in druk gebracht heeft. "Want
Bonner, hoewel hy daar na door de Koningin gelaft wierd, te roye-

ren alles wat'er oit tegens de Roomfche Godsdienft in rc-chte verhan-

^oU'was, heeft echter niet bezorgt dat'er iets in ditRegifter zou ver-

andert werden, nazijn hetftellmge, tentyden van de Koninginnc
Maria. Het fchijnt d^t hem niet mishaagde het geen omtrent die

IWwkvanhemaangeteikentwas. ^'^ "^ Aldua
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'*47» AiiWs wjcü Bonnervan zijn Bisdom varvLonden afgezet. Die

vonnis gelijk alle dingen van die nature zijn, was veel berilpens on-

derworpen. Eenige zeiden, het was niet Canonicaal, nademaal

het kwai-n >fan een Gommifiïe door den Konink gegeven , en wereld-

lijke perzoonen onder gecftclijke vermengt waren geweeft , als men
den Biflchop voor het recht ondervraagde. Hier op wicrd geant-

woord, dat het vonnis alleenlijk zijnde gegeven, omtrent ha af-

flellen van zijn Bisdom van Londen, zulks niet t'eenemaal een Ker-

kelijke Cenzure, maar van een vermengde nature was , zoo dat we-

reldlijke perzoonen daar wel mede over mochten ftaan; en nademaal

hy van den Konink zijn Commiflie omtrent het Bisdom hadde ont-

fangen, volgens dewelke hy het zelve alleen bezat, zoo lang het

den zelven zoude believen, zoo kondc hy zich niet beklagen over

deze berovingeof afneminge, dewelke gefchicde door des Koninks
gezag.

Andere die wel verder te nigge zagen , brachten in gedachten dat

Conftantinus de Keizer, ook wereldlijke lieden had geordonneert,

om onderzoek te doen, over eenige dingen, deBiffchoppen tclaft

gelegt, die Cognitoresy of onderzoekers gcnoemt wierden, ca
zoodanige waren zy,^ die dezaak van Cicilianus, BifTchop van Car-
thago , examineerden, zelfs op een Appel, na dat dezelve al voor-

verlcheidenc Zynoden was gewecfl: j en het vonnis velden tcgens^

Donatus, en die van zijnen aanhang. Dezelve Conftantinus ha<i

_
ook uit eigen gezag Euïtathius uit Antiochie gezet , als mede Atha-,

nazius uit Alexandryen, cnPaulusuit Conftantinopolen: en hóc-^

wel de Orthodoxe Bilfchoppcn, zich beklaagden over deze byzon-
derheden, als ongcrechtelijk, op de valfche ingevinge der Artia-*

aen gefchied zijnde, zoo lieten zy echter niet het Keizerlijke ge^ag
in zulke zaken , zelfs te erkennen.

Daarna hadden de Keizers een gebruik, altoosecnige BifTchojw

pen in hun gevolg en Hof te hebben, aan welkers oordeel zy veele

zaken ftxlden, de welke uit kracht van Keizerlijke Gommimie al-

leenlijk handelden. Op zoodanigen wijze wierd Epiphaniüs gé-^

ftclt, om Chryzoftomus tot Conftantinopolen te verwijzen,' heb-»

bende geen macht om hem te oordeelen , volgens de Canonijké
wetten.

- Andere zeiden dat het te ftreng gehandeld ware, Bonner van zijn

Bisdom te beroven , ter oorzaak van een gebrek in zijn gehcucheiiif-

fe, en dac het behoorlijk zouhebben geweeft , hem een nieu^^^on-
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•derzoek omtrent dat ftuk gegeven te hebben, en niet voort te gaan, i5'49.

om hem over zulk een nalatigheid teCenzureren, nademaalhypro-

tcftecrde en verklaarde, zulks niet niet voorbedacht, maaralleen

"üit enkele vergetelhcidgefchied te zijn ; en al het volk begreep klager

genoeg, datmen voor de hand beflootenhadde hem afte helpen, ca,

dat men daaromme nu deze gelegenthcid opgenomen, en hem op
zijn zwakfte aangetaft , en zoo buiten boord gev/orpen hadde.

Maar het was ook wel bekent, dat al de Papiften met deze dingen

liet volk de ooren vol bliezen, dat de Koningen geen macht hadden

Yoor dat zy tot Jaren gekomen zijn , en dat deze tegenwoordige Ko-
jhing een van de zoodanige zijnde, daar grootereden ware te beflui-

-ten, dat al wat hyzeide tot zijn verweeringe , niets anders als een

pretentie was, en dat hy wel metdeflein inzijn Zermoenhad naar-

-gelaten , gewag van des Kouinks macht , in ondcrjarigheid te

maken.

Het voegen van gevangenis by zijn afzettinge , wierd van zommi-
,ce geoordeeld , een uitcrfte ophoopinge van ftrafte te zijn ; maar
aat was niet meer, oi anders als het gecne hy op zijn eigene hals

had gchaalt , door zijn weerbarlUge rouwe en verfmadelijke wijze

Van doen.

Hoe ook het zy , het fchijnt dat eenige van deze voorwerpingen op
Secretaris Petre eenigc werkingen moeten hebben.gedaan , want na
4e eerfte zittingc heeft hy met de gedelegeerde niet meer gezeten , en

hy ftond nu om naar de andere zyde afte vallen.

Aan de andere zijde wierd Bonner weinig beklaagt, bymeeftdie
geene dewelke hem kenden. Hy was een wreed en trocs man: had
weinig kennifïe in de Godgeleerdheid, beftaande zijn geleerdheid

meeftin de Canonijke wetten. Behalven dat, wierd hy in het ge-

meen aangemerkt als een man zonder grond-regulen. Al de ge-

hoorzaamheid dewelke hy aan de wetten, of des Koninks beveelen

toonde , wierd maar geagt een involginge tegens zijn gewifle te zijn ,

daar hem de vreze toe aandrong. Vorders zijnonbetamelijkcn han-

del , gedurende zijn rechtspleginge , liad hem by liet volk ookzeer in

het ooge gebracht, zoo dat het voor geen harden handel opgeno-
men wierd, hoewel de voortgangen proccderingen tegens hem kort

en fcharp waren.

Zijn leven en handeling daar na ook
,
gedurende zijn gevange-

genis , fcheen ook niet veel .van een Chriften , ik zwijgc van een

JiUTchop te hebben j want hy droeg meer zorg dat hera Puddingen
Peeren
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1549. peeren toegczofiiden wierden , als iets anders. Dirhebbeikgetrokkca

uiteenigc Originele brieven van hem , gefch reven aan Rijkaart Leech-

more. Schildknaap m Worceftershire (dewelke my>njn medegcdeert

door zijn erfgenaam in rechte linie, deEerzame Mr. Leechmore, nu
Ouderhng in Middeltcmpel ) uit dewelke ik het laatfte gedeelte van een

hebbe uitgefchreven , het welke in de verzamelinge zal gevonden wor-

den. In deze verzoekt hy een groote kwantiteit Peeren cnPuddings

hem toegezonden te werden. Anderzints geeft hy ookdiegeenc daar

hy aan fchrijft, een vreemd {\ig vaneen zegeninge, zijnde een Man
van zijn Charaóler zeer onbetamelijk, gevende hen ovtr aan den Dui^

vel, manden Duivel
y^

en aatt- al de Duivels , indien zy hem met Peeren

cnPuddings niet wel voorzien.

Het zalmiflchien iets onbetamelijks geacht Nvérden, zoodanige brie-

ven te drukken , zijnde een wegneminge van vriendfchap, die zulk

gemeen maken niet toelaat 5 maar ik moet belijden, Bonner was zulk

Buitenland- ^^^ brutaal , en zoo bloedig een man , dat het my geen ongeneugt kon-
ichezaken. degevcn, iets te ontmoeten , het welke hem in zijn natuurlijke verwc

mach voorftellen. Zoodanig gingen de zaken van Engeland van dezen

zomer binnen het Koninkrijk, Nu zal het noodig zijn dellaat van oa-

ze zaken, in vreemde geweften, mede aan te merken.

DeKonink van Vrankrijk vindende dat het hem zeerkoftelijk viel

den Oorlog geheel in Schotland over te brengen , befloot voor dit jaar ,

die koften wat te verminderen, en den Oorlog dire<5lelijk regelrecht

met Engeland, zoo te water als te lande, te voeren. Hy kwam dan

in perzoon met een machtig Leger, en viel in het land vanBulogne,

Fran'"cLeii namende verfcheidenc Slooten en Kafteelen, rondsom de Stad weg,

^^n^vcei
gelijk als Sellaque, Blaknes , Hanabletne , Nieuwhaven , en noch

phatzen om eenige andere ftiindere. De Engellche Schrijvers zeggen > dat zy flech-
Boioignc.

jgj-[j voorzien , en derhalven licht te overmannen waren. Maar Thua-
nus fclirijft, dat zy alle wel geftcrkt waren. In dernacht'befprongen»

re BuUingberg , maar wierden afgeflagen ; daar op beflootenze de

Scheepen in de Haven leggende, te verbranden, waar toe zy al wild

vuur, en andere licht-aangaandcftoffe vervaardigt hadden. Maar zy
wierden door de Engclfchen weg gedreven.

Ter zcl ver tijd ontmoeten deFranfchc en Engclfche Vlooten mal-

kander byjerfeyi maar gelijk alsKonink Eduard in zijn Dag-rcgtfter

fchrijft, de Franfcheo wierden afgeflagen met verlies van 1000 man,
hoewel Thuanus het gantfche verhes op de Engelfchen keert. De Ko.
nink van Vrankrijk floeg zijn Leger in September voor Boloigne , v*er-

hoo-
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'hoopendedatdeonorders, als toen in Engeland zijnde, zouden ver- ïJ'O*

hinderen, dat die plaats wól bygeftaan, en alzoo te liclitelijk verovert

zou worden. DeEngelfche vindende Bullingberg niet wel te bewa-

ren,, hebben de plaats gellecht , en begaven zich binnen in de Stad

:

maardePeftontflondinhet Franfche Leger, waarover deKonink het

zelve liet onder het bewind van Chaflilion. Deze deede zijn beft»

voornamentlijk om de Pierre te bemachtigen , en roo de Stad van de Zee

af te fnijden , en van alle gemcenfchap met Engeland te beroven , ge-

lijk hy ook na een veelvoudig fchieten, den aanval daarop dedci maar

wierd afgcüagen. Daarontftonden menigten vanfchermutzclen tuf-

fchen beiden , en hy dede veel moey ten doen om de Haven te doppen,

en meende een Galei, metftcenenzandgevult, daar in te hebben laten

zinken \ maar allesTniflukte \ en derhalvén de winter vaft aankomende,

heeh hy het beleg opgebrooken , leggende alleenlijk ftcrke bezettingen

in de Sterkten, die de Franfchen ingenomen hadden, zoodatBoloignc

in ftaat fcheen te zijn , het naafte Jaar niet te zullen vry gaan.

In Schotland mede de zaken tegen loopende, haddeThermes, eer

de winter ten einde liep, Brougty Caftel ingenomen, en by naar het

gantfche guarnizoen vernielt. In de Zuider gedeelte was een verande-

ring gemaakt van de Lords, de leiders van de Engellche tochten. De
Ridder Bowes was aangeklaagt als onachtzaam in het verloffen van Ha-
dingtouwn het voorleden jaar, en de Lord Dacres wierd in zijn plaats

geftelt. DeLordGray, die het groote voordcel, het welke hy had-

de gehad, als de Franfchen het beleg van Hadingtoun opbraken, h^d

laten voorby gaan , wierd ook afgeftclt , en de Grave van Rutland wierd

gezonden om te commanderen. Deze Grave maakte een inloop in

Schotland , en voorzag Haddingtoun overvlocdiglijk van alle voorraad,

jïoodigomeen belegering uit te ftaan. Hy had eenige Duitlchen ca
Spaanfche by zich; maar eenpartye te paard van de Schotten, over-

vielen de Duitfchen hun Bagagie , en Romer, met zijn Spaanfche troe-

pen wierd ook overvallen , hy zelfgevangen , en meeft«l zijn volk dood
geflagen.

De Grave van \C'arwijk ftond om metconfiderabelder macht dezen
Ziomer in Schotland te komen , maar de onorders van Engeland , ver-

hinderden zulks, gelijk gezegt is. Thermes zelve recht ditgeheele

jaar niet veel meer uit. Hy had eens voor het beleg van Haddingtouu
te vernieuwen ; maar als hy had verdaan , hoe wel de plaats voorzien

?vas, liet hy zulks varen. Maar den Engelfchen Raad bevindende hoe
jwaren lad hen iJtze plaats ware, zijnde ook het gantfche Geweft ir»

IL Deel. E e
"

het
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tf^^. het ronde bedorven , zoo darter geen voorraad van te halen wlas , moe-
tende alles uit Engeland daar binnen gebracht werden , daar het acht en

twintig mijlen weegs van afgelegen was , befloot de bezcttinge daar uit

te lichten, en de plaats te verlaten ,
gelijk gefchicde op den eerften

van Oktober; 2,00 dat deEngeÜchen nu geen bczettinge, als Lauder

,

in Schotland hebbende, Thermes die plaats ook heeft aangevangen te

belegeren , benauwende dezelve zoodanig, dat indien de Vrede met

Vrankrijk niet gemaakt was geworden , dezelve hem noodwendig in de

handen zou hebben moeten vallen, : •
1

Zijnde dan aldus de zaken in onordere , zoo binnen als buiten

^s lands , had de Proteótor geen toeverlaat als alleen den Keizer j en de-

ze was zoo flechtelijk voldaan door de veranderingen alhier in den Gods-

dienll gemaakt, dat vanden zélven niet veel te verwachten ftond. D^
verwarringen van die Jaar veroorzaakten die veranderingen, die inde

gemecnegebeeden gemaakt wierden , in de welke, tot beantwoording

vanhetgebedj Geeft vrede inonz.en dagen y O Heere. Gelijkhet voor

heen was , en noch is
, geftelt wierd ; Om dattergeen ander is die voor

ens flrtjd als gy alleenig. Want de Keizer hebbende nu al dePrincen

tot zijn gehoorzaamheid gebracht , en meefl: al de Steden van Duitfland

gereduceert , bleefgeen andere als alleen de Stad Maagdenburg en Bree-

men , die noch de zaak uithielden; maarhy, dooreen gemeen kwaad 'j

voor alle grootc overwinnaars, diende zich flechtelijk van zijn voor-

deden i en daar hy de overwinningen had behooren te vervolgen >

kwam dien Zomer in de Nederlanden, waar heen hy zijn Zoon had b'elafi:

te komen , uit Spangie, door Italië en Duitfland, om hem in de bezittinge

der zelver Landen te ftellen , en die aan hem den eed van gctrpuwigheid

te doen afleggen ; 't zy dat de Keizer al op dien tijd een aanvang begon

te maken van zijn befluit van afftnnd; of dat'hy zulks clede, om de

muiterycn en revolten, dewelke aldaar op zijn affterven zouden mo-
gen voorvallen , voor re komen , met hem in aóiuelc en dadelijke be-

zittinge daar van teflrellen. Een ding is gedenkwaardig in die verban'

dehnge , dewelke Lmus Introitus , de blijde Inkomft, genoemt word,

•behelzende de voorwaarden, opdewelke hyals Prins van Brabant aan-

genomen wierd, tot welk land de andere Provintien als in een Prins-

dom vervoegt waren , dat na veclfegelen en limitatien omtrent de Re-

„geeringe, in de zaken van taxatien en publijke byeenkomften , het

„ niet ophouden van troepen , en- dezelve niet door vreemde en uitlari-

©tto Librar. „ders, maaralleen by inboorlingen te beftïeren, daar by gevoegt was.
^iiba. B< i-'

jj j)4f indien hj dcx.« Conditien niet naar J^am % het hen ook, '^'7 z,oude
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^^^'flaan i hem niet te gehoorz.<fn7en , êf-Unger te erkennen^ tot d^t hy 1549»

wederkwam te regeren volgens de wetten van het land. En dit is daar

na de voornaamfte grond geweeft , volgens de welke zy hun afwerpen

van het Spaanfche jok hebben konnen rechtvaardigen, zijnde al deze

voorwaarden opentlijk gelchonden.

Te dezer tijd ontftonden groote jalouzyen in des Keizers Huis; Tai«uzyefiin

want gelijk hy een befluit genomen had, dat zijn JB roeder de verkie- 1"^'"
zinge tot Roomfch Konink, op zijn Zoon zoude bewogen werden te

rcfigneren en over te dragen , alzoo waren daar ook deffeinen in Ne-
derFand , die door de Fran^hen gevoed wierden , van Maximiliaan

,

den Zoon vanFerdinandus, devolmaaktfte endeugdzaamftePrins die

men in veele ecuwen had gekent , tot hun Prins gemaakt te zien. De
Nederlanders waren zeer kwalijk vergenoegt met de beftiering van

de Koninginne Regente, dewelke wanneerder gebrek van geld was,

maar naar Brugge en Antwerpen zand, bevelende Gedeputeerden haar

uit Vlaanderen en Brabant toegezonden te werden. Deze gekomen
zijnde, zcide zy hen alleenlijk wat geld zy te lichten hadden , en in-

dien zy daar iets tegen zeiden, was haar gebruik te zeggen, dat zy met

den Keizer niet hadden te marchanderen, en bedingen te maken j want

hy moeite en wilde het geld hebben dat hy eifchte; zoo darter voor

hen niets anders overig was, als te zien hoe zy het krijgen konden, dat

aldus van hen niet verzocht, maar begeert wierd.

Dit, gelijk de Engelfche Gezant van Brugge overfchreef, fcheende

reden te wezen , dewelke den Keizer bewoogen , zijn Zoon zulke bedin-

gen en voorwaarden te doen befweeren> dewelke, gelijk de gevolgen

daar na wel getoont hebben, hy meende naar te komen , op de zel-

ve manier als zijn Vader die naargekomen was voor hem.

Ter zelver tijd, namelijk inde Maand van Mei, bevindeikcenhei-

tneüjke advertentie uitVrankfijk aan het Engelfche Hof, datter een

byzondere heimelijke handeling op de been was , tulTchen dien Konink

en de Duitfche Vorften , orni de vryheid van het Keizerrijk weer teher-

ilellen; maar dat de Konink van Vrankrijk be/looren had Bolognein

iianden te hebben , eer hy tot eenige nieuwe projeólen en aan-

vangzelen wilde treden. Daar over dan ^ierd een voorflag aan den

'Proteólor gedaan, en inbedenkinge gegeven, of het niet beter ware

-de Srad onder een Traclaat over te geven, en zoo den Konink van'Vrank-

^rijk de handen vry temakcii, om de befcherminge van hunne vrien-

den en verwanten , beneffens de zaken van het Rijk in handen tene-

fTnen^ wantik bevindedatde opzicht vandeProteftantfe Religie, d^

E e 2. voor»



210 HiLlorie der Reformatie

Jt549» voornaamftemaatrafningcvanalonzc beradinge, gedurende al dijze

Regcringe, zy gcwceft.

Groote
* Over dczczaak ontftont'cr ecii groote verwarringc te Huis in En*,

hftie teggis geland. De Prote£lor was wel genegen om Bolognc voor een zom-

tclïot^' me gelds over te doen , en beide met de Franfchen en Schotten vre-

de te maken. Des Koninks Schatkamer was albcrceds uitgeput, de

binnenlandfche zaken ftonden in groote verwarringe, hetbefcher-

men vun Boloigne was tot groote laften onkoften, en een Oorlog

met Vrankrijk, waseen zaak van zulk een gevolg, dat indien te-

genwoordigcn ftand van zaken daarop niette avonturen was j maar

aan de anclere zijde , deze, dewelke den Proteólor in den haat hadden

,

en de beradingen eerder uitmaten by fnorkery , aU by gewichtig

overleg , zeiden , het zoude een fchande en verachtinge voor het volk

zijn , een plaats van zulk een belang over te geven , dewelke hun
laatfte Konink zelfin het afgaan van zijn dagen , met zulk een groot

verlies van volk en van geld, verovert en gewonnen hadde ; en die

te verkoopen voor een weinig gelds, wierd geacht, zulk een vrek-

werk tezijn, dat deProteólor het zelve nJet derfde bcftaan.

By dezegefegenthejdvinde ik dat de Ridder "W^illcmPagct (zijn-

vijromtrênt ^e als tocu gemaakt Comptrolleurvan des Koninks huishouding?

,

f'i"^"!^"^'
liet welke toen geacht wierd , een vcvrderinge van het ampt van Se-

cretaris van Staat) een lange reden gemaakt, en in gefchrift geflclt

heeft. Het geene dezelve behelsde, was te vergelijken de gevaren -

Cotton. in de welke Engeland als toen ftak. De zaken van Schotlanden Bo-
U>r»Titus loigne trok Vrankrijk in een gcfchil tegens het zelve; ten inzicht

van deGodsdienfl: hadde hetgeen redeaom veel vanden Keizer fc

verwachten. HetBelang van Engeland, was als dan de Proteftan-

ten van Duitflandhethooft op te houden, enderhalven met Vrank-
rijk zich te vereenigen, zou-hem lichtelijk io gcfchil tegens den Kei-
zerkonnen trecken. Hy ftclde ook vooreen vafte Alliantie met den
ftaat van Venetië, die als toen zeer achterdochtig over des Keizers

voortgangen in Italië waren , en gereet genoeg, om zelfs eenig

verband tegens hem aan te vingen, indien hy in Duitfland in het

werk konde gehouden wettlen, endoor hun bemiddeling, zou En-
geland een overcenkomft met Vrankrijk konnen maken. ^S
Aan de andere zijde heeft "Willem Thomas j als toen een Klerk in ••M

den Raad, een lang difcours van andere expediënten en middelen
gefchreven . Hy ftemt met Paget over een , voor zoo veel de flechtc

paat van Engeland aangaajfi alsdat vceivyandsn en geen vrienden»

hadde^..
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Kadtl<^ Het Noordcr gedeelte van datRijk, wast'ecnemaal bcdor- ^S'^9-

.ven door de invallen der Schotten. Ierland was mede ni een zeer Thomas zija

' flechten ftand , want de Ingezetenen daar van hielden' het gemeen» advijs van

lijk met de Schonen, zijnde tot de oude overgelovighedcn genegen, (/hüiendr

De Keizer was zoodanig ingenomen, om het al tot cencn Gods- ..

dienftte brengen» dat zy geen grootehulp van hem hadden te ver- vcrpaziaan

wachten, ten ware zyhem eenigehoope gaven , van tot de Room- ^'^'

fche Godsdienft te willen weder keeren. Maar het vervolgen van

.den Oorlog zoude het volktVenemaal bederven; want indien de-

-zelvc bleef duren, zou zcekerlijkhet zelvedaargelegentheid uit ne-

men ,- om in nieuwe onorders uit te breeken. Het zou echter zeer

-kleine eere voor Engeland zijn, de zoo onlangs verkregene verove-

.ringe, weder over te leveren, of eerder te verkoopen aan Vrank-

,.rijk. Daaromme fteldc hy voor, dat, om tijd te winnen, zymet
.den Keizer echter zouden zoeken te handelen , zelfshem hoopege-

iVen , van weder teonderzoekcn het geene inhetftuk vandenGods-
.dieaft was gedaan , hoewel daar eenig gevaar mede in ftak, van die

an Maagdenburg, ende weinigeProteftanten , die noch in Duits-

land overig waren, den moed te benemen. Ook dat zy zouden

hebben te verwachten, dat de Keizer ten alderhoogften vergramt

zbudezijn, wanneer hy zou bevinden dat hy bedfoogen was j maar

het winnen van tijd was als dan zoo nodige dat de behoudenis van het

volk daar aan hing. .,'>tv:,M .'i;

Aangaande Schotland, ftclde hy voor, dat de Gouverneur van

-dat Koninkrijk zou aangedrongen werden , om pretentie op de

Kroon temaken, nademaal hunKoninginne naar een vreemd land

getrockcn was. Door dat middel zou Schotland voor dien gant-

ïchen tijd van de belangen van Vrankrijk afgezonderd blieven, en

genoegzaam verbonden, om aan Engeland te hangen; ook waren

de Franfchen nu zoodanig in Schotland gehaat,' dat iemand die te-

gens de zelve zich wilde ftcllen, een gemackelijk werk hebben zou,
voornamentlijk zijnde gcftut door de nagebuurfchap van Enge-
land. Eu wegen Yrland ftclde hy voor, dat de voorname Hoofden

, en huisgezinnen overgehaalt en aan het Hof gehouden moften wer-

den. En dat Engeland aldus wegens Buitenlandfche Oorlogen zijn

adem komende te halen , het volk gewapent engcoefent, deFinan-

tie herftclt , Schatten opgelegt , en alles in de Regeringe ,-dat nu ont-

fteltwas, hcrftelt zou werden.

Aldus hebbe ik de beradingen van 4ïentijd open gcftelt, gelij)c

E e 5 ik'
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ik dezelve in de Authentijke SchriFren gevonden liebbe. Deuitüagvati

dezebcradinge «^as, dat Paget overgezonden wierd, om zich te ver-

voegen by den Ridder Philips Hobbci , als toen aan het Keizerlijke Hof
reziderende; zijn Inftruétiezal gevonden worden in de Verzameling^.

De rnlioiid dkar van was, dat het Traktaat tuflchen den Keizer en den

laatftenKonink, zoude worden vernieuwt me^: dezen tegcnwoordigen

Kónitlk, en beveiligt doordeVor&en en Staten van de Nederlanden,

dat eenige twijflFelachtigepaflagiendaarininochten werden verklaart en

geclücedcert 5 dat de Keizer Bologneljiftnen het Defenfive Verbond ge-

liefde te begrijpen, en alzoohetzeivehelpenbefchermcn, zijnde En-
geland gereed e« vaardig iets anders daar weder voor aan te bieden. Hy
zou ook hebben te vertoonen hoe vaardig zy waren om met zijn Keizer-

lijke Majcfteit te verdragen aangaande het Honwclijk tuffchendePriii-

ceffe Maria en zijn Zoon ; ook om eenige gefchillen , veroorzaakt door

klachten van de Admiraliteit, byte leggen, en omtrent deonderhan-

delinge te toonen de reden van de hoodrchappen die tuilthön hem en

Vranicrijk voorgevallen waren ; en zich verbinden , dat indien de Kei-

zer hen vigoureuflijk wilde byftaan , zy- nooit met V^rankrijk trafteren

zouden. Paget zou ook hebben voor te ftellen , als uit zich zelven, dat

Boloigtie in handen vandenKcizie'rzoiigeftelt werden voor een redelijk

equivalent of vergeld in'ge. '

''-'"''''-"
" •

,
'

''
'

Aldus geinftrueert,-l5egeeftzTdh'T*agët op dereiz^, t'rikomtirijüny;

van dit Jaar. Maar de Keizer hield hem dralende met veelderhande

delais en uitvluchten, met te zeggen, dat het voeren van zijn Zoon
rondsomdoorde Nederlandlche Steden, nevens menigte van Ceremo-
niën en plechtigheden, ohthalingen en andere dingen daar op volgen-

de, -het een fwar'e zaak voor hem maakte, ofti op zaken te denken dfei

zulk eenditpoverieg vereifchten. ' Hy'hield hem dragende van Bruf-

fel tot Gent, envanGent tot Bruggej maar Paget onverduldig wor-;

dende over dit delayeeren , terwijl de Franlchen vaft in het land van',

Bologne intoge rij zo kwamen deBifl'chop vari Aras^ of Atrecbt (zoon|

van Granvelle , die lange dès Kei/ers voornaam (Ie Bediende \vas gé»|

weeft ) die nu ftond om'in zijri^Vaders plaats , die oud en {wak was , tej

• volgen , en de twee Prgefidenten van des Keizers Raad , St. Mauricejetq

Viglius , .by hem , en hadden een lange Conferentie met hem enHob-
bcy , van dewelke hét bericht in de Verzamelingen , namentliik in eer

depêche van hen lieden aan den Proteftor , te 'vinden ftaat.' *' - ''"' '
Zy handelden eerfl over de uitlegging* van eenige twiifïelachrigè

'Woorden ,, die in hèr Tra^Vaat gevond;'n wierden , wogens dewelke henij

Ai

'
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<öes Keizers Minifters antwoord beloofden roe te brengen. Daarna i549-

fpraken zy lange overdezaaken aangaande de Admiraliteit. Des Kei-

zers Minifters zeiden , -datter in. Engeland geen recht geichiede over •

de kUchten der Kooplieden. Paget antwoorde, dat ietter Zeeman tot

den Protecior kwam klagen ^ en ilshy juift op hun aanbrengen dezaak •

nietafdede , liepen zy lieen', en Ichreeuden datrer geen recht te krijgen

Was, daar hem dacht, dat gelijkzy met geen byzondere zaken hun kon---

nen beoioeyen , dat de ProEe(hlor wal dede dezelve tot de Hoven va;n Ju-,

ftitie te wijzen , dewelke bun cbtnpetèntc Rechters' war^n. 'MaaT de

BiiFcbop van Atrecht zeide verder, datter ook by dciHoven van de Ad-
miraliteit geen recht te krijgen ware , dewelke in der daad partyen wa-
r^fi'lü al d^ZG zaak. Paget berichte weder daar op , datter zoo wel recht

tê krijgen was in de Hoven der Admiraliteit van Engeland als in de hun-

ne Waarop de Biflchop moeft belijden, dattér gr^soté Gorruptien

Ifi-ai deze Hoven was-.-^" ^-s -.^b^w i'^.xhA nah nf;v ü-i-^iiimlA i^b:i':j<'\

Paget dan ftelde vóór / 'dafdc'Këïterïó^^t^t^'ütt zifnèftlla&dbe-

ftellen, die al zulke klachten zouden hooren, én ep een korten weg af

dbén ; de Konink zoude hét zelfde doen in Engelatïdi Wegens de be-

vtftiging vanhetTraólaat, zeide de Biflchop, dat de Keizer willig en

bereid Svare toe teftaan , dat^ijn Zoon dezelve zoude bevert"igen : maar

dathy nooitzijn onderzaten wilde bidden om zijn Tra6tatente"bêvefti->

gen : en hy zeide , wanneer hem voorgeworpen wierd , dat het Traóiaat

met Vrankrijk door alle dry de Staten beveftigt was geworden , dat de
Voorrechten van de Franfche Kroon zoodanig ingetoogen warert, dat

de Konink niets konde veralieneren^ vari zijn.Patrimonie,- zonder fect

Parlement van Pai4js , en z
i
j ri dry Staten ; maar hy geloofde dat de Kó*

arak van Engeland een grooter voorrechten Prserögativ^ hadde ï altoos

zëeker was het, dat de Keizerzoo nauw niet gebonden was; hy had

vijftien ot zèftien by zondere 'Parlementen, en wat werk was daar aan

yaft, als alle deze tot het beveiligen van zijn handelingen enTrkólaten

zouden 'moéten gebracht^wordeh ?''''*'^'-|' ' "•- ''"i :-'iH{ ,!;.

-Wanneer déze generale redenen^ 'övef waren', gingefl'detwét Prsfi-

dentenuitj inaarde Bifidhópvarl Atrecht bleef by hehrftïhet byion-

der, Pagetftelde de zaak van Boloigne voor: maar deBifl^chop hebben-

de hem een deel goede woorden in het gemeen gegeven , 'vond veel ex-

•ceptien daar omtrent, als zijnde niet ecHijk genoeg voorden Kcizei;,

ïfedemaal Boloignenietgéwonnenwas geweeft, wanneer het Verbond
Cuflchen den Keizer en Engeland , o^gétócht wierd ; zöo dat indien hy
^ezcive plaats nu kwam in cè fluiten, zulks voor een rupture van trouw,

-ons*
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.I5'i9. omtrent de Tra£batcn met Vrankrijk zou gehouden wordec; en Ky

ftoud zeer op de eer en verband van zijn Confcientic, omdezeTraéta-

ten ongcfchonden te bewaren en naar te komen. Alzoo eindigde deze

onderhandelinge , in dewclkede alderaanmcrkelijkfte paflagie was , die,

rakende de bepalinge van deFranfche Kroon, en de vrydommen van.

de EngcKche , want op dien tijd wierd de prxrogative van de Engelfchc

Kroon geoordeeld die uiibreidinge te hebben, dewelke ik vinde in cexi

Brief uit Schotland gcfchreven , een van de Toornaamfle tegenwerpin-

gen omtrent het houwelijk van den Konink , met de Koningin ran dat

Rijk gewied te zijn, dat namcntlijk een vereeniginge met Engeland»

de gefteltenifle van hun Regeringe zeer ftond t€ veranderen, zijnde

de prerogativen van de Koningen van Ertgcland, van eenveel verder,

uitbreidingc, als die van de Koningen van Schotland.

Twee of drie dagen Jia degezeide Converzatie, kwamen de voof^;^

noemde Minifters van den Keizer weder aan het Logement van Pa-

get, meteenantwpord vandcpropoi^itien, dewelkede Engel fche Ge-

zand hadde gemaakt , van de welke een vol verhaal kan gevonden wcr-

^e/i»^tfdcnin de Verzamelinge, in den Brief , dewelke de Gezand daar over

Verzame- naar Engeland gefchreven heeft. De Keizer gafeen goedeantwoord
hfigè». op zommige byzonderheden,, dewelke in devorige traclaten, twijfe-

No.40. jachtig waren bevonden. Wegen de beveiliging van het Traflaat

bood hy aan , dat de Prins zulks neflens hem zou doen ^ maar dewfjl d?

Konink van Engeland onderjarig ware , dacht hem des te meer nodig

dat het Parlement van de kant van Engeland hetzelve mede zoude be-

veftigen. XC'^aar op Paget antwoorde, dat hun Konink, voor 200

veel de Koninklijke macht aanging , dezelve in al de Conditieavan zijn

leven was. En derhalven , waaneer het groote Zegel aan cenig Ver-

drag gefteeken was , ware de Konink volftrektelijk daar aan gebonden^

Zy hadden veel redenen omtrent de Adminiftratie van Rechten Jufti-

tie, maar kwamen tot geen b^fluit: en wat belangt de voorname zaak,

aangaande Boloign e, deKeizer ftond opzijn traóVaatmetde Kroon van

Vrankrijk, het welke hyniei kondeverbreeken ^ waar over Paget zei-

detegens dcn3i0chop, dat zijo Vader hem hadde gezcgt, dat zyzom

-veele gronden en redenen hadden met Vrankrijk te breeken, dat hy

zijngehecle fchootvol had, om die voort te brengen, wanneer gcle-

,genthcid,zou gegeven werden , om die te gebruiken. Maar hy vorderi

jbevindende des Biffchops antwoord zeer koel te zijn , en dat hy allee»-

Jijk goede woordtn gaf, zeide hy hem, dat Engeland dan zou zien

,h:3^ (Sigen veiligheid te bevorderen , en nam dat aUoo voor des Keizers

finale
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5 finale antwoord, befluirende daarop zijn aF/cheidte verzoeken, het i^^^-

welke hy korts daaraan dede, en kwam zoo weder over in Engeland.

Maar hy vand aldaar de Raden 7ecr verdeeld , van het welke de droeve

efFcftcn , korts daar aan uirbrjtkcn.

Daar was in den Raad voorgefVcIr, darmen een einde van den Oor- Debattenin

jog tegen Schotland zou maken ; wantzijndc dezelve aangevangen en emfrent de

voortgezet, alleenlijk met dat voornemen , van het houweiijk van ^''^^'^^'

denKonink, met de Koninginne aldaar te bevorderen, dewijl de hoop

van bet zelve nu t'eenemaalvcrdwcenen was, en de zaak zoover ver-

fchcoven, dat het inde macht der Schotten niet was, dezelve te her-

ftcllen, wasbetiiu ook een ydele verkwifting van geld en bloed, de-

zelve cpte houden. En nadfemaal Boloigne was door een Traktaat,

binnen ecnigc weinige jaren doch aan de Franfchen te komen, fcheen

hettjiedc een onredelijke zaak , in deze bekommerde ftaat , in de welke

des Kornnks zaken ftonden i een Oorlog aan te houden , in dewelke zy

weinig reden hadden om te twijfelen , of zy zouden die plaats echter

kwijt geraken , alsze al de onkoften van een belegering, en noch een

eantfch jaar oorlogens zouden uitgedaan hebben.
^ De Prote6torhad numenigte van vyandenopdenhals , diémaarop

hun luimen lagen, om hem in deze conjun61:ure vantijden , een voor-

deel afte zien , en, was het doenlijk, buiten boort te werpen. DeGra-
ve van Southampton was mede in den Raad geftelt, zonder evenwel

zijn heimelijken haat, den welken hy den Proteólor had toegedragen ,

afgelegt te hebben j maar in tegendeel alles doende wat hy konde, om
een partyfchap tegcns hem op te rechten. De Grave van Warwijk was

debekwaamfteom op te werken. Deze kreeg hy dan ook lichtelijk op

zijnzyde, en hebbende een vertrouwentheid met hem opgerecht, zei-

de hem , dat hyinder daad al deze overwinningen behaalt hadde, over

dewelke de Proteftor zegenpraalde. Hy had de Slag vtin Pinkey , by
Muffèlburg gewonnen , en de wederfpannigen van Norfolk getemti

en gelijk hy voor dezen de Franfchen geilagenhad , alzoo, indien hy

derwaarts overgezonden wierd , ftonden hem nieuwe overwinningen

te volgen ; maar het was onder zijn waardyede tweede van iemand t-e

wezen. Opdezewijzeverbandhy hem, ominallesmetdenProteólor

gefchil te maken , al wiens moedelooze voorftellinge tot vrees en dom-
tnigheid geduid wierden. Anderzins zeidehy, watvriendfehapkon-

"de verwacht werden van een Man die geen medelijden met zijn eigen

^Jroeder hadde gehad j maar het geen den Adeldom het aldermeeft op-

maakte, was de zijdigheid , die de Protector hadgetoont voor de Ge-
il. Deel. Ff meentes
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'549. meentc , in de muiteryen die de voorledene Zomer ontftaan waren.

Hy had ook groote gronden vanmisvertrouwenenjalouzy ge]egt|,oia

dat hy vreemde troepen in des Koninks Oorlog haddc op de been ge»

lioudcn , het welke hoewel het hem niet te laft gelegt wierd , onx dat de

Raad het zelve toegedaan hadde , echter wierd'er hier en daar gcmom-
melt dat hy den zelven zulks genoegzaam afgedrongen hadde. Maar

het 200 trefFclijk Pal.üs, het welke hy was bezig te bouwen op de plaats

de Strand genoemt, het welke als noch zijn naam van Sommcrfethuis

draagt , zijnde gedicht op de ruïnen van eenige Biflchops Huizen en Ker-

ken , verwekte zulk een algcraeene haat tegcnshem, als iets dax hy ooit

gedaan had. Menzeide, dat, zijnde de Konink in zulk een koftelijken

Oorlog ingewikkclt> endcStadt Londen door de Peft zoofwaarlijkaan-

geraft , die al eenige maanden gcduurt had , hy de moed hadde gehad ,

om Bouwmeefters uit Italien te ontbieden , en zulk een Palais op te

rechten , als nooit in Engeland gezien was. Men zeide ook , dat ver.

icheide Biflchoppen al vry eenige vaftigheden aan hem hadden opge-

dragen, om zijn gunfl: te verkrijgen. Hoewel dit niet gefchied was
zonder roeftand vandenKonink; want ineen opdracht van eenige lan-

den, door den Konink op hem gemaakt , op den 11. July, in het

2,. Jaar van zijn Regeeringe word vermeit, dat deze landen hem gege-

ven wierden, voor zijn dienft in Schotland bewezen , voor dewelke

hem grooter vergeldinge was opgedragen j maar dat hy die aFgtflagcn

haddc, om de Kroon niet al te veel t« verarmen , en in de plaats een

Licencie den Biffchop van Bath in Wallis gegeven hadde, om eenige.

landen van dat Bifdom aan hem te veralieneren. Hy word in dien Brie£

genoemt by Godes genade, Hartog van Soramerièt , welke tijtel aJ.

voor eenige Jaren , geen als SouveraineVorften wierd toegeftaan. Men
zeide ook dat meenichte vandeChantry landen , voor een geringe prijs

aaneenigevanzijn vrienden verkocht waren, voor het welke zy beiloo-

ten, dathy groote verecringen raoft genootcn hebben : Dit iflervan,

een loop van ongcwoone grootheid had hem tehoogopgevoert, zoo dat

hy zich tegens den Adel niet droeg met die gelijkzaamheid , dewelke zy
van hem verwachten.

Al deze dingen liepen te zamen, om hem veel vyanden te verwek-

ken, en zijn vrienden waren al bercets weinig genoeg ; maar van deze

was hern niemand getrouwer als Paget, de Secretaris Smith , en voor-

namentlijkKranmcr, die zijn vriend noyt verlaten heeft. Aldie gene

diedeoudeSnpcrftiticn begunftigden, waren zijne vyanden, en deze

ziende den Graat van SDUtharopton, de ftreng tegens hem trekken, lie-

pen
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pen al by hem , zelfs uit de BiflTchoppen die voor de Reformatie waren , » f#?
viel Goodrikjde Bifïchop van Ely,hem mede af,en Southampton toe. De-
ze was tot het laatfte toe, by den Admiraal in zijn fterven geweeft , uit den

welken hy veel quade indrukzelen tegens den Protector ingezoogen

hadde; zoohetfcheen. Al zijne vyanden zagen, en hyzag het ook
zelve, dathet vervolf? van den Oorlog noodv/endiglijk hem bederven

moft, en dat een goede vrede hem in zijn vermogen zoude vaft ftellen-,

en tijdengelegentheidbefchikken, om daardoor den aanhang te bree-

ken , die nu zoo fterk tegens hem fcheen te zijn , dat het niet te geloven

tvas, dat hy zonder behulp van tijd en wijl, dezelve te boven zou konuen

komen.
-^ Ondertuiïchen dan , deden zijn yyanden niet anders, als alle zijne ^

Voorllagen van vrede om verre te werpen j en hoewel op Pagets weder-

komft uit de Nederlanden , het een zeer onredelijke zaak Icheen te zijn

,

den Oorlog voort te zetten , zeiden zy echter dat Paget heimelijke

•Inftruftien en lafthadde gehad, om zulk een antwoord te bezorgen,

om een glim p en fchijn aan zulk een fnood befluit te geven.

De Bevelhebbers , dewelke over kwamen uit deplaatzen, die de

Franlchcn ingenomen hadden, zeiden eenftemmig, gelijk altoos ge-

woon is te gefchieden , datter gebrek van noodwendigheid, om een

belegering uit te ftaan, binnen was geweeft, en hoewel het in der waar*

heid recht ftrijdig met dezelve gelegen v/as geweeft, gelijk wy in Thua-
nuskonnen zien , zoo wierden echter hun klachten , als waarachtig en

zeeker , onder het gemeenc volk verfpreit.

De Proteólor had mede tegens wille van den Raad, de bezetting uit

Haddingtoun bevolen te vertrekken , en ging nu weder aan , niet tegens

al de tegenftand daar tegens gedaan , om vrede met Vrankrijk te maken

,

handelende in verfcheidenedingen alleenig uit eigen gezag , zonder huR
Raad en goedvinden te vragen, ja zelf-s meeiiigmaal recht daar tegens

aan. Dit was geacht een Koninklijke macht aan re nemen , en fcheeri

nietverdraagelijkte zijn voor de zodanige, dewelke meenden en oor-

deelden j in alle deelen zijns gelijk te zijn. Men zclde ook , dat

wanneer tegens des overleden Koninks Tcftament , hy tot Prote<5lor ver-

kooren was , zulks raet dit byzonder verband was gefchied > dat hy niets

zonder hun byzondere toeftant zoude doen. En hoewel by de Patent,

dewelke hy wegens zijn amptverkreegen hadde, zijn macht en gezag

veel vermeerdert was (zijndedatvaneengrooter kracht in rechte, dan

een byzondere toeftand aan den Raad-tafel) zoo wierd hem ook zelfs

dat voor de fcheenen geworpen* als een groote Staatzuchtigheid in

F f 2 hem,
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*f49»
^ïcm, om zulk «n onmatige macht en vei'moogen zich aan te ma»-

tigen.

Aldus gedurende de gehcele Maand van September wasser eea

groote driftigheid onder hen lieden j
verfcheidcne perzoonen zoch-

ten de gefcliillen wel by te leggen; maar tevergeefs; want de aan-

hang en fadie tcgens hem was nu zoo fterk geworden , dat zy een be-

fluit namen, hem in zijn overmatige macht een weinig te korten,

en tot een w einig meer evenmatigheid naet hen , te brengen.

De meefte ^^ Konink was indien tijd tot Hamptoncourt, alwaar de Pro-
vanden teftor mede toen was, met eenige van zijn Dienaars en oppafTers

hteiideu' omtrent hem j het welke de Jalouzye noch grooter maakte; want
ïrotcftor- men gaf uit dathy voor hadden Koning te vervoeren. Eenigedan

van den Raad, kwamenop den 5. Oftober, inEly huis by malkan-

der, als de Lord St. Jan Prezident, de Graven van Warwijk,
Arundel enSouthampton, Sir EduwardNorth, SirRichardSouth-

well , Sr. EdmundPecham, Sir Edw. \C''otton en Dr. 'VJC'^otton : en

den Secretaris Petre, zijnde tot hen in des Koninks naam gezon-

den, om hen af te vragen , om wat. oorzaak zy aldaar te zamcn kwa-
men, voegde zich ook by hen.

Zy zaten als des Koninks Raad, enfchrevcn hun verhandelinger^

in het Raad-Boek aan,, uit het welke ik het bericht van deze onder-

handelingegehaald hebbe.

Deze dan aldaar ce zamen gekomen zijnde, en aanmerkende de.

~ onorders, dewelke zoo onlangs in Engeland waren voorgevallen,:

het verlies in Schotlanden Vrankrijk, leiden de fchuld van alles op
den Proted:or; dewelke zoo zy zeiden, naar andere befluiten zoct

hardneckiglijk gedreven wierd, dat hy na hun raad niet luif^eren

wilde; dieze hem zoo opentlijk als byzonderüjk gaven.

Zy verklaarden ook, dat hebbende voornemens geweeft, noch
dien zelven dag naar Hamptoncourt te gaan, om alles met hem in

een vricndelijkcn weg te overleggen, hy een menichte van de ge-
]

meene lieden had opgemaakt om hen te mishandelen
i hebbende ook

den Konink zijn hand doen zetten, onder de Brieven dewelke hy
had omgezonden, om het volk op de been te helpen,, gelijk hy ook
oproerige gefchriften tegens hen lieden geftroit had , daarom was het,

dat zy betrachten de veiligheid van den Konink en het Koninkrijk.

Zy dan zq;iden om den Lord Major en Aldermannen van Londen

,

dewelke zy belaflen y geen Brieven van den Proteöor , aan hen ge-

zonden, te gehoorzamen , maar alleenlijk die van hen kwamen. Zy
fchre-»"
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TéhrcVcn ook mcnichte van Brieven aan den grooter ên kleinder ^ 5^5)0

A'dél iii Engeland ,' gevende hen reden van al hun doen en laten , en
hun hulp en byftand verzoekende.
^' Zy zonden ook om den Luitenant van den Touxvr, die zich mc-
Üfehunne ordereondctwierp. Den volgenden daghebben de Heer
tianceHer, de Marquisvan' Northaraptön, de Grave vanShrews-

bury, SirTho.Cheinei, Sir John Gage, SirRalph Sadler , en de

Heer Opperrechter Montaguc , zich hj hen gevocgt. Hier op
fchrevenze een Briefaan den Konink (die m de Verzameling te vin-

J^enis)völ vanuitdrukzelen , van hun plichtfchuldiphejd enzorfje ,,

voor zijn perzoon, maar klaagden over des Henogen van Sommer-
/^^<,

zets wederhoorigheid omtrent hun lieder raad en advijs , en over het Ne. 41,
"

vergaderen van volk omtrent zich, om alzoo zijn moedwil op te

houden: zy erkenden dat zy den Secretaris Petreby hem gehouden
h'adden , en daar in wildenze zijn Majcfteitverzeekeren, dat zy niets

röo zeer betrachteden , als zijn veiligheid en conzervatie. Zy
fchrevenookaandenBidchop VahCanterbuTy , en aan "Willem Pa-

get, datze op des Koninks perzoon acht zouden (laan , en dat zijn

eigen Dienaars hem mochten omtrent zijri j en niet die van den Har-^

tog van Somraerzet. "'.'-
Maar deProte(5tor hoorendevan af deze onorder, had den Ko^^

nink in aller haaft naar Windzor gebracht, ook al het Geweer eh
'^'^apens diedaar oftotHamptoncourt waren, genomen, en al die hy
konde by een krijgen, tot bewaring van zijn perzoon, daar mede
gew'apend.
~ De Raad tot Londen maakte hier over zéelr groote klachten', dat

«Jè'ÏConink zou gebracht worden naar^ een plaats ,, daar geen behoor-
lijke voorzisninge voor hem was j 200 wicrÜ dan'beftciti dat'alles

dat hem nodig mocht zijn , hem van Londen mocht tóegezondéri

Werden. En op den 8. 0(!^oher gingen zonaar Guildhall; alwaar

zy aan dengemeenen Raad der Stad , reden en'verhaal van hun doen
gaven, • onder verzeekeritigé,' dat zy geen gedachten hadden, om
iets in den Godsdienft te veranderen, gelijk door hunne vyanden
üitgeftroit wicrd , maar datzy alleen de'^behoudenrs van den Konink
betrachten en zochten,, en devreede enveiiigheid van het Konink-
rijk wilden te wege brengen j' en tot-deze einden en betrachtingen ï'esnd

rerzochtenze hua hulpen onderftand.^ De gantfchegemecneRaad voegtzich

«tnftemmig verklaarde, dat zy God' darnkten , voor' de goede In- ''yd«*eive-

tentic die zy verklaart hadden te hebben, en verzee^erde hen , datze

£ t 3 \ hel- ^
s



220 Hiftorie der Reformatie

1^49. ^^*- '^^^ ^^" ^^^^^ Zouden, met goed en bloed. Ondertuflcheit

wanneer de Prote(^or tot \C'indzor vcrftond , dat niet alleen de

Stad Londen, maar ook de Luitenant van den Touwr, van de wel-

ke hyzich alcoos verzeekert gehouden haddc, van hem afgevallen

waren, befloot hy niet langer tegens te woiilelen ^ en hoewel het

niet onwaarlchijnlijk is,^dat hy, dewelke voornamentlijk bcfchul-

digdwas, om dat hy de Genieentede hand2.cer boven het hoofd ge-

houden hadde, liclitelij.k. een groot lichaam van volk, tot zijn ei-

gen behoudenifle by een vergadert zou konnen hebben , zoo be-

fluot hy echter dqn loop van den tijd
,

gelijkze als na was, toe te ge-

ven. -Hy dan verklaarde voor den Konink en de weinige" Raden die

noch byhem waren, dathy geen voornemen tegens iemand van de

Heeren haddc, en dat het volk dathy vergaderd hadde, allcenigftrek-

te, om zich zelven van ecnigc geweldige ondernemingen te behoe-

den, die tegens zijn perzoou zouden mogen gemaakt, enaangelegt

DeProteaot werden. Hy verklaarde vorder,, dathy gewillig was zich zelven te

a^'l'^^en'
onderwerpen, eivlielde, dtihalven voor , dat twee van de Lords

No.^Z. van Londen zouden gezonden werden, en dat dezelve, met tvvec

van de zelve die noch omtrent den Konink waren,, zouden tezamen
overleggen, wat beft ware gedaan, aan welker goedvinden hy zich

gaarne wilde ondervyerpen, ,zelts be^eerende, dat al het geene zy

b^Üooten hadden, inhetParlcnaeatzoubeveÜigt werden.

Hier op wierddanec^ ordcre onder des Koninks hand, naar Lon-
den g(l'fchikt, door dewelke twee van de Lords vanden Raad, al-

daar tot Windzor ontboden wierden, ieder met twintig Dienaars

verzelt, hebbende des Koninks trouw en woord, tot hun veilig-

heid, in gaan en komen. Kranmer ,. Paget en Smith, fchrevcn

ook aan hen, om hen te bewegen, dezaakop een vreedzame wijze

te voeren, en geen wrede beradingen te volgen, noch zich te laten

verleiden, door die geene die andere befluiten inwendig vcrbor—"

gen hielden, als zyuitwendiglijk lieten blijken, van het welke zy

meer kcnnilVe hadden, als zy geraden vondea te veiklaren. pit

fchcen den Gravc van Southampton te raken.

Op den 9. OébDber wierdde Raad tot Londen vermeerderid met
den Lord Ruliel , den Lord "Wenthword, de Ridder Antony
Brouwn , SirAntony \C'ingfield, en Sir Johan Baker, Spreeker

van het Huis der Gemeertte; want nu deze, die zich een wijl te.

rugge gehouden hadden, ziende dat het de Proteöor op gaf, kwa^,

men nuen vervoegde zichby^emeeft vermogende partye, zoo dat
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zy nu in als twee en twintig fterk waren. Z7 waren ^cinrormcerd ita^j,

en onderrecht, dat dcProtedor hadgezcgt, dat indienze voor had-

den,bem ter dood te brengen, de Koninkdan tzr^ fterv'en Z£)i]^en indien-

ze hem van honger wildendoen flcTven, dat zyden Konink zulks her

cerile zouden doen ; en dat hy zijneigen knechten,gewapent , en dezelve

naaft aan des Koninks Perzoem gefteh hadde , met mecninge om hem
van Windfor zelfs , als ibmmige voorgaven , uil het Koninkrijk te voe-

ren j waar op zy een befluit namen, dat hy niet meer bequaam wa-

re, -om als Proteétor aangemerkt te werden. Maar xijnde van deze

dingen 'm het Raad-boek geen gewag gemaakt j fchijnen zy wel van zijn

vyanden gefmeed te zijn , om hem by het volk hatig te maken.

DeRaadbefteldeook, dat een Proclamatie wegens hun proceduren

CH' handelingen mocht gedrukt werden j ichreef ook aan de PrincefTc

Maria y en Èlizabeth, haarlicden re kennen gevende, wat zy gedaan had-

den. Zy fchrevcn ook aan denKonink , gelijk in de verzamehng kan ge- q^h ^
vonden werden , gevende hem te kennen, hoe meenigeverbintenïfTen 48,

van dankbaarheid op hen lag, beide jegens zijn Vaders goedheid , om-
trent hen lieden, en die van zijn Majefteit, dewelke hen verbonden

om zorge voor hem te dragen. Zy verzochten hem aan te merken,
dat 2.y zijn gantlchen Raad waren, een of twee uftgezondert, en deze

den welken zijn Vader des Rijks bcftieringe hadde op gelegt j dat de

Prote6lor niet was aangeftelt, tot dien macht door het Teftamcnt van

zijn Vader, maar door hun verkiezinge, onder die voorwaarden, dat

hy alles zou doen volgens hun goedvinden en raad, het welke hy niet

gedaan hadde, zoo dat zy hem nu die eer ten hoogften onwaardig achten.

Derhalven verzochten zy in des Koninks tegenwoordigheid geadmit-

teert te werden , om hun Plichten , omtrent zijn Perzocn , af te leggen,

en dat de troepen verzamelt omtrent zijn Perzoon mochten weg gebon-

den werden, ook den Hartog van Sommerfet gebracht werden, omzig
Zelven de ordre van den Raad te onderwerpen.

Zy fchreven ook aan den EerfUBifichop , en den Ridder Willem Pa-

get ; gelijk in de verzameling te zien is, henbelaftende, zoo als zydat

wilden verantwoorden , dat op des Koninks Pcrloon goede toeverzigt CoU. N*:
Tnochr genomen werden. Dat dezelve van Windlbr niet vervoert wierd, 4.4.

en dat dezelve niet langer door de Dienaars van den Hartog van Som-
merfet zoude bewaart werden : gelijk men zeide, dat iiy tor noch toe

wierd , daar zy zeer hard over kïaagoen. Maar dat zijn eigene gezwo-
rene dienaren hem hadden op te paffen. Zy verzochten hen ook hun
hulp toe te brengen , totvoortzettingevanhetgenezyinhun Briefaan
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^j49- den Koninkliadden voorgedragen : verklarende dat J^y zouden dotni

met den Hartog van Sommerlet, als zy zouden wenlchen dat met hen

gtdaan wierd , en met zoo veel matigheid , eerbiedigheid en gunft, als >

zy in ecrc zouden konnen ofvermogen re doen ; zoo datter geen redea

was , om zodanigen wreedheid , als zy in hun Brieven gewag af maak-

ten, van hen te vreezen. Deze wierden gezonden door den Ridder Phi-

lips Hobbey, zoo als hy uit Nederland te rugge gekomen, en des daags

tevooren, van den Konink tot Londen gezonden was. Hier opheb-
ben de Eeril-Biffehop Kranracr en Paget, beide den Konink en den

Protector
( gelijk in het Raad-boek ilaat} bewogen hun begeerten in te

willigen. De dienaars van den Prote(ftor wierden weg gezonden, en

des Koninks eigene, wierden omtrent zijn Perzoongellelt.

Kranmer, PagetenSmiih, fchrevcn hier op aan den Raad tot Lon-
den , dat al het gene zy voorgeltelt hadden , hen toegeftaaii zoud^ wer-

den. Zy verzochten verder te weten , of de Konink tot Londen zou
gebracht werden, oFtot Windfor blijven , en dat drie van de Lords

cierwaarts mochten gezonden werden , die alles naar hun eigen begecren

zouden konnen befchikken ; en wegens andere dingen , zy gedroegen

zich aan Hobbey , die den Brief (die in de verzameling is) over bracht.

Hier op heeft de Raad den Ridder Antony Wingtield, den Ridder An-
tony St.Liege, en Sir

J.
Willemfz., naar Windfor gezonden, met?

bevel op te paffen , dat de Hartog van Sommerfet , zich niet weg maken
zou, eer zy daarquamen^ en dat Sir Thomas Smith, de Secretaris »

SirMichacl Stanhop, Sir Johan Thynn. Edw. Wolfe, en Willem
Cecil , in hun kamers zouden opgeflotea werden , tot;datzy hen onder-*

vraagt zouden hebben. •j.rrYï >iD.iho.\.)v

Opden i2.0£bober, trok de gantfehc Raad naar Windfbr, enko-'

mende by den Konink, verklaarden, dat al dat zy hadden gedaan, uit

enkel y ver en genegentheid , die zytot zijn perzoon en dienll hadden.»

ware gefchied. De Konink ontfing hen vriendelijk, en bedankte hea.

voordezorgediezy voor hem droegen, metverzeckeringe, dathy,al
het geenezy hadden gedaan, ten goede nam. -f,

Opdeni^. zatenzyin denRaad, en zondenom deze, dewelke in

hunne kamers opgefloten waren; alleenlijk Cecil witrd vry gelaten. Zy
leiden hem te laft, datzyde voornaamfl^e Inftrumenten en werkmidde-
len omtrent den Hartog warengewceft, in al zijn eigenwillige hande-,

lingen en proceduren. Hieromrae Helden zy Smith vj^n zijn ampt,
van Secretarilchap , en zonden hem met] de rell naar denTouwr van
,I/onden. Op den volgenden dag wierd de PfotecSbr voor hen ontbo-

den.



In ENGELAND. /. Boek, 23$

den. En Artykelen van mishandeling en hoog verraad, wierden tot i^49.

tot zijnen laft bygebracht (dewelke in de Verzamelingen ftaantezien) _ _
' ~

/ uil .•• j in • 1-1 •
I « '^ De ProtetlOï

vande welke het begrijp en de zubltantie was: Dat, zij»de P rotecter bcrchuUigt

gemaakt y onder voorwaarden , dat hy niets z.oude doen , buiten toefland
"en mar den
owr ge-

"van de andere Executeurs , hy deZjC vgorwaarden niet %vas nagekomen , zonden.

maar hadgehandeld met Gez,anten , Bijfchoppen en Lord-Stedehouders , Colleéf.N»*

gemaakt uit eigen] macht en belteven : en een Hof van verzjoekfchrif- 4^«

ten in z.ijn eigen huisgehouden ; veele dingen tegens de rechten enwetten

van het volkgedaan , de Aiund verargerd , in z.aken van inlandingen ,,.

Proclamatien en beveelen doen verkondigen , Commijjien en bevee—'

leny tegens. den wtlle vandengeheelen Raadgegeven hadde. Dathy
geen zjorge had gedragen y om de onlangs gerez.ene wederfpannighedett

tefiilleny maar in tegendeel hem aangemoedigd en gerechtveerdigd,

hadde. Dat hy de vlaatz^en die de Konink in F'rankrtjk hadde , ver»

tuaarloop hadde, waar doordeaelve ookyerlooren ti/aren. Dat hy

den Konink had doengeloven , dat de Heeren , dewelke tot Londen ver-

faderd ivaren y niets anders voor hadden als om hem te verderven, en

emvermaandhetz,elve noittevergeeten; maar tewreeken, ookeeni^

ge 'fonge Lords geraden, het z,elve in gedachten te houden , hebbende

vervolgens deze Lords, voor verraders doen uitroepen. Dat hyge-

zjegt hadde , indien hy zjoufterven , z.00 zjou de Konink ook^flerven. Dat
hyden Konink z.oofchierlijk en onverwacht naarWindzor gevoert had^

dat hy niet alleenlijk in groote vrees en verfihrickinge was gebracht , ~

maar ookjdaar door een gevaarlijke ziekte had op den halsgehaalt. Dat
hy het volk^vergaderd , en als ten Oorlog gewapend had , als mede

zjjn Vrienden en Dienaren , latende die van den Konink^ongewapend.

Dat hy de meeninge haddegehad na ferzjey ofGarnzey te vluchten.

Hierop wierdhy naar den Touwr gezonden, wcrdende aldaar ge- \

brachtdoor de Graven van Suflex en Huntington. Noch dien zelven

dag wierd de Konink weder naar Hamtoncourt gebracht , en een ordere

gemaakt, dat zes Lords de beftierders van zijn perzoon zouden zijnj

namcntlijk dc.Marquis van Northampton, de Graven van Warwijk
en Aründel , de Lords Sj:. Jan , Ruffel en Wentworth. Twee van de

welke altoos op den Konink hadden te pafl'en. ../,;;,
Aldus viel de Hartogvan Soraerzetyan ;&ijo hpoge.ampten bedie- dmop!"^**

oingen te.gronde.
^
j^{y.-,,, ''^.r^

'-'''^''"':^'' [•

Belangende dezeArtijkelenj deze {cheeriehzoo véél tot zijn recht-,

veerdiginge te doen , als de antwoord daar op zou hebben konnen doenj^^

ïoo zy ijl mijn macht waren.. Hy vvord ntetberg)mldigd van rovety

,

.,,,, II. Deel. Gg wreed-
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^$i9* wreedheid of fchraapery : raaar alleenlijk over zoodanige dingep , alé

alle menfchen , die haaftig en fchierlijk verhoogt tot een onovereenko-

mende macht en grootheid van ftaat werden, gemeen zijn. Hetgec-,

Eehy omtrent de Munt gedaan hadde , was niet tot zijn eigen voor-

deel , maar door een gemeene mifïlag van verlcheidene Gou-
verneurs gefchied, dewelke in de nootwendigheid van hunne zaken

gemeenlijk tot dit , als hun uiterfte plecht-anker, hun toevlucht nemen

,

om de zaaken zoo lang in ftand te houden als hen zou mooglijk zijn.

Echter komt het de beftiering tot groote fchade en verlies te gedyen

.

Hy droeg zijn val met meerder billijkheid van gemoed als hy zijrï

voorfpoed had gedragen ; voegende zich zelven, gedurende zijn ge-

vangenis , tot Icezen en ftuderen 5 en krijgende een boek in handen , het

welke handelde van gedult en lijdzaamheid , getrokken beide uit de

gronden van zedige of morale Wijzelingfchap , en de Chriftclijke leere ;

-

washy zoodanig-daar mede ingenomen, dat hy beiaflre dat het zelMc

in het Engellch overgezer mocht werden , fchrijvende zdve een voor-

reden daar aan , in de welke hy Toorftelde de groote vertrooftinge,

die hy daar in gevonden hadde , het welke hem bewoogen hadde-te-

bezorgen , dat ook andere diergelijke vruchten van vertrooftinge daar

uit mochten onttangen. Petrus Martyr heeft hem ook een langen brief

vol vertrooftinge toegezonden, dewelke gedrukt is beide inhetLatijn

en hetEngelfch by vertailinge. En waarlijk al de Gereformeerde, bei-'

de in en buiten Engeland , zagen zijn val aan als een publijk en alge-

meen verval van dat gehecle belang, het welke hy zoo ftandvaftelijK

- voortgezet hadde.

Taipfche Maar aan de andere Zijde wierden die van den Paapfchen aanhang hier

^mL""f door niet weinig gemoedigt , te meer, dewijl zy wiften darde Gravc**mn^ ,af

^^^ Southampton, die zy nu hoopten, dar al de zaken in handen zou.

krijgen, volkomentlijkhunmanwas. Men wilde ook gelooven dat de
Grave van Warwijk hen heimelijke verzeekeringen gedaan hadde. Im-
mers zoo wierd hetverftaan by hetHof vanVrankrijk, gelijk ThuaV
nus fchrijft. Het eerfte ook dat zy deden , was den Hertog vart-^

Norfolk van zijn langdurige gevangenis te verloflen , in danrawr-**

kinge van zijn hoogen ouderdom , rijn voorige dienften , en de ujrerftë'

ftrengheid tegenshem in de procedure gepleegti het welke men zeide

yoornamentlijk voort te komen-, uit de kwade dienften , die hem de
Hartog vanSomerfetf daar omtrent, had gedaan; Maar die wierdhaail'

ter zijden geftelt;
' y-~- -^-r

Ih Papiften dan ^a^kten ou hua addres en dé^sifig tot den Or^r^

gtvaoidigu
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^an Warwijk. De Biflchop van Winchefter fchreef een fcarrelijke ge~ ïf^-f

lukwenfchinge aan hem, zich verheugende dat de voorigcTyranny»

gelijk hy des Hartogen van Warwijks beftieringe noemde, nu ten ein-

de was gebracht. Hy wenfchte hem alle voori'poed toe, en vertocht

hem , dat wanneer hy eenige ledigheid hadde in zijn groote zaajcert , die

in zulk een ongcfteldeniland geraakt waren , eenige aanmerkinge op

hem mocht gemaakt werden. De Biflchop van Londen zijnde ook in

goede hoop, zedert de Proteóloren Smiih , dewelke hy zijn voor-

naamftcvyanden achte tezijn, nu in ongunft geraakt waren, etiKran-

mer in een koele, indien niet in een kwade plaats ftond metdenGra-
vc van Warwijk, zand een vcrzoek-fchnh in, ten einde zijn Appel

aangenomen , en zijn Proces weder hervat mocht werden. Veele vielen

ook af van het gaan tot deEngeHcheBede-dienft-, of Communie , ver-

hoopendc dat alles wel haaft weder tot niet loopen zou , het welke door

den Hartog van Somerfet opgeftelt was. Maar de Grave van Warwijk,

vindende den Konink zoo yverig genegen tot het voortzetten van de

Reformatie , dat geen zaak iemand zoo zeer hem zou konnen aanbevee-

Icn , en aangenaam maken , als het voortzetten van de begonnene Re- Maar him

formatie zou konnen doen, verliet haaft de Paapfchepartye, eirtoonde ydcfdy""

zich van de aideryvcrigftc om de Reformatie meer en meer te bevorde-

ren. Ik vinde niet dat hy eenige antwoord aan den BilTchop van Win-
chefter gclchreven heeh. Deze bleefnoch echter gevangen. En aan-

gaande Bonners zaak ; een nieuw Hof van gedelegeerde wierd aange-

uelt, omzijn Appel te revideren en hervatten, beftaande uit vierci-

vile en vier geraecne Rechtsgeleerden , dewelke het zelve hebbende

onderzocht, rapporteerden, dat het Proces betamelijk en wel voortge-

zet, en het vonnis gerechtelijk gegeven en uitgefprooken was, zijnde

alzeogeen gerechtige reden waarom bet Appel zou worden aangeno-

men j en aldus wierd hetzelve byhen verworpen en afgewezen. Als

dit den Raad wierd aangedient , ontboden zy Bonner in het begin van

January by zich , en verklaarden tegens hem , dat zijn A ppel verwor-

pen was , en dat het vonnis tegens hem gegeven , als noch in zijn volle

kracht bleef.

Maar de zaak van Boloigne was het die hen meeft drong. Zy twij-

felende , als gezegt is> dat Paget die zaak by den Keizer naar behooren en aan deo kö.'

wijflijk genoeg gehandeld en beftierd hadde, hebben in Oktober, Sif 5"^8<»««'

TbomasCheiney enSir Philips Hobbey, wederals Gezanten aan den
Keizer gezonden, om hem te bewegen Boloigne inzijn beicherminge

ite willen nemen. Zy zonden ook den Grave van Huniington over, ora

Gg 1 dr
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if4^- de plaats te Commanderen , met byvoeging ran loooman tot de be-

Eettinge. '

Wanneer de Gezanten by den Keizerkwamen , verzogtenze verlof,

om 2ooo Paarden, en 3000 Man te voet, inzijn gebied, tot befchcr-

minge van Bologne , te mogen lichten. De Keizer gaf hen zeer goede

weorden j maar ftond weder op zijn verbond met Vrankrijk, wijzende
cotton. ];jen vorder naar den Biffchop van Atrecht , die hen rond uit zcide , dat

b!iz
*

^' die dingen niet konden gefchieden. Zoo nam dan Sir Thomas Cheyney

zijn oorlof van den Keizer , dewelke opzijn fcheiden , hem verzocht

des Koninks Raad voor te houden , hoe noodwendig het ware de zaken

vandenGodsdienft weder op te nemen, op dat zy alle al zoo vanecnen

zin mochten zijn: want om rond met hen t€ gaan, zoolang als dat niet

gcfchiede, kondehy hen zoo effeélueel niet byftaan, als hy anders wel

zou wenfchen te doen. Nu zag de Raad klaar en duidelijk genoeg, dat zy

door Pagetin dat ftuk niet bedrogen waren, en befloot^n derhalven zich

te. benaarftigen om een Vrede met Vrankrijk aan te gaan.

Maar nudcGrave van Warwijkgehcelijk van de Paapfcbe partye af-

BeGrave vallende, heeft den Grave van Southampton het Hof met groot mis-

hanTpron noegen verlaten. Hywas noch herftelt in zijn Amptvanhet Cance-
vethathn lierichap, noch Thezaurier gemaakt ( zijnde die plaats , door den Her-

tog van Somerfet , nu aan den Lord St. Jan gegeven, die korts daar aan

Grave vanWiltshire gemaakt wierd ) noch ook gemaakt een van deze

die de opzicht over des Koninks perzoon hadden. Hy danbegoft een

befluit tegens den Grave vanWarwijk te nemen; maar deze v/ashem

te gauw, en ontdekte de lagen , waaroverhy op een nacht uit het Hof
^ vertrok,- men wil dat hy zich zelven zou vergeven hebben, want hy

' kwam in Julydaarnatefterven.

De Reformatie nu wierd gelaft met y ver voort te zetten, en zijnde

KUuweFor- een gedeelte van de Goddelijke dienft noch ongereformeert, namentlijk

foo'r oïïi- het geene raakte Orders en Kerkelijke ampten op te leggen. Eenigc Bif-

«3iic. khoppen en Godtsgeleerde door een zitting van het Parlement nu by

een gekomen zijnde , wierden geordineert , om een Bock van Ordinatie

op te maken.
Zitting van Maar nukeeren wy ons naar het Parlement, het welke aanving te

fflem"^ zitten op den 4. November. In deze by eenkomft wierd een ftren-

ge wet gemaakt tegens alle onwettige en verbodene byeenkomftcn:

je^s opJoê- zoodanig , dat indien eenige , boven het getal van twaalf, zonder ordere

liget'za- zouden by een komen , over eenige zaken van Staat, en des door eenigc
mc^nkora-

.^gtjigg Ovciighcid gclaft zijnde, jich niet van een fcheiden , zulks

voor
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oor verraderyzou gehouden werden. En indien iemand eenige heg- iJ49«

gen of hagen brak, of met geweid pakn uithaalde, omtrent beflootene

gronden, zonder wettige macht t zulks voor.wederfpannighcid zou

gehouden werden. Het wierd daar, ook voor gdioudcn , wanneer ie-

mand , zonder openbaar gezag , volk by een vergaderde , by het klok-

ken geklep , het roeren van tron^melen , of klinken van trompetten, of

het optieken van Bakens. '

,

Daar wierd ook een wet gemaakt tegefls Prophetien , aangaande den

Konink of zijnen Raad, nademaal door dezelve het volk tot beroerte en

muiterye gebracht wierd: voorde eerde maal wierd daar op geftelt een

boete vauihien ponden, en gevangenis voor een jaar: voor de tweede

maal een eeuwige gevangenis, en verlies van al zijn goederen, en vee.

Al deze dingen hadden -de beroerten van het voorige jaar tot grond en

oorzaak , «n geenzints in opzicht v-an des Hartogen van Sometfets vei-

ligheid, gelijk zommigc zonder eenige r,eden en hebben willen droo-

men ; want hy hadde nu geen belang m het Parlement ; ook was hy toen

in geenftaat , om eenige beroerte tegens zijn perzoon te behoeven te vre-

zen , zijnde nu berooft van alzijn afgunlUvcrwekkende grootheid en

gczach. Noch een andere wee wierd 'er gemaakt tegens Vagebonden "^ct tegeas

en Landloopers , behelzende dat de voorige Statuiten in dit Rijk ge- J^lf
*^""

maakt, al te ftreng geoordeelt zijnde, dezelve derhalvcn niet in het

werk was gcüelt , zoo wierd nu dezelve wederroepen , en een wet , ge-

maakt ten tijden van den Konink JrJendrik de Vlil. in kracht

en vigeur geftelt. Men gafook provifie tot het verlichten der zieken

,

kranken., kreupelen en lammen; maar de arme die des bekwaam wa-
ren, wierden tot werken. gèlchikt. Eens ieder maand zoudèr een bezoc-

kinge der armen zijn , by die geene die daur toe geftelt waren , die bok

die geene, welke tot die plaats niet behoorden , zouden verzonden wor-

den , zijnde deze gebracht van Conftabel tot Conftabel , totdat zy waren

gekomen tot zulke plaatzen als gehouden waren hem aan te nemen.

Daar wierd ookeenBill ingebracht, tot het intreckenvan een gedeelte

van de AiSIe van Uniformiteit, maar die wierd niet verder als tot deeer-

He lezing gebracht.

Op den 14. November, maakten de Biflchoppen fwarc klachten
BijTcho

aande Lords, over de raeenii^vuldighcid van boosheden en onordere, pen hoiuien

en dat hun macht zoodanig ingetoogen was, dat zy .geen zonden en he"kvTn?°
misdaden konden Itraffcn, noch iemand dwingen om voor hen teko- van Kerke-

men, of de orders van de Kerk naar te komen. Dit wierd van al de zure^nT^"*

Lords met groot verdriet aangehoord , en zy bedelden , dat een aóte

Gg 3 ,
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«f49. dies aangaande «ouopgcftelt werden. Op den iS. November wierd

een Bil ingebracht, maar op bet eerfte lezen verworpen, om dat die

fcbeen de Biflchoppen te veel machts te geven. Zoo wierd dan een an-

dere Bil bcroolen, door eenCommitte van het Huis» opgemaakt te

werden: derewierd goed gevonden , en naar het Huis van de Gemeen*
te gezonden, die na de tweede lezing, dezelve aan een zijde hebbcü

gelegt.

Hen docht veel beeteren bekwamer te vernieuwen het dcffcin, dat

in de voorige Regcringè was genomen, van twee en dartig perzoonen

te authorizeren, om het lichaam van deKerkclijke rechtenen wetteH

op temaken; en als dat opgemaakt zou zijn, fcheen dat bekwamer,
behoorlijk beveiligt zijnde, om de Kerkelijke jurisdiélie en gerechtig-

heid vaft te Hellen, alsde Biflchoppen eenige macht te geven, liadc-

maalde regulen van liunne Hoven zoo weinig bepaalden gereguleerd

waren. Zoo wierd*erdan een a6le gepafleert, door de welke de Ko-
nink gemachtigd wierd , om fêftien perzoonen te nomineeren , uit de

Geeftelijkheid,van de welke vier zouden zijn Biflchoppen, en zcftien uit

den wereldlijken ftand , van de welke vier zouden zijn , Gemeentens wet

en Rechtsgeleerden , dewelke binnen den tijd van drie Jaren een Cor-

pus van Kerkelijke Wetten en Rechten , zouden Compileren en té za-

men brengen \ en deze zijnde niet ftrijdig met de g"emecne en gefta-

tueerde wetten van het land , zouden uit 's Koninks laft en ordere wor-
den gepubliccert en verkondigt , onder het groote Zegel, en de kracht

hebben van wetten en rechten in de Kerkelijice Hoven.

Aldus wierd befteld dat dit niet zou overgelegt werden, tot eenze-

kere Periode en bepahng, gelijk voorheen in de voorgaande Regerin-f

gewas gelchicd ; maar dat het vaardrglijk ten einde zou gebracht Wer^

den. De Biflchoppen in die tijd , waren in het gemeen zoo fcKoorvoe-

tende omtrent ieder ftapinde Reformatie, dat een klein getal van hen

lieden het bekwaamfte geacht wierd, om van dezeCommiflic te zijn.

De uiiflag die dit gehad heeft , zal hier na gezien werden.

Daar wierd een Bil in het Lager Huis georacht , dat het prediken en

ftaande houden vaneenige Opinien, als Felony en v/ederfpannigheid

zou verklaart werden j- deze paflecrde in dat Huis, maar wierddoordc

Lords ter zyden geiegt. Een Bil wegen de gedaante van Kerken-Die-

naars tcordineepen , wierd in het Huis ran de Lords ingebracht, en
wierd toegeftaan, de Biflchoppen van Duresme, Carliile, "Worce-
fter , Chicheftcr en Weftmunfter, daar tegcns protefteerendc. Dé
fubftantic daar van was: datzoodanigen Form van Ordintitie van Die-

naars
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jlRaars der Kerk€ als zoude voortgezet worden, by advijs en goed- iffo.

Vinden van zes Prelaten , en zes Godsgeleerden , door den Ko-
^^a^ete «-

nink genomineert, en onder het grootc Zegel beveftigt, naar April gen de foï-"^

naaftkomende zou gebruikt werden» en geen ander. Op den twee- JiSJtS"
'^^^

den van Janaary , wierd een Bill tegens den Hartog van Somcrfet

ingeicvert, behelzende de Artijkelen van befehiildiging , daar hier Een afte «-

voor van gefprookea is , mét een belijdenis van dezelve, geteekent fJ|vansS»*"

d©or zijn eigen hand. Hier was hy toe gebracht, op vcrzeekeriiig merfet.

dattcr beleefdelijk methemzoügchandelt werden, indiea hy vrye-

'JNjk wilde belijden , en zich zelven des Konings genade onderwer-
pen. Maar door eenige van de Lords wierd gezegt , dat zy niet wi-

Hen, fdie belijdenis hemniet wel met geweld afgedrongen was , en

Jat het een fleehte beftelling zou mogen bevonden werden, aden
te paffeeren, op zulke papieren, zonder de partye te examineren,

èfhy dezelve vryelijk ofonbedwongenhaddconderteekent, ofniet,

Zy dan zonden vier wereldlijke Heeren en vier Bifïchoppen , om
^em omtrent die zaak te examineren ; en den volgenden dag dede de
Bifl'chop van Coventry en Litchfield rapport , dat hy hen dankte voer
die goedertieren bezendingej maar dat hy vrywilliglijk dezelve be-

lijdenis, dewelke voor hen lag, onderteekend hadde. Hyhaddehet
gedaan op zijn knien, voor den Konink en zijn Raad, cngetcekcnt

op den 1 5 . December.
^ Hy verklaarde dat zijn mifdaden voortkwamen uit voorbarigbeid

tvi onbefcheidentheid, eerder als uit kwaadaardigheid, en dat hy geen
verraderlijk befluit tegens den Konink en het Koninkrijk hadde. Hy
dan wierd veroordeelt byeen a6tcvanhet Parlement, ineenbreuke

va» 2Y>oo pond *s jaars in* land , «n verlies van al zijn ampten en
goederen. Hier op fchreef hy aan den Raad , en erkeodehaar gunff

,

'door het brengen van de zaak tot een breukevan goederen: hy be-

leed, dat hy in deze fwakhcden was vervallen , die gemeenlijk grootc

kmpten en plaatzen vergezdfchappen en volgen. Ma»ralhetgecnc

Üy mifdaan hadde , w« eerder gefchied by gebrek van een goed oor-

deel, alsuit eenig kwaad voornemen. Hy dan verzocht hen oot--

moediglijk, datzy voor hem by den Konink wilden intercéderen ^

liat zijn brenke wat gematigt , hy gepardonneerc , en in gunft

^rftelt mocht werden* Hen verzeekcrende dat voor het toekomen-

'dé hy zich zelven zoo ootmoedig en gehoorzaam zou dragen, dac

^ daar door zijn voorige dwaasheden volkomentlijk vergoeden en

wbetcrcn zou, Du wierd by yecie geacht als ein teeken van een
^p^ ... __ _

ihoode-
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155J. fnoode kleinhartigheid : andere wederom achten het wijilijk gedaante

zijn, censzichzelven , op wat wijzehet ook mocht zijn, uit de gevanT-

genis te helpen, naderaaal degrootheid van zijn voorige ftaat zulk een

jalouzye aan zijne vyanden gaf, dat, tenware hy zijn vergiffenis er-

langde, hy in een gedurig gevaar zou zijn, zoo lang als hy. in hun
handen was.

Hydan wierdopden (^. February in yryheid geftelt, gevende ver-

zeekering van loooo ponden, voor zijn goed leven, met bepalingc

dat hy zich in des Koninks Huis ran Sheen, ofin zijn eigen van Zion,zoii

onthouden , zonder boven de vier mijlen zich van daar te mogen afzon-

deren , of by den Konink ofzijn Raad te mogen komen, ten ware hy
daar ontboden wierd. Hy kreeg zijn pardon opden 1 6. February , en

droeg zich zelven daar na zoo ootmoedig, dat zijn Comportement,
nevens des Koninks groote genegentheid tot hem zooveel kracht had-

den, dat op den 10. April daar aan, hy weder in gunftherftelt, en tot

een lid van den geheimen Raad beëdigt wierd j en alzoo ging dit onwe-
der over hem, op een zachter wijze als verwacht wierd. Maar zijn

handelinge daaromtrent, wierd 200 weinig Heroïk geacht, dat hy
altoos daar na in weinig aanzien is geweeft.

Maar om voort te gaan , tot de zaken van het Parlement. Daar

voortgezet
*^ wierd een gerucht verlpreid, dat de oude dienft weder zou ingefteld

werden; en deze geruchten wierden blijdelijk opgenomen van die gee»

ne , die het metde oude Superilitie hielden , die daar over uitgaven dat

noodwendig een verandering moft verwacht worden, njldemaal de

nieuwe dienft alleenlijk een iiuk werks van den Hartog van Somerzet

ware.

Hier over fchreefde Raadeen brief aan al de BifTchoppen van Enge-
land tot dien einde, inhoudende in zubftantie dat voor zoo veel het En-
„gelfche Dicnft-boek , door geleerde luiden , volgens de Heilige

„Schrifture , en het gebruik van de primitivc Kerk , was by een gefteld:

„Zoo wierden, om deze ydele verwachtingen weg te nemen, allegee-

„ ftelijke perzoonen gelaft , over te leveren , aan de zodanige, als door

„den Konink daar. zouden worden gemachtigt, alle Antiphonalen,

„Miflalen, Graylen, Proceffionalen , Manualen , Legende, Pien,

„Portuaffen, Journalen enOrdinalen, naar het gebruik van Sarum,
„Lincoln, Jork, of eenig ander byzonder gebruik j ordonnerende

„hen te gelijk te houden, een eenvormige order in den dienft, zooals

j,dc zelve by gemeen Conzcnt van het Rijk was voortgezet; en by-
j,?.ondcrlijk te bezorgen dat allezicts voorraad zou werden gemaakt

raa
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^' van Brood en 'Wijn, voor de Communie op Zondag. Dit zal in 15-^0.

de Verzameling gevonden konnen werden.

Maar om een op^nbaarder verklaringe van hun yver te doen , een ColL

aólc daar omtrent wierd in het Parlement gebracht , en toegeftaan ;
^<'' 4^*

behilven door den Gravevan Darby, de Biflchoppen van Dures-

fne , Coventry en Litchfield, Carlifle , \C^orcefter, ^5C'eftmun-

fter en Chichefter, en de Hceren en Lords Morley, Stpurton,

Windzor en ^^harton. Volgens deze zouden niet alleen de voor-

genoemde Boeken vernietigt moeten worden , maar elk die eenig

Beeld hadde , het welke voorheen tot eenige Kerk ofCappel had be-

hoort, wierden gelaft het zelve te verbreeken , voor den laatften Ju-
ny, en inal de leer-boeken, by denvdorigen Konink uitgegeven,

moften de Gebeden aan de Heiligen uitgelaten werden. Daar was

ook een aéle ingebracht vooreen zubzidie, om in een Jaar betaalt

te werden, voor het welke ecnafflag vaneen gedeelte van onder-

ftand, voor heen gegeven, wierd toegeftaan. Het laatftc van al,

kwam des Koninks generaal en algemeen Pardon , buiten het welke , \

alle die in den Touwr zaten, en alle andere g^evangens van Staat,

ook de Wederdoopers, geflooten waren.
' Aldas wierden al de zaken afgedaan , en op den eerften February
Xvierd het Parlement geprorogeerd, alleenlijk in het Huis der Ge-
meente, ontftojid een Debat , dat onze opmerkinge verdient. Het
ichijnt dat voor dees ÏTijd de oudfte zoonen der Pairs , ofleden van het

Opper-Huis, geen leden van het Huis der Gemeente waren ge-

weeft. En SirFrancois Ruflel, doordedooid van zijn ouder Broe-

der blijkbaar erfgenaam van den Lord Ruflel zijnde geworden,
zoo wierd op den 2 1. January voorgeftelt, dat hy zou blijven in het

Huis alshy te vooren wasgeweeft; 200 is hetnedergeftelt, in het

Originaal Dag-regifter van het Huis der Gemeente , het welke my is

medegedeeltdoorMr. Surle en Mr, Clark, inwienshandhetnubc-
ruft,2ijnde hetcerfteDag-regifter,dat ooitin dat Huis opgenomen is,

. Maar men zou nu van my een bericht van de gedaante, of formu^
lier , van de Ordinatie, toen toegeftaan , mogen verwachten. Twaalf
^wierden door den Raad toegeftaan , om het Boek op te maken, onder
^dewelke Heath , Biflchopvan "Worcefter, een was. Maar hy wilde

de Reformatien,die daar in gedaan waren, niet toeftaan. Hy dan wierd

<op den 8. February voor den Raad ontboden , en verzocht om het

igeene al de andere hadden beraamt , toe te ftemmen. Maar hy kon-
4e daar toe niet bewoogen werden , waarover hy op den vierden van

ILDjeel, Hh Maarü
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tero. Maart na de Fleet in gevangenis gezonden wierd, om dat ( gelijk als

in hetRaadboek aangeteckentftaat) hy hardnekkiglijk weigerde het

wSeLÏ" Boek,over het maken van BifTchoppen enPriefters ingeftelt, te onder-
j'^evingea telkenen. Hy had tot hier en toe , alles wat omtrent de Reformatie
^'^^^''

in het Parlement voorgeftelt wierd ^ wederfprookcn , hoewel hy een

volkomene tocftemminge had gegeven , tot het geene vaft geftelt

was. Hy was een Man van zachten inborft , en een groote voorzich-

tigheid ^ die de zaken van Staat ook vry beter,, als de zaaken den

Godsdienit aangaande, verftond.

1 Maar daar, wajs nu een bcfluit genomen om de Kerk te ontlaflen

van deze falie-vouwers , die 2;ich uic vrceze of belang onderwierpen

,

om hunampten en beneScipn niette verliezen, ook alzoo vaardig

varen , op ieder gunftigc gelegentheid , om weder om te keeren , tot

hun oude fuperflitie,

"Wat de, forrp en gedaante van de Ordinatie aangaat, zy bevon-
den , dat de Schriftuur alleenlijk gewag maakt van de oplegginge der

handen en het gebed, gelijk in de Apoftolifche inftellinge, in het

vierde Concilie van Carthago ook niets anders gebruikt was geweeft,

noch ook in de gepretendeerde werken van Dioniiiusde Areopagijt.

Derhalv^n al deze by voegzelen van zalvinge , en hec geconfacreerde

engewyde kleed aan te doen, waren late vonden, voornamentlijk

de wijze, dewelke van de tijd van het Concilie vajiFlorencen, in

het algemeen was aangenomen, van dcnPricftertc gevende vaten

om de Euchariftie te coniacreren , met een macht om Godt offcrhan-

de te doen voof levende en voordoden.

Dit was een ydele nieuwigheid , alleenlijk om het geloof van de

^ranCubftantiajtie kracht te geven , hebbende geen grond in de H,
Schrifturc, nochdepra(5tijkvandeeerfte en primitive Kerk.

Zy zijn dan onderlinge over een gekomen , omtrent een wijZ-e en
Formuliervanhetinftellen van Diakens, Prieflers en Biflchoppen,

pijnde dezelve diewy alstuoch gebruiken, cenige weinige woorden
uitgezondert, die, daar, na. in, de Qrdinatic van een Priefter, of een

Biflchpp, daar by gevoegt zijii geworden. "Want daar wasalstoert

geen uitgedrukt gewag gemaakt in de woorden van Ordinatie, dat

zulks gelchicde voor het een of hec ander ampt : in beide wierd ge-

zegt i ontfan^tgy den Heiligen Geefly in de name des Vaders^ Sec. maar
voor later )>ircn is het verandert, gelijk het nu is, om ondecfchcid

in de bedieningen te maken. Noch hebben deze woorden , zijnde

^zelve in het g^ven van beide de orders , eenigc grond , dat de Kerk
die
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die als een order zou achteïjs, toonende dereft van de plechtigheid 'SS<^-

genoegzaam het ftrijdïgc.

É,en ander onderfcheid , omtrent het Ordinatie bpélc vap .dien.,t]jd,.

of hetéceh wy nu gebruiken ^' was, "dat de Hiflchpp had te kggcii

zijn céne ïiand op des Priefter^ tioof t ,'. en rnetdé andere hem deiijBii-

bel, meteen kelk, en trood daar in, te geven, zeggende de woor"
den, nu gezegt methetoverlcyereh vaij^dcn Bijbel. 'In dVinwyino^C;

^an een Bi^chon , was'er niets rhccr, als het geene riu g^ebjruiKt

\W?rd,' ' béhalveti dat èen.fliai %tt?,in hanf^en g?gévien wierd , rn^^ dez«

zegeniqge :. Zijt een Scaaaph'^rÜer voor de \uddevaft féjus Chi;t^^s.

Vol^eris de 'regel vim dit Ordinaal rhocht geen Diacörjgeor.dinèert

weirden
j^ voor dat hy was een en twintig, engccn PriefteV, vóór dat

hy vier èhltwfntig, liodH eenBifTchop voor^daft hy dertié jareA qü4 c

'
' 'In di't"forniülier daii , Wierden al de niéüweliJKs iiigevoerde plcc|ï- ByvocgInge

tï'ghédert ," t'ecnemaal afgefcliaft",^ die de 'later jar^e^^ khe kS"
den gebrifcht^, om deze Orduiatién niet te meerder po mii^eryen eïi- ^P"?""^ oï-

praal uit té.voeren; yan het welke vvy nu een klaarder bericht hebben,
als het toen voor hen raooglijk was té konnen hebbeii. '^'"antby onze
tijd , Mortnitis V eengelccrt'Pfiqfter vaii de pya&rcder;lC).t^to^ie,:l^^

dÉraldeiröüdftc fïtüaieh en piecntigHeHen j''
gc^u^iic'ceft^en 'uitgegc-

veh , die hy heeft kórihèn yi;idcq , by hef welke genoegzaam ^lijkt^

hoe dexe plechtigheden ëh'bediéningéft , van eeuw tot éeiiw in nieu-

we byvocgiels en vermeerderingen aangegroch'^ngefwollenziin..
;,

'Omtrent het midden van de zefdeEcuwe,, j^'grcn 2^y.gê\voon :4;e$

If^'ri'eftferi hatldén in cénige eedceitéa vaii v ranlcriik te Kalvtn fri ze^ "

Fened, noeweji de-Gnekicbe Kerk nppjt geen .zalvingif g^bruikji

heeft , no<ti ook d^e Röomfqhc Kerk'tWeegehéèrë ceuwex|dajvnai
want PausNicoiaus de cerfte, zeide uitdrukkelijk, dat; zwlk^nQ^it

in deKerk van Rbmewas gebruikt geweeft. '.

In' dé achtfte Eeüwe , wierd liet P rieftcrlijk kl^cd n?et ecah'J^Q^^^é-

fe zegenirige overgegeven ,^ voor de yerzoen-pff^ringe d^j^^i^ieijtcT^f;

hletpüdèi^is hei; gebruik ,ya'n deze wob-r tien , ..]n de'p5:Quiajtid''JEnm

die zelve tijd was 'er irie^è eéh'byzónderè "Legèninge vajï dps l^xiefters

handen , <iié men gebruikte eei: zy gezalfc wierden i waar op dan ook
zijn hooft gezalft wièrd. -pit wierd t^ndeelen Vi.ttieL.evitifche wet
gehaalï •-'/én cep deéteri .''bmïd^th'et vptk geloofde ,\ d^'t bieiQ. Konink
zijn genciugtheid vau zijij perzoon

,
yan^uun zalyinge t^ok,^ .alzoo

de Priéifters , zoekende hun pérzóonén alte wereldlijke macht te ont-

H h 2 trek-
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1550. trekken ,. en zich daar voor zccker te ftellcn , waren ten Hoogften ge*

negen-, om deze plechtigheden in hun OrdJnatie toc'tè laten. En
in de tiende Eeuw , wanneer het geloofvan )dt Tranfubftantiatie was"

aangenomen , wierd ook het overleveren van de raten voor de Eu-
chariftie, mét de niacht oniofïcrhandcn'teofferen, ingevoert, be-

halven een groote menigte andere plechtigheden: 200 dat de Kerk
nooit zichzciven aan een zeeker Formulier van Ordinatie gebonden

heeft, noch ook altoos dezelve verricht met dezelve gebeden j want

alwaevanouds was , de Ordinatie zelfgereékcnti wierd iodclator tij-

den ialleenlijk een voorbereidend gebed tot hetzelve. -'
.

"^ ',|:* .'.
,..,

De voornaamfte byvoeging die in het 3oek dèi-. Ordinatlcn gc-
Vtagen en fcfaied Was , beftond in de vragen , dewelke de perzoon , die teordi-

iQ*iie° nieuwe nceren was , moften gedaan werden j dewelke met dezelve te beant-.

Boek. woorden , een folcmnelè en plechtige verklaringe van beloften er;

verlovingen aan God dede. -^D.e £;erfle.yrage, dewelke iemand, die

ter Ordinatie aan:gébóden word,, gevraagd v^ierd, is deze : ffertrout.

jty , dat £y innerl^k z>jt bewi)ogeh 'door den Heiligen (Jeeft ,\ om deze

officie en hedi^ningscp u^ te nemen , om God te dienen , tet 'Voortzettin-

ge van z,ijn glorie , enfiichtinge van z,fjn volk? Waaróp hy heeft te

antwoorden , . dat hy gelooft dat hy is. Men heeft dikmaal redenen

van zich te beklagen , gehad , dat veclc komen , on\ prder te Qutfan-

gcn , eer zy èrnfti^lijk deze vragen hebben overwoogen, of zich z el-

ven ondertaft, otzy met een goede Confciéntiè, deze voorgefchrc-.

venc antwoord konnen doen : nademaal het kwalijk te geloovenis^ ,

dat lieden , van zelfs maar gëmeene eerzaamheid , voor God zouden
willen liegen , en dat óp zulk een eroote zaak. En echter is het te

blijkelijk , dat raeeriige zoodanigen ihwendigcn foepcnin^e njel;

hebben, noeK ook erhftigltjk hébben overlegt wat het zy.. Indien

^ie zaak wel wierd overgelegt , die drift en voorbarigheid , dewelke
'

vcele hebben, omordres aan te nemen, zou vry verflappen ea zinr

ken, die midchicn niets anders beoogen , als een pjaats van profijt

en voordeel , tot welke men , door die voorgaande" plechtigheden » ,

den weg;.banen moet, enkomen alzoo inlCerkcIijke orders en bedié- -

nmgexi^/a&inóere komen in Börgerlijke Broederfchappen en Corr
poratien, met weinig voorafgaande opmerkinge, omtrent dat héi-»^

lige Charaéler^ dat iy hebben t'önt'fang^n, wanneer zy aldus hun Ie- -

ven en arbeid, dendiénftvanGód ènhetEüaDgelié op-^pfFeren,

In de' Primitive'ofèerlle Kerk , heeft het ontzag en de eerbiedigheid

Her voot zelfs vroómeeïiHeiiig^/mannen'afgef^^ om zich onder
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2ülk een verbintenis te begeeven, en daarom moftcnzy, by na mét
Jcracht en geweld , of op het onvoorzienftegetrocken worden , om de

Inwyingeaar. :? nemen j gelijk blijkt uit het leven van deze twee Grick-

fche Vaders, Nazianzenus en Chryzoftornus. Indiende mannen al-

dus hun eerften ftap tot den Altaar maken » met zulk een loogen
, ge-

lijk ais is het toeëigenen van den Heiligen Geeft en zijn bewegingc,

waar omtrent zy weinig anders weeten, als dat zydaar niets met allen

van hebben , 200 hebben zy ook geenzints reden om die zegeninge te

verwachten, dewelke anderzints op zulk een Inwyinge te volgen ftaat;

En het ware eengroot geluk voor de Kerk geweeft, indien al óezQ^

dewelke gemachtigt zijn , om zoodanige orders aan iemand te hefteden

,

op deze dingen wat nauwer achtingc enopmerkinge genomen hadden,

zonder zich te vreden te houden , met deze bloote vragen aan deze die

geordineerd ftaan te worden, te doen , maar voor afeen behoorlijke nau-

keurigheid gebruikt hadden , volgens die deftiger vermaniftge van

flJen Heiligrn Paulus aan zijn leerling Timotheus, wanneer hy zegt:

Jjef^t memand baafiigltj\de handen op , cnatjtnietdeeiachtigaan eens

einders Hoonden,

In de beloften die dePriefters hebben te doen, verbinden zy zich

Zfelven, hetvolk^, dattothun laji-gelegtis ^ u onder2Vtjz,en ^ alledwa-

hnde Ueringete verbannen , en z.00 wel hyzondere als openbare verma-
mngen'en opU/eckinge», tloo wel omtrent dexjeken als de gezonden

i

kinnen hu» bez^orginge Zfjndi , als de nood zjulks zal vtreifchen , en de

gelegentheid z.al toedragen y fegebruiken

.

' Zoodanige alskonnen gedenken, daftze hun trouwe aan God, vöor

deze plichtfen het>ben' verpand, zullen bevinden ^ dat de paftoralé zor-

g^ in der daad een laft zy» en derhalven wel verre zijn, van d€zelve

ïiaar te laten, of te verlaten , miflchien tot een lofleen mercenaire be*

4iicninge inonkunde. Deze zijn de blamen en crgerniflón , dewelke

©p onze Kerk leggen , toegebracht tcndeelen, door dé corruptievan

cenigfi Sïmoniale patronen ; maar voomamentlijk by de verwaarlozïn-

ge van zommige, en de gebreckigheid van andere Kerkelijke perzoo*

Ben; dewelke noit zoo veel gronds zouden hebben konnen verliezen

in deze natie,; op zulke flechte bézeffinge, alszedert de conteften en

twiften-, omtrent de plechtigheden zijn geweeft ^ indien het niet ware

,

éat het volk , door zulke taftelijke gebreeken, in de perzoonen en hande-

lingen van eenige Kerkelijke lieden , door voor-oordcelen waar ingeno*

men; geworden, eerft tegensdc zolve, en vervolgens in hunaanmer-

Isingèy'^tegens degantfche Kerk: zoo dat deze bedorvene Kerkelijke

üh- 3|.; lieden^ ,

! 5 S O.
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•!ƒ o. lieden, nietalleen voor God ftaan te verantwoorden, voor 100 veel die

tot hunnen lafte ftonden , endoor hun onachtzaamheid mo^cu yerlo-

ren zijn gegaan , ^laar in een groot gedeelce^ V;üor al de ongeVallcn

van Icheuringen onder ons; toe voedzel van de welke zy zpo. grooteen

taftclijke oorzaken en gelegentheden gegeven hebben. De gewich-

tigheid van de zaak, heeft mydoen oordeelen, datzy deze Digreflïc

en afwijkinge hebbefl verdient, van de welke iknu tot andere zaken

-pverga.
_

, ,

De 2,aak aangaande Boloigne, lag den Raad zeer zwaar op het hart.

De Franfchen hadden alle gemeen (chap tuCTchendeze plaats en Calais

afgefnedcn , zoo dat het niet gemackelijk zou vallen , van deze Stad die

andere ondcrftandtoete brengen. De Raadom zich van alle het vreemd

krijgsvolk te ontlaftcn , had het zelve, nevens 3000 Engelfchen, naar

Calaisgezonden , en beflooten door de Franfchen heen te breeken , in-

dien zulks de nood mocht komen te vcreilchen: maar nu ter tijd wa-

ren 200 Franfchen als Engelfche weltotvrede genegen.

De Konink vanVrankrijk wiftdesKeizersIntenticwel, van den naa-

ften zomer naar Duitfland te gaan;en trachte derhalven de handen ledig te

hebben, om opdefielfs bewegingen te konneopaflen. De Engelfche

Bofogne*^ei ^^^ » ^^^ ^^^ overlcvercn van Boioigiie , had. tegengeftaan , voorjia-n

tcicvcrcn. mentlijkom den Hartog van Somerzex den voet te lichtea , het welke

nu te boven gekomen zijnde, oordeelde nu zelve, datdiep^laataj-dekó*

ftenen het gevaar, van een Oorlog , niet waardig ware ; alleenlijk we»
derhield hen de kleinachtinge , door het overgeven van dezelve , vtipr-

namentlijk daar 27 zulk cc» gerucht da^r over* tegcns den Prote^öC

gemaakt hadden, wanneer hy de ov€'rleveringe daar vanz^kt voorij

te zetten. , ; . ;
'

Zy echter maken een groeten fchijn, alf wildenze die plaats met
geweld ontzetten , maar toonden hen ter zeiver tijd nie€ onwillige

om de voorflagen van Vrede aan te hoeren. Eenden -Guidotti, een

Florentijn, die zijn verblijfin Engeland hadde, wierd door den Gen-?

nefl:abel vanVrankrijk Montmerancy, om een Traktaat te bemidde-

len, gebruikt. Dochditmofthy zoodanig aanleggen, als haddéhy
geen orderc vanden Konink daar toe. Hy reisde dikmaals af en aan,

tuflchen Parijs en Londen; eindelijk wierd van beide zijden beflooten

een onderhandelinge aan te vangen.

PausPjuias Maarte dier zeiver tijd, kwam ccngroote verandering in de zaken
ieui, ftcift. van Italië. Paus Paulusde darde, hebbende den Stoel vijftien Jaren

bezetten , ftierfop den i o. November , ia het 82 . Jaar van zijn leven ;

zeer
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zeerin ai>5 geeft gequelt j door de jammeren zijn huis overgekomen, ij'p.

het vermoorden van zijn Zoon, het verlies van Piacenza, en de on-

«Jankbaarheid van zijn Kinds kind. Opzijn dood zijn al de Kardina-

len, van Bologna, Trente, en andere naburige plaatzen in het Con-

clave gekomen, alwaar men over een nieuwen Paus zou handelen,

welke zullende zulk een groot gedeelre in het vervolg van dit werk heb-

ben , ons deze onzedigreffieen afvittjkinge waardig zal zijn.

Daar waren grootehevigheden tuflchende Imperialiften, ofKeizer-

fche,endeFranrchcn:de Kardinaal Farneze had ook veel ftemmendic

hetn volgden j zoo dat van deze drie faclien en aanhangzelen , ieder

flerk genoeg was om uit reduiten , die van hun zijde niet waren. De cardinaai

Cardioaal Polus , wierd door Farne_ze als een maderaat Imperialift roius , p«u5

yoorgeftek, dewelke de zaken zoo wel tot Trenten beftierd hadde , dat
^"^""•

het genoegzaam bleek , dat hy geen blinde navolger van den Keizer

aou zijn. Hy bad lange Jaren tot Viterbo gewoont, alwaar hy het

Legaatfcfaap hadde bediend , na dathy zijn handelingen tegens Enge-

land had afgelegt. Aldaar begaf hy zich geheel tot de Godsgeleerd-

beid, niet zonder bedenken van Ketrery te begunftigen. Want een

AntoninoFlaminio, die mede van Lutheranifme verdacht was, woon-

de byhera. Tremellius, die geleerde]ode, die in zijn Huia gedoopt

was, was ook bekent naar dien weg te hellen j en veele die hun Kloo-

fters verlieten , en zich naar Duitfland begaven, waren gewoon ondet

wegen by hem zich op te houden , van wien zy wel ontfangen wierden

,

, gelijk hy ook tegensgeene, die van Kettery verdacht was, iets wilde

aanvangen. Daar was oorzaak genoeg, om naarbedenken in een ach-

terdochtig volk, als de Italianen zijn, te verwekken; echter de onge-

meenenyver, dewelke hy getoont hadde, voor het verheffen en ver»

hoogen van het Pausdom, maakte dat men al de andere dingen over

hethooftzag. Hy wierd al s een van des Paus Gezanten, naarTrenten

gezonden, alwaar hyvaft ftelde de Duytlche leeringe van Rechtvaar-

digmakinge door het gelove; Maar als de Keizer. zijn Interim voort

zette , ichreef hy vryelijk daar weder tegen.

Hy was in der daad ecnioan van een gemackelijken en Edelmoedi-

gen aard , maar wat veel in de micht der gcener die hy liefde en vertrou-

de, Farneze dan zag hem aan , alscen, die hy;i:ouko^nengouvcrne-

^ yen enhandelenna^r zijn eigen wil, dieaangenaamby de Imperialiften,

len niet zeer kwalijk by deFranfchon gezien was, zijnde de Xardinaal

anGuife zijn Vriend; en befloot derhalven hem te doen verkiezen j

en volgens het onderzoek dat gedaan wierd , bevond men , dat zy niaar

twee



148 Hiftoric der Reformatie

^Si9> twee waren onder het vercifchte getal* Maar hy fcheen 200 weinigljc*

lang in de zaak te hebben , dat hy hen verzocht zich niet te zeer te ver-

haaften in eenzaak van die nature : want dre waardigheid was eerder om
met vreze aangenomen , als door kuipery gezocht te moeten werden.

De Kardinalen die van zulk een matigheid onder deoudeRomeinen
gewceftzijn, mochten gehoorrhebben , echter weinig hedenfdaagfche

voorbeelden daar van gezien hadden, en die de menfchen nergens by
meerder als by hun ftaatzuchtige betrachtingen achten, duiden dit of

tot dommigheid , of geveinftheid. Hy zelve fcheendaar mede niet

zeer vermaakt, en veranderde geenzints van wezen, verdragende het

zelve met een billijkheid van gemoed, die een, die zijn tijd tuflchen

Wijzelingichap en Godsgelcerdheid verdeelt hadde, mocht betamen,

CarafFa , die hem zeer hatede , deed alles dat hy konde om het Conclave

van hem af te wenden, leggende hem te laft, niet alleen Ketterye-,

maar ook vermoeden van Mis-onthoudinge , dewijl hy een Nonne on-
derhield, die men zeide zijn Dochter te zijn. Wegens deze dingen

zuiverde hy zich met een koelheid , en bewees dat de dochter , dewel-

ke hy onderhield, onderdeNonneneenEngelsmans Dochter was, die

hy eenig onderhoud hnd toegedaan. Caraffa tracht weinig teweege;

en de volgende nacht was het getal vol , zoo dat de Kardinalen hem kwa-
men de eerbewijzinge doen, en hem Paus maakrenj maar hy, ont-

fangende het zelve met zijn gewoone koelheid, zeide , het was nacht , en

God hadde het licht liever dan de duiftérnifle, en verzocht derhalven

dat zy het zouden uitflellen, tot dat de dag aankwam.

De Italianen, wat Rechterszy ook mochten zijn, omtrent de hoeda-

nigheden van zulk een Paus, als nodig zy voor hun belangen", konden
deze gematigtheid van geeft niet verftaan, dewelke in beeter tyden ie-

mand met de hoogfte achtinge zou hebben konnen recommanderen,

vielen hierover van hemafi en naar eenige Intrigues in zulkeenzaak
gebruikelijk, verkoozen den Kardinaal Del Monte , daar na met den
naam van Jultusden darden genoemt, die een vreemde voorbediening

maakte , van de voortgang die van hem ftond te wachten , wanneer hy
zijn Kardinaals hoed , volgens de gewoonte der verkoozene Pauzen , die

hun hoed weg geven , eer zy uit het Conclave gaan , aan «eR van zijn

llechtfte Dienaars gaf, diezijnfun6)ieenampt was, opeen Aapdie hy
onderhield , te paffen j en zijnde gevraagt wat hy in dezen knecht zag

,

dat hy hem een Kardinaal maakte? tot antwoord gaf, zoo veel als de

Kardinaals in hem hadden gezien, alszy hem Paus maakten. Maar
men hield het daar voor, dat het geheim van deze bevorderinge, een

onna-



In ENGELAND, ƒ. Boek. 249
onnatuurlijke gelegentheid in hem was. By deze gelegentheid zal ik r/je;

denlezer wijzen toteen Brief, den welkeik in de Verzameling hebbe ^
gebracht, gcfchreven door den Kardinaal Wolzey, op de dood van w^^'"*'^
den Paus Adriaan den Vf , om Paus gekoozen te mogen werden. De- j<io. 47.
ze vertoont zoo natuurlijk de Intriguen van dat Hof, in zulke gele-

gentheden, dat hoewel het tot hecvoorige volumen en ftuk behoort,

echter de zelve in handen h-ebLende gekregen , zedert dat ik dat uitge-

geven hebbe, hebbe ik het geenzints onaangenaam geacht te zullen zijn,

indien wy dezelve hier inlailen, Ichoon daar niet toe behoorende." Hy
zal ten minften toonen, hoe overeenkomende het zy , dat een Bif-

ichop, verkoozen door zoodanige konden en middelen, een onfeilbaar

Rechter van alle gefchillen , en het Hooft van de Kerk zou zijn.

Om nu weder naar Engeland te keeren ; aldaar wierd bcflooten , Ge- Traftaat

zanten naar Vrankrijk te zenden, dewelke warende Heer Ruflel, Pa- gdanden
''

get, nu een Lord gemaakt, Secretaris Petre, en deRidder JohanMa- "^""'*^"i^'

zon. Hun inftruórien zijn te vinden inde Verzamelingen. ' De korte

inhoud daar van, was : zy zouden niet zeer vaft ftaan op de plaats van Jo^ '
'

onderhandeUnge; maar zoo het konde gefchieden , zouden zy zien of

Calais, of Boloigne daar toe te krijgen j maar zy zouden verzoeken, dat inftmaic

de Koningin van Schotland weder te rugge zou mogen werden gezon- voorde

den, ten einde om het Hou weiijk metdeKonink van Engeland te vol-

trekken , dat voor dezen beflooten was : Dat de verllerkingen van Nieu-
haven enBlaknels zouden geflecht werden: dat het gedurig penzioen,

denKonink Hendrik toegeftaan , zou vervolgt werden te betalen te za-

men met de achterftellen die verloopen waren, voorden Oorlog : zy
zouden maar aanhouden pp het laatfte, indien zy zagen dat het eerfte

niet door zou willen : zy zouden beramen en tijd en wijze, op dewelke

menBoloigne zou hebben over te leveren: dar die zoo eerlijk mochte
zijn als zou konnen gelchieden. Schotland aangaande , zy zijnde in

Oorlog met den Keizer, zookonde deKoninkvan Engeland geen Vre-
de met dezelve maken, ten ware de Keizer zijn Geallieerde, die om
zijnent wil , den Oorlog tegens dezelve hadde aangevangen , mede zijn

voldoeninge hadde. Al de plaatzen aldaar zouden aangeboden werden ,

bchalven Roxburg en Aymouth. Indien de Franfchen iets voorftel-

den van een Houwelijk van denKonink, met baars Koninks dochter,

Elizabeth, dat zouden zy van de hand wijzen, nademaal de Konink
noch zoo jong was. In het eerft zouden zy niet meer toeftaan als een
wapenfchorting.

Alzoodan voerenzy overopden 21. January, De FranfcheCom-
U Deel. li TniflTa-
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^5S^- miffariflen , bcfleltom met hen te handelen, waren, Rochepot , Cha-
ftillonj Mortier, endeSany, dewelke verzochten dat de handelplaats

dicht byBoIoigne 5:ou wezen, hoeweide Engelfche dezelve tot Guif-

nes gaarne gehad hadden.

Wanneer deEngelfchen de Artijkelen van hun eifch opftelden, ant-

woorden deFranlchen ronduit, dat aangaande het overleveren van de

Koningin van Schotland , zy in geen handeling wilden treden, noch ook

over het gedurige penzioen te vervolgen, nademaal, gelijk de Konink
voor hadde de Koningin aan den Dauphin te doen trouwen , hy ookalzoo

geen gedurig penzioen wilde geven; het welke in der daad niet anders

ware als een Tributarisvan Engeland te zijn : maar over een zomme
gelds waren zy gereed te handelen.

Schotland aangaande , zy begeerden dat al de plaatzen die verovert

waren, zouden wederzijds herftelt worden, zoo welRoxburgen Ay-
mouth, alsLauderen Dunglaffe. De twee laufte wierden lichtelijk

toegcftaan ; maardeCommiflarifcn waren gelimiteert als tot de eerfte.

Daar wierd ook gefprooken vandeFortificatien van AldemeyenZark,
tv/ce kleine Eilanden in het Canaal , Engeland behorende, re razeren

,

van dewelke het laatfte in handen der Franlchen was , die willig waren

het zelve over te geven, indien de Fortificatien , zoo aldaar, als tot Al-

derney , geflecht wierden.

Over deze zaak wierden nieuwe Inftruflien van den Raad overge-
rerzame- zonden, diemede in de Verzamelingen tezien zijn, dat zy zooverre
lifjgett. TxDudcn aanhouden op het behouden van Roxburgen Aymouth , tot

'' ^"'
het breken van de byeenkomft toe j maar dat zy , ziende dat de Franfchen

daar niet toe te brengen waren , dezelve eerder zouden afftaan , als de on-

derhan Jelinge atbreeken. Zy hadden ook laft om Gijzelaars van de Fran-

fchen te vorderen , tot dat al het geld zou betaalt zijn , en zoo ook we-,

der van de zijde van Engeland die aan te bieden, tot datBoloigne zou ê

gekvert zijuj datze over de zaak van de Eilanden zoo veel zouden te-

g'jnworftelen als zy konden, maar daarom de handelinge niet breekcn

2oud2n.

Tuffchen het geven van de eerfte en de tweede Infiruélie, wierd de

LordSt. John,GrdafvanWiltshirc gemaakt, als byhetopJcIihft blijkt.

De Gemachtigde brachten «.Ie handelmgc ten einde , omtrent het
vredcgc-

]a3tfl:(j van Fcbruary, en dat op deze voorwaarden : op Conditie dat

AriiiLd'en alle prctcnfien zouden blijven van wederzijde gerczerveert, gelijk zy
^aiTia. ^QQ^ jgf^ Oorlog vvaren. Dit was een tcmperamer<t van den Eifch der

V Engelthen , wcgensal de aehterftellen van Konink Hendriks penfiocn,

en
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en het weigeren der T^^ranfchen ontrent dezelve: want alzoo behield de i^^e]

nink al 2.ijn recht, dat hy voor den Oorlog hadde. Boloigne moft binnen

den tijd van zes maanden overgelevcrt werden , ne^'ensalde plaateen

daar rontfomme gelegen, alsmede het Gcfchutjbehalven het genede

Engeifchen zelve hadden doen gieten , terwijl zy die plaats bezeten had-

den ; voor welk overgeven de Franfchen hadden te betalen een zom-
mejvan vierhondert duizend Kroonen (zijnde toen van^elijkewaar-

<3ye als een Engellche Nobeljde eene helft dry dagen na dat de Stad in hun
handen zou zijn ; en de andere helft in Auguftus naaftkomende. Daar

zoude een Vrede met Schotland zijn , en Roxburg en Aymouth , ^^m-
der en Dunglafle zouden geflecht werden , en een vrjt handeling zou-

der zijn, tuflchen Engeland, Vrankrijk en Schotland. ZesGyzelaars

zouden vanyder zyde gegeven werden^ Al dit van deEngelfchezy-

dc, mollen wederom gezonden werden , op het overleveren van de

Stad , en dry van de Franfchen op de eerite, en de andere dry op de twee-

de pays betalinge.

DeFranfche Oftagiers waren deHartogvan Enguien, de Marquii

vanMaine, Zoon van den Hartog van Guize, Monmorancy, Zoon
van denConneftabel, deHartogyanTremouille, de VidamedeChar-
tresen Henandy, Zoon van Annebault , deAdrairaal. VandeEn-
gelfche zyde warende Hartog van SufFolk, de Grave van Hartford,

deGrave vanShrewsbury , de Zoon van,den Grave vanArundel, de

t.J_.ordStrange, endeLord Matravcrs.
- Op deze wijze is de Vrede geüootenj -al.de Artykelen daar van,

wierden behoorlijker wijze naar gekomen ,' en alzoode wederzijds pants-

lieden te rugge gegeven. De uitroeping daar van gefchiede tot Londen
op den 29. vanMaardj na dat alles van wederzijds Koningen beveftigd

was. Alleenlijk valt daaromtrent dit op teraerken, dat wanneer dit

,:Tra6laat (lond ora in Engeland beveftigt te werden , de Grave van

.Warwïjk, op voorgeven van ziekte , abfenc was;. Deze dewelke

igroote Jalouzy over hem bégoften te nemen , dachten d^dit gefchie-

rde, om een fchijn aan het volk te maken, wat een afkeer hy hadde van

zulk een oneerlijke zaak, :gclijkhy dit overleveren mcenigmaal, ge-

durcndedes Proteólorsbedieninge, hadde genoemt," jen dat hy derhal-

vcnbyde onderceekeninge van de voorwaardéib^aaiioverniêt Wilde: te-

genwcoi dig zijn , omi.ni,ct.te,fchijnen. betrzeïve toete: Aaatl » hoewel

hy al de'of'dfcrs daar oOTtreht, onderteekend hadde.
'

De Konink nu trad in het vierdejaar van zijn Regeeringe, zijnde

nu vry van alle Oorlogen , die tot noch toe de Regetinge zeer lallig ge-

li z vallen
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1S50. vallen waren. De Raad om deze oorzaak, was medeingrootergemafe

T) Gave
cn ledigheid om de Binhenlandfchezaken te bcftellen. MaardeGra*

van warwijk vevan Warwijk, beginnende grootedeffeinen temaken, beflooteerft

Ra^d"***^*"
en vooral, zich zclven populaar temaken, met al die geene die in des

Koninks zaken gebruikt waren geweeft, tot een nauwe reekening te roe-

pen. Enofdezelvetcdoen verdragen tot grootezommen van pennin-

gen , met dewelke men des Koninks fchulden zou konnen betalen , of

om dezelve daardoor pnder de knie te krijgen,, om hen, wanneer hy

wilde , tot zijn einde en oogwit te gebruiken.

^y nam aanvang met den Grave van Arundel , tot wiens lafte vcelc

dingen hadden geweeft; deze onderwierp zich zelven tot een breukc

van 12000 Fonden , om te betalen in twaalf Jaren tijds. Hier wicrd

te meerder acht opgeflagen , om datSouthampton, Arundel en hy,
met Sir Richard Southwel, Meeftcr van de Rollen, de voornaamfte

uitwerkers van óes Hartogen van Somerzets val waren geweeft : Sout-

hampton was weg gewaagt, Arundel in de Beurs geftraft, en Southwel

wierd korts daarna inde Fleer gevangen gezet, omdat hyeenige op-

roerige Schriften verfpreid hadde.

Ditdedegrootc werkingeopden-gemeenen man, die hetnam voor

een heimelijke vloek op deze, die tegens den Hartog van Somerzct al-

dus aangefpannen waren geweeft. En het overgeven van Boloigne

deede noch klaarder blijken, datde belaftingenhem opgelegt, niet als

uit enkele kwaadwilligheid voortkwamen. Naar deze ongelegentheid

van Arundel, maakten al de vrienden van den Hartog. van Somerzet

hun verdrag, en w ierden. ontlaft.. Sir Thom. Smith, Sir Michiel

Stanhop , Thomas Fisher en Willem Gray , ieder van dezelve erkeiy-

den den Konink Ichuldig te zijn 3000 Ponden, en Sir John Thijnn
onderwierp zich voor ö'ooo Ponden.

Maar nu. Zal my de zaak van de Kerk het laaafte zijn te verhandelen :

ri-idlcy Bif- men had nu -beflooten, om den Biflchoppelijken Stoel van Londen

SnSen^" . ^eder te vervullen: Ridlei zijnde geacht beide de aldergeleerdfte , en

^>a^» de yverigfte voor de Reformatie , wierd geoordeeld de bekwaamfle man
daar toe te zijn. Hy dan wierd op den xi February befcbreven, en

wierd op den 24 Biflchop van Londen en Weftmunfter verklaard , met
een inkomen van lOQD.'Ponden 's Jaars , uit de Renten van het Bisdonr,

en tot zijn vordcronderhoud wierd gedefpenzeert t'zijnen voordeel

van een Prebendary van Canterbury en Weftmmifter • Men aehte het
''

een onnodige zaak, twee Bisdommen 200 dicht by malkander te heb-

ben 5 .
en zoramige hakende naar de landen van beide , bevorderden de

vet*-
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vercenigingen van de zelve. Maar ik vinde geen reden te denken , if^Q^

dat tot ecnigertijd in dit Koninkrijk, het fupprimeren van de Rent-

Rechten en Prebenden in Cathedrale plaatzen oit was voorgenomen.

Want noch in het Supprimerenen intrccken van de Bisdommen van
Weilmunfter, Glocefter en Durefnne, is oit eenig voornemen ge-

weeft, om de Rent-Rechten en Prxbendarien van deze plaatzen te

fupprimeren y zoo dat ik ditaanmerke als een grondeloos concept en

bewerp, onder veeleandere, die omtrent deze Regeering gemaakten
gcfmced zijn. Aangaande Thirleby van "Weftmunfter, daar wierden

geen reden met alle gegeven , omhem af teftellen j want hy gehoor-

zaamde al de wetten en bevéelen , zoo haaft als die voort kwamen, hoe-

wel hy in het gemeen dezelve tegenfprak , wanneer zy in de maak en on-

der de handen waren. Om dan een weg voor hem te banen , zoo wierd

Willem Reps, Biflchop van Norwich , bewoogen , om refignatie van

zijn Bifdom te doen , en hy wierd weder in die openftaande Stoel geftelr,

volgens zijn Patent, by vrye refignatie en overdracht van Willem, de

voorgaande Biflchop ; en op den zeiven dag , zijnde deeerfte van April

,

wierd Ridley Biflchop van Londen en Wcftmunfter gemaakt. Beide

wierden zy, volgens de gewooneforme^. geftelt tot Biflchoppen Dh'
rante vita naturali ,- gedurende hun natuurlijk leven.

D« Stoel van Weftmunfterhadnu twee jaren zoo goed als openflaan- Handelingen

de geweefV, door de lange gevangenis van Gardiner, die nu over de dmer!*^""

twee jaren in den Touwr vaft gezeetea hadde. Wanneer het Boek der

gemeene gebeden wierd voortgebracht , de Lord St. Jan , en Secretaris

Petre , wierden met het zelve aan hem gezonden , om van hem te ver-

ftaan, of hy zich tot het zelfde wilde conformeren, of niet; gevend^

hem groote hoop , dat indien hy zich wilde onderwerpen , de Prote6i:oi:

by den Konink tot genade voor hem zou werken, Hy gaf tot ant-

woord, dat hy zich zeiven niet fchuldig kende , aan eenige dingen, de-

welke genade verdienden : en veriocht derhalven te recht te mogen
ftaan, voor alles dat hem te laflgelegt wierd, volgens de wetten : Wat
het Boek aanging, hy oordeelde niet verbonden te zijn, daar hy «en

gevangen was, zijn meeninge omtrent zulke dingen te openen i men
zoude miflchien van hem denken , dat hy het tegens zijn gewilTe hadde

gedaan, omzijn vryheid te verkrijgen: maar indien hy uit degevan-

genis was, hy zoude of het zelve toeftemmen, of ftrafbaar zijn volgens

de wetten. y
Op den val' van denHartog van Zomerfet , de Heer Schatraeefter , de

^rave vaa Warwijk ^ Sir "Willem Herbert, en Secretaris Petre , wier-
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i^p, den aan Viem gezonden. ( Fox zegt datzulksgefchiedeopdenp. van

Tijlyi maar daar moet een misflag mede gcmengt zijn; wantGardi-

ner zegt in zijn antwoord, dat op des Hertogen van Zomerfets komfi:

in den Touwr,hy verwachte binnen twee dagen tijds uitgelaten te zullen

werden, hebbende albereeds zijn affcheid-maal gegeven ; maar wan-

neer deze by hem waren , was 'er een Maand of daar omtrent verftrce-

ken, isoodathct moet geweeftzijn in November, in bet voorige Jaar. )

Zy brachten hemeengelchrift, onder het welke zy begeerden dat by

zijn band zoude zetten. Het hield voor eerft in , een voorreden, wel-

ke beftond in een erken tenifle van eenige fauten en misgrecpen, voor

Atrijkeien dewelke hy gerechtelijk geftraft was. Daar waren voorts eenige Ar-

i'oi^en^^^'
tijkeien in dezelve begreepen , rakende des Koninks Supremacy en Op-
perhoofdigheid in de Kerk , zijn macht omtrent bedellen of difpence-

ren van heilige dagen enFeeften: dat het Boek van de gemeene Gebe-

den , voortgezet door den Konink en het Parlement, een zeer Chriftelijk

en (lichtelijk Boek ware, waardigaangenomen te werden, byalleBif-

Ichoppen en Paftoren in Engeland , en dat hy beide in zijn Prediken en

gemeene redenen, het zelve zoude aanbeveekn, om naargckoraen en

gebruikt te worden , dat des Koninks macht, itlfs nu in zijnonderja-

righeid, volkomen ware, en datze hem alle gehoorzaamheid fchuldig

waren, nu zoo wel, alsof hy dartig of veertig jaren oud ware: dat de

zes Artijkelen met recht en billijkheid waren afgeftelt , en dat de Ko-
nink volle macht hadde , om alles wat 'er kwalijk in de Kerken, beide

van Engeland en Yrland ware, te verbeteren. Hy maakte alleenlijk

fwarigheid omtrent do voorreden, en bood aan al de Artijkelen te ón-

kent met'' dcrteikencn , als men maar de Voorreden daar afliet. Zy verzochten

exceptie. hemlievcr op de kant zijn Exceptie te fchrijven: zoo fchrecf hy dan,

dat hy met geen goed gewifle de Voorreden konde toeftaan ; en met deze

exceptie onderteikendehybetgeheeleGefchrifr.

De Lords toonden hem groote beleefthcid , en gaven hem hoop , daÉ

zijn moeyelijkheden haaft een einde zouden nemen. Herbert en Peter

kwamen daarna noch weder by b^m , en drongerthem aan de erkentenis

te doen zonder exceptie ; dit weigerde hy , zeggende dat hy zich zel-

ven niet wilde onteeren j want als hy dat gedaan hadde, koft hy zich

niet verzeekeren, dat het tegens hem daar na niet als een Belijdenis

mocht gebruikt worden. ;
:,; -.>'

Twee ofdrie dagen daar na wierd Ridley tot hem gezondeii , neven«

de andere twee, brengende hem nieuwe Artijkelen toe. Inditgelchrifc

v^ras de erkentenis wat generaalder enalgemcendet alsinhet voorgaan-

de.
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êc Hier wierd in de voorreden gezegt ; dat hy was in ver-möeden ge- 'ƒ50.

weeft, van des Koninks handel niet voor goed te kennen, enzijndcge-

laft te Prediken, hetzelve zoodanig niet gedaan had als hy had behoo-

ren te doen, en zoo des Koninks misnoegen verdient bad; het welk

hem zeer leed was. De Artijkels floegen op des Pauzen Opper- macht

,

hetfupprimercn van AbdyenenChantryen,alsmedePilgrimagien,Mif- Andere Hcö

icn,»Beelden, de aanbiddinge van het Sacrament, de Communie ia d°l^^^°^"

beide gedaanten , het vernietigen van de oude, en hctinftellen vande
nieuwe Dienft-Boeken ; ook dat wegen het ordineren van Pricfters en

Biflchoppen, de volkomentheid van de Heilige Schrift, en het ge-

bruik daar van in de bekende taal , de wettelijkheid van het Houweiijk

dergeeftelijke, en wegens de Paraphrazc van Erafmus, datdczelveop

goede inzichten in de Kerke inge voert was. Hy las al deze dingen over,

-

en zeide , dathy eerftwcnfchte van zijn gevangenis eiuilagen te zijn >

en dan zoude hy vryelijk op alles antwoorden, in toeilemming daar,

van, en wilde daarvoor lyden, indien hy anders deede: maarhywil-

<3e zich zelven met geen Artykelenmeer bemoeyen, zoo lange hy ge-

vangenwas, nademaal hy niet wenfchte uit dit verdriet, door de weg
van genade, maar door die van recht, verloft te zijn.

Daar na wierd hy voor den Raad gebracht , en de Heercn zeiden

licm , zy zaten by een byzondereCommiGTie om hem teoordeelen , en

verzochten hem derhalven de Arrijkelen, dewelke hem toegezonden

\varen, te onderteekenen. Hy bad hen crnlligUjk datze hem over de

grond vac zijn gevangenis wilden ter onderzoek ftellen ,• en wanneer
datgedaan was, wilde hyopcntüjkal de andere dingen beantwoorden :

maar hy dacht niet dathy al de Artykelenop een wijze zou konnen on-
derteekenen, zijnde zommige van dezelve, omtrent wetten die albe-

reeds gemaakt waren, dewelke hy niet kondequaliiïceren, andere van

dezelve zijnde zaken van geleerdheid, omtrent deweJkehy meer vry- Die hy wei-

hcid zou konnen gebruiken: totbefluit,hy Verrochthen, dat hy de- F"/^ "^^

zelve met zich nemen mocht, en hy wilde zien hoe hy dezelve zou
konnen beantwoorden. Maarzy wilden dat hyzealle onderteekenen

zou, zonder eenigequalificatieotonde/lcheidinge, het welke hy wei-
gerde te doen. Hierop wierciende vruchten van zijn Bisdom geze-

j

queftreerd, en hem wierd gel' R: zich zeiven te voegen naar hunne or-

I

dere, binnen den tijd van drie Maanden, op poene van afzettingen en
de vryheid , dewelke hy hadde gehad , van te wandelen in eenige ope-
-ne Galderyen, wanneer dé Hartogvan Norfolk in de zelve niet was, vv'ord harde^

I
mktd hem ook benomen , en hy weder in zijn kamer opgcilooien.

diu^*^'""'

Dezen
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5> jo. Dezen handel wierd zeer gelaftert , als zijnde ftrijdig met de Engel-

fche vryheid , en de wijze van wettig procederen. Men acht het een

zeer harde zaak , een man in de gevangenis te werpen ^ opeen klacht

die tegens hem gemaakt was ; en zonder eenig verder onderzoek daar

omrrent, en na een verloop van twee jaren, hem noch Artijkeis toe

te zenden. En deze, die wat vryer uitfprakenjZeidenjhetfmaaktetc

zeer naarde Inquifitie. Maar de Canonijke rechten noch niet gere-

drefleert zijnde, en de Konink ftaande in plaats van denPaus, wier-

den eenige dingen getrokken uit de gemeene Canonijke rechten , en de
' weg van te procederen ex Ojjicio , die deze harde wijze van doen , meer

verfchoont als rechtvaardigt. Het gevolg van deze zake zal op zijn

plaats verhandelt worden.

JS^'omtrent
Indcze Vaften-tijd predikte deoudeLatincr voorden Konink. De

des Koninks geruchten, van dat de Konink een dochter van de Konink van Vrank-
Houwe IJ , j.-jj^ 2^^ trouwen,ha<i al deReformeerders zeer gealarmeert, die meerder

neiginge tot een dochter van Ferdinandus, Roomfch Konink, hadden;

zijnde het geen wonder dat zy daar toe genegen waren , dewijl beide,

Ferdinandusen zijn zoon Maximiliaan, aangemerkt wierden, als Princen

die de Reformatie van harten begeerden ; en de Zoon wierd niet alleen-

lijk geacht de befte Prins, maar ook zelfs een van de befte menlchen

van zijn tijd te zijn. Maar Latiner inzijnZermoen , vermaande de

Konink, om te trouwen indenHeere; en zorgetc dragen, datHou-
welijken niet alleen gebruikt worden als handelingen en koopmanlchap-

pen ; een zaak die zoo menigmaal gefchied, en zoo veel hoerery en echt-

fcheidinge veroorzaakt.

Hy breide zich uit in een droevig bejammer over de gebreeken van

dien tijd, de ydelhcid der vrouwen, de ongebondcntheid en ongere-

geldheid der mannen i hy beklaagde zich, dat veelc van dezelve Evan-
gelizers waren, uit liefde totde Abdye of Chantry landen : hy drong

aan, dat de Kerkelijke tucht, en het verbannen van ergerlijke perzoo-

nen weder mocht opgebracht werden, Hy ried den Koiiink zich te ont-

houden van zijn vermaak te veel tezoek-en, en niemand omtrent hem
te dulden, die hem daar inne konde dienen. Hy zeide ny zoo oud te zijn,

dat hy geloofde daar niet meer te zullen verlchijnen , en daarom ont-

laftc hyzijn gewiffe te vrymoedigcr. Hy beklaagde dat des Konings

ichulden niet waren betaak, en dat evenwel zijn beampten een hoog

leven voerden
,
grooteonkoftcn maakten , en prachtige Palaizen bouw-

den. Hy bad hen alle , den Konink goed en getrouw te zijn, en d€ ge-

caeene arme ambachtslieden, die om een dag-huur werkten , niet t«

bedrie^
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fecduegen, of flcchtelijk te betalen. Dit ftelle ik hier neder , niet if^o

200 zeer om bericht van dat Zermoen te geven , als wel van het Hof
en het volk daar hy zoo vryelijk van fprak.

"Wakeman, die Abt van Tewksbury was gewecd, en naderhand Hoop"Bif-

BifTchop van Glocefter was gemaakt, kwam in December voorleden Giocefter

te fterven i
en op den darden July van dit tegenwoordige Jaar , wicrd scm^aift.

Hooper, by opcne Brieven, tot Biflchop van die plaatsgemaakt

j

WEBr op gcvolgt is een Conteft, en twiftighcid, die zedert zulke nood-
fchikkelijke gevolgden heeft gemaakt , dat wy van dezelve wel mogen
izeggen, met den Apoftel Jacobus : Wat een groots zaak heeft een

klein vjer uitgewrocht.

Menhad albereedsbeilelr, dat de gewaden , die men in den dienft

gewoon Avas te gebruiken , in het gebruik zouden blijven j maar DiehetBif-

Hooper weigerde in het Bifïchoppelijk gewaad ingewijd te werden.
\v*a^d^vct-

De gronden op dewelke hy zich vefte, waren deze : dat het men- we^pt-

fchelijke vonden waren , ingevoert by traditien en gewoontcns , en

•niet over een komende met de eenvoudigheid van de Chriftclijkc

'Godsdienft: en al zoodanige Ceremoniën en plechtigheden waren
verworpen van den heiligen Paulus , als bedelachtige Elementen.

Dat deze gewaden voornamentlijk waren gevonden om den Mis me-
, de te doen , tot grootcr praal en aanzienlijkheid , zijnde tot dien ein-

de gewydj en om die oorzaak verzocht hy, daarvan verfchoont te

.mogen werden.

KranmercnRidley aan de andere zyde, brachten by, dat tradi-

: tien , omtrent het ftuk van het geloove , met recht mochten verwor-

pen worden; maar dat in zaken van plechtigheden en Ceremoniën,

de lange gewoonte een krachtig bewijs voorde volhardinge in het

gcene lang gebruikt was geweeft, moft geacht werden. Dczeplaat-

zen van den heiligen Paulus floegen alleenlijk op het waarnemen van Difputen

de Joodfche Ceremoniën , dewelke zommigctentijden van de Apo- "' °"'*

iftclen wilden dat men behoorde in trein te houden, om datze eer-

.tijdsdoor Moizes ingeftelt waren. Deze dingen dan verbeeldende

dat de Mcffias noch niet gekomen ware , in dewelke zy alle hun ver-

vulling hadden , hebben de Apoftclen met recht het gebruik daar

van, op deze inzicht verboden
i
doch als het bloote gebruik van de

^aelve , zelfs zonder gevoelen van zulk een noodwendigheid daar van
itc hebben , naar alle fchijn de Joden fcheen te zullen trekken , heb-

dijen zy en debefnijdenifle endezuiveringe in den Tempel gebruikt.

Indien dan zy , die zulk een volftrekt gezag in deze zaak hadden

,

II. Deel, Kk ^k
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ififo- tle fwakheid van de Joden zo verre involgden, zoo' was liet noch

veel betamelijker , dat onderzaten de wetten gehoorzamen in en

omtrent onverfchiilendc dingen. Vorders het misbruik dat voor-

heen gcwecft was, was geen krachtiger reden , om deze gewaden en

klcedingen te verwerpen, als die was, omKcrkenneder te werpen,

en de klokken weg te nemen, omdat het cenc was even gewyet, en

de andere ( nnmcntlijk de klokken ) waren gedoopt, met veel fuper-

ftitieuze plechtigheden. Zy verzochten dan Hooper zich zelven na

de wet te fchikken. Kranmer , dewelke by zijn andere treffelijke hoe-

danigheden , noch een byzondere zedigheid gevoegt hadde ,' die met
een misvertrouwen van zich zelven vcrzelt was , heeft over deze

zaak aan Biicerus gefchreven : trekkende de 7aak tot deze een-

voudige Vraag'flukken i Of het geoorloft ^ en vrj van eenige z,on-

den tegens God ware , voor de Bedienaars van de Kerk van Enger
land , de%e hledingen te gebruiken , in dewelke z.y toen hun dienft de-

den'^ nademaal hen z.Hlks door bevel van de Overigheid belall rt/are?

en of hy , dewelke bevefligt het z.elve ongeoorloft te zjjn , ofin dien opm ,

ZAcht weigert dez.egewaden tegebruiken, niet z^ondigde tegens God^.

noemende dat onrein dat God gereinigt , en de Overigheid bevolen

hndde , nademaal hy daar door depuhlijke ordre van het Koninklijk ver-

Bacérus foort'? Op het welke Bucerus cen wijdloopige antwoord, op den 8,

1*6^^*^" December van dit Jaar gefchreven heeft : hy oordeelde, dat deze, de

welke die kleedinge gebruikte, behoorde te verklaren, dat hy her

zelfde niet dede, als ofdeze gewaden waren een gedeelte van Moizes
^^ec, maar als dingen dewelke door de "Wet des lands hem té ge-

bruiken, bevoolen waren; hy oordeelde ieder fchepfcl van God goed
te zijn i en geen vorder misbruik konde dezelve zoo kwaad maken ,

dat hetniet zou mogen behouden worden. En nademaal deze klce-

dingen by de oude Vaders waren gebruikt, voorde invoeringc van
de Papery , en dezelve ook nu wel mochten gebruikt worden voor de
fwakken, mits wel verdaan zijnde, tot verheffinge van de waardig-

heid van den dienfl; entetoonen, dat de Kerke niet lichtvaardig-

lijk oude gewoonten zocht te verwerpen , docht hem, dat het aan-

houden van dezelve dicnflig ware: opdat zoo het volk mocht, door
het aanfchouwen van deze gewaden , opmerk nemen op de zuiver-

heid en oprechtighcid , dewelke hen betamen; en in dien zin gedacht"

worden, datYoor den zuiveren alles zuiver was. Gelijk ook de Apo-
ftelen zich in vecle dingen naar de Joden gevoegt hebben. Omtrent
de gehede zake dacht hem , dat zv zondigden , die de wetten in die-

'--.
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I Byzondcrheden ongcKoorzaam waren : maar hy voegde daar by, dat, i ƒ fo,

nademaal deze kledingen by zommige tot fuperftitie gebruikt wa-
rch , en aan anderen ftofte van twift konden zijn, hy wel wenfchte

datze mochten achtergelaten , en een volkomender reformatie ge-

maakt werden. Hybad ook dattereen einde mocht gemaakt wer-
den van de berovingen der Kerken , en dat de Kerkelijke tucht te-

gen ergerlijke perzoonen , mocht öpgeftelt worden : want (zeide

hy ) tenzy deze openbare en fchfikkelijke Kerkroveryen wierden ge-

\l^crt •, en het rplkomen Rijk van Chriftüs , zoodanig aangenomen,

dat wy ons alle zijn Jok onderwerpen, hoe onverdraaglijk zal Gods
gramfchap over dit Koninkrijk branden } De Schriftuur field ons

cele zoodanige voorbeelden vooröogen, en Duitfland vertoonde

bns een verfchriklijk fchouwtooneel van hetgeenc voor Engeland te

vcrwachreri ftaat.
,

Jiin.vi

/ Hy fchreefook aan Hooper over de zelve zaak'. "Wenfchte wel

dat die kledingen wierden afgefchaft door wetten, maar was ten vol-

len voor het gebruik der zclv^rtot daarentoe: Hy klaagde over de

gïböte bedervénis die onder de geeftelijkheid ware, en wenfchte

^cl dat alle vroome lieden, hun krachten tezamen wilden voegen,

èmdaar tegens te arbeiden , wiiïhécr andere mindere gebreeken te

lichrelijker hcrftek zouden werden. Hj beantwoorde ook Hooiers
icgeïiwcrpirigcn, op de gronden die voor heen waren gelegt.

Men had ook over die zaak aan Petrus Martyr gefchreven , en ge-

lijk hy aan, Bucerus gefchreven heeft, hy was volkomentlijk van zijn

gevoelen , en kende het alles voor goed , het geenc hy daar over ge-

KhVeyTen hadde:' met byvoeginge van deze woorden, dewelke ik i.n

haareï^n zclfïftandigheid' hier zal neder zetten , 200 als dé zelve uit

het oorfpronkelrlk getrócken Üjn. Qvm de Hópero adme Scribis

,

non pptuerunt non videri mira; eerte illis auditis objlupm, Sed bene

habett qhodEpifcopi Litcrasmeas videruni i un deinvidiaegoquidem

flimHBér'dtm. Etceitli^s Caafajtcjacet, ut meitvribus ^ pn^ 1

iqÏÏ^)Uhiprdbhür.' 'B}lhiy daler, idque mihi gravijjime , talia iftièr.

'EükHgely Prhfejfotês'a^iingere , ille toto hov tempore , cum UU fit in-

tèf-Uiffa cofttiö , nènvidetur pojfe quiefcere'. fuaji^ei confeJfionemedi-

dU ,
• qita i^ürzMs'multorUrn animos exacerbavit : deinde queritnr de Óon^

fliariis ^ 'C^ fortafje quod mihinon refert denobis: ï)eus felicem Ca~:

tttfhophèn'nèddim-a^ibusimêdnitf. In het vertalen luid dit aldas ^

Het geenc gymy wcgetïHoopèr gefdi'réven hebt, koft mynietan-
Bbr^; als Ycrwonderiijk toefchijnenj wanneer ik dat hoorde, wierd ik

'

Kk -2 met
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J^JQ» met verbaaftlieid aangetaft. Het was goed dat de BifTchoppen mijiT

Brieven gezien hebben, waar door ik vry ben van hun ongenoegen^

2iet zijn zaak is nu zoodanig gelegen, dat de befte cnGod2,aligfte.

lieden dezelve nietkonncn voor goed achten; hetquelt, jahetquelt

my, dat zoodaiiige dingen onder de Belyders van het Euangeïium.

komen voor te vallen. Alle deze tijd in de welke hem het Predikea

verboodenis, kan hy niet ruften, . Hy heeft zijn Geloofs Bclydenis-

gefchrcven, door het welke hy noch vcele heeft verbittert. Hy
klaagt over de Hecren van den geheimen Raad , en miffchien over

ons ook, fchoonhyhet mynietlaat blijken. Godgeve een geluk*

kigen uitflag aan deze droevige handelingen.

.

Dit hebbe ik in al zijn uitbreidingeter neder gefteld, op datZou

mogen blijken hoe verre deze geleerde mannen , van deze hard-

hoofdigheid van Hooperverlchillcnde waren. Hy was Cappellaan,

by den Hartog van Somcrzct geweeft , gelijk als blijkt uit zijn eigen

vcrwceringe in het proces van Bonner ; maar hy verkreeg zoo veel

gunft by den Gravevan "Warwijk, dat dezelve ernftiglijk tot zijn'

voordeel aan den Eerft-Biftchop Kranmer gcfchreven heeft , om on-

trent de kledinge, endeneed vanC.anonijke gehoorzaamheid, op
zijn Confccratie en inwyinge te dÜpenzeren. • Kranmer fchreef hier.

op weder te rugge , dat hy zulks niet kondc doen ^ zonder een Fra^
munire op zich te halen : zoo dat de Konink bewoogen wierd om aaiv

hem te (chrijvcn, ordonnerende hem zulks tedoen, zonder eenig ge-
vaar te vrezen, het welke de wet, ,ter[oorzaakvandieachterlatingefi

op hem zou konnen brengen. Maar, hoewel al deze dingen voors^j

vielenop den 4, Auguftus, zoo ^vierd hy echter niet ingewijd vpoi^:

Maart in het volgende Jaar; ge.durende welken tijd, als, blijkt by
den Brief van Petrus Martyr, hy van ziji> Prediken gefufpendeert

was.

vergadering In dczeZomcris Johan aLafco, tneteen vergadering van Duit^

tot"Lon'den.^ fchen , die hun land hadden veiflattn , ter oorzaak van de vcrvolgin-

ge aldaar, wegens het niét ontfangen van het Interim ,..een plaats'

van vergadering in de Kerk vanSt.Auguftfnns, totLonden, toeg©-

ftaan. De verzameling wierd toteen Corporatie, of volle Gemeente
gemaakt, Johan aLafcozou>Superintendentziji>, en zoude nog vier

andere Dienaars bcnefïenshem-hebben. Ter oorzaak van de merkc-
lijkhcid van deze zaak, hebbcik de opcne BrieVerr en Patenten daaiT

Q^^l
van in de Verzameling gebracht. Üaar wierden ook 380 van êiczs

SJ«. 5 1, yerzamelinge , VryelingeQ van Engeland gemaakt, als by hun open^
brie*
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brieven blijkt, maar ALa(co droeg zich zelven met zulk een betamelijk- JjfO.

heid niet als het wei een vreemdeling , die daar zoo vriendelijk onthaalt

was, zou hebben mogen pafTen: want hy khreefcegensde ordere van

de Kerk, beide in het Ituk van de klcdinge, en de gebaartein hetuit-

deelen van het Sacrament, willende dat men zitten en niet knielen zoude.

Polydorus Virgilius , die by na vcertier Taren in Engeland hadde „^^'y^*''^"-

^ j I J J •• irL -J j Virgihus
gewoond, nu oud wordende, nam zijn ariciieid van daar, omwatna- reiiaatEn-

der aan de Zon tegaan woonen. Hem wïerd dit toegefïaan op den z Ju. S^^^'^^-

ny, eninaanmerkinge van de algcmeene Dienft, die men oordeelde,

dat hy het volk, door, het Schrijven van zijn Hiftorie gedaan haddey

wierd hem toegelaten zijn Opper-Diacony van Walles te behouden,
l^^^^"^'*'*

beneffens zijn Prebende van Nonnington, niet tegenfïaande zijn afwe-

zen uit het Koninkrijk. Op den 16 Juny wicrd Poiaet Biffchop van

ïtöchefter verklaart,, en Coverdale wierd Coadjutor van Veyièy, Bif-:

féhop van Exeter,

• Pmtrent het einde van dit Jaar, ofden aanvang van het naafte,wlerd

ce^ rev-Jne en overzicht van het Boek dergemeene gebeden aangeftelt.

Verfcheidene dingen waren daar in gecontinueért, *t zy om eenige Bi(^'

fchoppen in te lokken, dewelke door zulk involgen, mochten bewoo- Nieuw over-

gen werden, om daarin mede teftemmen, of ten welgevallevanhét gtmlcnec^-.

volk , dat noch vry vaft aan^e oude bygeloovigheden gehecht was, zoo bede-boek.

^ierd dan nu een iiieuwe overzicht daar van gemaakt., Martinus Bu-

eerus wierd daarover raad gevraagt, en Alefle, de Schotfche Gods-
geleerde, daarin het eerfte Deel van gefprooken is, heeft het voor zijn

eigen gebruik in het Latijn vertaalt. Over het welke Buceruszijn ge-

voelen gefchreven heeft j Het welke hy op den vijfden vanjanuarius,

in hetvolgendeTaai"! tei^einde gebracht heef t. Defubftantie vanhet'

zelide was."' - '

^'•t^ffi ? '

Dat ïiy bevanddat alle dingen in de gemeeiie Gebeden begreepcn,

duidelijk met de Schriftuur over een kwamen. Hy was van berading

datin de Cathedrale. Kerken , het Choor niet te verre van de vergade-

ïihge moft afgczondert werden, dewijl in verfcheidenc plaatzcn het'

yplk het lezen derGebeeden niethooren konde. My weufchte dat'er

^enjiauwe tucht mocht werden opgelleltr^ oiii lieden van een ergerlijk

levens van het gebruik van het Sacrament te weeren. Hy wenfchtc

ook^atde oude kleedingen mochten afgelegt werden, nademaal eenigc

Superftitie omtrent dezelve pleegden, en wederom andere twift daar

over maakten* Hy fc^epte geen behagen in de halve Ofïfcie ofQienit

^nde Compiuaie, oftwecdcnDienft",genoemtby den Altaar i zelfs
'

Kk 3 als'eS'
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^??0' als'er geen Sacrament tegenwoordig is- Hy vand niet goed, datmen

het volk tenminften eens in het Jaar tot de Communie zou nodigen,

naaar wilde dat zulks dikvvijlder mocht gefchieden. Hy toonde misha-

gen in dat de Priefters in het gemeen, de Gebeden met zoó weinig

aandagts baden, enin zulk een foondat het volk niet. kondè verftaari

watzy zeiden. Hy wil ook, darmen het Sacrament zöuin'lidncfen

geven, enniet ftecken indemond van déComrtiunikanfëA.
'

' ^j'b^-^

ftrafte het bidden voor de dooden , van hét welke in de Heilige Schrift

geen gewag word gemaakt, nochby Juftjnus Marty r een EeüV (Jaat

na. Hera-dacht dat het gebed : dat de El^eméntcn nijbchtcn /ijn pm re

gebruiken het Lichaam en Bloed van Chriftus, de traafijbftaritiai:reté

veel begunftigden , konnende een kleine véranderinge d^ar omtrcnit,

het zelfde tot een Schriftuurlijke gedaante brengen. '" '
'

'

'

'

'

Hy beklaagde zich , dat de Doop gemeenlijk in de Huizen gefchie-

de, dewelke zijnde dcinwying d^r Kinderen in deKerk, oök irt J;iét

openbaar behoorde tegefchicden. Hybeftrafte her wyéA'viiii.;''tWa-
ter, de Salvïngeen de Witte kleederen, alszfjride te'Schótïw/pel-acK-

tig. Hy verwierp het belwceren van den Duivel j en wilde dat men de

. befweeringin een Gebed totGod veranderen zou ^ dat izeggenals uit

kracht j Ik bezwéërè , zijnde niet'zeeVj^tamelijk,' Hem (|dcnt , dat cjaaj*

dePeetërsofdeRjigen , antwoorden in Hc*sKinds"ria^m/dabe^

den te antwoorden in hun eigen ,' dat zyaai^af omtrent itlirge zouden

dragenzóo wel alszy konden j hy'wildegéen connrraatie o[5 eert bloot

opzeggen van het Catechifmüs gegeven hebben ; maar wilde het Zelve

uitgeftelt hebben , tot dat de' perzobhën zelve in der daad begeér:den

hun beloften in den t)oop. te vernieuwen.
nji.i>^

Hy wilde dat men iederhéiligeh dag zou Catechizeren, en riiefom

den zelden Zondag, en dat hec volk doorgaans mpcht gecatéchiteej-t

werden , na dat zy de Confirmatie hadden ontfangë^i ,_ om de onweten-

hieid teweefcn.*.Hy wilde dat alle tröuwirige zöugeTchieden'jhcJé vói[:

Ie vergaderingen hy wilde dat het zalven vari dé zieken, en het bidden

voorde dpqden, gjeheétaan een zijde gel'egf'zoüw "als~me4e:^ef

offeren 'van Chrilorus
,

' als de "Vróuwen 'huniKertctjanp deden. 'Bywa^
van mecnmge , dat men de Conimunie viermaalirt her Jaar behoorde te

Celebreren. Hy beklaagde jmet droefheid he't gebrek vari getrouwe

leeraren',, en vefniaande den Opperbiflchop het zelve sebrek 'te '(^oeri

yerbeteren ; ,(^n zijn gedachten by^er een nauwer wijze van"Examen'^

onderzoek , ompent die geeribdiêx^ oi^ollfteren en te bevéfiiigep"wa-

ren , té laten gaan, enhetnietop'e^nigè blÖÖCéVraqgftxlkken te lateii aan-

komen,
'

'

Ai
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Al de'ze dingen hebbe ik verzamelt xntx. t€ meerder uitbreidinge j iJ J^*'

) op dat een ieder mag zien, hoe zorvuldiglijk dat alles toen in ach"

tinge genomen is geworden , en dat by na , in ieder byzon<JerhGid

,

dcalderftoffelijkfte dingen, daarBucerus ovcrexcipieerde, daar na

alzoo verandert zijn geworden.

Maar ter zelvcr tijd, de Konink hebbende z.00 groeten zorg voor

hem gedragen, dat, hoorende dathy inde voorgaande winter, by

gebrek van een ftove , zulke als men in Duitfland gebruikt, in zijn

gezondheid geleden hadde, zand hem 20 pond Sterlings, opdathy
een voor hem zou laten maken; Men hadde hem ookgezcgt, datde

Konink een Nieuwejaars-gift van hem^vcrwachte , van een Bocky

doorhem gefchreven , tot zijn eigen gebruik. Hy dan fchreef een ccSjftcen

Bock, genocmt , Aangaande het Koninkrtjkvan Chnfius. In dit ftel- Bock voor

de hy voor de ellenden van Duitflatid, dcwelkehy reide hen, door gebruik?'"

"

hunne zonden op den hals gebracht te zijn : want zy wilden geen tüch-

tinge verdragen, gelijk ook de Dienaars Éooernftig in hun betrach-

tingen daaromtrent niet waren, als wel betamelijk zou hebben gc-

weeft, hoewel het in Hongaryen anderzints was, Hy fchreef wijden

breed over de Kerkelijke tucht , en dat dezejve voornamentlijk ftrek-^

re, om de kwade lieden van het gebruik der Sacramenten af te hou-

den , en om vroome lieden hun gezelfchap te doen vlieden , op datze

daar door bcfchaamt mochten werden r Hy drong zeer op de heili-

ging van den dag des Heeren , en andere heilige dagen, en datter veel

Vaftendagen mochten ingeftelt werden : maar hem dacht, de Lent of
Vaften-tijd had zoo misbruikt geweeft , dat andere tijden van bet

Jaar, daar dienfHger voor zouden'gevonden warden. Hy beklaagt

zich ook zeerover de menigvuldigheid, en gebrek van bywooninge
der Harders, als een naarblijfzel van Papery, zoo fchadiglijk voor
de Kerk , voornamentlijk dit laatfte , dat in verfchcidene plaatzen

nauwelijks twee ofdry, immers zeer weinig Zermoenen in een geheel

Jaar gedaan wierden : maar hem dacht dat niet veel van het grootfte

gedeelte der Geeftelijkheid te verwachten ware , ten ware de Konink
zichzelven, met grootenyverwoudcin ftaat flellen, omdezedin-
gen te reformeren." Voor het laatfte wilde hy een volkomender uit-

legginge van deieeringe der Kerke hebben opgeftelt, en voortgezet 3

en ftelde vcrfcheidenc wetten tot bedenkinge van den Konink , na-t

jmentlijk: c

I. Om kinderen te Catechizcren,

2,4 Om Heilige dagen te vyeren.
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^f^- g. Om de Kerken te houden tot den dienft van God, en dezelve met

te maken tot wandel- enhandel-plaatzen.

4. Om den Paftoralen dienft t'eenemaal herftelt te hebben , tot zoo-

danig als die behoorde re zijn; datBiflchoppen, afwerpende alle wereld-

lijke zorge, zich 2.el ven tot alle Geeftclijke oefFeningen zouden bege-

ven. Hy oordeelde dat men de zommige Coadjutors moft toevoegen,

en dat een vergaderinge van Ouderlingen voor hen allen moft gcltelt

en gegeven werden. Het was blijkelijk, dat veele van henlieden zich

voegden naar de wetten , zelfs tegens hunne eigene genegentheden

;

deze wilde hy afgeftelt hebben. Hy ried Land biftchoppen te ftellen

,

over twintig of dartigParochien, diehunGecftelijke meenigmaal by
een verzamelen zouden , en nauwe opzicht op dezelve nemen. En dat

een Provinciale Zynode ieder Jaar vergadert zou worden : in het welke

een wereldlijk Perzoon, uit des Koninks naam , zou geftelt werden,

om hun handelingen gadeteflaan.

5'. Hy was voor het herftellen van de Landeryen der Kerke, opdat
alle die de Kerke dienden , wel mochten bezorgt werden : en indien ie-

mand vande zelvein vleclchlijke ongebondenheid leefde, ter oorzaak

van hun ruime inkomften , zoude men hebben te bezorgen , dat zy die

beter gebruikten , maar niet de Kerk Jafteren of beroven , om hun mis-

bedrijf.

6. Hy was zeer voor het onderhouden der arrnen , voor dewelke van

ouds een vierde gedeelte van de Kerkelijke goederen was beftclt.

' 7. Het zevenfte was omtrent Houwelijken: dat de verbodene trap-

pen wel vaft geftelt mochten werden : dat Houwelijken, buiten toeftant

van Ouders, van geender waarden zouden gehouden werden, en dbt

een tweede Hou weiijk ua een Echtfcheidinge mocht gcoorloftzijn , de

welke hy meende te mogen gefchieden , ter oorzaak van overfpel en

cenige andere redenen.

8. Hetachtfte was, omtrent de opvoedinge der Jeught.

9. Het negende diende tot inkorting van zommige hun wijze van

leven.

10. Tot reformering en uitlegginge van de wetten des lands, die

2ijn Vader begonnen en aangevangen hadde.

11. Om goede Overigbeden te ftellen: dat geen ampt zou worden

verkocht, en dat mindere Ovcrigheden, dikmaalsreden van hun doen,

aan de hooger zouden hebben te geven, wegens de bedieninge van hua

ampten.

II. Dat men wel zou hebben te overleggen , wie men tot .Rechter

öelde.
"

JV Cr-
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15. Ordere tefteilen, dat niemand lichtelijk over kleine misdaden, i^P»

in de gevangenis zou werden gelegt.

14. Het veertiende ftrekte tot moderatieen bematigingevan eeni-

ge ftrafïen. Voornameotlijk het brengen van Dieven ter dood, het

welke wat te ftrengware, daar overlpel te lichtelijk over het hooft ge-

zien wierd: hoewel dit laatfteeengrooter verongelijking was, van het

lydende gedeelte, dan eenige Dievery zou kennen toebrengen, ook
volgens Moizeswct met de dood geftraft wierd.

Dit Boek wierd den jongen Konink toegezonden. En hy hetzelve De Koning

ontfangen hebbende, beftond zelve een algemeen discours, omtrent veel mis-

de Reformatie van het volk te fchrijven ; dewelke de tweede is, van de
'^^"i^gj'^rglf

redeneringen door hem gefchreven , gelijk die in het da'g-regifter van

2i)nregeeringe volgt. Inditgelchrift, neemt hy opmerkinge op de

verbeteringe van het boek der Lirurgie, en Kerken- dienft, die als toen

•in achtinge genomen wierd ; alsmede dat het nodig ware, datter een

regel van Kerken- tucht zou zijn, totcenzureen flraffinge vanluyden,
van een quaad leven j maardezemacht meende hy, hy wasniet re ftev^onfnk'Ed*."

leninhanden van de BilTchoppen van dezen tijd. Van daar vangt hy ovcrbiijfzeisT

aan telpreeken, vandenquaden Staat van Engeland, en de hulpmid- ^'

delen die daar toe dienen. Het eerfte dat hy voorilelde , is de opvoeding
der Kinderen , voorts de verbeteringe van fommige wetten , en breekt

het aldaar af j ofhet overige is verloortn, het welke, gelijk het mede
brengt een wonderlijke opregtigheid van gemoed,zo zijnder ook dingen

in, die in der waarheid als onmogelijk Ichijnen voort te kon nen komen
uit een Jongeling , die noch geen veertien Jaren van ouderdom behaald

hadde. Enechter hetisallesmetzijne^igene hand.geichreven, en dat

opzulkeen wyze, dat iemand die het Origineel ziet, welklaarlijkkan

bemerken, dat het zijn eigen werk is: de ilijl iszimpel en eenvoudig,

gelijk die van een kind. Weinig Mannen zouden zulk een t'zamen-

lUllingkonnen maken, of daar moet al iets meerders als een ki.nd in

hunftijl zigvertoonen, het welke my(ioet befluiten, dat het zeker-

lijk alle zijn eigen werk is.

In dit zelve Jaar begoftde Konink zijn eigen d^-regiiler of Journaal

tefchryven, de eerfte drie jaren van zijn Rijk worden neergcitelr, in

een korten weg van recapitulatie , of herhaling van het voorgaande, Koninii
rJmrd

zi}n
. maar in dit Jaar fchrijfthy, al wat ieder dag is voorgevallen , van din-

j-^'i^J^'jjj

gen van eenig belang, te zamen met de Buitenlandfche zaken, daar JomnaiU

hem tijdinge van toegezondenwierd , en menigmaal herdenkt hy eenige

-Pafljgien, eenige dagen, na datze gefchied zijn , enzomwijlen nahet

II,.Deel. Li . mid-
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tf-50. midden van de Maand , zegt ^y, het geen in het begin is gefchied. Her
welige klaarlijk genoeg vertoont dat het zijn eigen werk is ; want indien

hét door iemand anders, voor hem gefchreven, en het uitfchrift daar

van hem alleenhjk medegedeelt waar geweeft , het zou in ftelling zee-

kerlijk netter zijn geweetl,* eoo dat 'er geen twijffclingen meer by my
overig is, oi: het was zijneigen Origineel. En derhalven hebben al

diegene, die van dien tijd hebben gefchreven , hun naulle bericht van

dit Journaal moeten halen^

En hoewel men eenige brieven, die hy gefchreven heeft, gedrukt

heeft , wanneer hy een kind was , zoo vind men echter nu weinig m eer

daar van, als een klein fragment, dat ik hebbe uirgefchreven, en in

vcizamc- mijn Verzamelingen gevoegt. Ik heb eenige andere papieren , die

Kon "eT. niede van hem gefchreven waren, daarby gevoegt ,• de eerlfe van de
overblijf- welke in het Franfch gefchreven is. Het is een verzameling van ver-

jj^'j.^ fcheidenepafliigien, uit het oude en het nieuwe Tcihment, tegensaf-

godcndienft, en het eeren van beelden , het welke hy zijn Oom , als

toen Proteótor zijnde, tocgeëigent heeft. Het Origineel van 7ijn ei-

gen hand is tot Cambridge in hetCollcgie der Drie-eenigheid, uithct

welke ik de Voorreden en het belluit getrokken hebbe , die gedrukt

zijn in de Verzameling na zijn Journaal.

Niet anders van belang is dit Jaar voorgevallen , immers het geen

de Kerk belangt , als de bezoekinge van het Bifdom van Londen , door

Ridley , haar nieuwen Biffchop. Maar de precife en bezette tijd word
in het Regifter niet voorgeftelt. Maar volgens het Journaal van Ko-
nink Eduard, zoo was het eenige tijd voor den 25. Juny; want hy
fchrijft dat op dien dag Sir Johan Yates, de Hooge Sherif van Eflex

,

met brieven afgezonden wierd , om re maken dat de beveelen vaji den
Bifl'chop van Londen naargekomen wierden , rakende het om-/erre
werpen van Superaltaryen , Altaren , en diergelijke Ceremoniën en
misbruiken; zoo dat deze vizitatie omtrent het begin van Juny moet
geweeft zijn. De Artijkelen^laar van zijn in de Verzamelingen van
Biffchop Sparrow. Zy zijn aangaande de leeringe, 't leven, arbeid,

en liefde van de Geeftelijkheid , namentlijk , of zy ook fpreekcn tot

voordeel engunft vanden Biffchop van Romen, oftegenshetgcbruik-

van de H. Schrift, o t tegens het Boek van de gemeene gebeden : ofzy
ook commotien en beroerten zoeken te verwekken , of de Communiej
of Trentalen verkoopen,ofelders eenige byzondereMiflen doen? ofook
eenige Wcderdoopers^, ot andere, ergens eenige heimelijke by~een-kom-

ften
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flen houden ? met verfcheide Opinien en Formulieren ran defe vaft- en i^f»*

ingeftolt. OPer ook iemand was, die ftaande hield, dat de boosheid

vanden Bedienaar, de uitwerkinge van het Sacrament weg neemt, of

dat die achter den Doop zondigen, zich niet bekeeren? nevens andere

vraagftukken omtrent den Doop en het Hou weiijk , of de Priefters de

kranken ook wel bezochten , de dooden begroeven , en het Catechifme

uitleiden , ten minilen een gedeelte daar van eens in de zes weeken , of

iemand ook afgeftelde heilige dagen vierde , of andere plechtigheden

oefende, die nu afgefchafc v/aren.

hy deze voegde hy een ige injun6èien en beveelen . die men in de ver- CoVe^,

2ame1ingen vind. De meefte van dezelve flaanop de oude fiiperftitien, ^^' ^-'

die cenige van de Priefters noch bleven te oeftenen, en over dewelke

zydoorBonner zoetelijk, indien niet ftilfwijgende, beftraft zijn ge-

worden. Gelijk als het waflchen der handen by den Altaar, het op-

heffen van het brood, het uitlekken van den Kelk , zegenen van hun
oogen met den Iweeddoek , en menigte andere overblijfzels van de

^4l{^e.

DeBedienaars wierden ook gelaft, hetvolk te vermanen, oradik-

maals aalmiöfen en arme-giften te doen, dikmaals tot de Communie
te komen, en zich zelveneerbiediglijk in de Kerk te dragen. Maar het

geen iets nieuws was, was dit: Dat 'er hebbende grooteconteftenen

twiftingengeweeft, omtrent de gedaante van des Heeren tafel^ of men
die zou maken als een Altaar, of als een tafel in der daad, maar om
dat de gedaante van een tafel khecn het volk meerder van de fuperftitic

van de Mis te zullen aftrekken , ook dezelve het recht gebruik van des

Heeren Avondmaal vertoonde, hy de Priefters enKerkmeefters bela-

fte, dezelve inde gedaante van een tafel toe teftellen; en die in zulk

ccH plaats vanhetChoorte zetten, als gevocglijkft zoufchijnen, zoo

dat de Dienaars en Communicanten , van de reft van het volk afge-

fcheiden mogen zijn, endatzy alle by altaren weg zouden nemen.
^ Daar zijn verfcheidene paftagien by oude Schrijvers, dewelke too-

nen, dat hun Communie-tafels van hout zijn geweeft, en datze als

tafels gemaakt waren , en dat die geene die in de Kerken , als tot een

vry-plaats, vluchten, zich onder dezelve tafels verborgen hebben. De
naam van Altaar wierd hen in het algemeen gegeven, om datze de Eu-
chariftie reekenden als een offerhande vandankzegginge jals medeeen
offer van gedachtenifle van de offerhande, dewelke Chriftus van zich

zeiven gemaakt heeft aan het Kruis. Hier van daan kwam het, dat de

Communie-tafel mede een altanr wierd genoemt. Maar hu wierd over-

L 1 z gfilegt,
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gelegt, ot
j
gelijk deze benaminge op goede redenen eertijds in de Kerfe

gebracht zijn, wanneer daar geen gedacliten waren omtrent decorrup-

ticn en bederiïeniffcn die daar op gevolgt zij n , liet ook niet dienftig wa-

re , nadema.d men dat geloof van een zoen-otFer daar omtrent nocb

ophield, nevenshetgevoelen vandetranflubftantiatie indeMiffe, die

anders maar figurativc fpreck wijzen waren , die nu te veranderen, en ora-

zulks op het krachtiglie te doen, de gedaante en plaats daar van te re-

formeeren.

Èenige hebben verkeerdelijk gedacht, dat Ridley deze ordere bedel t-

heeft , na den brief dewelke de Raad aan hem gefchreven had, nament-

lijk na het laatfte van November -volgende; maar gelijk 'er geen be-

kwame tijd was om een vizitatie zoo laat in het jaar te doen , alzoo-

toont defti;! van deze ordonnantien en beveelen genoegzaam, dat de

zelve voor dien brief gegeven zijn. Deze vermaande aUeenlijk de

Prieftersomhet zelve na te komen, het geene Ridley in zulke zachts

termen niet zou hebben konnen doen , na dat de Raad hem belalt en-

bevolen zou hebben het zelve te doen i zoo blijkt het dan klaarlijk, dat

deze beveelen, of injun£tien (gelijkze beft bekent zijn) alleenlijk uit

Biffchoppelijke macht gegeven zijn geworden , en dar daar na dezelve

zaak voor den geheimen Raad gebragt2ijnde(dewelkegeinformeert was,.

dat in verfcheidene plaatzen harde Copteften daar over waren geweeft

,

cenige houdende het met de oude gewoonten, andere met de verande-

ringe) dezelve dieoftig geacht heeft, hun briefdies aangaande aan Rid-

ley, in het beginvan November volgende te zenden.

De briet hield in , dat Altaars waren weggenomen in zommige plaat-

zen; maar in andere noch opgehouden , waar door veeltwillingen on-

der des Koninksonderdanen ontftonden , zy derbal ven , om zulks voor

te komen , hem belaft enbevoolen hebben lubftantieleordre door het

geheelé Bifdomte geven, ten einde alle Altaren mochten weggeno-
men werden , en dat men tafels op bekwame plaatzen van het Chancel

,

of Kapel , had op te rechten. En op dat deze ordere en beftellingcn te

beter aangenoomen zouden werden, Wierden eenige redenen met den^

krief gezonden , dewelke hy zoude hebben de belcheidene Predikers te

doen verklaren , en dat op zulke plaatzen als hy dienftig zou mogea
achten , en dat hy zelve die in zijn Cathedrale Kerk mede zou voorftel-

len , indien hy zulks bekwamelijk zou konnen doen.

Deze redenen ftpck'ten nu daar toe, om het volk van de fiiperftitieuze.

opinie, de Paapfche Mifle aangaande, af te trekken. En om dat een

tatsl een eigender naam als die van een Altaar was, voordat, daarmea
het-
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het Sacrament op legt. En voor zoo veel in het Boek der gemeene Ge "^
^fjö.

beden, deze namen zonder onderlcheid gebruikt worden , is het ge-

daan , zonder eenige gedaante daar van te verbeelden ; zoo dat het ver-

anderen van het eene in het ander , geen gedeelte van de Liturgie of

Kerken-dienft verandert. Men had waargenomen dat Altaai-s waren

opgerecht geweeft voor de offcrhande onder de Wet,- dewelke ophou-

dende, zoo mollen ook dezelve ophouden gebruikt te werden ,• ook
datChriftus het Sacrament niet aan een Altaar maar aan een tafel inge-

Belt hadde. Het was ook in de Voorreden vanhetgemeene Gebede-

boek geftelt , dat , indien eenige twijfelingen omtrent eenig gedeelte van

het zelvige mocht komen te ontftaan, de ontlolTmgdaarvan door den

BiflTchop van het Bisdom gedaan zou kennen werden. Om deze redenen

dan,wierd ordre gegeven,deze verandering over geheel Engeland te ma-

kea, gelijk ook eenpariglijk in dit Jaar gelchied is.

Daar wierd mede in dit Jaar een aanvang van een werk gemaakt , het ^ei'nioenen

welke in zichzelven niet alleen onnozel, maar ook goed zou konnen dagen vcï-

fehijnen, omPredikingeenlezinge, ook op werken dagen te oefenen ,
^°'*^"'

tot welke oefeningegroote toeloop was, van naburige Parochien. Dit

gelijk het na- yvering onder de Geefteüjke verwekte, zoo wierd het ook
meenigmaal genomen van eenige als een dekmantel om hun arbeid te

latescftaan , en onder dien fchijn ledig te gaan. Opdeldagten hierover

genji^akt , wierd een-Brief aan Ridlei van den Raad gezonden , verbie-

dendg alle Predikinge op werken dagen , en dat men alleen Gebeden
oeffenen zou : hoe dat aangenomen en naargckomen is , ftaat

niet zeer bekent: maar men kan niet loochenen, dat'erzedertdien tijd

uitfpoerigheden hier omtrent ontitaan zijn , dewijl eenige , met groote

Godsdienftigheid en yver , zulks echter in Markt-pJaatzen onderhouden

hebben , maar andere weder met een v/einig te groote zydigheid daar om-
trent gehandelt hebben.Op deze misbruiken,de wijl eenige beftelders zo-

danige oefeningen eerder tragten weg te nemen , als de mishandehngea

daar omtrent te verbeteren, is veel tegenftrevens gevolgt,zi jnde het volk

menigmaal mee veel ongeregtige voor-oordeels ingenomen geworden

,

als of de zodanige verhinderaarsvan Gods Woord waren ^ en dezcte-

genftreving heettden yver voor de lezinge opgehouden. Niet te min,

zedert die met meer vrydom geoefentzijn geworden, zoodanige kwa-

de uitwerkzelen niet hebbben gehad , als wel voorhfen ,• wanneer men.

die trachte te fupprimeren , en te weeren.

Aldus maakte ik een einde van de verhandehng^n , omtrent den Gods-
dienil .voor dit Jaar j het overige van de Binnenlandfche zaken , flrekte

LI 2 ^oor-
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(ijfo. voornamentlijk omeenige misbruiken, die door een lang volharden iti

den Oorlog opgegroeit en gevoed waren , te redderen. Al het Bixiren-

landlche Krijgsvolk wierd afgedankt. En hoewel de Hartog van Lu-
nenburg den Konink loooo. man tot onderftand aangeboden hadde,
en een onderhandelinge van een Houwclijk met de Princefle Maria ver-

zocht badde, hebben de Raden hem alleenlijk voor deze aanbiedinge

van onderftand bedankt; en dewijl het voorflug van de Princes Maria,

met de Infant vanPortugaal te trouwen, als noch op het Tapijt was,
verklaarden zy omtrent geen Houwelijk met eenig ander Prmstc kon-

ncn handelen, voor dat die voorflag de eeac ofden anderen weg hadde
genomen.

Daar wierden ook middels aangevangen , tot voortzetting van dea
Koophandel, en het refcwraeren van de Munt, En aan het Hof be-

goften ook de dingen een nieuv/e gedaante aan te nemen, zijnde daar

geen fa6lien oi zydigheden meer : de Hartog van Zomerzet en de Gra-
ve van Warwijk , zijnde nu in een nauwer verbintenis getreden , trou-

wende des Graven oudfte Zoon , de Lord Liüe, met des Hartogen Dog-
ter , zoo dat daar een goede vcrwachtinge van geluckige tydcn was.

De Vrede in Schotland zijnde verkondigt, zoo was aldaar de beftie-

zak^nvan ringe volkomcnder, in de handen van den Hartog van Caftelherauh

,

die zich zclven t'cenemaal, aan den kwaden raad van zijn incoden

Broeder, den Opper-Biffchop van St. Andrews, overgaf. En hyaelf

was zoo overgegeven aan zijn, dat niets zoo vuil kende bedacht,wer-

den, daar hy zich over zou hebben gefchaamt, dat te bedrijven. Hy
hield een ander mans vrouw opentlij k voor zijn byzit. In de Regerin-

gewaren ook veel uitfpoorigheden , welke dingen, gelijk zy de gene-
gentheden van het gantfche volk, vandeGeeftclijkheidattrokken, al-

zoo maakten zy degeraoederen der zelve bekwaam, om de nieuwe lee-

ringenaan te nemen, die verlchcidene Leeraren aldaar toen uit Enge-
land overbrachten, makende alzoo een voorbereiding tot de verande-

ringen , dewelke naderhand gevolgt zijn.

De Koninginne Moeder trok in September naar Vrankrijk over, on-
der voorgeven van haar Dochter te gaan bezoeken , en haar Verwanten
aldaar te zien ; maar in der daad om de grondflag aldaar te leggen , ten

eindeom de beftieringe van Schotland uitbanden van den Gouverneur,
en in haar eigen te krijgen.

T,n Duits- De Keizer befchreef een Rijksdag op bet laatfte van July byceate
**^' komen, verzoekende, dat ieder der Rijksvorften in perzoon daar op

v.crfchijnen Wilde, behalvendie gene die door ziekte mochten verhin-

dert
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^ert werden , van het welke zy de verzeekering onder eed moeflen doen ; 1 5fo.

€jp dezelve wijze (lelde hy de Stad Maagdenburg in den ban; maar de

Overigheid van die Stad gaf een wijdloopig Manifeft tot hun eigene

verantwoording uit, gelijk zy het voorige Jaar mede gedaan hadden.

„ Zy zeiden , gereed en vaardig te zijn, den Keizer alle gehoorzaam-

„ heid te bewijzen , daar toe zy volgens de wetten en rechten van het

„ Rijk verbonden waren. Zy toonden een groote afkeer vandeonge-

„ vallen van een Burgerlijken oorlog. Zy waren zoo blind niet , als te

„ denken , dat zy machtig waren om des Keizers groote Ooflogs machc
,, te konnen wederftaan , als die door zoo veel overwinningen groot
„geworden Was, indien zyop hun eigen kracht wilden fteuncn. Zy
„hadden tot noch toe geen vyandfchap aan iemand getoont, als voor
j,2oo veelzy, tot hun eigene befcherminge hadden moeten toonen.

„Het was blijkelijk genoeg, dat de ware grond van den Oorlog , de

30 Godsdienft ware , om het licht van het Euangelie uit te bluifthen^ en
„hen weder onder deTyranny van het Pausdom te brengen^ Want de

„ konften die men voor heen had gebruikt , om zulks te bedekken, ver-

^, toonden zich nu zoo klaarlijk , dat men zulks niet meer zou kon-

,j nen loochenen. Maar het zou te laat gezien en ondervonden werden,

['„wanneer geheel Duitfland onder de knie zou gebracht zijn.

\jg Jii borgerlijke zaken zeiden zy , wilden zy alles toegeven , aan de el-

ï„ lenden van den tijd. Maar de Heilige Petrus hadde hen geleerr, dat

„ het beerer ware j God dan de menfchen te gehoorzamen : daarom had-

„ den zy beÜooten alles op het geluk te laten aankomen , eerder dan
„Schipbreuk in hun geloofen goed gewifle telyden. Eenige beroer-

ten waren binnen Straatsburg ontftaan , gelijk mede in verfcheidene an-

dere Steden, tegens die geene die de Mifle onder hen zochten in te

voeren 5 en geheel Duitfland in het algemeen fcheen tot een afval te

zullen komen , indienze maar §en hooft , om hen te leiden , hadden
gehad.

De Keizer had ook in de Nederlanden een zeer ftreng Edi£l laten

aitgaan, wanneer hy weder van daar vertrok, tegens alle die geene
Jie de nieuwe Leere, gelijk men die noemde, bcgunftigden; maar de
lExecutie van dezelve wierd gelchort, door voorfpraak van de Stad

t'an Antwerpen, wanneer dicvermerkten dat de Engelfche van daar

wilden vertrecken , en hun Koophandel naar elders heen brengen

.

|- /Wanneer de Rijksdag geopend wierd, heeft de Keizer dezelveaan-

^edrongen , om zich het Concilie te onderwerpen , het welke de nieu-

wePaus naweder van Bologne naat Trente yerlegc hadde. Mauritius

vaH>
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i)50- van Saxen zeide zulks niet te konnen doen , tenware, alhetgeencvoor

heen daar in verhandeld was , weder op eennieuw overgezien, en"dc

Godsgeleerde van de Augsblirgfche Belydenis ,
gehoort , en tot

Aemminge toegelaten , en de Paus zelve hun befluit onderworpea wier-

den ; ook den eed, met den welke de Biffchoppen aan hem verbonden

waren, onder difpenzatie afgedaan ware. Op deze voorwaarden wil-

^

de hy zich zelven onderwerpen; maar anders Kiet.

Dit weigerde de Kcurvorft vanMentzin deRegiftersvanden Rijks-

dag aan te teikcnen; maar daar was geenhaafc by,' want de Vergade-

ring zoude niet weder zitten voor het naafte Jaar. De Keizer beklaagde

z.Lch zeer, dat het Interim van een ieder niet was sangenotnen , op het

welke door de Princenwierd geantwoord, dat het nodig ware dat het

volk tijd hadde, om hun voorige vooroordeelen te boven te komen^

Alles fchecn zich haar hem te voegen, en Mauritius drong zich zoo

verre in, dat het beleg van Maagdenburg nu vaft geftelt zijnde, en

verlcheidene PrincenOorlogs machten daar tegens verzamelt hebben-

de, (onderde welke de Hartogvan Brunswijken die van Meecklen-

burg wel de voorbarigfte waren ) hy echter, doordeRijksvergaderin-

ge, Generaal van het Rijk, tot feduólie van die plaats verklaart wierd,

hebbende honderd duizend kroonen voor de onderneminge van hel

zelve, „en t^ellig duizend kroonen 's Maands .voorde kollen vanden
Oorlog.

Hy zag wel, dat indien Maagdenburg wat nauw geperftwierd, dat

hel niet lang zou konnen wedcrftaan , en als dan zou geheel Duitfland

onder de wille van den Keizer gebracht werden , en zoo zou de Oor-
log ineenflavernye eindigen. Maarhy hoopte dit kleine overblijfrel

van den Oorlog zodanig te bcleiden , darter groote gevolgen uit gezien

zouden werden. Dit was een noodfchil<kclijke (lap voor den Keizer.

Dus verre een Vorft te vertrouwen, die van een ftrijdige Godsdienft

- waar, en eendiep gevoelen hadde va* de verongelijkingcn, die hem
waren .aangedaan , met zijn Schoonvader , den Landgrave van Heffen

,

zoo lange gevangen te houden , zelts tegens zijn gegeven trouw en ver-

zeckcring.

Maar de Keizer maakte ftaat, dat zoo lange als hy Johan, Hartog
vün Saxen , in zijn handen hadde, Mautitiub van zijn belangen niet

zou derven afwijken , nademaal het een lichte zaak voor hem fcheen

t£2ijn , in zulk een gelegendheid, den anderwedcrin zijn (laat en Waar-

digheid teherJlellen. Aldus evenwel wierd dezeichalken Keizer be-

4roo2en, (lellende nu dat, aanhst welkede vervulling van zijn groot

( befluit



In ^>iGELAND. L Boek. zyi

beiluit vaftwas, in handen van een die hem noch re kloek was, in dat, 'JfJf»

waar in hy zulk een groot meefter was , loosheid en veinz^ery.

In deze verhandelingen wierd her Jaar ten einde gebracht. En met
^n aanvang van her volgende, wierden ^roote klachten tegens Dr. invoi-^en

Oglcjthorp, naderhand BiOTchop van Carliflc, onder Koninginne Ma- vandePiap.

ria^ en nu Pr«zidenc van MagdaleensColiegie tot Oxford j ingebracht, iljkhcid.^

'''

Maar hy , om zich zelven van dat gedeelte van zijn beUftingen , dat de

-Godsdienft aanging, te vryen , i zijnde befchulciigt als een die tegens

feet nieuwe Dienltboek was, en des Konings vorderen handel impro-

jiKerde) teekende een Gefchrift, het welke in de Ver2ameliiig zal ge*

Fpnden worden , in het welke hy verklaart: (,,)d:itfiy nooitopentlijk

„ ieta tegens deze dingen geleert hadde; maar dezelve altoos voor goed ColLN«.s%^

t, gekeurc, indien ze wel gebruikt wierden : en dat hy oordeelde de order

>, van de Godsdienil nu voortgezet , berer en naarder het gebruik vaa

7, de Apoftolil'cheen Primitive Kerk re zijn, dan die geene die voorheen

5, wasgeweeft ; en dat in het byzonder hy voor goed keurde de Com-
„munie in beide de gedaanten, des volks Communiceren geduriglijfc

j, metden Priefter, deDicnfrinhetEngclfchgedaan, endcHomilien,

pi dewelke mede voortgezet waren , verwerpende de late voorgcftcldc

^leere van de Tranflubftantiatie , als niet over-een-komende met de

>,Schrifrurej of de oude Schrijvers. Maar hemdacht, daarwareeen

^onbegrijpelijke tegenwoordigheid van Chriftus lichaam in het Sacra-

„ ment j en dat het derhalven niet zonder een nauwe onderzoekingc

„vooraf, behoorde ontfangen te werden.

Zoomvolgende washy nu, hoewel hy in de tijden van de Koningin

Maria van geheel andere gedachten wierd ; echter was hy ook toen veel

moderater en matiger, als het mcefte gedeelte van deze , diezoo dienft-

baarlijk zich nu voegden. Byzonderlijk Dr. Smith had een Boekge-
fchrevcn voor de Echteloosheid der Priefteren , en verworpen al de ver-

anderingen die gema.iktzijn. Hy wierd tot Londen gebracht, op de

klachten , die van Oxford tegens hem kwamen ; maar na een wijl ge-

vangenis, wierd hy weder vrygcftclt, gevende verzeekering voor zijn

goed comportement , gelijk hy 'nch zelven ook daar na zoo gehoor^

zaamlijk gedragen heeft, datKranmer maakte dat zijnvcrzeekering ea
borge ontlaft wierd , over het welke hy hem een Briefgefchreven hceh>

ZQO vol van erkenreniffe als men mogelijk zou konnenfchrijven; de-

welke in de Verzamclinge te zien is. Hy verklaart dat hy de gedachte-

„ nisdaar van zal behouden zoo lang als hy leven zal : hy vi^niQhiQÓ^ ColKN*.<A]
„hy nooit het Bock van de onecht der. Priefteren, gefchreven hadde,

il. Deel Mra „het
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15)1. }j het welke ook tcgenszijn wil gedrukt was: hy bevond dat hy zich itt

„ het zelfde had misgreepen , in dat voornamentlijk , het welke de gant-

»fche grond van alles was, dat de Priefters van Engeland een belofte

j,tegens het Houwelijk gedaan hadden : hy wcnfchte eenige van de

«verzamelingen te zien , die Kranmcr daar tegens hadde gemaakt .*

„ ( het Ichijnt dat Kranmer bezig was, om een onderzoek te doen van een

„ Manufcript van Ignatius brieven ; want hy zeide hem, datze waren

>,in het Magdaleen Collegie haar Boekery
: ) hy erkent de groote be-

„lecftheid van den EerftbilTchop , tegens alle deze, daar men in die

„ Univerüteit, omtrent de Godsdienft, klachtig over was geweeft, en

«verklaart, dat voor zooveel hem aangaat, dat zoo hy ooit zijn min-
„fte Dienaar goed konde doen , dat hy het wilde doen i wenfchende

3, vorders dat hy mocht verlooren gaan , indien hy anders dacht als hy
„fpraki enwenfchthemalzoo een lang leven toe , tot voortzettinge

,, en bevorderinge van de Chriftelijke Icere.

Korts daar aan fchreef hy een anderen brief aan Kranmer , in dewel-

ke hy eenige paflagien uit denOudvader Auguftinus by brengt , aan-

gaande zijn wederroepinge- , en verklaart , dat hy zich niet Ichamen

zou, het zelve te doeff, en Chriftus ware Godsdienft voort te zetten,

brengende ook by de woorden vanden ApoftelPauius, dat God een

getuige zy tegens zijn ziele indien hy loog.

Hy had ook in het begin van deze regeringe ecn Zermoen vaii we-

derroepinge gedaan, wegens eenige gevoelens, aangaande de Mifte,

dewelke hy gehad hadde j maarjhoedanig deze gewceft zijn , kan iiï

in Kon. Eduards dag-regifter , uit het welke ik deze dingen getrokken

hebbe, niet vinden.

Day, Biffchop van Chichcfter, kwam nu ook zoo verre in te vol-

gen, als een Zermoen in het Hof, tegens de tranffubftantiatie te pre-

diken , niet tegenftaande hy zijn hand haJde geweigert te zetten, tot

voortzetting van het Boek der gemecne gebeden , eer het doofde wet
was vaftgeftelt^ want de grondregel die in het gemeen by dePaaplche

party plaats hadde, was, dat hoewel ?y geen toeftand tot het maken
van zulke veranderingen omtrent de Godsdienft wilden geven, echter

zijnde die gemaakt, wilden zy die gehoorzamen, het welke Gardiner
klaarlijk betuigt heeft , en zulks blijkt ook uit den handel van hen allen.

Dit in der daad was een groote flag van invoiglogen , in deze , die de
oudeopinien zoovaft hielden, en nu zo opentlijk tegens dezelve ver-

klaringe deden, en ondertuftchen in den dienft , die zy God opoffer-

den, zooArijdigbaadelden^ hetwelkede hoogftetrap vanafwijkinge

was.
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V'as, omtrent Godt enden menfch gepleegt , die men zoukónnen iffc»

Leden ken.

Maar Kranmer was altoos beleeft en moderaat, hy liet hunby-
zondereGewiflenGodeaanbevoolen; maar dacht, dat, indien ly
ccn uitwendige gehoorzaa-mbcid toonden , het volk daar door de ver-

anderingen ook des te lichtelijker aannemen zoude ; daar hard met
hen te handeien , de tegenftribbelinge des te grootcr zou hebben
-konnen maken.

Hy was ook vaa natiTre een man van liefde en zachtmoedigheid,

en was niet genegen , om de zaken tot het uiterfte te brengen. Hy
merkte ook aan , dat menfchen , dewelke in eenige dwalinge oud ge-

worden waren , dezelvèzoo gemakkelijk niet konden afleggen, en

alzoo by trappen daar uitgehaalt moeften werden. Alleenlijk inde

Procedaren tegens Gardiner en Bonncr wierd hy buiten zijnordi-

nare gematigdheid gedreven. Maar hywift dat Gardiner zulk een

verouderde Papift was , en zoo diep veinzen konde , dat hy hem
trachte uit te zetten, niet zoo zeer inaanraerkingcvan de byzonder-

beden hem opgeworpen , als van de kwade indruk die hy van hem
hadde.

Bonner haJhemook voorheen zoozeer bedroogcn , enzichzulk

een wreed vervolger op het Statuit van dezes Artijkelen getoont, »

.ook zoo brutaal en welluftig zich gedragen , dathy het een nodige

zaak achte de Kerk van hem te zuiveren. Behalven dat de Stoelen

v.m Londen en Wcftmunfter waren van zulk een gevolg , dat hy
zich genoodzaakt vand, om dezelve wel te voorzien, zich in deze

handelingen wegens de geveinfde BifTchoppen , wat wijder uit te

breiden,

\a het einde van Febraary verloos hy zijn Vriend Bucerus,op wiens

byftand hy zeer geftcunt. hadde , in al het geene noch overig was

te doen. Hy ftierf aan de fteen en krimping in het gedarmte, op M^tinui

den 2 8.February. Hy had by na die geheele Maand ziek te bedde Oaü^
gelegen , en toonde een byzondere genegentheid om te fterven.

Bndford , van de welke in het volgende Boek met groote eerzaam-

heid zal gefprooken werden, heeft hem in zijn ziekte meeftgedurig-

lijk opgepaft. Hy bejammerde den elendigen (laat van Duitfland

geduriglijk , en betuigde genoegzaam de vreze die hy hadde, dat

Engeland noch mede zulk een fwarcn flagzou hebben uit te ftaan ,

ter oorzaak van des volks ongebonden leven, het gebrek van Ker-

kelijke tucht, en de algemeenc verwaarloozing van den Harderlijkea

M m 2
'

dienft.
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*^f^' ciienft. Hywaazcer lijdzaam in al zijn pijn, die zeer fwaar over hcffi

kwam ; en lag dikmaals heel flil zonder fpreeken > alleenlijk naar lail-

Êe tuflchen -pooien , "riep hy zomwijlen uit. Kdfiijd mj ^ o Heer ^

maar werpt rny ftiet af in mijn oude 'jaren. Hy wierd uit ordre Van

Kranmer en Sir Johan Cheek, begraven met de grootfte ftatie die

rnen zou konnen bedenken , om daar door de achtinge, die degc-

heeleUniverlitéit voor hem hadde, uitte drukken. De Onder Can-
celier,, en al de gegradueerde pcrzoonen , bencfFcns den Lord Ma-
jtir, en al de Stad, vcrzelden zijn Lijk naar de Kerk van de heilige

Maria, alwaar, na voorgaandegebcden, Haddón , de Redenaar van

de Univerfiteit,' zulk een treffelijke Lijk-reden over hem maakte, en

met zulk een géncgentheid uitfprak , dat mceft de gantfche verga-

dering tranen ftorte. Daar op dcde Dr. Parker, die zijn boezem-
vriend was geweeft , een Lijk-zermoen over hem , verhandelende deil

rouw over onze afgeftorvene vrienden j en den volgenden dag, dt^t

i)r. Redmain , toen Mcefter van het Collegie der Dry-eénigheid, een

ander j verhandelende de Dood , in het welke hy een volkomen be-

richt van zijn leven en fterven dede: byzonderlijk prees hyzecr de

ongemeene zoetigheid van zijn aard tegens eenieder, maar voorna-

aientlijk tegens die gene die met hem verfchilden.

* Redmain en hy , hadden in verfcheidenc dingen vcrfchillig gc-

"Wecft , zoo aangaande de rechtveerdigmakinge, als de invlocyingc

van deGoddelijke genade. Maar hyzeide, gelijk als Bucerus hem
in verfcheidene dingen had voldaan, zoo geloofde hy , indien hy

langer hadgeleeft, dat hy hem in noch meer andere voldoening zou
gég'eveft hebben , eti dat hy nu dood zijnde , hy nieffland'iri degehée-

le wereld wift, die hem zoo veel zou konnen ieeren.

lijnCha- • X)it Char36ï:er hem door zulk een deftig en geleerd frtan, diein
* verfcheidene ftucken vaneen verfchillendemeeningewaS, verftrek-

te hen beide tot groote lof. En Redmain was in der daad een buiten

Ordinaar perzoon. "

i
/'['.

Alle die in het Hoogc School waren , en de Criékfchc of Latijn-

fche taal beminden, vereerden zijn Lijk met Grafdichten , in de wel-

ke zy eeft ongemeen gevoelen van hun verlies uitdrukten, over de

welke eenen Carr een langen Brief aan den Ridder Johan Check
fchreef. Maar boven allen droeg Peter Martyr zijn dood met een

dngemeenc droefheid, meer als men zich zou konnen inbeelden,

l^cbbcnde iii hem verlooren een Vader , en zijn èenigen Vriend die hy

In Engeland had d«.



Hy was een z^eer geïeerd Godzalig man, van een bóvcn maten ^11)^-

gezond oordcel, en byzondere moderatic en matigheid. Miflchien

was.hy in gecnen deele fïiindér als iemand van al de 'Rjtfoi-mécrders

in geleehheid: riiaafwegerls yver ,'v,egcnsware Godzaligheid, en

een zcertedere genegentheid, oni de eendracht,' onder deBuiten-

landfchc Kerken te onderhouden , ioo mogen Melanchton en hy ,

tonder al de andere te verongelijken, wel in het byzonder geftelt

verden. Hy had veel tegenftrcving van den Paapfchen aanhang tot

Cambridge; dewelke de wette'ii'gtboorzAamden , en alzod hunne

jïhatzen behielderi , 'maar by gelégentheid van difputen en redéne-

tfii^èirt^ omtrent zaken die noch vcrfchitlende waren , ïifjn achtin-

gczccï zochten te krenken.. Ook washy van naturcnict voorzien,

metde vaardigheid die tot difputeeren en redentwiften nodig ware.

Van het wielke zy ttachtcn ,huri V0ó^^^ én daarom
iföhreei PetTus Martyr'aan 'Hem", dat by' hilé ,op,e*nbarc difputen met
iibn ichotfWen zou : want zy haridei4ên niet öpfêchtelijk' in dié 'gcle-

.^efttHeden.' Zy hielden menigmaal nun t^ueflien op^ "tot de uur van

hetd'ifpuit; op datalzoodé ónvaardigegcftelténis van hem die pre-

• ^idéerde, mocht ten toon j7^ftelt werden, en récht ofonrecht maak-
ten hunÈxclamatie'n', èjlilfépenz^^o heen met een 'Triumpfi.' ïnèen
Vin z^i)h' Bfleven aan Bdcerüs ^ 'fn'aak,^e ,hy byzonder gewag Van Dr.
pmfth , afsèén voorbeeld hier van. Het wAsaië Shvth, zeidc" hy , ,. die

tegens het nouwelijk der Priefters gefchrevén had , en echter in oveir-

Ibel leefde tnct zijn knegts vrouw. Dc2e Briefwas veVóorzaakt door
, aé difputatien , "die in Aiigiiftiis in hetVoorgaande ijaar tuflchen Bu -

•^èVüèch'Sèdgwik," JóngV én "PehiV'over het gezag vaiï deScKHif-

tuurendeKerkj zijn voorgevallen. T^'^'clke ïèdentwiflenBuc^fus
-i'ttleéhiérfde'^'ui'tte geven, deojc die dézelic uit rchrijyèn, en zand de
"Copy aan hen om die te verbeteren, 01 zoo dei" iets wegens het dif-

"jbilit naargelat^n was , ófly daar omtren t noch iets in te brengen had-
^<ieQï^ '4af daar tiy té voegen ï maar iy zendende paijieren weder Ve

^^ggezonqejf die eens te willen lezen. ; 1 ot Regensburg had hy een
'Voilfèrehtic met'Jpard öezand
aldaar wias, ii'n üe wetkeGardiner uitvoer met zulk een geweldige
driftigheid , dat hy zich zelven obk van lafter-woorden niet konde
onthouden , :ielfs zich zoodanig aanftelde , dat de toehoorders meen-
den 'cTathy Bucériis op het ïijfgevallen, en een bet gcflagen zou heb-
beriy Hy w^ zelfs in zulkèen onorder, dat de kleiïiead^er tuffcheB

^ïjri duim en vbÖrfte vinger, opzwolcn klopte, het welke Buce-
Mm 3 ru3



278 Hiftorie der Reformatie

1 ƒ ji . rus zcide : noit in zijn leven aan eenig perzoon gezien te hebbend

Maarzoo als Bucerus ua door deciood wierd weggenomen , 2.00

uierdook Gardiner koets daar aan van zijn plaats .gezet; het welke

tnedeeenflag vanftcrven was j hoewel hy naderhand een weder opftan-

ding hadde , die jammerlijk voor veele gewceft is.

Daar wierd een CommifTie uitgegeven, aan den Eerft-Biffchop,

deBiöTchoppcn van Londen, Ely en Lincoln, de Secretaris Peter,

Rechter Halcs , Griffith en Leizon , twee Borger Rechtsgeleerden ,

en Goodriken Gofnod ,, jt^ee Meeftcrsvan cje Chancery, om tcgcns

Gardiner te pjroccderen, wegens zijn vcrfniiadinge omtrent de za-

ken die hem voorgeworpen waren. Hy bracht een Compurgatie in

,

door de welke hy trachtetetoonen dat'er malitieuzelijk met hem ge-

handeld WIS, en Confpiratien tegen hem gemaakt waren., gelijk

bleek by de zaak van de Ridder Hen. Knevet, daar in het voorigc

deel vangefprooken is, en by het uitlaten van bemin des Koninks
Teftament, het welke hy zeidedoor zijne vyanden te wVge gebracht

te zijn. Hy- klaagde over zijn lange gevangenis zonder verhoort- te

werden: en dat de eeneArtijkels voorcn deandere na van een na-

tuur hem toegebracht wierden, zoo dat het blijkelijk genoeg ware

dat hy om geen Crime ofmisdaad gevangen was ; maar om te onder-

zoeken, ofzulk een mishandeling hem zou konnen dwingen^ om iet»

tedoen, dar hem mocht te laflgelegt worden. Hy verklaarde dat,

wnt order ook door den Raad uitgegeven wierd , hy daar noit tegen

zou fpreeken, en hoewel hy zijn toeftant tot de veranderingen niet

had konnen geven, eer zy gemaakt waren, zoo was hy echter nu vol-

daan om de zelve te gehoorzamen j maar hy konde noit tot erkentenis

van eenige misdaad komen.
, r '

..
, ',^

^

De dingen voornariTentlijk diehemte laft gelcgt wierden, wa'réii,

dat zijnde gelaft te prediken van des Koninks macht in onderjarig-

beid , hy zulks geweigerd hadde, endathy Predikers, door den Ko-
nink in zijn Bifdora gezonden, omteprediken, geaftronteert en^,l)e-

ledigt had. Dat hy traag was geweeft in het naarkomen van desK^
ninks beveelen; en naai deze dingcii zeer hardnékkiglijk'yolhat'fdey

dat hygeen fout of fchuld bekennen , noch des Koninks genade a|-

bidden wilde, Zijnmifdaden wierden noch verfwaard hier door, dat

zijn tijdig vaftftellcn van des Koninks macht in ondcrjarighcrd,' een

groot middel zou hebben konnen wezcp , tot het voor koiperj van

wederfpannigheden en bló'cd vergieten, jdie da'ja'f, fla'eeyorgt zj|ii»

voori;)amcntliik op dat puritj dcs Koninks macht, 'wiafadci Svaaj:

toe
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toe zijn hardncckigheid geen kleine oorzaak gegeven hadde. ijjr.

Over deze zaak wierden vecle getuigen gehoort, voornamentHjk

de Hartog van Zomerzet , de G raven van N^iltshirc en Bedford , de-

welke tegen^ hem gedcpozecrt hebben. Maar hieropantwoordéhy,

dat hy niet gelaft was (namcntlijk te prediken) uit ordere van den Raad j

maar in ecnbyzondere aanfpraak, dewelke hem niet dacht gehoor-

zaamheid fchuldig te zijn. Andere getuigen wierden mede gehoort

omtrent andere byzonderheden : maar by appelleerde van deze gede-

legeerde tot des Koninks perzoon. Echter zijn Rechters hebben op

den 18. April het vonnis tegenshem uitgefprooken , door het wel-

ke, ter oorzaak van zijn ongehoorzaamheid en verachtinge, zy hem
van zijn BiflTchops-ampt beroofden. Op het zelve vernieude hy zijn

Proteftatie en Appel, en alzoo eindigde zijn Proces, werdende hy

weder te ruggenaden Tour gezonden, alwaar hy gevangen bleef, tot

dat de Koninginne Maria hem verlofte.

Dezelve nafpraak en rechtveerdiging behooren tot deze en Bon-
ners zaak, derhalvcn zal ik niet weder ophalen, van het gecne voor-

heen, daar omtrenrgezegt is geworden. Hy hadecnCommiflieont-
fangen, zoo wel als Bonner , om zijn Bifdom alleenlijk te be2itten, zoo
lange als het denKonink zou believen. Zoo dat zy beide weinig te

klagen hadden , op welke enhoedanige wijze desKoningg believen

ben ook bekent gemaakt wierd. Acht dagen daar na , hamentlijk op
den 2(?.van Aprii, wierd Poinet van Rochefter tot \^inchcfi:er over-

gezet, zijnde hem xooo Marks jaarlijks in land toegelegt, uit dat

rijke Bifdom, tot zijn onderhouding. Dr. Story wierd BiflTchop van
Rochefter gemaakt. Veyfey , Bifichop van Exeter,ftond mede van

zijnamptaf, voorgevende zijn grooten en hoogen ouderdom ^ maar

hy had 485. pond 's jaarsin penlioen voor zich zeiven, gedurende
zijn leven , bedongen , die hem uit de landeryen van het Bifdom moe-
ften betaalt werden; en byna aldereft had hy fnodelijkvervreemt,

zorgende alleen voor zich zelven , en zijn opvolgers bedervende.

Miles Coverdale wierd Biffchop in zijn plaats gemaakt; zoo dat nu
de Bifdommcn meeftgevult waren , met mannen die tot de Refor-
matie wel genegen waren.

De zaak van Hooper wierd nu ook te recht gebracht. Hy zou ge-
kleed worden met de klecderen die voorgefchreven waren , nadathy wijdopy'ipv

geconfacreert en ingewyet zou zijn ; ook wanneer hy voor den Ka- coi^toimi-

nink, of in zijn Cathedrale Kerk, of in eeoigepublijkc plaats pre-
diken moefte^ al de andere tijdden zou hy daar in verlchoant werden.

Op
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ï55'i- Op dcxe voorwaarden wierd hy gewyet in deMaantvan Mqï»ft,* waat
deordre, om het zelve te doen, is op den i. van die Maand gedateerd

Zijnde dan nu de Biffcboppen in het gemeen alle tot de zuiverheid der

Godsdienft genegep ,; ïoo is de meefte tijd van dit jaar doorgebracht

mei het toeftellen van^A.rtijlcden, in dewelke d^ leeringevan deK^rk
van Engeland zou beftaan.

Meenigwas vangedachten» datzyin den ecrften met deze een aan-

vang zouden gemaakt hebben ; maar Kranmer, op goede redenen wa*

van andere gedficljten, hoewel hem Buceruszeer daar loe aandrong»

wijlende daar anede vertoeven » jtpt^at de orderp der Biffchoppefl tpt

2ulk een^befteliinge zou gebracht ziK», dar verre he-tgrootilegcdeelij}

an de zelve het werk toe ï<|>uden ftaan ; d^rbalven ware het beeter di©

zaak met verdrag voort te zetten als zop haaftêen Belydenis van bun
C^lopf; voor teftejleii, tegens het welke een groot gedeelte van de
Hooft-Harders zich zouden mpgen l^anren. De verdcrfniflen van het

grootfte b^afig waf^ dié oftwrent den Godsdienft gevielen , door de-

welke de menlcihen, jn hun onbemiddelde gebeden en ^ddreffen tol

God , in onwettige involgingen ingewikkeld warm , en deze Icheenea

een fpoediger Reformatie te vereifchen. Maar vooripeculative poin-

£ten was zulk een dringende npotwcndigheid niet, om dezelve alle op
• te helderen. N^deraaal de.menichen in deze dingen met minder ach-

terdeel aan hun eigen gevoelen mochtan overgelaten werden. Hec
fcheenook niet oii raad?aain de zaken in openbare difpuiten enlchriften

vooreenige Jaren daar omtrent gefchreven , te laten opcaen en ventile-'

ren \ en daar na ware het tijds genoeg om die re determineren ; immers-

men behoorde niet te haaftjg ia die zaken aan te gaan , om dat men daag

nanietzou genoodzaakt zijn weder veranderingen te maken j ook kon-

de de Geeftelijkheid zoo fchielijkniet gebracht en bewoogen werden,

om een oud gevoelen te veranderen. Op deze en diergeüjke aanmer-

kingen, is dat werk dan tor dit -tegenwoordige Jaar verfchooven, ia

htt welke zy ter deegen de hand daar aan gelcgr , en een einde dwr
van gemaakt hebben, eer de bj^-eepkpmft, in Februay naaftkomen-

degefchiede. . .nrjtx' .ïarn ,,-;;>•- .

Op wat wij ze zy voortgegaan zijn in het opmaken van dczcArticu-

icn, en of d^xo. door Verkheidene Biflchoppen en Godsgeleerden ver-

zocht, daar omtrent hun gevoelen over te geven , zijn voorgeftelt , ge-

lijkcertijds welgefchied is, ofjiiét, zulks is onzeeker. Ik bebbedik-

maalsgezegt gevonden , d^tzcdoor Kranmer en Ridlei waren tezamen

gcflieltj bcc welke ik. het aldcrwnaricbijnlijkHe gcbte> cq datzedoor

ben
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hen rontzom aan de andere gezonden zijn , om daar aan te verbeteren , ^SS^^

ot te voegen, het geene zy nodig en dienllig achten. Zy zijn in de ^^
Verzamelingen , bcnefFens de onderlchcidingen tu{ïchen deze , en die Itngen.

'

andere, diëten tyden van deKoninginne Elizabeth uitgegeven zijn, No )$.

op dt kant aangemerkt.

Zy begonnen met de vaftftellinge van de gezegende Dryeenigheid,de Artykdcn

vlcefch-wordinge van het eeuwig woord, en Chriftus nederdalen ter manden

Hellenigrondende dit laatfte op de woorden van den A poftel Petrus : van opgem""!t

.

2ijii Prcdikinge tot de geeften,dewelke in gevangeniffe waren. Het naafte

Artijkel was aangaande Chriftus Opftandinge: het vijfde omtrent de

H.Schrifturc, dat dezelve alles bevat dat ter Zaligheid nodig zy: zoo

dat niets konde gehouden werden, een gcIoofsArty kei ce zijn, het gee-

ne uit dezelve niet konde bewezen werden.

Het 6. was dat het OudeTcftaraent, als noch aangehouden mofl

werden.

Het 7. was omtrent het aannemen van de dry Geloofs A riykelen , het

ApoftoUfche Symbolum, het Niceefche, endan van Athanazius, in

het welke zy gingen volgens het gemeene gevoelen, dat Athanaziusde

inftelder van dat Credo was , het welke nu bevonden is , by na drie

Eeuwen na zijn tijd te samen geftelt te zijn.

Het 8. maakt deourlpronkelijke en erfzonde te zijn, de verderfenis

der nature van alle menlch^n, die van Adamafgedaalc zijn, door de

welke zy afgevallen zijn, -i^n hun oorlpronkelijke gerechtigheid, en

van naturen tot quaad gedreven werden j maar zy maken geen bepaling

of definitie j omtrent de atdaling van fchuld van het zondigen van Adam,
onzen Vjider-

Het^.fpreektvan de noodwendigheid van dePrasvalerendegenade,

zonder dewelke wy geen vrye wil hebben tot die dingen, dewelke God
aangenaam en behaaglijk zijn.

Het io. handeld omtrent de Goddelijke genade , dewelke den men-
ïche veranderd , en echter geen geweld op zijn wille doet.

Het 1 1. datdemenfch word gerechtveerdigt door het Geloofaüeen-

lijk, gelijk in de Homilie verklaart word.

Het 1 2 . dat werken gedaan voor de genade niet zonder zonden zijn.

Het 13. gaat tegens alle overtollige werken.

Hel 14. datalle raenichen, Chriftus alleeniguitgezondert, fchul-

digzijn aan zonden.

Het 1 5 . dat de menfchen dewelke de genade ontfangcn hebben , daar

na nog konnen zondigen, en weder opftaan door bekeeringe.

U.Deei. Nn Heiitf.
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'

rjf I. Het i6.dat delafteringe tegensden H. Geeft is, wanneer de men--

fchen uit kwaadaardigheid en hardnekkigheid fpotten met Gods

"Woord, en niet tegenftaande zydaar van overtuigt zijn, het zelve

vervolgen : welke zonde onvergeeflijk is.

Het 17. dat de prxdeftinatie is Godsvrye verkiezinge, van deze,

dewelke hy daarna rechtveerdigt: het welke, hoewel het een zake van

groote vertrooftinge is, omtrent die geene die ze recht aanmerken,

echter een gevaarlijke zake is vo'or nieusgierige en vleelchelijke men-
fchen , om in te dringen: en het zelve een geheimen verborgentheid

zijnde, moet zich de menfch laten regeren, by Gods geopenbaarde

wille. Zy Ipreeken niet een woord van verwerpinge.

Het 18. dat alleenlijk Chriftus naam, en niet de wet ofhet licht der

nature, den menfch kan Zalig maken.

Het 19. dat alle raenlchcn gehouden zijnde Morale wette houden.

Het 20. datdeKerkeiseen vergaderinge der gelovigen, dien Gods
Woord is gepredikt, en de Sacramenten behooriijkzijn medegedeelt:

en datdeRoomfcheKerk, zoowel als andere byzondere Kerken , heb-

ben gedwaald omtrent het ware gelove.

Het 21. dat de Kerkalleenigisde getuige, en bewaarfter van Gods

Woord: maar kan niets daartegen inftellcn, noch eenig Artijkel van

het Geloofverklaren , zonder de macht deflelfs.

Het x2. dat algemeene Concilien nic**a3ogen vergadert werden

,

zonder de toeftand der Princen : dat dczelvekonnen dwalen , en hebben

gedwaald, in zaken van het Gelove, en dat der zei ver befluiten, in

zaken der Zaligheid, alleenig kracht hebben, voor zoo veel zy uit

de Schrifture getrokken worden.

Het 2 3. dat de leeringen van het Vagevuir
,
quijtfcheldingen , Beel-

den en ReliquienDienft, de aanroepinge der Heiligen, iszonderecni--

ge kracht van, ja ftrijdigtegens de Schrifture.

Het 24.. dat niemand mag prediken of Sacramenten bedienen, die

door mannen van een wettig gezag niet beroepen is.

Het a5'. dat alles in de Kerk in de bekende taal moet verricht werden*

Het 16. dateer 2. Sacramenten zijn, dewelke geen enkele tcekcns

zijn van onze Belydenifle, maar dadelijke teekens van Gods wil te-

gens ons: die ons Gelove verfterken, maar niet door de kracht al-

leenlijk van het gedane werk , maar in deze die dezelve waardiglijk ont-

fangen.

Het 27. dat dekracht van deze Sacramenten 3 niet hangt aan den

Dienaar die dezelve uitdeeld.

Het 2 8.
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Het 28. dat wydoor den Doop aangenoniene Kinderen Gods zijn; i6fi9

en dat de dienft der Kinderen voor goed moet gekeurt werden , en in al-

Je manieren moet onderhouden werden.

Het lp. datdcsHeeren Avondmaal, niet zy een enkel teeken van
Jietde onder onsChriftenen onderlinge, maar dat het zyde gemeen-
fchap van het lichaam en Bloed van Chriftus, Dat de leeringevan de

tranrubftantiatie, is tegens de Schriftiire; en gelegenthcid tot veelfu-

perftitie gegeven heeft : dat een lichaam zijnde alleenlijk in een plaats

,

en Chriftus lichaam zijnde in den Hemel , daaromme geen ware en reèle

tegenwoordigheid van zijn vleefch en bloed in het zelve kan zijn , en dat

die-Sacrament niet moet bewaart , met zich gedragen, opgeheven noch
aangebeden werden.

Het^o.dat'ergecnander Verzocn-Offeris, als dat het welke Chri-

•ftus aan het Kruis geoffert heeft.

Het 3 I. dat de Geeftelijkheid , uit Gods bevel , niet verbonden is,

«ngetrouwt teblyven.

Het 31. dat perzoonen gerechtelijk gecxcommuniceert, moeten aan-»

gezien worden als Heidens, tot datzy door leedwezen zijn verzoent,

en by een competent Rechter aangenomen geworden.

Het 3 3. het is niet nodig, dat Ceremoniën en plechtigheden altoos

en t'allcn tyden dezelve zijn. Maar zulke ais weigeren wettige Ce-
remoniën , dat dieopentlijk moet verworpen werden, als misdoende

tegens de wet en ordere , gevende een ergernis aan de fwakke.

Het 3 4. dat de Homilien goed en heilzaam zijn , en behoorden ge-

lezen te werden.

Het 35. dat het Boek der gemeene gebeden niet ilrijdig is , maar
-overeenkomende met het Euangelie.

Het3<?. datdeKonink is het opperfte Hooft, onder Chriftus. Dat

<3e Bifl'chop van Romen geengezach heeft in Engeland, dat de Bur-

gerlijke Overigheid moet gehoorzaamt werden , om der Confcientie-

•wille, datmenfchen, om fware mifdaden , mogen ter dood gebracht

werden , en dat het den Chriftenen geoorloft zy Oorlog te voeren.

^ Het 37. dattergeen gemeenfchap van goederen by alle behoort te

zijn; maar dat evenwel een yder gehouden zy aan den armen, na zijn

bekwaamheid , te deelen.

'{Het 38. dat hoewel lichtvaerdig fwceren veroordeeld werd , echter

deze, die door 4e Oyerigheid daar toe verzocht werd > een eed doen

mach. -^

Het 3^. dat de wederopftanding der dooden niet voorby, en gefchied.

Nn i is*
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15^51. is, maar dat ten uiterften dage de menfchen zullen opftaan metdezelvc

lichamen die zy tegenwoordig hebben.

Het 40. dat de zielen die verfcheiden zijn, niet ftervcn, nochfla-

pen met hun lichamen, of blijven zonder kennis ot wezen tot denlaat-

ften dag.

Het 4.1. dat de Fabel van de duizent-jarigcrs tegcns de Schriftuur,

een Joodfche zuffery is.

Het laatfte veroordeelt al deze , dewelke gelooven dat de verdoemde

,

na eenigen tijd lijdens , zullen behouden werden.

Zoodanig was de leeringe van de Kerk, ineen korte en klare gedaan-

te geftelt en begreepen zijnde , in het welke zy betracht hebben , beide

de vartftellinge vandepofitive Artijkelen vanden Godsdiend, en alle

voor heen ingevoerde dwalingen, ten tijden van de Papery, of onlangs

door de Wederdoopers en Gceftdrijvers van Duitüand opgeftelt, af te

fnijden , fchouwende de nauwgezetheid van Schoolinannen , en de pe-

remptoriteit en dringenthcid van de gemeene Schrijvers van twift-za-

ken , ook latende in zaken, die met recht mochten beredentwift werden,

de vryheid aan de Godsgeleerden, om hun byzonder gevoelen daar om-
trent te volgen , zonder daar door evenwel de Vrede van de Kerk te

verftooren.

Daar was inde oude Kerk een groote eenvoudigheid inliun Geloofs-

Artijkelen, endeuitbggingevandelecrftukken. Maar daar na, wan-
neer de Arriaanfche , en andere Ketteryen , dewelke omtrent de perzoon

van Chriftus hun dwalingen hadden, te voorfchijn kwamen , en de

rechtzinnige Vaders genoodzaakt wierden, om nieuwe uitdrukkingen

vanwoerden enfpreekwijzen te vinden, om deze Ketters hun dubbel-

zinnigheden uit te drijven. Zy dan hebben maar al te vroeg deze fub-

tylheden geleerd , en aangevangen de verborgen theden met gelijkc-

niffen en andere vonden voor te ftellen. En de Concilicn daar na wier-

den ook veel milder , als naar gewoonte , in hun anathematizeren en ver-

bannen van deze, die deze fpreekwijzc en termen niet wilden in alle.

deelen involgen, enhun verklaringen aannemen. En hoewel het Con-
cilie vanEphezcn beflooten haddc , datter geen byvocgzeTen by het

Credo, ofdeGeloofs-artijkelen zou gemaakt werden, zoo hebben zy
echter datniet van het gantfche Geloof der Chriftenen alzoo verftaan,

maar alleenlijk van de Geloofs-artijkelen , of het Symbolum , en over-

laden alzoo de Chriftelijke leere met veele zinmatigheden. Maar hoe-

wel zy daarinne ExcefTen genoeg begingen ; echter de Schoolman-
nen , krijgende de verhandeling der zaken in handen , fponnen hun

draad
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draad noch veel fijnder, en verkregen liclirelijk veroordeeling, ofdocr ^SS^-

dtPauzelijke Bullen, of de Decreten van zodanige Concilien, als in

die tijden gehouden v/ierden, tegens alle die geene die mcthenzcUs in

de minftedeelen verfchilden.

Op den voortgang van de Reformatie, zijn ookdeDuitfche Schrij-

vers, byzonderOfiand^r, Illiricus en Amftorfius, ook te vinnig ge-

morden, veroordeelende niet alleen de Switzerfche Kerken, om dat de

Zelve'van hen omtrent de tegenwoordigheid van Chriftusiji het Sacra-

ment verfchilden; maar zelfs onder malkander het harnas, omdemin-
fte Punólilien aantrekkende, gelijkzc op dien tijd het gedult van den

geleerden Melanchton niet weinig ocffendcn, om dat hy oordeelde dac

zy in dingen, die in der nature onvcrfchillendc waren, den Keizer wat

hadden behooren in te volgen.

Dit dededeze in Engeland befluiten, oradeze bovcnftaande Artij-

telen, met zulk een gematigheid inveele zoodanige dingen op te ftel-

len. Alleenig een zaak, dewelke zedert by zommige opgenomen vvierd

,

fcheen alstoen van hen niet bedacht te zijn; dewelke deze is, dat deze

eerder Artijkels waren van Vrede als van 't Geloof j zoo dat de onder-

teikehing daar van eerder een Compromis van geen andere Icere als deze,

te leeren , dan een verklaring dat zy geloofden , gelijk daar in begreepen

was, mocht genoemt werden. Maar daar vertoont zich geen reden

/voor dit concept , of deze opneminge , zijnde zulks niet voorgefteltj

200 dat deze, dewelke onderteekende, geloofde, of dat ^eze dingen

in der daad zoo waren, ofgroflijk en onhebbelijk afdwaalden. Inde

naafte verhandelinge , in dewelke de Reformeerders in dit Jaar bezig veibeteiin-

waren, was de verbetering van het Boek der gemeene gebeden , en eenige |oek"der

dingen daarby te voegen j met veranderinge van zodanige byzondcr- gemeenege-

heden, als alleenlijk vooreen tijd aangehouden wierden. De aldcr-

aanmerkelijkfl-e byvoegingen waren , dat inde dageli^kfche Dienfl: zy
inftclden een kort, maar zeer eenvoudig en deftig Formulier van een

algcmeene belijdeniffe van zonden, in het gebruik van het welke zy

voorhadden , dat deze, dewelke deze belijdeniflc deden , zich niet

zouden hebben te vernoegen met het bloote verhalen van de woor-

den daar in begrepen , maar in hun eigen hart daar by voegen , een by*

zondere belijdeniffe van hunne zonden voor God ; waar'by gevoegt

was, een generale abfolutie, of verkondiginge van vergiffenis in Go-
des naam , dat deze, dewelke oprecht leedwezen van hunne mifdaden

hadden , en onbeveinfdelijk den Euangclie geloofden , waarlijk vergif-

feniiTe van God hadden. Want zy oordeelden dat indien het volk met

Nn 3
ernft
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£551. ernft dit inhet werkftelde, het zelfde menigvuldige opmerkinge van

hun zonden in hen verwekken zoude, en men dacht, dat het verkon-

digen van vergiffenis daar op , op deze voorwaarden , een beter werkin-

ge op het volk zoude doen, alsdie volftrekte enongequalificeerdcabfo-

lutie en vergifFenis , dewelke dcPricfters waren gewoon inde Biecht te~

geven j door welke laat (Ie, in tijden der Papery , men het volk dede

gelooven, dat hunne zondcndaarop waarlijk vergeven \yarcn,konnen-

de niets gevonden werden , dat hen in een grooter en fataalder zorge-

loosheid konde flellen, als zulken pardon zoo lichtelijk te konnen ver-

krijgen ; maar nu hoorden zy de voorwaarden , op dewelke die alleen-

lijk te verkrijgen was , hen dagelijks voorlezen.

Het andere byvocgzelwas mede op zeer goede aanmerkingen inde

bedicningc van de Communie, gemaakt, tot dewelke men vermerkte

dat het volk gewoon was te komen , zonder behoorlijken ernft of voor-

bereiding ; derhalven , om hun Confcienticn wat gevoelijker te maken,

wasbeftelt, datdcDienft van dezelve altoos zijn aanvang zou nemen,

. met het zolcmnele oplezen van de thicnGcbooden, leggende de gant-

fche vergaderingealdien tijdophunknien, alsofzy die Wet weder op
nieus hoorden verkondigen , en dat men op ieder gebod, als een Pau-

ze, zoude maken, totmeerder devotie van het volk, om oudcrtufTchen

vergiffenifl'e voor zoodanigen zonde afte bidden , in verwachtinge van

dezelve genade voorde toekomende tijd.

Ditfcheenhcn een zoo krachtig middel te zijn als zy mooglijk kon-

den bedenken , tot dat Kerkelijk berouw weder opgebracht was , om in

de raenfchen een diepe aanmerkinge van hunne zonden te verwekken,

en hen daar door te bereiden, om het heilige Sacrament waardiglijk tg

ontfangen.

De andere veranderingen waren , het afftelien ran ecnigc plechtig-

heden, dewelke in het voorgaande Boek waren gelaten i gelijk als het

gebruik van de Olie in de Confirmatie , de laatflc zalvinge , de gebeden

voordeafgeftorvene zielen, beide hi de bedieninge van de Communie,
endievandeBegravinge, het uitlaten van eenigc paffagien in de Con-
iecratie en heiligingc van de Euchariftie, dewelke fcheenen de licha-

melijke tegenwoordigheid een weinig te zeer te begunftigen , met het

gebruik van het Kruis daar in, als mede in de Confirmatie, meteenige

andere kleindcr veranderingen. En in der daad , zy hebben de geheele

Liturgie, of het Dienftboek , gebracht tot dezelve gedaante , indewelke

het zelve noch tegenwoordig is, behalveneenige aanmerkelijke -verao-

.deringen, dewelke zcdcrt gemaakt zijn, tot verklaringe van ecnige

;i:.wijfelachtighedeD. In
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ïn de bedieninge van de Communie , of des Heeren Avondmaal, \SS^*
hebben zy een byvoegzel gemaakt, aangaande degeflalte van re knie-

len, het welke bedelt wierdgeduuriglijk de geftalte van den Commu- j^'J^het'""

nicant te zullen lijn. Hierbywicrd verklaart, dat deze geftaltenis wierd knielen inde

aangehouden , als de eerbiedigde en ootmocdiglle wijze , om ons groot vanTer'^^

gevoelen,van de Goddelijke genade uit te drukken,dewelke aan ons in den Avondmui.

dood van Chriftus , wierd mede gedeelt , maar dat daar by geen aanbid-

dinge van Brood en Wijn voor hadden. Het welke een grove afgoderye

wasi gelijkze ook niet dachten dathet ware Vleefch en Bloed van Chri-

ilus aldaar tegenwoordig ware, nademaal zijn Lichaam, volgens de

nature van alleandcre Lichamen, alleenlijk in een plaats op ecnentijd

kondezijn; cnalzoohy nu zijnde in den Hemel, konde niet lichame-

lijk tegenwoordig zijn in het Sacrament.

Dit wierd ten ty den van de Koninginne Elizabeth geordonneert om
uitgelaten te werden , nademaal het aan zommige aanftoot zou hebben

konnen geven , die anderzints tot de gemeenfchap van de Kerk niet on-

genegen waren , die als noch bleven in het gevoelen van de lichamelijke

tegenwoordigheid. Maar zedert zijn tegenwoordige Majerteits her-

ftellinge, veele hebben de exceptie op dit poftuur, of deze geftalte van te

knielen genomen, alsdaar in iets afgodiich aanmerkende, ofvrezende -

verborgen te zijn; immers indien het zelve niet duidelijk genoeg uitge-

legt wierd i is dieuitlegginge, dewelketen tydenvan KoninkEduard

daar in was geftelt, weder in het Boek der gemeene Gebeden inge-

voegd.

Wat vordcrs deze geftalte aangaat , het is wel te geloven , dat de eer--

fte inftelling is gefchicd als aan de tafel , dewelke was , leggende op een

zyde. Maar het was ook fchijnbaar datde Joedfche Kerk de geft^lte-

nis van de Inftellinge van het Palcha verandert hadde , in wiens plaats de

Euchariftie gekomen is: want ofalMoizes had ingeftelt, dat de Kin-

deren Ifraëlo , ofde Joden, het Pafcha zouden eeten al ftaande, met hun-

ne lendenen omgord, en hun Staven in hunne handen, en fchoenen

aan hunne voeten , zoo hebben echter de Joden het zelve daar na in een

gemeene tafel geftalte verandert : van welke verandcringe, hoewel geert

gewag daar van gemaakt word in het Oude Teftament, zoo zien wy
echter het zelve alzoo ten tyden van onzen Zaligmaker gebruikt gc-

weeft te zijn ; en nademaal dezelve zich naar het gemeene gebruik heeft

gevoegt, mogen wy het wel voor zeeker houden i dat veranderingen

geene misdaad in fluiten»

Het.fchijntdan redelijk j de Chriftelijkc Kerk gelijke macht, om-
trcni&i
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ly'^l. trent zulke dingen, met de Jnden, ot Joodfclie Kerk, toe te ftaanr

gelijk dejodcn (Jachten dat huu komll in het Beloofde Land, hen een
toelbnd mocht zijn, omdegelValtcnis by Moizes ingeltelr, af te leg-

gen , voor zoo veel dezelve een verbceldinge van Reizigers maakte.

Alzoo zijnde ChnlJus ru verhoogt, icheen het betamelijk het Sacra-

ment teonttangen , met hoger teektnen van uitwendige eerbiedigheid
,

als wel m de eerlteinftellingen eigen zou hebben gewteft, wanneer hy
was in de ftaat van Z,i'jn verncdcringe , en zijne Goddelijke Heerlijkheid

noch zoo nier ten vollen geopcnbaart.

Daarom hebben zy het in de eerfte en Primitivc Kerk al ftaande geno-
ten, met het Lichaam gebogen, als in een wijze van aan biddinge • maar
hoe vroeg die geftakc ot de knieling ingekomen zy , is zo nauwkeurig-

lijk niet waargenomen, noch ook zoo over nodig om geweten te wor-
den. Maar zeekerlijk daar is een groot gebrek van oprechtigheid in die

gene , die deze ordere van knieiinge eeniger later Pauzen , omtrent
hetverhefïen van het Sacrament, paffen op onze knieimgc; daar de
onze geen zints van dienatureis, als zijnde niet omtrent zulk een ge-
deelte, het welke beter exceptie zou konnen verdragen , maar gedu-
rende dengantlchendienft, zijnde alzoo een gedurige a6lic van Gods-
dienftighcid , door her gedurig knielen der Communicanten. Maar van
deze zaak h niet noodig meer te ipreeken , zijnde uitgedrukt in het Boek
met roode letteren , het welke deze digreffie en uitfpattinge verooizaakt

heeft.

Dit waren de Rcformatien bereid , beide voor de leerc en den dienft

,

treilt .i-s tot het welke al het geen wegens dit Jaar by te voegen zy, dit is, dat

c^ppena- daar zes uitfl:eckende Predikers verkoozen waren, om ordinaarlijk des
nen, Koninks Cappellanen te zijn. Twee van deze zouden altoos in het

Hofoppaffen, en de vierandere zouden door geheel Engeland, om te

Prediken, gezonden werden. In het eerite Jaar zouden twee van dezel-

ve naar Walles gaan , en de andere twee naar Lancafhire ; het vol-

gende Jaar zouden twee gaan in de Markten van Schotland, en twee
in Jürkfhirc, ot het land van Jork ; het darde Jaar zouden twee gaan
in Devonfbire, en tweein Hamplhirej en het vierde Jaar twee in Nor-
tolk, en twee in Kent en Suffcx. Deze waren Bill, Harle, Peru,
Grindal, Bradford , denaam van de zesde is Zoo gevlakt, in des Ko-
ninks Journaal , dat het niet mogelijk is , dezelve te lezen. Deze naar

het fchijnt wierden gehouden voor de yveriglte, en vaardigde Predi-

kers van dien tijd te zijn, dewelke aldus rontzom gezonden wierden,

als reizigers door het Land, omailedegebrekkigheden van hetgrootftc

gedecl-

Andere om-
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gedeelte van de Geeftclijkheid te vervullen. ijji'

De zaak van de Princes Maria , wierd nu met meer driftigheid, als

voorheenen, opgenoomen. Des Keizers ernftig verzoek , dat zy Ma^uhoüd'
Miflc in haar Huis mocht hebben gedaan, was al lange afgeflageni <^<=*^*ff«<>P«

want men zcide , dat gelijk zich de Koning niet vermengde onder de

zaken, van iXcs Keizers heerfchappy , dat de Keizer zich ook met reden

in dÏQ van den Konink niethadde te fteeken. Evenwel deftaat van
Engeland in dien tijd zijn vriendfchap te noodiger makende, temeer
dewijl de Keizer weigerde in zijn verbond te zijn , ten ware zijn Nich-
te die gonft genoot, heeft men beloften gedaan, dat voor een igen

tijd, onder de hoope dat zy noch veranderen mocht, haar zulks zou
toegelaten werden.

De Gezanten van den Keizer hielden aan om een adcvantoela-

tingc, onder het groote Zegel daar van te hebben j waar opgeant-
woord wierd, dat zulks, als tegens de wetten zijnde, nietkondege»

fchieden. Toen begeerden zy het ten minften verzeekert te heb-

ben , met en onder des Koninks hand , \n een brief aan den Keizer

gefchreven; maar ook dat wierd afgcflagen; zoo dat zy alleenlijk een

beioftenis deden voor eenigentijd, met mondelijke woorden ,• en
Paget en Hobbcy , dewelke Gezanten by den Keizer waren geweeft,

verklaarden met den Keizer daar van , onder dezelve limitatien en be-
palingen, gefprooken te hebben.

Maar de Keizer, dewelke gewoon was voor abfoiuit en volflrekt

aan te nemen, hetgeeneonder voorwaarden was toe^ezegt, fchreef

aan de Princeffe Maria, dat hyeen volkoraene belottcnüüe voor de

vrydom van haar Godsdienft hadde j en alzoö ftelde zy het zelve ook
voor, wanneer zy daar na dcswegen aangefprooken wierd. De twee

gronden daar zy op fteunde i
waren, dat zyde oude en algemccnc

weg van Godsdienft wilde volgen , en geen nieuwe vindinge die bin-

nen de vier Zeen gelegen was, en dat zy wilde volharden in diea

^Godsdienft, in de welke haar Vader haar onderwezen hadde. Hier

op zand haar de Konink een antwoord , zeggende, dat zy was een

gedeelte van deze Kerk en dit volk , en alzoo zich zelven naar de

wetten der zelver fchikken moft; dat de wij ze van Godsdienft, nu
opgeftelt , niets anders ware , als het geen volkomentlijk m'et het

woord van God over een kwam ; en des Konings onderjarigheid was

niet om by haar tot een voorwending te dienen, ten ware zy wilde

fchjnen mei de laatftc rebellen en wederfpannigen over een te ko-

men.
U.Deel. O o Daar
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'• ÖiftorieHer Reformarie' -

' K%i. Daar na wicrdzy ten Hóve ontboden, en men 'wende moeiten aart,

ömh;ial^bet«r te- üo'etïörtxiefyijten 5^ waar over de volgende Ziomcr

i^y een vo'ëraènYen-Hainö'i^trit Engeland te'vluthtfini ende-Konin-k
'

' VaaW.rtlJ^ïiïki'-^^fdcii'EngeHchenKezident, Sit}onan Mafon, te

kenneri,' <ht deR^gentè dc't- Nederlanden eenenScipperus gehuurt

fe'-a^dö ,' Hèwelke aan d'é Kuikn van EITex landen zou , gelijk als orh

2i}rt Schikte* reyiélaïilerén, -en de Priaeefle al'zoo IVüiekens vervoe-

iiê'n.-' -^
c
^^•^'^ ''"^-^ ^oj^w.ooii/?; niiih\b'.:.ih ; /vi:*: bt:- iivio ni wt;;.i . ..; .. -?

O^ 'd^2& infóf-rhaiffe wiefd önler géftëlt i om- wel' óp' die Kuft re-

létten
J

rfiaïrr rijhde de ondernémingc alüoo ontdekt, konde niets

witgewi'ocb't wo«lén^.' Het vvas^ echter waarlijk een vreémt beiluit ,-

van haar te vervoeren , en niet min een vreemde beradinge in des Ko-
n^n4(;^ Minifters, óttihe't zelve re verhinderen , 'indienanders in dien

tijd eeilig ovetlég' Avas gerhaakt , amhaar biriteii de opvólgiogc te

fteirën'i''\\'an't indien zy had oVerZce gev/eeft, alsdeKonink' kwam
tefterVcny het is nictgelooflijk, dat zyzoo lichtelijktotde Kroon
ioirq;^raakt hebben. '^Dès Keizers Gezant hield aan voor haar als-

met-gewéld', en zéidé'i hy wilde aanftonds vertrekken , en verklaar-

de dat zyllnln tröiswe
y

' jcgené'iijri Meefter , gcbrooken hadden , die

de raishaiVdeling
,

" de Prrnce"ffè Maria aangedaan, zoo hoog wilde op-

ïié'mién , als of dbzelve aan zijn petzoon gefchied ware.

De Heeren van den Raad niet genegen zijnde een nieuwen Oorlo^^

op hun hals te harlenivdófliaiïienttfjk van zulk een overwinnend Vorftj:.

toonde^n zich 'allé genegen' om het werk te laten varen. Daar was

ook eenjarige kwantiteit van Lakens onlangs naar Antwerpen over-

gezonden ,. én vijftien hóhdert quintalen Buspoeder; en een'grootc

menigte van ^Wapenen aldaar gekocht, voor des Konings gebviiik,.

waren noch riiet over gezonden , zoo dat het niet geraden fcheea

den Keizer te tergen , terwijl zy zulke merkelijke EfFeéten in zijn Ha-
vens hadden ; ook niét de naatie Erfgenaam van de Kroon meerder

misnoegénte geveilf Zydan rieden alle den Konink in deze zaak nifrt

meer te doen; maardePrinceffe Mairia tot haar diicretic en befchei-

dentheid te laten !, die zeekcrlijk door deze ontmoetingen al wat
voorzichtiger zou gemaakt werden, en zoo weinig ergerniflfe door

haar Miffen geven als mooglijk was. Maar de Konink konde niet

gebracht werden, om zoo veel toe te geven, oordeelende de Miffc

Ernftvan
^^" ougodzalig CU afgodifch werk te zijn, en wilde dcrhalven de

den Konink voortgaug in zulk een raisbedrijf, niet toeftaan of lijden. Hierop
tegcns4c'

i^g^^^ den Raad Kranmer,xRidley en PoinetbcUft, met hem daar
'~

'

"
over



©verte Ipreekcn. Zy "beiden h^my het wk'e altoos een zonde in eefi "iSf^ï.'

Prins een '^önde t&é te laten; maar daar omtrent door de vingeren

te zien , dat is dezelve niet te ftraffen , was niet altoos een zonde, na-

deriiaal zómwijlen een minder kwaad d,efor de vingéren 'gezièii , eeii

grooter konde voorkomen. Dooi: deze i-edenenwierdhybewoogeri,

maar zoo gcmakkelijk'niet , ofliy boriï ui tranen uit, beklagende

zich over zijn Zufters-hardnekkigheid , en dat hy haar moeft verdra-

gen in zülk een verfoeyélijkeri "Weg van Godsdietift vodrttegaan. '^

' ^ Hy dan gaf des Keizers Agertr tot antwoord , dat hy een Amb';tf-

ialdëüï '^^ndcQ Keizer ï^héeh zdti-5/ örh dié'^aak af tè handelen^ eti Drl
Wpttön wieird daat* oVet-.afgefchikt ^. dewélk-e Atteftatien en getüi-r

geniflfen Van aldeHeèfen vartdenRaadmcdebraclit, aangaande de

(Jttalificatie van de beloften, die hieromtrent gegeven was j alsme-

de inftruótic van den Konink zijnMeefter, om d.én fCeizer aan te

^Hngen,pr^ -den Koning geen chvang of moèy'elljkheid in2ijti za-

ken to,ete brengen , óf aan te doen ,'
iri zijn cigertKoningrijkj indien

de Princej Maria zijn Nichtc was, zy was ookdesKoTiïnks Zufter

cö óhderdane. Hy zoude ook aanbiedinge 'doen ,' dat' de Konink
4oo veiel Vrydönvvó'Örde'Mifte ïn-zijn Heerfchappyen wilde geven,
ais de Keizer voor de Ëngelfche vrydom in zijne Heerfchappyen zqu
^^Lleiitoeftaiin^; 'maai-xJé'KêizérftcïdeTdör:' datwanneer haar Moe-
der 'kwaW' te fteiVèri, zy dczehaarDochterortdèr zijnbefchermih-

gebad^éltelc, dewelke hy haar had toegeftaan, en moeft derhalvea

zorg« voor' haar dragen.' Zeekerlijk den Keizer was zoo hoogopge-i

voert dbör zijn geluk , dat hy geen tégenfpreek'en verdragen konde,.
^

/Maar <kn Raad zijnde nu te riieer tegens haar onvernoegt, ter

oorzaak van haar voprnemen om over Zee te vluchten , en nu min-
der ontzag voorden Keizer dragende, zedert zy de Vrede met den
fConink van Vrankrijk gemaakt hadden, bcfloot haar nauwer in de

kaart te^zien. En bevindende dat Dr. Mallet en Barklay, haar Ca-
^llaneri , de Mifle in eenige van haar Huizen hadden gedaan , zelfs

Xi'anneer zy 4aar 'riiét in was
,
gaven zy ordre om tegens dezelve te

procederen. Over welke zaak zy in December van het Voorleden

Jaar aan den Raad fchreéf, om die zaak te laten fteeken. Uit hareri

'brief kan gemerkt worden, dat Dr. Mallet gewoon was zomwijleri

inzijnbediénmg'tézijn, alwaar hy zeekerlijk niet anderszijn dienft

-konde doen , als volgens het voorfchrift van de wetten , zoo dat het

^hijnt dathy nretaltenanwyan gewifle/ware',

Dè Raad liet haar een lange antwoord toekomen, dewelke zijnde
'' Oo a iia
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lyji. in eenKerkmans (bjl gefchreven , of doorKranmer, ofdóorELid-

De Raad l^Y fchijntgcdaan te zijn,, , In deze brief verklaren zy ten vollen, dö
fchryfc aan 'zaakde beloften aangaande. Daarop toondenzy , hoeuitdrukkigde

wet was,, van dewelke zy niemand konden difpenzeeren of verfchoo-^

nen. Vorders op wat een flechten grond , haar Geloove^ zoozy
dat noemde, gebouwt was. Zy vraagden haar watbelafting in de

Schrifturc te vinden ware, dat men de gebeden zou doen in een on-
bekende taal, datter beelden in de Kerken moeften iijn; of dat het

Sacrament 2.0U werden opgeofïert voor den dooden.Zy zeiden haar,

dat in allegefchillen omtrent den Godsdienft, St. Auguftinus, en de

andere oude Leeraren , geduriglijk zicli op de,Schriftuur beroepen

hebben j. en indien zy maar haar oogen op dezelve begeerde teflaan,

zoude zy wel haaft de dwalinge van de oude bygeloovighcfd gewaar

werden , die opgehouden wierden door valfche mirakelen, en lo-

genachtige gefchiedcnifTen , en niet door de Schriftuur , of eenig goed
gezach, Zy drukten zich uit in termen van groote onderdanigheid;

piaar zeiden echter, dat hen de uitvoeringe van des Koninks wetten

aanbevoolen was, in dewelke zy zonder aanzien vanperzoonen moc-
ften gaan. Zy dan verzochten haar, indien de Kapellanen in haar

Huis waren > dat zy dezelve den Shcrif van Eflex wilde toezenden.

Maar het fchijnt, dezehielden zich uit den weg, en zoo bleef deze

zaak fleeken tot den aanvang van May van dit Jaar toe , dat Mallet

gevonden , in den Tour gezet , en van zijn misdaad- overtuigt i»

geworden. Over deze zaak gingen verfcheidcne brieven, tuffchen

naar enden Raadover en weder; zy begeerende hem weder in vry-

heid geflelt te hebben, en de Raad daarentegen zulks uitdrukkelijk

weigerende te doen-

In July ontbood de Raad Rochcftcr , Inglefield en "Walrave, drie

van haar opperfteBeampten, den welken zy ordre gaven , om des

Koninks believen aan haar bekent te maken; dat namentlijk zy het

nieuwe Dienftboek in haar Huisgezin zou hebben aan te nemen, ook
dezelve hü aan haar Capellanen en al haar Dienaars te geven , en met
een antwoord weder te komen. Deze kwamen in Auguftus terug-
ge, en zeiden, datzyzecronpafTelijkwas, en deze boodfchap zeer

fmartelijk ontfangen hadde. Zy zeide datze den Konink in alles wil-

de gehoorzamen, behalven in deze dewelke haarconfcientie enge-
wiffe aangingen ; maar zy hadde hen belalt, geen van hunbood-

iodcnaan''fchappenaande reft van haar gezinde te doen , inhetwelke, zijnde

«icfl. ?y haar dienaars, zy haar niet hadden konnen. pngehoorzaam zijn

,

-

.

yoor*
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'PÖornamcntlijk daar zy oordeelden dat het haar gezondheid krenken iff ?>

mocht. Hier over wierden zy na den Tour gezonden.

Daarna wierden de Heer Gancelier, Sir Antony \>C^ingfieId, en
Sir Willem Peter aan haar gezonden, meteen brict vanden Konink,
en ordcre van den Raad, wegens hetgeene zy haar en haar Dienaars
hadden ie belaften, Zy kwamen aan haar Huis van Copthal in Eflex.

De Lord Cancellier gaf haar des Koninks Brief, den welken zy op
haar knien ontling , zeggende , zy was die eerbiedigheid aan des Ko-
ninks hand verfchuldigt, maar niet aan den inhoud van den Brief

,

dewelke zy wel wift van den Raad voort te komen j en wanneer zy
denzelven las, zeide zy : jib ! Mcejier Cecil heeft hier veel moeite

medegenomen
j (deze was toen Secretaris van Staat in Dr. "Wottons

plaats.) Daar op zich keerende na de Heeren Raden, en hen bidden-

de hun boodfchap aan haar af te leggen , maar dat zy doch wilden

Jtortzijn, dewijl zy niet wel te pafte w-are, en haar ook een korte ant-

woord wilde laten toekomen j hebbende haar meeninge aan den Ko-
nink met haar eigene hand gefchreven. De Heer CancelHer zeide

haar, dat degantfcbe Raad eenftemmigverftond, datzy niet langer

Konde geleden werden
, private en byzondere Mifte.,. of een byzon-

dereGodsdienft, van die dewelke door de wetten vaftgeftelt was, te

hebben en op te houden j en ving aan de namen te lezen van deze die

van datoordeel waren j. maar zy verzocht hen ,. die moeiten te fpa-

ren-, nademaalzy wel wift: datzy alle van een flag waren. Daar op zei»

den zyhaar, datzy ordcre hadden, omhaar Capellanen te btlaften-

.geen anderen dienft te gebruiken, en haar dienaars bygcen andere

\egenwoordig. te zijn , als die dewelke door de wetten was vaftgeftelt^

J^y antwoorde; zyware dcsKoninks gehoorzaamfte Onderdaan en-

Zuftier , en wilde hem gehoorzamen in alles, behalven het geene,

waarin zy door haar gewifle verhindert wierd; zijnde mede gewillig

den dood te lijden, omhemdienftte doen: maar zywildeliever haar

hooft op een blok leggen, als eenige andere wijze van dienft ge- bii??/hïrd-

bruiken , als die dewelke op haars Vaders dood in ftand was geweeft :
utkkig.

alleenlijk dacht haar , dat zy niet waardig ware den dood in zoo goe-

den zaak te lijden. - -
"

"Wanneer de Konink tot jaren zou gekomen zijn , zoo dathy deze

dingen zelf beftellen konde, wilde zy gaarne zijn bcveelen omtrent

denGodsdienft gehoorzamen: want alhoewel hy, goede zoete Ko"

mnk^t (zoodanig waren haar eigene woorden ) meerkennis hadde

daniemand anders van zijn jaren , zoo was hy echter geen bekwaam
O o ^ Rech*-
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' Jf' • Rechter in deze zaak ; want of'er Scheepen in Zee te zenden waren

,

ofeenige zaak , de rcgeeringe aangaande, wastebefluiten, zy zou-

den hem daar niet bekwaam toe oordeelcn, veel minder kohdehy be-

kwaam geacht werden over zaken, de Godsdienft aangaande, tebc-

fluiten. ' Wat haar CapcUaans aanging ; indien zy geen xMifle zongen

,

zy zou ze dan ook niet hooren ; en aangaande haar Dienaren, zy wiÖ:

wel dat zy alle begeerig waren om Mifle te hooren j haar Capella-

nen mochten doen dat zy wilden, het was maar om een wij Is gevan-

genis te doen: maar wat belangt de nieuwe Dicnft, diezouninimcc-

meér in haar Hnis gelezen werden : en indien iemand gedwongen
vvierd dezelve te zeggen ofte lezen, wilde zy niet langer in het Huis

blijven.

Wanneer de Raads-Heeren fpraken van Rochefter , Inglefield én

Walgrave, dewelke hun laft niet ten vollen hadden uitgevocrt, zeide

zy: het warede wijfteberAdinge niet, haar Dienaren te ordonneren,

om haar in haar eigen huis te controlleren , en zy waren des te eerlij-

ker lieden , zulk een zaak niet te doen tegens hun gewiffe. Zy ftond op

de beloften die men den Keizer hadde gedaan, dewelke zyhadde, on-r

der zijneigen hand, die zy beter geloofde als hen alle; zy behoorden

haar beter te handelen , ter liefde van haar Vader , die hen alle meeft van

niets opgeholpen hadde. Maar of al fchoon de Keizer dood ware , of

haar wilde verzoeken hen te gehoorzamen; wilde zy evenwel van zin

niet veranderen , en nu wildezezijn Ambaffadeur te kennen geven, hoe

zy met haar handelden. , .
. . -

Hier op antwoorden zy, metvcrklaringevanhetmisverftand, om-
trent de belofte i daarzy weinig op pafte. Zy zeiden haar dat ly ee^
mede gebracht hadden om haar te dienen, als haar ComptroUelir, óf
Recken Meefter, in de plaats van Rochefter. Zy antwoordc, zy wilde

haar eigen verkiezinge, omtrent haar Dienaren, hebben j en indien zy
haar ieman3"=anders kwamen op te dringen , zoo wilde zy haar huis ver-

laten. Zy was ziek, maar wilde echter al doen wat zy konde, om te

leven , maar indien zy kv/am te fterven , wilde zy protefteren en ver-

klaren, dat zy de oorzaak van haar dood waren i zy gaven haar goede
woorden , maar haar daden v/aren boos.

Hier op trok zy een ring van haar vinger , en op haar knien
, gafden

zelven den Heer Cancelier , om die den Konink als een teeken van haar

gencgentheid te geven, nevens haar ootmoedige gebiedeniffcj endede
groote verklaringe, van haar plichtfchuidigheid aan hem^ maar dit

<.zeide zy) zal hem doch niet gezegc worden. De Raden gingen van

haar



In ENGELAND. I. ÉoeL 19

f

^aarbydc Kapellanen, en leiden hunboodfchap ook aan de zelve af, 15^5^.

• dewelke beloofden te zullen -gehoorzamen. Als toen gave« zy hun
•orders aan de andere Dienaren opde zelfde wijze, en belaftert hem,
indien dezcordersgebrooken wierden , daar bericht van te geven.

Daar op Helden ^y zich om te vertrecken, maar zoo als zy in den
Voor-Hof kwamen, riep hen de Princcs door eenvenfter toe, datze

haar Reken-Mcefter haar zouden toezenden , v/ant nu moft zy zelve de
feekeningevan haar huis opnemen, en nareekenen hoe veel Broden uit

een Schepel meels konden gebakken warden, daarzy noit toe opge-
voed was, en derhalven dat ampt al moede wasj maarindicnze hem
doch inde gevankenis wilden zenden," ik verfoei hem , zeide zy , zoo
hydaar nietblijdelijk, en meteen goedhart naartoe gaat, befluiten-

de : Ik bidde God u toe te zenden , dat gy moogt wel doen in uw Ziel

en Lichaam; want cenigevan uw lieden hebt maar fwakke Lichamen.
Dit is de lubllantie van het rapport en bericht, dat deze Raden op

hun wederkomf} aan het Hof, op den 29 Auguftus hebben gedaan.

Volgens het welke zy nu buiten alle hoop waren, omophaar, of door

3aantading, of door gezag iets te konnen winnen; waar op vorder be-

ffaadflaagt wierd , of het dienftig ware tot verder extremiteiten by haar

^tt komen. Hoe die zaakgedetermineert en beraamt is, vinde ik niet

'duidelijk genoeg: maar het is zcekerdatde Princes Maria de nieuwen

•Dienil nooit heeft willen aannemen, en zoo geloovc ik bleef zy haar

~Priefters te behouden en MüTe tehooren j maar echter zoo heimelijk,

dat daar nooit eenigc oorzaak van klachten uit ontllaan is. Want ik

•Vindegeen verder gewag van deze zaak , als die Ridley daar van gemaakt

iieeft, ter oorzaak- van ben voorval , in het volgende Jaar.
<

' Hy ging om haar op te wachten , zijnde zy alstoen tot Hunlden ; al»

Vaar zy hem in den aanvang bcleefdehjk ontfing, zeggende hem, datze

noch gedachtenis van hem hadde, zedert haar Vaders tijd, en zand ^ywii Rid-

'-hem zoo, om met haar Beampten het middagmaal te houden. Naar S pSi-*"
•hetmiddagmaal zeidehyhaar, hy wasgekomen, nietalleen, om zijn ^en.

plichten aan haar te bewijzen, maar ook om voor haar te prediken , als

iiet haar belieHe, op den naaften Zondag: zyoniftak hier over in haar

aangezicht, en verzocht hem eens of tweemaal, daar op zelfs zijn ant-

'woord te geven. Maar als hyhaai^ verder aandrong, zeidezy,deKerk

"Van de Parochie zou open ftaan voor hem , indien hy genegen was om
te prediken; maar noch zy, noch iemand van de hare, zouden hem
'hooren. Hy zeide daarop, dathy hoopte dat zy niet weigerig zou zijn

Gods Woord te hooien, Zy zeide daar op; dat zy niet wift watzy

Gods
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tSS^' Gods Woord noemden j maar zy was zeeker dat het nu geen Gods

Woord was , het welke zoo by haar Vaders tijden genoemt was geweeft.

Hy antwoorde, Gods Woord was altoos het zelfde t'allen tijden. Zy
antwoorde , dat zy zeeker was , dat hy op gevaar van zijn ooreii , by het

leven van haar Vader, zoo niet zou ^elprooken hebben. En wat hun
- Boeken belanijde, gehjk zyGodt dankte dat zy dezelve nooit gelezen

hadde, alzoo verhoopte zy dezelve nooit te lezen. Zy gebruikte noch

^erfcheidcne andere bittere woorden tegens hem , en vraagde hem vor-

der of hy van den Raad ware? hy antwoorde van neen. Zy vervolgde

daarop, hy mocht daar vrel van zijn, gelijkde Raad nu ter tijd gefteld

was, en liet hem zoo gaan , hem bedankende, dat hy gekomen was

,

- om h aar te zien j maar ter wereld niet , om dat hy had aangeboden voor

haiar te prediken.

Sir Thomas Wharton , een van haar beampten , bracht hem tot een

.plaats daar hy hem aanbood te drinken i het welke Ridleydede ; maar

zich bedenkende daar over, zcidehy, hy had kwalijk gedaan te drin-

Jcen in een plaats daar Gods Woord verworpen vierdi want indien hy
zijn plicht wel bedacht hadde, hy zoude op zulk een weigeringe bet

ilofvan zijn voeten afgefchud , tot een betuiginge tegens het Huis , en
terftond vcrtroklcen hebben. Deze woorden , was hy waargenoomen
met een groote toe-cigcninge gefprooken te hebben , en daar mede was
hy heenen gegaan met groote ontroeringe in zijn gedachten. Dit is

het al dat ik van deze Princes Maria kan vinden , gedurende deze regc-

jinge.

Wat de Princes Elizabeth aangaat , zy was altoos opgevoed en gene-

gen omtrent de Reformatie , en Dr. Parker , die haar Moeders Kapel-
laan was geweeft , ontfing in dien tijd een nauwe laft van haar Moeder ,

een weinig tijds voor haar dood wel toe te zien , dat haar Dochter in de
gronden van de ware Godsdienft opgetrocken wierd. Zoo dat geen
twijtel te maken zy , ot zy heeft al de veranderingen, dewelke door

en volgens de wetten, gemaakt zijn, met een bly gemoed onttangen.

Voornemens En dit ishet al aangaande de Godsdienft , het geene binnen dit Jaar

J^y^J'J^"*
is voorgevallen , maar een toeleg wierd nu ter tijd genomen, dewelke

ïvjjk. hoewel niet als naar eenigen lijd uitgebrooken , echter gelooft word veel

lot den val vyn den Hartog van Zomcrzct gedaan heeft. De Grave van
Warwijk begoft nu groote projecten voor zich zclv en te fmeden , voe-
dende gedachten om de Kroon opzijn Huis te brengen. Dé Konink
was nu zeer afkeerig van dePrincefle Maria

i de geheime Raad was nu
ookin zulk een oniuft met üaar geraakt, dat hj^ zich iabeelde^ dat het

geen
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'^eengroote zake zou zijn, haar van de opvolgingen tot de Kroon uit te ^ii^»

il uiten. Daar was maareen reden dewelke tot zulb konde dienen, de

welke was, datzy volgens de Wet, ontwcttigtwas, en dat derhalven

de naaile erven in bloed in haar geen ftand konden grijpen, zullende

het een groote fmet aan de Engelfche Kroon zijnopeen baftaarttever-

,

vallen. Dit was van dezelve kracht tegens de Princes Elizabcth, dewijl

zy ook by vonnis van het Geeftelijk Hof, voor onwettig was verklaart,

het welke ook in het Parlement beveftigt wasgeworden; alzoodat,het

zy de jalouzye over des oudfte Zufters Godsdienft, ot de vrees voor

haar wraak^Écht , hen bewoog om haar van de opvoigingeuit te flui-

ten j het zeïïdc had ook dezelve kracht, die het wettiglijk tegens haar

had, tegens haarZuIter.

Hy danoverleide dat men hen beide moftvoorby gaan, als (laandé

gelijk inde a6le vanopvolginge in des Koninksuiterfte wil, Denaafte

in het Teftament waren de Erfgenamen van de Franfche Koningin , by
Carel Brandon , namentlijk de Hartogin van Suffolk en haar Zufter^

hoewel ik in verfeheidene brieven en fchriften van dien tijd hebbe ge-

zien, dat al die afkomll by Carel Brandon ontwettigt had: nademaal

hy zeekerlijk aan eenen Mortimeer was getrouwt geweeft , eer hy met
de Koningin van Vrankrijk getrouwt was j welke Mortimeer noch lan-

ge na zijn Houwelijk raetide l^oningingeleeft heeft j zoodat al haar

kinderen Badaarden waren: zomn^ige zeggen dat hy byecl:rtfcheidinge

van Mortimeer gefcheiden is geweeft ^ maar zulks blijkt ray niet klaar

-genoeg.

In dit Jaar is de Sweet-zickte, -dewelke ten tyden van de Koningen re Swêct-

Hendrik de.7. en Hendrik de 8. in Engeland geregneerd heeft, weder ^i*'*".

met zulk een geweld opgebrooken , dat veele daar door van der aarde

weggerukt zijn geworden. Diegeene die daar mede bevangen wier-

den ^ ftierven gelijk of zyfliepen, daarze een overgroote begeerte toe

hadden. Maar indienzy het vier en twintig uren konden uitharden,

geraaktenze aan het fweetcn, zoodanig daize al het venijn daar door
kwijt wierden. BinnenLonden zijn in een week tijds over de 800 mcn-
"fchen daar van gefforven.

Het verlpreide zich ook door het Land , en de twee ^oonen van Ca-
-rel Brandon , by zijn laatfle Vrouw , beide Hartogen van Suffolk , ftier-

Ten binnen den tijd van een dag, de een na den ander. Z.00 viel dan diè

"tytul terneder. Hun halve Züfterwas getrouwt aan deHeer Gray,
Marquis van Dorzet ^ zy dan lijnde depudfte Dochter van de Franfche

ÊKouingin, befloot de Graaf van Warwijk zich in dat Huis in tedrin-

lI.De€L P.p ^€n;^
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ï*f5i' g«n, en te maken dat deeervanhet Hartogdom van SufFoIk, aan dcö^

Marquisvan Dorzct, een zacht man, dielicht te handelen was ,
gege-

ven wierd FTy had dry Dochters, deoudftewas Johanna, eenjonk-

vrouM' van zuHce uitftcqkendfe hoedanigheden , als eenige van dien tijd

,

als opgevoed tot geleerdheid^ en zeer geoefent in de H. Schriftuur, en

van zulk een zeldzame gematigtheid van gemoed, datzyeen iederbe-

koorde die haar kende, voornamentlijk den Jongen Konink , by den

welken zy opgevoed was, en die met haar altoos als Broederen Zufter

geleeft hadde.

De Graaf van Warwijk befloot deze aan Gilford zijn^ffden Zoon
te houwelijken, zijndezijn drieouder Zoonen albereeds uirgehouwe-

lijkt, enalzoo te maken dat de Kroon, ingevalle de Konink kwam te

fterven, opzijn huis mocht komen, wegen het welke men oordeeld

dat hy al vry gedachten hadde. Maar vrezende eenig gevaar wegens?

den tytul vart de Princes Elizabeth, had hy een befluit gemaakt oqi-

haar teverzenden. Men fchikte dan een Gezand naar Deenmarken,
om voor haar een Houwelijk met dien Koninks oudfte Zoon uit te

• werken.

Om ook zelfs de Konink een rad voor de oogen te drayen , wierd ook^

een prachtige Ambaflade naar Vrankrijk gezonden, om een Houwe-

Jegfnsecn ^^^^ ^^^^ ^^" Konink , met ElizabetH*, ^B(^chter van den Franfchen
Houwelijk Konink. Naderhand aan Phihppus den II. Konink van Spangienge-

mhiknictde" tfouwt, voor te ftellen. De Marquis van Nofthampton wierd met deze
x»ochter van voorftellinge ateezonden , te zamen met de Order van de KoufiTeband.

Nevens hem gingen de Graven van Worcefter, Rutland enOrmond,
deLordsLifle, Fitzwater, Bray, Albergaveny,, en Evers, metden-
Biffchop van Ely; die het woord hadde te doen. Hen volgden een

menigte van Edellieden, van groote hoedaniglieid en ftaat, maken-
de.te zamen met hun gevolg, een train van omtrent de 5ooperzoonen.

DeKonink van Vrankrijk, toen Hendrik de tweede, ontfingdeor-

dre vanden KoufTeband, met groote eerbiedigheid voorden Konink.

De Biffchop van Ely zeide hem , dat2y gekomen waren, omeennau-
wer verbinteni^tufTchenhunneKrooncn, dooreen Houwelijk tema-
ken, ookom hun onderlinge verbond, in eenige byzondcrheden noch
vafter te ftellen. Op het welke de Kardinaal van Lotharingen tot ant-

woord gaf, volgens zijn maniere vanfpreeken, zijnde altoos ydel en
vol van pronkery. Een Commilïie wierd gegeven aan dien Gardinaal

,

den Conneftabcl, den, Hartog van Guize, ea andere, om over deze

zaak te handelen.

Dn
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De Engelfchen maakten ecrft hunnen aanvang , welfl-aans wil , met ^f^^
liet verzoeken van de Koningin van Schotland; maar zulks zijnde af-

gcflagen , maaktenze hun voorftellinge wegens de Dochter van Vrank-

rijk , welke aangehouden wierd ; maar zoodanig das geen van beide

partyen zou geboaden zijn , in eer ofgcwifle, tot dat de Princeffe twaalf

jaren oud zou zijn. Maar deze zaak geen cffeól nemende, zal het on-

noodig zijn , daar veel langer op te ftaan , zullende de Lezer het alles

in het Dag-regifter van KoninkEduard konnen vinden.

' De K^nj|k van Vrankrijk zand mede een zeer aanzienlijke AmbaH.
iade naafl^^fand, met deOrdre van St. Michiel aandenKonink,en
«en zeer vriendelijke boodfchap , dat hy geen minder liefde tot hem
droeg , alseen Vader zijn eigen Zoon zou konnen toedragen. Hy bad

den Koning niet te willen gehoor geven aan ecnigc ydelc geruchten,

dewelke eenige kwaadaardige menfchen mochten verwekken , om hun-

ne vriendfchap te breeken. Verzoekende mede, datterzoodanigenrc-

•gulcringe omtrent hun Grenspalen mochten gehouden werde» , dat

alle oorzaken van gefchillen, in alle vriendfchap geweerd en voorge- j
komen mochten werden. Hierop heeft de jonge Konink zelve geant-

woord; (,,) Datby zijn waarde Broeder bedankte voorde tocgezon-'

„ dcneOrdre, ende verzeekeringe van zijngenegentheid: het welke

„hy altoos zoude zoeken te vcrfchuldigen. Aangaande de geruchten,

:,, die waren niet altoos te gelooven, ookniet altijd te verwerpen, zijnde

„ geen minder ydelheid alles te vrezen, als het gevaarlijk ware, nergens

», geen achterdocht van te hebben : en wegens eenige on kiften dewelke
'"'

j, zouden mogen rijzen , zoude hy altoos vaardig ftaan , om dezelve te

„ determineren , eerder door redenen als door geweid , voof zoo verre

.j> als zijn eer het zelve zoude konnen lijden.

- Of deze antwoord voor de hand was tocgeftelt of niet , kan ik niet

,£cggcn. Ik geloove eerder van jaj anderzints zou het wat ongemeens

kijn , voor een van veertien jaren , uit de vuift zoodanigen reden te

voeren.

Maar terwijl al deze dingen zoo gebeurden , wierd 'er een toeleg
^

gemaakt, om den Hertog van Zometzet te vernietigen. Hy had zulk mcnfwccring

een toegang tot den Konink, en zulk een vrydom by den zeiven , dat ^^^^^ ^^^

de Grave van "Warwijk een befluit nam , om zich van hem te ontflaan, zomcifct,

op dathyal zijngantfche werk niet mocht komen te verbrodden. De
Hartog van Zomerzct fcheen ook in April, van dit Jaar, een nieuwe
toelage te hebben opgcftelt, om den Konink weder in zijn m^eht te be-

komen , en handelde met den Lord Strange , die zeer in zijn^unft wae.

Pp 2 hens
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ï5f ï' hem te bewegen om zijn Dochter Johanna te trouwen , en om hem •

van alles wat'crby den Koning ommeging, te berichten. Maar (ie

Graaf van VVarwijk ^ om zich zeiven, en al zijn vrienden, in hooger

ftand te ftellen , bevorderde een groote aanftellinge van nieuwe eer-

tijtels. Gray wierd Hartog van Suffolk gemaakt, en hy zelve wierd

Hartog van Northumberland j want Hendrik Piercy , de laatile Har-
tog van Northumberland , ftervendc zonder kinderen , zoo waren zijn

naafte erfgenamen dezoonen van Thomas Piercy , die in de voorgaanr

de Regeeringe onder fchuld hadde geftaan wegens de laaj^^gedcrfpan-

nigheid in Jorkfhire ; Paulet, toen Lord Thefaurief^|pi|^ave van

"Wiltfhire, wierd gemaakt Marquis van VVinchefter ; en Sir Willem
Herbert , die de Zufter van den Marquis vanNorthampton had ge
trouwt, wierd Graye van Pembrok gemaakt. De Lord Ruffelwasalin

het voorgaande Jaar Grave van Bedford gemaakt geweeft, 200 als hy
van het fluiten van de Vrede met Vrankrijk , was wedergekeert. Sir

Thomas Darcy wierd ook toen Lord Darcy gemaakt.

Maar de nieuwe Hartog van Northumberland, konde nu nietlan.-

g^r zulk een Mede-vryer in zijn grootheid verdragen , als hem de Har-?

tog vanZomerzet was>. zijnde die de eenige perzoon , die hy dacht,

.

dat hemdenKonink uit zijn handen zoukonnen halen.. Zoo dan op^
den 1 7. van 06lober , wierd de Hartog gevangen , en na óen

Towr gezonden , en nevens hem de Lord Gray ; Sir Ralph Vane , die

het over de Rivier ontkomen was , maar tot Lambeth weder vaft ge-

kregen wierd , zoo als hy zich onder het ftrooi in een Stal verborgea

hadde. Sir Thomas Palmer., en Sir Thomas Arundel , wierden ook.

gevangen , doch zoo ten eerftenniet na denTowj gezonden, maar •

in hun kamers opgefloten. Eenige van zijn volgers, Hamond, Nur
digate, en twee van deSeymours, wierden naar de gevangenis gezon-

den. Op den dag daar aan wierd de Hartogin van Zomerfet mede
naarden Tour gezonden , bencffenseencn Cranecn zijn Vrouw, die

veel omtrent haar waren geweeft, en twee vanhaar Kameniercn. Na
deze wierden Sir Thomas Holcroft, Sir Miles P^rtridge, Sir Michael

Stanhqp, Wingfield, Bannifter en Vaughan, alle mede gevangen ger

zet. De bcfchuldiginge tegens den Hartog was, dathy een partye ge-

maakt had , om hem zelfweder Protector te doen verklaren , in het naa-

fte Parlement, het welke de Grave vanRutland pozitivelijk beveftig-

dc. De Hartog antwoorde hier op, dat zulks miflchien wel waar kon-
de zijn ; maar , hoewel zulks zijn vyanden wel tegens hem zou konnen
ontfteekqp , zoo wa? dat ephter geen mifdaacl. Maar Sir Thomas Pair

mer^..
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mer, hoewel met hem als een medelander gevangen, was diegeene i^S^
die hem vernietigde. Deze was al voorheen hy denKonink gebracht

geweeft, den welken hygezegthadde, dat op den iaatftenSt. Joris d;ig,

de Hartog vrezende, datter eenig kwaad tegens hem gebrouwen wierd,

voorgenomen had , het volk op de been te brengen , indiende Ridder

Herbert hem niet verzeekert hadde , dat hem geen leed gefchiedcn

zou. Dat onlangs hy voor hadde gehad j den Hartog van Northum-
berland, den Marquis van Northampton, endenGravevanPembrok
by den Lord Paget ter middagmaal genodigt , of onderwegen aan te

vallen , ofH^r maaltijd te doen vermoorden. Dat Sir Ralph Vane rwec

duilênd mannen gereed hadde. Dat Sir Thomas Arundel den Tour
verzeekert hadde, en dat al de Gendarmory, of luiden van wapenen
gedood zouden werden. De Hartog van Zomerzet, hoorende dat

Palraer by denKonink was geweefl:, wilde het hem opftryen j maarhy
loochende alles. Hy zand ook om den Secretaris Cecil, en zeide hem

,

dat hy vermoede datter eenig kwaad voornemen tegens hem in train

wasj waar op de Secretaris antwoorde, indien hy niet Ichuldig ware,

mocht hy op zijn onnozelheid betrouwen ; maar indien ja , had hy niet

anders te zeggen , als hem tebeklagen.

Al deze dingen wierdenden Konink gezegt met zulke omllandig- DeKonink:

heden, dathy overtuigd wierd dezelve te geloven, en de oprechtig- [„lenolnel^,

hcid van zijn getuigenifle , verwekte in hem een groote afkeer van zijn

Oom; wanneer hy hem als een t'zamenzwcerder, tegens het leven

van de andere Raden , aanzag , en bedoot daaromme hem aan het Regt
averte laten. P^lnier voorde tweedemaalondervraagt zijnde, zeidc

dat Sir Ralph Vane 2000 mannen zou bygebracht hebben, dewelke

met desHartogen van Zomerzets 100 Paarden, op een-Monfter-dag

de luiden van Wapenen zouden hebben aangetaft. Het welke gedaan

zijnde, had de Hartog beflooten door de Stad heen te ryden, en te roe-

pen vryheid , vryheid ; en indiea zijn onderneminge niet wilde geluk-

ken , naar het Eiland van Wichtof naar Pool te vluchten. Crane bc-

veftigde al dat Palmer hadde gezegt, voegende daar noch byj dat do

Graaf van Arundel kennifle van de t'zameniweering hadde, . en dat al-

les zou uitgevoert hebben gewecft , maar dat de gewichtigheid van d&n

aanflag, uitftel veroorzaakt bad , komende daar nu en dan verfcheiden-^

heid van goedvinden en raad by. En dat de Hartog , ondereen voor-,

geven dat hy ziek ware, in het heimelijk na Londen was gegaan, om.

te onderzoeken watvriendenhy daar hadde temaken,

Hamond zijnde ondervraagt, beleed niet met allen, ^Is dat de&
Pp 3, Har-
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ri^S^* Hartogen Kamer tot Grcenwich , by nacht door een menigte van ge-

wapende mannen w^is bewaart geweeft. Op deze blijken, wierden

beidedeGraaf van Arundel, enden.Lord Paget naar den Towr gezon-

den. De Grave had een van de voornaarafte geweeft, die het met den

Grave van "^''arwijk hadden gehouden, om den Protcéèorter neder te

werpen, maar zijnde 200 hem dacht, kwalijk van hem beloond; was

nuzijnvyand geworden. Zoo was dan dit gedeelte van de Informatie

zeer geloofwaardig.

Hy word ter Deze zaak bleefzoo fteeken , tot aan den ccrften December , wan-

°ebildu.''
"^^^ ^^ Hartog tot zijn onderzoek wierd voortgebraclflralwaar de

MarquisvanWinchefter, Lord Steward, oi: Stedehouder gefteld was.

De Pairs die hem oordeelden, waren zeven en twintig in 't getal. De
Hartogen van Suffolk, en Northumberland, de Marquis van Nort-

hampton , de Graven van Derby, Bedford, Hantington", Rutland
,

Bath, Suflfex, Worcefter, Pembrokc, en de Burggrave van Here-

ford, de Lords en Heeren Abergaveny , Audley, Wharton , Evers,

Latimer, Boroti^, Couch , Stafford , "Wenthworth, Darcy, Stur-

ton, Windzor, Cromwel, Cobham, enBray.

Demisdaden hemtelaftegelegt warenin verfcheidenc indi6lmcntcn

en aanklachtenbeworpen ,
gelijk de Konink in zijn Dag-Regifter aan-

merkt , maar de Record ot aaoteikeningen daar van gedaan en gehou-

den , melden maar van dry Indiftracnten , of Artykelen , dat is on-

zeeker. Als dat hy een voornemen hadde gehad, van des Koninks

Perzoon zich te verzeekeren , en zoo al de zaken alleen te beftieren ; en

dat hy met noch honderd andere van meening ware geweeft , den Gra-

ve van Warwijk, naderhand Hartog van Northumberland, te van-

gen. Ook voorgenomen beroerten binnen de Stad Londen te ver-

wekken.

Nu volgens de A(5te in het laatfteParlement gepaftcert, indien 11.

perzooncn zich te zamen hebben vervoegt , om cenig Raads-Heer van

den geheimen Raad te dooden , en zy , op openbare Proclamatie , zich

niet verftroyen en van een begeven , zulks zal voor verradery gehouden

werden: of indien zulke twaalf perzoonen door eenige kwaadaardige

Konftenary, tezamen gebracht, om eenige moedwil te pleegen, en

zijnde des gelaft , zich niet van een Icheidcn, zulks is oproer en we-
derfpannighcid , zonder Beneficie van Gecftelij kheid ofHeiligdom.

Het (cheen een zeer vreemde zaak, dat die drie Pairs, Northumber-
land, NorthamptonenPembrok, die zijn beledeneengeflagenevyan-

den waren, en daar hj in zijn aanklacht wierd befchuldigt, tegens de

eerfte
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éerftete hebben geconipireert, die voornamentlijkzijn partye zijnde, 'Jf'

als zijn Rechters zouden zitren , want hoewel volgens de wetten, op

geen Pair, in Recht- zake geen Exceptie kan werden gemaakt, echter de

wetder volkeren die boven alle andere wetten is, ftelt vaft dat niemand

een Rechter kan zijn in zijn eigen zaak : en het geen ook zeer ongebrui-

kelijk was, deHecr Canceliier, hoewel toen een Pair zijnde, wierd uit

het getal der Rechters geflooten. Maar het (laat te geloven, dat de ver-

zoening tufïchen hem en den Hartog van Zomerzet , vermoedelijk wa-

re , en veroorzaakt hadde , dat hy onder het getal der Rechters niet ge-

ftelt was gopyorden. De Hartog van Zomerzet zijnde , naar het fcheen,

weinig in de Rechten ervaren , eifchte niet dat de Raad pleiten, of

hem in poin6l van Rechten byftaanzou; maar antwoorde alleenlijk op
de zaken defa^lo. Hyzeidevooraf, dat hy begeerde, dat niet cenig

voordeel tegens hem genomen wierd over eenig ydel , of vergramc

woord, dat hy zou mogen gefprooken hebben, of hem t'eeniger tijd

mocht ontvallen zijn. Hy verklaarde , dat hy nooit had in den zin

gehad dcNoordcrgedee'ten opte ruyen; maar dat hy alleenlijk op ee-

nig bericht , aan Sir Willem Herbert gezonden hadde, om zijn Vriend

tézijn : dat hy nooit beflooten hadde de Hartog van Northumberland

,

of eenig ander perzoon , te dooden ; maaralleen daar van gefprooken

Ij^ , zonder echter de meening en intentiegehad tehebben, om het

zeive tedoen: dat aangaande het verftrooyen van de Gendarm ory, of

Wapen marifchap, het een belachelijke zaak ware te denken, dat hy met
een hand voJ volks, zulk een troup van negen honderd mannen zou
konnen verftrooyen en vernielen j het welke, indien het hem al gelukt

Ware » hem cehtcr niet helpen konde : dat hy nooit had voor gehad ee-

nige beroerte binnen Lonnen te verwekken; maar dieStad altoos had

aangezien , als een plaats, daar hy het alderveiligfteWas. Dat volk tor

Greenwich by hem gehad tehebben , in geen kwaad voornemen be-

ftond, nademaal daar hy wel eenig kwaad met het zelfde had konnen

(doen, hy het echter niet gedaan hadde,' maar dat hy op zijn aantallen,

zich gewillig had gevangen gegeven, zonder eenigcn tegenftand te

doen. Hy bracht ook verfchcidene dingen tegens de getuigen voort

,

en verzocht dat de zelve gecontronteert mochten werden. In het by-

Zonder zeidehy veel tegens Sir Thomas Palmer, de voornaamfte ge-

tüigei maar de getHuigen kwamen niet te voorfchijn, alleenlijk wierden

lïunExaminaiien en ondervragingen gelezen. Hier op pleite des Ko-
ninks Raad tegens hem , dat volk te lichten , en alzoo Oorlog op te wek-

ken , zeekerlijk verrader^ was j. alzoo was het ook , volk te vergaderen-

OÏÏJ;'
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ti.j^ï. om geheime Raden te vermoorden; dat volk by zich te hebben, om
aantaftinge te verhinderen , wasFeloni en wederfpannigheid, gelijk

mede de Hecren aan te taften , ofhaar doodtebefluiten.

Ot hy nu eenigeverweeringe in rechte daartcgcns gedaan heeft öf

niet, is my niet genoeg gebleeken: want de materiele verweeringe, -

word in aldeaantcekeningen niet vermeld. Beftaande dezelve alleen-

lijk daarin, dat deze Conlpiraticn^n Verzamelingen van desKoninks

Onderdanen , verraderlijke en wcderfpannelijke ftukken waren j na dat

zy gelaft waren te vertrekken, en gehoorzaamheid geweigerd hadden,

en in aldegantlchezaak, is niet zoo veel als bygebracht,,zelfs niet in

^e aanklacht en Indiótment , dat zulks gefcbied is ; en zeekerlijk was het

niet gcfchied : want indien hem zoodanigcn Proclamatie ot bevel had

toegezonden geweeft , hetiszeergelooflijk, hy zoude hebben gehoor-

zaamt, of zich naar Londen, of ergens in het Land begeven hebben^,

en onderzocht wat hy met geweld zou hebben konnen tewege bren-

gen. Maar het Gebod te hebben geweigerd, en zoo te geraken bin-

nen fchuld van verraad , en echter uit zijn huis niet te gaan, zijn geen

dingen die te zamen hangen.

Wanneer de Pairs vertrocken, fcheen het genoegzaam , dat del)e-

wijzen aangaande zijn defleinenvan de Noorder-gedeelte op de been te

brengen, ot de Stad over einde te helpen, of- de Wapenmanfchap te

dooden, hen geen genoegzame voldoening gaf. "Want al deze zou-J

den verraderlijke misdaden geweeft zijn, zonder tegenlpreèken. Zoo
vhielden zy zich dan alleenig aan het ftuk , van toeleg gemaakt te hebben

,

om den Hartog van Northumberland te vangen. Indien hy , met twaalf

mannen by hem had beflooten het zelve te doen, en zelfjnaar afgc-

gane Proclamatie daar inne volhard , het zoude zeekerlijk Felony en we-"

derfpannigheid geweeft zijn. Maar zulks niet zijnde ingebracht,

fchijnt het ook wel dateer geen Proclamatie gemaakt is. De Hartog
van SufFolk was van gevoelen, dat geen Contentieoftwiftingetuflchen

byzonderc Onderdanen , op eeniger maniere verradery konde geacht

werden. De Hartog van Northumberland zeide, hy zoude nimmer
toeftaan dat eenigezaak tegenshem byzonderlijk ondernomen , verra-

"wordoiit- dcry zou geacht werden. Na cengroote vcrfchcidcntheid van gevoe-

vcmdlr7 ^^"^ ' hebbenze hem alle van verradery ontflagen , maar het grooter
>inaarvaft getal vand hem fchuldig aan Felony. Wanneer zy weder beicheid in

fan Felony. brachten, van niet fchuldig aan verradery, al het volk, dat zich veel

aan zijn behoudenis liet gelegen zijn , maakte een groot gefchreeuw van

Jblijdfchapj zoo luide £n zoo lang , dat men het zelve tot Charing
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j

^Crofs kondc hoorerl. Maar deze vreugde duurde niet lang, wanneer 1551;
zy hoorde dat hy wegens Pelony of wederfpannigheid veroordeeld was

,

waarop aanftonds het vonnis gevolgt is, dat hy als een wederfpannige

ter dood veroordeeld was.

De Hartog hadde zich zeiven , gedurende de gantfche tijd van
het onderzoek , met een grootegcmatigtheid gedragen j en hoewel

desKonings Raad in hun gewoone wijze van Pleidooycn zich zelven

zeer bitter tegens hem gedragen hadde, miflfchien om daar door een

grooter plasdank by den Hartog van Northumberland te behalen ,

echter hy floeg nooit acht op deze hevigheden , of liet zich daar wei-

nig aan gelegen zijn.

Wanneer het Vonnis gevelt was, dankte hy de Hcercn voor hun
gunft , en verzocht vergiffenis van den Hartog van Northumber-
land j'^^Northamptón en Penbrokc, voor zijn kwade voornemens te-

gens hen, en begoft behoudenis van zijn leven te verzoeken, en voor
zijn Vrouw en Kinderen tefpreeken. Hier op wierd hy weder te rug-

ge na den Tour gebracht.

Of nu dit verzoeken van vergifiFenis van de Heeren , in zkh^rélvén

een volkomene belijdenis hadde van de mifdaad, dewelkehem telaft

wierd'gelegt , of dat het alleenlijk een Compliment aan hen gedaan

,

ware, op datze zijn pardon, dat hy verhoopte, niet zouden verhin-

deren, zulks-ifaattebercdenkavelen. Hy beleed dat hyhadgefpro»
ken Van hentedooden; en dit maakte hem reden genoeg, om ver-

gifl^enis van hen te verzoeken , zoo dat hetgeenzins noodwendiglijk

een belijdenis van mifdaad in zich begreep. Het gantfche volk dacht,

dat zijnde ontlaftvah vcrradefy , en geen wedcrfpannelijke actiën en
dadelijkheden door hem bedreven zijnde ; maar alleenlijk de intentie

daar van; en dat alleenlijk het vangen van een Pair, bewezen zijn-

de, het billijk zou hebben gewecft, een Heer, den Koninkzoona
in bloede beftaande, van de dood tebevryen.

'

* Maar omdenKonink noch meerder in te nemen, wierd hem cca
^efchiedenis aangebracht, dewelke ook door hem in zijnDag-regi-»

jfter gcf^elt is , namentlijk dat de Hartog, komende in den Tour, had-

de bekent, dat hyeenenBairtuile hadde gebuurt, om de Heeren te

(fótjden.^ en dat Éartuiledat zelfs bekende, eri Hammond kenniflc

daar varf hadde. Maar of dit was bedacht om' dénKönirik van hem
gantfch te vervreemden , of zulks in der daad waarachtig ware , kan

ik nietverzeekcren: maar fchoon genomen hèt was waar, zoo was

hetFilony inBartuilè, indien hy een Dienaar van den Koninkzy ge-

il. Deel, Qq weeft ^
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jck i. wccfl: , maar niet in den Hartog die een Pair was. Echter dit gai bui-

ten allen twijffel den Konink zeer ergerlijke gedachten van zijn Oom,
endeedehemtclichter totzijn Executie verftaan : nademaal zoo veel

t'zamcnfweeringen dingen zijn van zulk ccnBarbarifcheenonmen-

fchelijke wreedheid, dat men hem naauwelijks te fwaar zou konnen
ftraffcn : maar het is zeeker datter geen blijk met allen was van ecnig

dcflein, om den Hartog van Northumberland om te brengen , anders,

diftmcni en "^oudc de aanklacht tekens hem niet aangelcgt zijn , alleen wegens een

,

Kokcs Fol. voornemen om hem aan te taftenen vaft te zctten,gelijkdic was,zijnde,

de t'zamenfweering van hem te dooden , niet zo veel als aangeroerd,

'

indczelvej maar dit was kwaadwilliglijk van hen verfpreid, omdc
wereld, en voornamentlijk den Konink, in te nemen, tegcns hem.

Ook de Konink in zijnen brief aan Bcrnaby Fitz-Patrik, die zijn

gunfticling fcheente zullen zijn, en alstoen naar Vrankrijk, om taal

^n zeden te Icercn, gezonden was , heeft gcfchreven, dat de Hartog
fcheen de Fclony te hebben bekent , en dat hy na de uitfpraak van
het Vonnis die bekent hadde, hoewel hy voorheen, krachtclijk,het

flrijdige gefworen hadde. U it het welke blijkclijk genoeg is , dat de

Konink genoeg van zijn fchuld verzeekert was. Sir Michael Stanhop,.
q

SirThomas Arundel,Sir Ralph Vane , en Sir Miles Patridge, wier-

den daar na ter onderzoek geftelt. De eerfte en laatfte wierden wei-

nig beklaagt: want gelijk als alle Grooten gemeenlijk volk ontrent

hen hebben, dat hunne grootheid gebruikt, alleenlijk tot hun ei--

gen einde en voordeel, zonder ophunMeefterseer of ware belang

acht te flaan, zoo waren zy de lieden, dewelke het kwaad, dat de

Hartog van Zomerzet hadde begaan , voornamentlijk geweeten,
wierde. Maar Sir Thomas Arundel verdiende groote medelijden, en
had veel in zijn ondervraging , die van zeven uuren des morgens j

tot den middag toe duurde. Toen ging de Jury, of het Eedfchap
tcrzyden , en konden zich onderlinge niet verftaan omtrent hun
verdi6l of verklaringe , tot des anderen daags 's morgens , wjnneer
deze , dewelke hem niet fchuldig erkenden , echter om hun eigen

leven te behouden , zich lieten overbrengen tot de fierheid van deze,

die bcflooten hadden hem fchuldig te verklaren. Sir Ralph Vane
wierd de mecfte van allen beklaagt j hy hadde zeer groote dienften

in den oorlog gedaan , en wierd geacht een van de braaffte Edellie-

den van Engeland te zijn.

Hy bepleite voor zich zei ven, dathy, gedurende de Oorlogen,
2ajn Vaderland merkelijke dicnflien hadde gedaan i maar in tijden vaa

Vrede
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Vrede waren bloodaarts en dappere mannen in evenveel aciitinge. 'ïfi'

Hy verfmade eenige ootmoedighcid voor zijn leven te toonen-

Maar deze grootheid van gemoed, bevorderde iijn verwijzing zcc-

kcrlijk: en om hem inde wijze van zijn dood noch meerder fchande

toe te brengen , wierd hy en Patridge gehangen , daar de twee andere

onthalfl; wierden.

De Hartog van Zomerzet gebruikte vaft middelen om den Konink
beter informatie te geven , en tot hem genegender temaken, heb- '

bendeden Cancelier gewonnen omzijn Vriend tezijn^ diehemdcr-
Iialven bericht toezand, of iets, het geenc door den Raad tegens

hem beflo^en was ; en zijnde wat haaftig, fchreef alleenlijk, op het

opfchrift Wn den Brief, Aan den Hartog^ en bclafte een van zijn

Dienaars den zelven naar den Tour te brengen, zonder hem byzon-

lijk aan den Hartog van Zomerzet te wijzen. Maar de Dienaar we-
tende de gemeenzaamheid , dewelke was tufTchen zijn Meefter en

den Hartog van Norfolk, die noch in den Tour was j en wetende van

geen gemeenfchap , tuflchen hem enden anderen Hartog, bracht

de Brief aan den Hartog van Norfolk. "Wanneer de Heer Cancelier

deze raifflag gewaar wierd , dacht hy wel , dat de Hartog van Nor-
folk, om den Hartog vanNorthumberland aan zich te verbinden,

hem gewiflelijk ontdekken zou. Hydan begaf zich inallerhaaftna

den Konink , en verzocht van zijn ampt ontflagen te mogen wer-

den , en kwam daar mede de kwaadaardigheid van zijn vyanden te

voören. Hierop wierd hy ziek; of immers hygeliet zich zoodanig,

om daardoor temeer medelijden tegens hem te verwekken; of wel

de fchrik die hy hadde ontfangen , maakte hem zoodanig in der daad.

Het Zegel dan wierd hemafgehaalt door den Marquis van Win- ^l^^^l
chefler , den Hartog van Northumberland , en den Lord Darcy , op Rich ontno-

den 2 1. December, engeftelt in handen van den BifTchop van Ely,
™^"'

die Zcgelbewaardcr , tot wederzeggens toe
,
gemaakt wierd ; en wan-

neer de zittinge van het Parlement aanging, wierd hy Cancelier ge- ^^ aan den
maakt. Maar dit wierd zeer befprookcn: wanneer de Reformatie BiCTchop raa

cerft in Engeland gepredikt wierd, Tindal, Barns, enLatimer , na- ^ s^S^^^"'

men de gelegencheid , van de groote praal en wclluft van den Kardi-

naal Wolzey , en de wereldlijke bedieningen van de andere BifTchop-

pen en Geeftelijkeperzoonen , om hen tevertoonen als een flag van
luiden, diede'zorge voor de Zielen t'eenemaal ter zyde zettcden,

en de Geeftelijke ftudien en oefFcningen, dewelke de mcnfchen tot

zoodanige bedieningen bekwaam maakten , yerwaarloofden , en zich

Qq X alleen-



fö^ Hifïorie der Reformatie

^S^' alleenlijk genoegden meeden naam van Biflchoppen, en Kerkelijke

perzoonen te dragen, die hen diende tot een dekmantel van hunne

llaat en geldzucht. En dithad een grootvooroordeel, tegensdczc,

die hunne Harders wierden genoenpit, Vierwekt , wanneer zy zagen ,

datzchun harzcnen vulden met zorgen , die ten minftcn tothunbe-

roepingenietbehoorden, indien nietftrijdig waren met de plichten

die van hen verwacht wierden. Als nu dan Goodrik , die een Gere-

formeerd Bifichopwas, Lord Gancelier gemaakt wierd, zeiden hun

tcgenrtanders, dat deze lieden alleenlijkwereldlijke bedieningen > in

handen van Kerklieden te zijn, verwierpen en veroordeelden, zoo

lang hun vyanden die bezaten ; maar haaft van meningmverander-

den , zoo haaft als iemand van hunnen aanhang daar toe kwam gcvor-

dert te werden.

Maar gelijk als Goodrik wierd verheven by belang van bet Paus-

dom, tottegenftellinge van den Hartog van Zomerzet enKranmer,
die zijn vafte Vriend was , zoo bleek het ook wel haaft met den aan-

vang van Koningin Maria's Regeringe, dat hy mecftcrHjk den huik

naar de wind konde hangen; en dat hyzich voegde tot de Reforma-

tie i of, om zich te voegen naarden tijd, of dat hy in zijn gemoed
daar toe gedreven wierd ; doch hy hadde daar dat gevoelen -niet van ,

dat' een BifTchop mocht betamen, zijrideeen van die geene, diebe-

flooten zoo veel daarmede te vorderen als zy konden, echter daar-

om niet te lijden. Zijn handel dan in dezen , is noch een voorgang

,

om het zelve in andere te rechtveerdigen , noch bekwaam om erger-

nis te verwekken in deze, by dewelke hyzich voegde. Chriftus zijn-

de aangefprookcn om een fcheidinge van eenerfieniflè tufichentwee

broederen temaken, zeide: Wie heeft my tot een Rechter of deilder
'

gejtelt? EndeApoftel Paulus fpreekende van de Kerklieden : N/V-

mand die eorlogt inwikkele zich z,eiven met de dingen dez.es levens.

Het welke door den Oudvader Cyprianus verftaan word, als een ge-

durigen regel , tegens alle wereldlijke bedieningen van de Geeftc-

lijkheid.

Daar zijn dry Apoftolifche regelen daartegen; en Cyprianus telt

onder de zonden van zijn tijd, dewelke God verwekt hebben, om
vervolgingen op de Kerk te brengen, ook deze, dat veele Biflchop-

pen, verlatende hunBiffchopdommen, wereldlijke zorgen op zich

genomen hebben. In het welke hy zoo nauw gezet was, dat hem
dacht, hetzijn van Voogt over \*C^ees-kinderen , ware een aftrek-

kingc voor hun Chara<5ter onbetamelijk j zoo dat een Priefter , laten-

de.
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de een ander Voogt over zijn kinderen , om dat volgens het Room- 1 5 5
'

fche recht, iemanddiedaar toe verzocht wierd, genootzaaktwashet

2elve aan te nemen, de naam van die Priefter, dewelke het Tefta-

ment gemaakt hadde, bevoelen wierd, uitgehouden te worden, uit

deLijlt van deze Kerk-lieden , die in tien gelove waren geftorvcn

,

en in de dagelijkfche dienften gedacht wierden.

Samofatenus word aangemerkt, als een van de cerfte uitfteckendc

Kerkelijke Perfoonen , die zich zelven in wcreltlijke zaken hebben in-

gewikkelt, wanneer de Keizers tot de Chriftelijke Goasdienft be-

keert wierden , was het een natuurlijke uitwerkinge van hunbekee-
ringe, de Biflchoppen veel goets te doen; en veel van dezelve ge-

raakten zoo diep inde genegcntheid, tot het Hof en publijke bedie-

ningen , datter regulen tegen hun gaan ten Hove , wierden gemaakt

,

zijnde hen zulks verboden, ten ware zy aldaar geroepen ofontbo-

den wierden; enwerdendehet Regifter, daar van by den Biffchop

van Romen gehouden, zoomocht niemand daar gaan, zonder zijn

tocftand. Hun bemocyinge in wereldlijke zaken , is mede by ver-

ftiheidenc Provinciale Concilien verworpen en afgefchaft, maar am-
pfelder, enmet veel mcerdcrnadruk, by het algemeen Concilie van
Chalcedon. Het is waar , de Biflchoppen hadden hun Gerechts-

hoven, over borgerlijkc gcfchillen ; het welke eerft zijn aanvang

genomen heeft, op den Briefvan den ApoftelPaulus aan den Corin-

then , regens hun gaan terecht voor ongelovige , en voor betondcr-

werpen van hun gefchillen, aan eênige onder hen.

Maar de reden hier van hield op, en wierd krachteloos , wanneer
de Rechters in de Borgerlijke Hoven van Juftitie, nu Chriftenen

waren. Echter wierden deze Biflchoppclijke Rechtbanken opgehou-
den , tot na de tijden van Conftantinus, en hun gezag wierd fomwy-
len uitgebreid , zomwijlen weder ingetrokken; naar gelegentheid

van zaken. De Oud-Vader Auguftinus, en verfcheidene andere

vroome BifTchoppen , wierden ook daar moede van, oordeelende

dathethooren van twift-zaken, gelijk het veel tijds weg nam, ook
alzoo hun hoofden vervulden, met andere gedachten, als eigcntlijk

hen betamelijk waren.

De Biflchoppen van Romen en Alexandrien , nemende hun voor-

deel uit de grootheiden Rijkdom van hun Biflchop-Stoelen ; bego-
ften eerft een wereldlijke mogentheid van de Kerk op te rechten, en
de verwarringe, dewelke in Italië na de vijfde Eeuwc voorviel , gafden

Biflichop van Rome groote gelegentheid tot het zelve, dewelke zy na

0.^3 " ^^^^
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-« ^S'' alle hun vermogen ook zochten uit te breiden en voort te Zetten. De
veranderingen in Spangie , gaven ook een aanwas aan de Spaaniche

Biflchoppen , om hun gezag te meer in borgerlijke zaken te oefenen j ,.

en wanneer Karel dcGroote en zijn Zoon, grooteLanderyen en*

ruime regtfprakc aan vcrfcheidene Bisdommen, Abdyen en Klooftcrs^

begoften te verkenen , kwamen de Biflchoppen en Abten wel haaft

.

in alle openbare Raadfchappen van de meefte Staten en hecrfchap-

pyenvan Europa, hun deel te genieten, tot het welke hun Lande-^

rycn en bezittingen hen recht gaven j voornamentlijk in de affaircn
]

en bedieningen van Staat gebruiktte werden. De onkunde van die

tyden, maaktehier een igcr mate een noodwendigheid af , en Kerke-

-

lijke bedieningen wierden gegeven, aan zulke lieden, die de Staat,

of in AmbaflTaden , ofin de Vorftelijkc Hoven, wel hadden gedient:

zoo dat hetgeen wonder was, dat lieden op zoodanige dienften ge-
vordert , in deze hun vorige wijze van leven bleven volharden.

Aldus wierden de BifTchoppcn voor het meefte gedeelte, alleenlijk

een (lag van menfchen, dewelke in byzondere kleederen gingen, en

op eenige hooge vierdagen eenige weinige dienften uitvoerden j maar
omtrent de Paftoralezorge, en al de andere plichten die op hen lagen j

waren zy in het algemeen zorgc en achteloos j en die ernfthaftigheid ,

dieafzondering van de wereld, die naarftigheid in het Studeren, en om-
trent Chriftelijke oefeninge, voornamentlijk de bezorginge van de

Zielen, dewelke hun bedieningen eigen waren, fcheenen met die wij-

ze van leven gants niet over een te komen , die zoo veel wereldfchebe-

zorginge bracht op diegeene die dezelve naarvolgden.

Het viel ook niet licht, de wereldwijste maken, dat hun Harders

zeer veel naar den Hemel vroegen, wanneer z^zich onbetamelijk in.

de Princen Hoven indrongen , of ftaatzuchtiglijk trachten naarde bc-

ftieringe van zaken van Staat i en men had allezints waargenomen , dat.

Kerkelijke perzoonen, dewelke ampten en bedieningen aan zich trok-

ken , en zich ftelden in een gezag > dat van hun beroep zoo ver afgezon-

derd ware, aan de andere zydc weder even zoo veel van hun achtinge>

die henenhunampt en bedieninge toekwam, kwamen te verliezen.

Maar om in het Vervolg der zaken voort te gaan, alle mooglijke be-

zorginge wierd aangewend, om desKoninks gemoed met alle verma-

kelijke gezichten te onderhouden, gelijk in zijn Dag-regiftcr genoeg-

zaam tezien is; het welke zoo het fchijnt het begeerde en verwachte

effe(^ en uitwerkinge wel tewege bracht, want hy liet zich aan zijns

Ooms behoudenis weinig genoeg gelegen zijn.

Men
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Men zanddaneen orderetothet onthalzen van den Hartog van 2o- 'fff.

merzetopden 2z. Jannary, op welken dag, hy na de plaats van het

gerecht op Touwer-Hill gebracht wicrd- Zijn gantfchc handeling

3aar omtrent was zeer gereguleert , en geenzints van het geen hy ordi-

naarlijk gcweeft ware, veranderd. Hy knielde eerft neder, en dede zijn

Gebed , en fprak daar op deze woorden tot het volk.

„ Waarde geliefde vrienden,ik ben hier gebracht om de dood te lydcn,

„ hoewel ik noit, of by woorden of by werken, den Konink bolcdigt Aanipraak

„ hebbe , en ik altoos zoo getrouw en oprecht tegcns het Koninkrijk ge- ^^" ^^"^"'

„weeft ben, als oit iemand heeft konnen zijn; maar voor zooveel ik merzctaan

„by" rechte ben veroordeeld om te derven, ikerkenne dat ik 200 wel
^i" a^^'^ven.

„ als andere zulks onderworpen ben j derhalvcn om mijn gehoorzaam-

„heid, dewelke ik de wetten Ichuldig ben, te betuigen, ben ik hier

„ gekomen om den dood te ly den , aan de welke ik my gewilliglijk op-

„offere, met hartelijke dankzegginge jegens God, die my dezen rij

J

„ van bekeeringe vergunt heeft, dewelke, door een haaftigen dood

,

„raijn leven van my had konnen weg nemen, zoo dat ik noch hem

j, noch my zelven erkent zou hebben. Daar en boven daar is iets

„ dat ik u in gedachten moet brengen , rakende de Chriftelijke Gods-
j, dienft, dewelke zoo lange als ik in gezag ben gcweeft, ik altoos

„met alle naarftigheid voortgezet hebbe, en bevorderd na mijn ver-

j,raoogen. Ook berouwt my geenzints het geene ik daar omtrent ge-

„daan hebbe, maar verheuge mydaar in j nademaal als nu de Staat

j,van de Chriftelijke Godsdienft, de oude gedaante en ordere van de

j,,eerfteen Primitive Kerk zeer naarkonit, welke zakeikachte alseen

,,
groöte weldaad van God , zoo aan u als aan my gedaan en gegeven

,

„ en vermane u alle zeer hartelijk , dat dit het welke u zeer zuivcrlijk is

„ voortgeftelt , gy met gelijke dankbaarheid ontfangen en omhelzen

5, wil , en het zelve in uw gantfche leven betrachten ; het welke indien

„gy nietdoet, zonder twijfel groóter ongeval en ellende zal volgen.

Wanneer hy tot daar en toegekomen was, wierd'er een ongewoon-
lijk gerucht gehoort , niet anders als ot eenige huizen door boskruit op-

geblazen wierden , het welke zulk een Verbaaftheid in het volk veroor-

zaakte, dat zich veelc wegpakten, zonder te weten waar zy voor vlo-

den; en de verhaaldcr hier van , die op zijn plaats bleef, zegt, dat hem
toen in de gedachten kwam , de verbaaftheid daar de bendein was , die

kwam om onzen Zaligmaker te vangen, vallende op een woord fpree-

kens ruggehngs over te gronde. Ter zelver tijd kwam Sir Antony
Bxouwn naar het Schavot toe ryden , waar uit een ieder verhoopte dac

hy
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a-f'i'i- hy een Pardon had, en een geweldig geroep , van Pardon ^ Pardon^

God zave the Kingh , God beware den Konink, ontftondj werpende

veelê hun hoeden om hoog : uit al het welke de Hartog lichtelijk haddc

af te nemen hoe liefen aangenaam hy by het volk ware j maar zoo haaft

alsdeze onorxlersover waren, maakte hy een teeken metzijnhand tot

het volk, datzcftil wilden zijn; en ging toen aldus voort.

' „ Z-eer waarde beminde vrienden, daar is zulk een zaak hier niette

„docB, als gy y delijk verhoopt en gelooft. Het fchijnt aldus goed te

;,zijnj voor de oogen vanden Almachtigen God, wiens wil en bcvee^

- „len het billijk ennoodig is voor ons te volgen. Daaromme bid ik u

„ allen u geruft te ftcUen, en te vrede te zijn, met mijn dood; dien ik

,j zeer willighjk lyde. En laat ons nu ons te zaraen voegen rbt den Ge-

„ bede tot God, tot behoudenifle van desKoninks Majefte;t, tegens

,j den welken ik tot hierentoe , mijn zelven altoos een getVouW en vol-

„ ftandig Onderdaan getoond hebbe. Ik hebbe altoos zeernaarftig om-
„trent zijn Majefteit in zijn zaken, zoo buiten als binnensLarids, ge-

„ weeft , èn niet minder in het betrachten van de gemeene welftand vati

„ het geheele Koninkrijk; (hierop riep het volk uit: dat zulks alles waar
,jwas.y Aan wiens Majefteit ik een langdurige gezondheid toewen-*

j, fche , nevens alle geluk en voorfpoed. Dkar en boven ik wenfche ai

„zijneRadcn, de gènadeengurft vanGöd toe; op dar zy mogen re-*

,, geren in alle dingen oprechtelfjkmet gerechtigheid, aan den welke

„ ik u alle vermaan , in God den Heére , u zelven gehoorzaam te tCo*

^, nen, gelijk zulk^ Üwfchuldigcn plichtis; onder de ftraffe vanver-

.,, doemenifle, en- te Éamen diéïiin^' vóoi- de béhpudémffé en veiligheid

„ van des Koninks Majeftdt. 'Vorders voor zoo veel ik tot hief en toe

,; met verfeheiderte tnenfchen hebbe te doen gehad, en het een harde

„zaak is, een ieder man te behagen , dcrhalven indien'er iemand is die

„doormy beledigt of verongelijkt zy, diebidde ikzeérootmoediglijk

,)my zulks te willen vergeven; maaraldermeeftGod Almachtig, den

,, welken ik , gedurëhd'e mijn gantFehc leven z waarlijk vertoornrheb-

„be; en al wiezyzi|ii, die my beledigt hebben, die vergeve ik zulk^

van gantlcher harten. Hier op verkocht hy hen wat ftil te wezen , op

dat hun gewoel hen niet mocht ontroeren , zeggende voorts ; Alhoe-

„ wel de geeft gewillig is, zoo is echter het vleefch waggelende en

,', krank , en door uw ftilte zal'ikdes te- gcrufteriijn. Daarenboven

y,ik bidde u , alleniijn getu'igéite zijn; dat ik hltr flnérvé in hér Gc-

„ löve van Jezus Chiniftus, u ^erzickendealle my met üwÖeBedtehel^
,.}'pen, dat ik daarm mach vaft en volllandig blijven, tot den einde toe.

Als
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Alsdan Dr. Cox , die met fiem op het Schavot was ,
gaf hem een pa- '^ J ?'•

pier in zijn hand, het welke een Gebed was, 'tgcenhy voor hem ver-

vaardigt hadde; by lashetop zijn knicn: daaropnamhy zijn affcheid

van al die omtrent hem waren, en ontkleede zichzelven om bekwaam
re zijn voor den Bijl. In al het welke men geen veranderinge in ofaan

hemkonde zienj alleenlijk v/as zijn aangezicht een weinig ftrafter als

ordinaris. Hy zeidegeduriglijk: Heere Jezus y behoud mjf. Totdat
de Scherprechter het hooft van zijn lichaam nam.

Aldus vieldeHartog van Zomerzet; een perzoon van groote deug- ^'in Cha-»

den, uitftekende voor Godvruchtigheid , nederig, en gefpraakzaam

in al zijn grootheid, oprecht en vroom ia alle zijne handelingen. Hy
was een beter Oorlogs als Raadsman, en was ook menigmaal zeer ge-

lukkig in zijn ondernemingen geweefl- ; hy droeg geduriglijk grooten

zorg voor den armen , enden verdrukten: in een woord; had zoo veel

deugden, en zoo weinig gebreeken, als iemand van de groote luiden,

voornamentlijk wanneer zy 200 onverwacht hoog opgevoert werden,

ooit mocht hebben gehad.

Men geloofde in het generaal, dat al deze t'zamenfweering, opde
welke hy veroordeelt is geworden, niet anders dan een gefraeed werk
was : want beide, Palmer enCrane, de twee voornaam fte getuigen,

wierden korts daar aan ontllagen , gelijk ook Bartuile en Hamond, mee
al die geene die over dit genoemde Complot gevangen gezet waren.

De Hartdg vanNorthümberland onderhield naderhand zoo nauw een

vriendfchap met Palmer , dat een ieder geloofde , dat deze van hem was

omgekocht, om hem te verraden. En inderdaad, de getuigen niet

in het Hof tevoorfchijn te brengen , maar alleenlijk de depofitien der

zei ver te vertoonen, en zijn Partyen alsRechters zittende, gaven groo-

te gelegentheid en reden, om de procpduren tegenshem, te veroor-

deelcn. Inhet algemeen wierd gelooft, dat hetalecn looze beftelling

van Palmer was geweeft , die den Hartog een gedurige vreeze voor zijn

leven had aangejaagt , en zoo bewoogen om volk tot zijn eigen behou-

denis by zich te vergaderen : en zijnde daar na nevens hem gevangen,

fcheen uit fchrik en vreeze te bekennen , al het gene hy zelve beftelt

en befteekcn hadde. Dit wierd noch meer bcveftigt door het execute-

ren van de vier voorgemelde, gefchied op den z^. February, die alle

hebben verldaarmooit aancenigdeflein fchuldig geweeft te zijn, noch
tegens den Konink, noch tegcns eenig Heer, om [dien te dooden.

Vane had daar by gevoegt , dat zijn bloed Northumberlands oorkuf-

xen ongemakkelijk zou maken. Het volk in der daad was zeer over deze

II. Deel Rr £xe-
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rSS'^* Executie ontftek, en veele verwdenhun neusdocken in des Hartogen

van Zomerzets bloed , om dat ter gedachtenifle van hem te bewaren.

Een Jonkvrouw , deweïke den Hartog van Norihumberland ont-

moete, wanneer hy door de Stad geleid wierd, in Koningin Marias

tijd, f^v'ayende een van deze bloedige Neusdoeken in haar hand, zcidc

tot hem : Aanmerkt het bloed van dien waardigen Man , die goeden

Oom van dien uitftcekenden Konink, dat door uw fnoodePradtijken

geftort is geworden i dit is het, dat nuoogenlehijnlijk begint wraak

overu tecifchen : hetiszeeker en gewis, dat Northumberland als heb-

bende dit werk alzoo fchelmachtig befteeken , altoos daar na van het

volk gehaat isgeweeft.

Maar aan de andere zijde heeft men wel konnen waarnemen, dat

de Hartog van Norfolk ( die met zijn Zoon den Grave van Surrey ge-

oordeeld wierden , in al bun ellende , door toedoen van den Hartog

van Zomerzet , gevallen te zijn ) hem nu echter overleefde , en hem
2ag vallen door een Confpiratie van zi;n eigene Dienaren , gelijk hem en-

zijn Zoon was , gefchied . Den handel tegens zijn Broeder wierd ook

opgehaalt, voor het welke veele geloofden, dat hem dit oordeel van'

God was overgekomen. Andere befchuldigden hem , dat hy tegratig

ware geweeft , om geheiligde dingen, tot zijn eigen gebruik te bekee-

ren; en om dat een groot gedeelte van zijn Staat was opgcrteltuit de

berovingevan veele Kerken: en eenigc later Schrijvers hebben deze

dingen tot zijn lalt gebracht, dat hy de beneficien van de Geeftelljk-'

heid niet hadde aangezocht, dat hy aldus van God verlaten was, ter

oorzaak van het niet zoeken der zelve ; daar hy de rechten en inkomften

der Kerken, integendeel had a^ngetaflr. Maar in dezen toonden die

hun onkunde,* want volgens de Statuten en inftellingcn, die weder-

fpannigheid, aan dewelke hy fchuldig was, was niet om door de Gcc-
fielijkheid gczuivert te werden.

Deze dewelke zich behaagden , met de voorvallen van hunnen tijd,'

met die van de voorige tijden te vergelijken , vonden verfcheidene din-

gen, om een parabel en overeen komft te maken tuflehen den Hartog
van Zomerzet, en Humphrey, de goede Hartog van Glocefter, ten-

,
tijden van Hendrik de zeide; maar ik zal bier in den Lezer zijneigen

nalpeuringc laten.

De Hartog van Northumberland was nu doen en laten ten Hoof,

aijndc alle de ampten vervult met deze die van zijn Cabale waren. Maar
ik zal dit hier laten, om een algemcene overzicht van de Overzeefchc

zake» van dit Jaar tegcven , hoewel ik hec zelve een weinig te buiten

ben
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;ben gefpat , om de zaken , den val van den Hartog van ZomerZet aan- iTjrr.

gaande, aan een te hechten.

Het beleg van Maagdenburg nam in Duitfland zijn voortgang
; ^aken va

maarhetzelve wicrdflappelijk door Mauritius, die nu andere beradin- Duitfland.

gen hadde , voortgezet. Hy was met den Konink van Vrankrijk over

een gekomen, die te gelijk hem byftaan, en den Oorlog tegens den
Keizer aanvangen zoude, ter zei ver tijd als hyeen begin maken zou.

Jï'crdinandus was ook niet onluftig , om zijns broeders grootheid een wei-

nig bernoeit te zien ; want hy drong hem, niet zonderdreigementen,

zijn waardigheid van Roomfch Konink neder te leggen , denkende zij-

nen Zoon daar in te ftellen. Al de andere Vorften van Duitfland wier-

den ook door hem verdrukt, zoo dac zy bereid waren om een verbin-

tenis, hoedieware, aante vangen, ten einde om dat Jok van hunnen
hals te werpen.

Mauritius zand ook naar Engeland om de gemoederen aldaar te on-

-dcrtaften , of zy zich by hem zouden willen voegen , en vier honderd

•duifend Rijksdaalders cot de onkoften van een Oorlog toeleggen, om
xleProteftantfchc Godsdienft tebehouden^ en de Duitfche Vryheid te

feerftellen. De Gezanten kwamen alleenlijk, bm des Koninks genc-

gentheid te fonderen , zonder gemachtigt te zijn iets te fluiten. Zy wier-

den meteen goede antwoord te rugge gezonden : dat dé Konink zeer

gaarne met hen , die van een zelfden Godsdienft met hem waren, in

verbond wilde treeden j maar hy wenfchte, dat de zaak van den Gods-

^ienfl: uitdrukkelijk mocht werden vaftgeftelt, op dat niet onder voor-

wendinge van dezelve, den Oorlog over andere gefchillen mocht ge-

voert worden. Hy verzocht, en wilde ook, dat zy hun befluit met

de andere Pfincen zouden gemeen maken, en dan andere, metmeer-
der macht voorzien, tot hem over te zenden.

Mauritius zulk een onderftand voor hem vaardig ziende , bcfloot,

beide, des Keizers defleinen te verbreekcn, en door het maken vaneen

nieuw verbond tegens hem , zichzelven by het Rijkteaangcnamerte

maken, endoor de Keurvorftclijkc waardigheid op zijnHuis tebeve-

ftigen. Zoo dan, nadat Maagdenburg een lange belegeringe had uit-

geftaan , heeft hy, gevende eenige heimelijke kennifle van zijn befluit

aan eenige die daar Binnen vertrouwt waren, bewoog hen, zich op

het laatfte van November over te geven , en bmk daar mede zijn Leger

op ; maar zy vielen onder de heerfchappy van verfch'eidene Paapfche

Princen, dewelke hen onder fware fcharcingenftclden. Dit maakte het

ganrfche Rijk vol ontfteltenis ; doch de Keizer zelF, door een noodfchik-

11 T z kclijkc
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I jjTi' kelijUeonbekommertheid, had daar geen beduchten voor, tot dat het

vuur hem zoo naar kwam , dat hy by na aan het uiterfte was , eer hy van

eenig gevaar droomde.

Handel van In dit [aar zijn de verhandelingen van het Concilie van Trentcn zeer

van TicmciT
'^^crkelijk geweeft , de Paus had dezelve aldaar befchreven , en op den

eerften Mey is daar weder vergadering gehouden. Daar was nu ook

een Oorlog ontftaan , tuflchen den Paus en den Konink van Vrankrijk

,

op deze gelegentheid. De Paus zocht op alle manieren Parma in hand-

den te krijgen, maar die Prins vrezende, dat hy het zou zoeken te hou-

den, gelijk de Keizer Piacenza dede, en dat hy alzoo tuflchen twee

Stoelen inde aflchezou zitten, verzocht de Protcdie van' Vrankrijk,

en kreeg een Franfche bezetting tot zijn veiligheid binnen. De Paus

hier over daagt hem tot Rome, en verklaart hem een verrader indien

hy aldaar niet verfchijnr -, en dit wikkelde den Paus in een Oorlog tegens

Vrankrijk.

Ten eerften zend hy een dreigende boodfchap aan dien Konink, dat,

indien hy hem Parma niet weder wilde leveren , hy hem Vrankrijk daar

voor afnemen zou. Hier op dede de Konink zijn proteftatievoor het

Concilie van Trenten, en dreigde een nationaal Concilie in Vrankrijk

te vergaderen. Het Concilie wierdtot aan den lo. September gcad-

journcerten uitgellelr. Ondertuflchen drong de Keizer de Duitfchen

aan om aldaar te verfchijnen. Alzoo hebben Mauritius en de andere

Vorften, vandeAugburfche Belydenis, hunne Godsgeleerden geor-

donneerd, een overleg te maken, van de dingen dewelke zy in het

Concilie voor te ftellen hadden. De Keurvorften van MentzcnTrier
begaven zich naar Trenten ; maar de Konink van Vrankrijk zand den

Abt van Bellozana derwaarts, omeen proteft tedocn, dat ter oorzaak

van den Oorlog, die de Paus aangevangen hadde, hy zijne BifTchop-

pen tot het Concilie niet konde zenden, endathy derhalven de Decre-

ten van het zelve zich niet wilde onderwerpen j (want zy hadden in

Vrankrijk verklaart, dat afwezende Kerken niet gehouden waren , de
befluiten van het Concilie te gehoorzamen i hebbende tot het zelve veel

voorbeelden van de Primitivetydenbygebracht.) Maar men ging ech-

ter tot Trenten met de zaken voort, enbefteldedatdcArtykclen, om-
trent de Euchariftieeerft onderzocht mochten werden; en de Voorzit-

ters recommandeerden de Godsgeleerden, dezelve te handelen na' en
volgens de Schriftuur, Traditien en oude Schrijvers, en onvoordee-

lige Curioliteiten en nauwkeurigheden te (chouwen.

Hier in namen de Italiaanfchc Godsgeleerde geen behagen; want

zeiden
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ieidenzy, zoodanig te argueren en te redenkavelen , was maar een Aólie ^5 5'i«

en wcrkinge van geheugniffe , en een oude en ongenoegzame weg , die

ookaandeLutherianen te groot een voordeel belchaffen zou , die in de

Talen ervaren waren j maar de Schoolgeleerdheid was een Myftifche

en hoogdravende weg, inde welke het lichter ware, zaken afte zetten

en te verbergen. Maar dit gefchiede ter liefde van de Duitfchen, en

op verzoek van den Keizer, wierd de zake, van in beide de Speciën en

gedaanten te Communiceren, te rugge geftelt , tot dat de Duitfche

Theologanten konden gehoort werden. De Duitfchen verzochten

een vrygeleide , niet alleenlijk van den Keizer, maar ook van het Con-
cilie. Want tot Conftants waren Johanncs HulT, en Hieronymus van

Praag verbrand j onder voorgeven dat zyde vrygeleide van het Con-
cilie niet hadden, en daaromme, wanneer het Concilie van Bazel de

Boheemlche ontbood, zonden zyde zelve ook een vrygeleide toe; be-

halvendat hetgeene hen de Keizer gegeven hadde. Alzoo begeerden

de Princen nu een in de zelve Forme als dat van Bazel was geweeft.

Eenwierd toegeftaan van het Concilie, het welke in veele dingen van

dat van Bazel verfchilde, voornamentlijk in- een Clauzule, dat alles

zou werden afgehandeld volgens de Schrifture, welke in die vrygelei-

de van Bazel ingellelt , maar in deze uitgelaten was.

In de Maand van Oclober, kwam een Gezand van den Keurvorft

van Brandenburg tot Trente, die zijn befte dede, omzijn Zoon in het

Aardsbisdom van Maagdenburg te planten, om het welke te verkrij-

gen hy te meer involgde: in zijn cerfte aanfpraak aan het Concilie,

iprak hy van de eerbiedigheid , die zijn Meefter de Vaders, in het zelfde

vergadert , toedroeg , zonder een woord te fpreeken , van zich haar be-

fluitte onderwerpen: maar in de antwoord dewelke hem uit name van
hetgantiche Concilie gegeven wierd, zeiden zy, dat zy blyde waren
dat hy zich dezelve onderwierp , en deflelfs befluit gehoorzaamde : als

hier over daar nagcklaagt wierd , zeiden zy , dat zy hadden geantwoord,

op hetgeene dathy had behooren te zeggen, en niet op hetgeene hy
gezegthadde.

Maarondertuflchen publiceerde en verklaarde het Concilie haar be-

fluit ofdecreet , aangaande de Euchariftie , ofbedieninge van het Sacra-

ment; in het eerllegedeelte van het welke zy definieerden , datdema-
nier van de tegenwoordigheid Iwaarlijk koude uitgedrukt werden, en
echter zy ftelden het woord van Tranzubftantiatie, als een bekwaam
zegswoord daar voor. Maar dit had beweerens genoeg , nademaal het

cenzaak was, die men 2.00 kwalijk uitdrukken ofverftaan konde, als

Rr 3 ecnige
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»ïj5:ï. eenige andere zaak, die zy zouden hebben mogen bedenken en uitvin-"

den. Hier na gingen zy om de Biegten Penitentie te onderzoeken.

En nu , na dat de Godsgeleerden de zaak verhandelden , vonden zy de

vergadering der bewijzen , uit de Schrift , eindeloos , en van geen kracht

tezijn: want daar was niet een plaats inde Schriftuur te vinden, inde

welke , Ik ielijde , wierd gevonden, ofzy trokken het tot hun voordeel,

om de oorbiechte goed te maken.

Van dat gingen zy over tot hetlaatfte Olyfel, Maar alstoen kwa-
men de Gezanten van den Hartog van Wittenberg , mede een Vorft van

de Augburgiche Confeflie; en toonden hun beveclen en laft aan de.

Ambalïadeurs van den Keizer , de welke hen verzochten dezelve by den

Prefidenren te brengen, maar zy weigerden zulks te doen, nademaal

dat rtrydig ware met deProteftaiie, dewelke de Princenvan die Be-

lydcnis hadden gedaan , tegens een Concilie » in het welke de Paus zou-

de prxfidercn.

Op den z 5. November verkondigden zy het Decreet van de nood-
wendigheid der Oorbiechte , op dat de Priefter daar door mocht weren

,

hoedanig de penitentie der zonden te proportioneercn. Daar wierd veel

tegengelprooken , voor zoo veel daarin bepaalt was, datChriftus de

biecht aan een Priefter te doen, hadingeftelr, zonder te tooncn waar,

ohe hoe. En de reden daar voor , omtrent het proportioneren van de

penitentie, wierd uitgelachen, nademaal genoegzaam bekent ware,

wat flechte penitentien gemeenlijk wierden opgelcgt, zelfs om tot boete

va» de alderfwaarfte zonden te dienen. Maar de Gezanten van den Har-

tog van Wirtenberg , aanhoudende voor hun Godsgcleerde vrygeleide

te hebben , om te mogen komen , en hun leeringen voorftcllcn, kregen

van de Legaat tot antwoord , dat zy in geenderhande manieren met hen
in diipuit treden wilden j maar indien hunne Theologanten eenige twij-

felingen of fcrupulen hadden , van dewelke zy voldoeninge begeerden,

met een ootmoedig en gehoorzaam gemoed, zoo zouden zy gehoort

werden. Enwataangaateen vrygeleide, hem dacht het ware het Con-
cilie verkorten, eenig ander te eilchen alsalbeteeds toegeitaan was.

Korts daar aan kwamen Gezanten van Straatsburg; en van andere vijf

Steden , en de afgezondene van den Hartog van Saxen waren op de rei-

ze. De Keizer dan belafte zijn Gezant te zoeken tijd te winnen, tot dat die

aangekomen zouden zijn ; en dan moeft eeneftccfueele loop genomen
werden , om dat te bezeffen ; om het welke tot een goed btiluit te bren-

gen , hy zoo lao_gc te vergeefs gearbeid hadde. Aidus geraakte dit Jaar

«en einde.

Het
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HetParlementin Engeland wierd geo pent op den 23. January , en ïfp^

zat tol den ly. April j en zoo zal ik dit Jaar beginnen met het verhaal
p^jcnient

van her geene daar in verhandelt is. De ecrilc Aó^edicinhetHooger-

huis wierd ingelevert , was aangaande een ordre, om de lieden toe den

Goddehjken dienft te vorderen j dewelke toegedaan wicrd op den ló".

en die van het Lagerhuis toegezonden , die ze lang hielden eer zy ze

weder teruggezonden. Opden 6. April, wanneer ze wierd roegeflaan,

hebben de Grave van Darby , de BiiTchoppcn van Carlifle en Nor-
wich, en deHeeren Sturton en Windzor , daar tcgcns geweeft. De
Lords brachten daar na een andere Bill in , om een nieuw gemeen Ge-
bedc-boek,volgens de veranderingen , die het voorledene Jaar toegedaan

waren, te authoriTiercn. Dit hebben die van de Gemeente by de voo-

rige vervoegt, en tezamen ineen A6i:e begrepen. By deze wierd eerft

en voor al voorgeftelt, dat een ordere van den Goddelijken dienft,

zijnde bekent gemaakt, menige nochtans moedwillens zich daar van Aa«tot

onthielden, en weigerden in hun Parochie Kerken te komen, derhal- y"|i hct^gc!

ven wierd een ieder gelaft, na de Vierdag van Allerheiligen 'naaftko- "^J^f
^1'

mende , ieder Zondag en Heiligen dag tot de gemecne Gebeden te ko-
*

men , onder ftraffe , van Cenzure van de Kerk -, en de Konink , de we-
.rcldlijke Heeren, en die van de Gemeente verzochten in Gods name,
alle Eerft-Biffchoppen , Biflchoppcn , en andere ordinarie bedienden

,

de behoorlijke uitvoeringe van deze afte te bevorderen , voor zoo veel

als zy voor God zullen verantwoorden , wegens ongevallen en plagen ;

met de welke hy hen gerechtelijk zou mogen ftraften, voor het verzui-

men van die goede en heilzame wet ; en zy wierden ten vollen geautho-

rireert, om deCcnzuren en tucht van de Kerk uit te voeren, tegens

alle , dewelke tegens deze wet zouden misdoen. Waar by gevoegt is

,

dateer verfcheidene twijfelingen ontftaan waren , omtrent de wijze van
het doen van dezen dienft, eerder uit naukeurigheid van de bedienaars

en misduiders, dan uiteenige andere gewichtige oorzaak; en dat tot

beeter en klaarder uitlegginge van dezelve, entegrooter volkomcnt-
heid van den dienft, in cenigcplaatzen, alwaar het dienftig ware, de
Gebedenen wijze van den dienft wat ernftiger en nutter tot opwekkingc
van het Chriften volk, tot de ware eerbiedigheid voorden Almachtig
gen God , mochte gefchieden ; en daarom was het door bevel van den
Konink en het Parlement, doorlezen, verklaart en volkomender ge-
maakt.

Zy voegden daar ook by, het Formulier van Biflchoppen, Priefters

©nDiaconen temaken, en ordonneerden alzoodk nieuwe Dienft-boek

0VS3?'
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^Tf-* overal, naden Vierdag van Allerheiligen aangenomen te weraen; on-

der dezelve breuke, dewelke drie Jaren te voorcn was vaftgeflek ge-

weeft, wanneer het zelve Boek eerft uitgegeven wierd.

wordz-cr
Op deze aélc wierd van de Pausgezinde gezegt, dat de Reformatie

bïfprookcn. gelchapcn ftond teveranderen, zoo dikmaals als haar wijzeen maniere

veranderd wierd, nademaal zy fcheenennoit tot het poin6): in cenige

zaak te komen, otmcn moftgeduriglijk nieuwe Modellen opftellen.

Waar op geantwoord wierd ; dat het geen wonder ware , dat de verder-

vingen, daar zy over de duizend Jaren mede bezig geweeO: hadden,

om in te voeren, zoo niet al t'zeffenskonde gezuiverten uitgeworpen

werden; maar nu was dezaak tot een beter volkomentheid gebracht,

en zy zouden nu m^iCTchien geen meer ftofFelijke veranderingen zien.

Daar en boven iemand die zoude willen ondernemen, de Dienft-boe-

ken, dewelke onder de Papiften hadden geweeft, te vergelijken, zou
bevinden, en klaarlijk begrijpen, dat in ieder Eeuwe zulk een byvoe-

ginge en aanwas van plechtigheden en Ceremoniën gemaakt was ge-

weeft, dat hoewel de oude in het gebruik gehouden waren gewceft,

echter geen einde van nieuwe afcn toedoeningen zou te vinden zijn.

Andere waren verwonderd dat de uitvoeringen van deze wet zoo lange,

als tot het einde van het Jaar, was uitgeftelr. Al de redenen, dewelke

ik daar van geven kan, is, dat men hadde verwacht dat binnen dien

tijd , het nieuwe Lichaam ofCorpus van de Geeftelijke of Kerkelijke

wetten , het welke nu onder handen was , ten einde zou gebracht wer-

den; endaaromme, nademaal deze aéte door de Geeftelijkheid ofKer-

kelijkenftaat moft ter executie geftelt werden, de dagen tijd, op de

welke dit in kracht zou zijn, zoo verre uitgeftelt wierd, tot dat de Re-
formatie van hunne wetten in ftaat ware.

Aftenken- Opden 8. February wierd een afie, aangaande verraad , ingelevert,

"^'cnbyalde Heeren toegeftaan , uitgezonderd den Heer Wenthworth
;

het wierd aan het Lager Huis gezonden , alwaar veel debatten daarover

ontftonden, en veel fcharpe dingen wierden ,gezegr , van deze die nu

het oppergezag voerden; dat, daar deze, dewelke in het begin van

deze Regcringe het gezag hadden, een Bill hadden ingelevert, omhec
getal van deze misdaden te verminderen , zy nu zagen de veranderin-

gen van bcradingen , dewijl ftrenger wetten wierden ingevoerd. Ein-

delijk die van het Lager Huis verwierpen den Bill, enftelden een nieu-

we op, die goed gekeurt wierd. By deze wierd vaft geftelt: dat in-

<lien iemand den Konink, of iemand van zijn erfgenamen, inhctSta-

rtïicvanhct35. Jaar Tan zijns Vaders Rcgerioge, Ketter, Schcurma-

ker.
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ker, Tyran , Ongetrouwe, of Ufurpateur van de Kroon zou noc- if5''^^

men, dezelve voor de ecrftemaal zou verbeuren, zijn goederen en

ree; en' in de gevangenis werden geftelt, naar believen ; voor de

tweedemaaJ , dezelve zou zijn ineen y7r^w«?7f>rf of voorhoeding van

verraad ; en voor de dardemaal wegen verraad zou aangetaft worden v
maar iemand ó'iQ voordacluelijk zulks in fchrifc of druk zou voordel-

len, zou zelfs ter eerfte maal voor een Verrader gehouden werden.

En dat deze, dewelke onder zich hadden, des Koninks Kafteelen,

Artillery , ofScheepen , zes dagen , na dat zy wettiglijk gelaft waren

dezelve over te leveren, die noch behielden, aan verraad fchuldig

zouden zijn. Dat iemand zoo wel buiten alsbinnenhet Rijk verraad

20ukonnen begaan, endaar over aangcfprooken werden. Zy voeg-

den daar eenprovizo, of een uitzonderinge by ; dat niemand zou
worden aangetaft wegens verraad , volgens deze aóle, ten ware twe«

getuigen zouden komen, en in hun aanzicht het ftuk bewezen , daar

zy over ondervraagt ftonden te werden , behalvcn deze , dewelke

zonder eenigen dwang het zelve zouden bekennen : en dat niemand
zou aangeklaagt werden^ over eenige zaak gefprooken ofgefchre-

vcn , ten zy binnen den tijd van dry maanden , na dat zulks was ge-

fchied. Deze proville Ichijnt klaarlijk gemaakt te zijn met betrekking

op de rechtsplegingen vanden Hartog vanZomerzct, in dewelke de

getuigen niet wierden voorgebracht, om de blijken in zijn aanfchijn

te bewaarheden y en door deze middel bleef hy berooft van alle voor-

deel, het welke hy zoude konnen hebben , als men over en weder on-
dervraagt hadde. Het is zeekèr , dat hoewel eenige valfche getuigen

dat fnode ambacht zo gewoon geworden zijn , dat het fchijnt datzc

alle fchaamte hebben afgclegt, en een houten aangezicht hebben^
evenwel voor het meefte een flikkerende vrymoedigheid , en een vro-
lijk gelaat verzelfchapt onnozelheid; en een loerende vertzaagt-

heid, befchuldigt en overtuigt het fchuldige hart, wanneer de een
tegens den ander geconfronteert en te zamen geftelt word.

Opdeng.MaartwierdeenBül inhetHoogerhuis ingelevert, aan-
gaande Heilige en Vaftendagen ; dewelke op den 15. naar het Huis
der Gemeente gezonden wierd, by het welke het wierd gepaiTeert: ^emvaftêa
waar op det Konings toeftand volgde. In de Inleidinge word gezegr, en hdiige

„dat de menfchen niet tot allen tijden evenwel tot voltrekkinge
'^^2*^°*

„van Religieuze plichten geftelt zijn ; het welke de noodwendig-

„ heid van zeekere tijden , daar toe te beftellen , veroorzaakt , op de
,j,-wdke men zich des arbeids hadde té ontflaan , op dat de menfchen

II. Deel, Ss 5, op
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35f5'2.
«opdeze dagen God heiliglijk mochten dienen. \^clkc dagen niet'

ji heilig uit hun eigen nature te noemen waren ; maar wel ten inzicht; '^M

„ vandeheiligc plichten, totdcwelkcdie ingeftclt waren : zoo dat ^
',, de heiliging der zelve niet beftond in een verborgen kracht van

,, dien tijd , maar in het toewyen van dezelve tot den dicnft van G od

:

dat geen dageneenige Heiligen toegcwyd waren , maar alleenlijk

aan God, ter gedachtenis van eenig Heilig : dat de Schriftuur het

getal der heilige dagen niet hadde bepaalt; maar zulks aan de vry-

dom van de Kerke gelaten ware. Daaromme ftelden zy vaft, dat

„alle Zondagen, met de dagen inden Almanach, endeLiturgy, of

„het Dienfiboek geteikcnt , als heilige dagen zouden geviert wer-'

„den, en de Biffchoppen hadden te procederen , volgens de tucht

5, van de Kerk, tcgens dcnongehoorzamcn. Een provifo of uitzon-

dcringe wierdhier bygevoegt. Aangaande het waarnemen en vie-

ren van St. Joris Feeildag, door de Ridders van die Ordre : en een

ander, datHuisluidenen Viflchers , indien zulks de nood vereifch-

tc, op die dagen mochten arbeiden, in of buiten den oogft. De Avon-
<i

.den voorde heilige dagen , moeft men houden als vaftendagen, en-

inLent( zijnde de tijd van de vaften byons) en op Vrydags en Za-'

turdags, zich onthouden van vleefch» Maar indien eenigtn heiligen

dag op een Maandag kwam te vallen, zoomoed den avond voor de-

zelve op Zaturdag gehouden werden, nademaal Zondag nooit een

een Vaftendag hadde te zijn.

Maar men heeft in het algemeen waargenomen, dat in deze en zul-

ke andere Aclen , het volk vrywillig genoeg ware , omtrent eenige

ontlaftinge daardoor ingeftelt; maar de ftrikter en nauwer gedeel-

ten van dezelve maar flechtelijk waarnam; zoo dat devrydom aan

arbeidsluiden te werken in tijden van nood, verder wierd getrokken

als dienftig ware , zelfs tot een openbare profanatic ran den gchci-

ligden dag; -en het andere gedeelte, ftrekkende tot een Confcien-

tieuze waarneming van zulke tijden , weinig in achtingc genomen
wierd.

Op den 5. van Maart, wierd eenBill, aangaande de verlichting

van den armen, in het Hoogerhuis ingelcvert. De wijze van de-

zelve te doen paiTerenj had aan eenige de gelegentheid gegeven, om
daar nauwer opmerkinge omtrent te nemen ; dat hoewel het een Bill 1

ware tot taxatie van deonderdanen, dezelve echter haar opkomft in

het Huis der Heeren genomen hadde, en by het Huis der Gemeente,

ïoegeftaan was. Door deze wierden de Kerkmeefters gemachtigt,

ora

I
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®m Charitabile en minnelijke verzamelingen voor den armen te doen, j *^^
en indien iemand wcigerig ware iets te geven, of andere daar van af-

ried , tegens dezen hadde de BiCTchop van die plaats te procederen.

Op den 5). van dezelve Maant, brachten d^Bifïchoppen een Bill

voort , ftrckkcndc tot veiligheid van de Clergy ot Geeftclijken ftand,

wegens eenigc twijfelachtige woorden , ftaande in de onder werpinge

,

welke de verzameling , aan den Konink Hendrik in het 2 1 . Jaar van

zijn Regceringc hadde gedaan , volgens dewelke zy waren onder een

pramuntre y fchuld vanm.ifdaad, indien zy in de Hoven iets deden,

tegen des Koninks voorrecht, en prserogative , het welke wat te hard

geoordeelt wicrd te zijn , nademaal zommigc uit enkele onkunde

zouden konnenovertrecdcn. Daarommcwierd verzocht, datgeen

Prelaat onder geen pr«muniere zou gebracht werden , ten ware ïy
waren voorgegaan in eenigc zaak, nadat zy door des Koninks gefchrift

daar in verboden en verhindert waren gcwceft. Dit ftonden de Hee-
rentoe, maar die van de Gemeenten lieten het varen.

Daar wierd een andere Ade ingebracht, voor het trouwen der Aftevow

Clergiö, welke doorde Heeren toegedaan wierd; de Graven van vvendet^*

'Shrewsbury, Darby, Rutland enBath, endeLords Absrgaveny ,
c^"?y-

Stourton , Monteaglc, Sands,\<^indror, en Wharton, daar tegens

proteftercndc. Het Huis van de Gemeente ftond die toe, en de Ko-
nink beveftigde dezelve mede. Hier by wierdvoorgeftclt: („)dat

„veelede gelcgentheid namen, uit eenige woorden, ftaande in de

5, A£te hier voor daar van gemaakt, begrepen ,namcntlijk : dat zulks

„ alleenlijk wierd toegelaten, als woeker, en andere onwettige din

.^, gen, om grooter kwaad te verhoeden, om lafterlijk van zoodanige

^jHouwelijken tefprecken, achtende de kinderen in dezelve geteelt,

.„ niet beter als aterlingen en baftaardcn , tot groote on-cer van den

.„Konink, het Parlement, en de geleerde Gceftelijken ftand van het

„Koningrijk; dewelke hadden vaftgeftclt, dat de wetten tegens het

„Houwelijken der Pricfteren gegeven , onwettig waren , naar Gods
„wet, tot het welke zy inde byeenroepinge, niet alleen huntoc-

„ ftand hadden gegeven , maar ook het zelve alle met hun eigene hand

„ bevcftigthadden. Deze verachtinge veroorzaakte ook, datGods
„Woord mede met geen behoorlijke eerbiedigheid gehoort wicrd:

„waar op dan nu raft geftclt is geworden, dat zoodanige Houwc-
„ lijken, aangegaan volgens deregulenin het Dicnft- Boek voorge-

.„fchreven, voor goed en krachtig zouden geacht worden, en dat

„de kinderen in dezelve verwekt, erfelijk zouden zijn, volgens de

^wetten, S$ 2 ,, De
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1:552, DeMarquisvanNorthamptor^gaf ookcenBillin , totbeveftiging

van zijn Houwclijk, welke gepaffcert is: alleenlijk de Grave van Dar^

hyj de BiiTchoppen van Carlifleen Norwich , en dcLord Stourton

waren daar tegen. Volgenshet zelve wicrd zijn Hou weiijk ucrtig

„verklaart, gelijk het volgens Gods wet, in der daad was, niet te-

„gcnftaandeeenig Dccretaal, Canon, Kerkelijke wet , ongebruik

„ter contrary.

Dit veroorzaakte een andere aöe, dat niemand zijn vrouw mocht

verftootcn, en eenander trouwen, tcnwarehy tormcelijk gefchei"

den was; tegens dewelke de Biflchop van Norwich gevoelde, als zijn-

de van meeninge , dat een echtfcheidinge geen Houwelijks verbond

brak. Maar deze Bill had geen voortgang in het Piuis der Gemeente,

als zijnde niet noodig geacht , dewijl de wetten alrcdc ftraf genoeg te»-

gens zulke dubbelde Houweiijken lagen.

. Dooreen andere aólewierd het Bifdom van Wcflmunfter t'cenc-

maal gefupprimecrt en vernietigt, en aan de Stoel van Londen ge-

hechtj maar de Collegiale Kerk, met haargeeximeerdejurifdiclic,'

wierdnoch ftaande gehouden. Een andere Bill wicrd ingebracht te
gens woekerj; dewelke van de Lords naardie van de Gemeente ge-^

zonden wierd , , wierden beide gepafïeert en toegeftaan. Door deze

wierd een adc , gepafleert in het Parlement, in het 3 7. Jaar der re*

geringe van den Konink Hendrik , dat niemand boven dartig per

Cento zou mogen trekken , ingetrokken ; dewelke zy zeiden niet-

was {trekkende om woekery toe te öaan, maar om verdere onbeta-?

mclijkheden voor te komen; en nademaal woeker in Gods Woord,
verboden , en in verfchcidene plaatzen van de Schrifture, als een zecc

katelijk en vervlockelijk kwaad voorgeftelt wierd, het welke noch
echter vcele praótifcerden om het vuile gewin , datzc daarby hadden»
Daarommc dan, wierd vanden cerften van May af alle woekery, of
wind op gelecnt geld, verboden, en die gcene die daar tegen dede ,

zou met gevangenis geftraft, en na believen des Konink^ iiibrcukc

beflagen werden.

Deze aéle is daar na weder ingetrokken , en de winft voor gcleent

geld, is op verfcheide tijden, op verfchcidene reglementen gebracht.

Het wierd zeer in twijffel getrokken, of dit verbieden van woeker.

by Moizes geen Judiciale wetten waren, de welke alleenlijk de Natie

der Joden raakten , welkers landen zijnde evenmatiglijk verdeelt on-

der de Stammen by lotinge, de winfl met geld te leenen te doen , on^r

der hen verboden was ; echter het fchcen geen z^ak in zijn eigen nar

turc
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ture zondig te zijn, nademaal zy dezelve van een vreemdeling ont- ^55*4.

fangen en vcrhoogcn mochten. Het niet leenen van geld op renten,

was bctamelijker voor dat volk, het welke ovcrvloeyende in mee-
nichte , en in een nauw land beflooten, nootwendiglijk zig moft voe-

gen tot allerhande kloekheid om zig te onderhouden j zoo dat een ie-

der door die wet, van geen geld op rente te verhandelen, door nootza*

kelijkhcid gedwongen was zijngcld tot hande!ingc,ot handwerken aan

J;,
te leggen, zijnde zeeker hun waren wel te zullen kennen fly ten, nade-

maal zy zoo drcht by Tyrus en Zidon gelegen waren, die toen voor de

twee Yoornaamfte handel plaatzen in de wereld gehouden wierden.

En zonder zulk beleid konde het Land vanjud^a, onmooglijkzulk

een geweldig getal van mcnfchen, als daar inwoonden , niet voeden j

zoo dat het wel blijkbaar fcheen te zijn, dat deze wet in het Oude
: Teftament eigentli}kmaar de Joden en hun Regering raakte. Ech-

ter het wierd van eenige Chriftcnen aangezien als een wet van een
• gedurige verbintenis, het kwam ook een gedeelte van deCanonykc
wetten te werden

i
en men konde geen abzolutie, die geene die de-

zelve kwamen te verbreeken , toeftaan , zonder een byzondere macht
-van Rome. Maar om deftrengheid van de wet te ontgaan, heeft

mendcMbrtgagen, of Erf-renten uitgevonden , dewelke in het eer-

fte maar totverzeekering geftelt waren, enden eigenaar weder toe-

Kwamen, voorzulkecnRentealshetgebruik van geldals toemede-
bracht; zoo dat de Rente genomen wierd, als de Rente van het Land
aldus gekocht. En deze, dewelke geenLand hadden om alzootc

verkoopen, vielen op een anderen weg. Dekenerkochthun goe-
deren, op een Jaardag ( als by exempel voor no ponden ) en ver-

kocht die wederom voor gereet geld, zoo als zy mochten accorde-^

ren (ncemtvoorhondert ponden) door deze middel had de eene 100
ponden in handen, en de andere moft tien pondof meer, teneinde

van het Jaar hebben. Maar dit zijnde een wijze van handel , wierd

geen Woeker genoemt.
Deze wet wierd aangemerkt als onmooglijk, om onderhouden te

werden in ecnLandals Engeland; en hctwas nietgehcel fchijnbaar

waar de onbetamelijkheid in bcftond, omtrent het leenen van geld

op een matige winfl , naar proportie van de waardye van het land
,

behoudens dat de behoorlijke regulen van Chriftelijkc billijkheid en
liefde, geduriglijkonderhoudenworden; namentlijk nietaf te vor-

deren boven de proportie betamelijk door de wet beraamt: en me-
dedogendc te zijn, omniet.ftrengelijk af te parfTen van lieden , die

S s 3 door»
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*2j52i' door onvermijdelijke tocvallenij onmachtig totbetalinge geworüea

zijo. Deze afwijkinge dacht my niet noodig , ter oorzaak van de

fcrupulen cnfwarigheden, die veel goede en nauwgezette perzoncn

geduriglijk omtrent die zaak maken.

Noch een andere afte wierd in beide de Huizen gepafleert , tcgens

teeensallc Simoniacaalfchc handelingen en contraótcn, het bsdin-

gen vanPenzioenen uit ccnige Benehcien en Ampten, en het toc-

llaan van vcrgevinge, terwijl de bediender noch in levenden lijve is.

Zy wicrdtocgeftaan by de Lords ; met tegenilemmingc van de Gra-
ven van Derby, RutlandcnSafiex, deBurggrayeHereford, en de

Heeren of Lords Mounteagle , Sands, Wharton en Evers; maar
om wat reden weteiknictj de Bill wierd door den Konink niet toe-

^eftemt, dewelke alstocn ziek zijnde, wicrd^cr een verzameling ge-

maakt van detijtelsder aften die desKoninks toeftand noch mollen

hebben, en deze teekende de Konink, engaf commiflie aaneenige

Heeren, om dezelve in zijn naam te palïceren.

Over deze abuyzenzijn mecnigmaal klachten gevallen. Maar mca
Jieeftaltoos nicuwc dekmantels en middels gcweeten te vinden, om de
wetten tegens Simony gegeven , te ontgaan : ofdoor verdrag by vrien-

den en bekenden van de verdragende partyen , kwanswijs zonder hun
cxpreiïe kennifle, gemaakt, of verbinteniflen en rezignatien gege-

ven, volgens de welke de bediende ftaatter genade van den Patroon^

en in dezede gebreekigheid van eenige Kerlcelijkc perzoonen, is ge-

maakt het dekmantel, voor het opleggen van zulke zware belaftin-

^cn op andere, en de Kerk menigmaal door die middelen te beroven.

Daar wierd een byzondere Bill ingegeven , belangende den Staat vaa
denHartogvanZomcrzet, dewelke by een a6te van het Parlement, op
zijn Zoon was geveitigt, in het2 3. JaarvandeslaatftenKoninksRege-

ringe. Op den darden van Maart , wierdze naar het Huis van de Ge-
meente gezonden, getcekent door den Konink, dienende totintrek-

3n"efttiRc^
kingevan dicAéïe. Of nu de Konink zoo vreemtvan zijn Oom was

Tan des Har- gewordcn , dat zulk een buiten ordinaire zaak door hem gedaan wierd

,

ziracims tot uiterfte ruineen verderf van zijn Huis, of niet, kan ikgeenzints

Iteat. bedenken. Maar ik zou eerder oordeclen, dat zulks gefchiedzy, uit

haat tegens de Hartogin vanZomcrzeten haarafkomft. Want de Staat

van den Hartog was , door die voorzcide Aóle op hen gcvcftigt , tot na-

deel van de Kinderen van het cerfte bedde, van het welke deSeimours
van Dcvonshirc afgekomen waren, die onterft en verfteeken waren,

yan des Harcogen van 2omerz6ts eer ty tulen, door zijn patent, en van

zij»
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ajijn middelen i door cena6le van het Parlement : ten deolcn ter oor- lypv

zaak van eenig naar bedenken , het welke hy op zijn eerfte , maar voor-

namentlijk door de groote macht, die zijn tweede'" vrouwe op hem had-

de. Deze A<Sle van intrekkinge Jiad veel tegen 1 preekens in het Huis,

niet tegenftaande dezelve op zulk een ongewoone wijze , door de»

Konink voor af onderteekent, hen toegezonden wierd. En alhoe-

wel op óen 8. Maarteen boodfchap van de Lords die van het L-ager-

Huis toegezonden wierd, dat zy zich wat zouden haaften, om hier

mede het Parlement ten einde te helpen j zy ftonden daar evenwel op,

2iendeophet verbreeken van veftingen , doc|- A6tevanhet Parlement

gedaan , als op een zaak van zulk een gevolg , dat daar door de grootfte

verzeekerthcid , die het Engelfche recht, op eigendommen geeft, krag-

teloos gemaakt wierd, zoo lang wierd hetby het Lagerhuis gedebat-

teerd, dat het op vijftien byzondcre dagen voorgebracht wierd. Einde-

lijk wierd een nieuwe Bill gevonden , en die wierd ook noch veel veran-

derd, en was noch niet afgedaan , tot op den dag dat het Parlement ge-

diffolveert wierd.

Maar omtrent het einde van de Seffie, wierd een provizo ofuitzon-

dering van de Lords hen toegezonden , om inde Bill ingelalf te wer-

den, beveiligende het aantallen vanden Hartogen zijn niedeftanders.

Het fchijntdat zijne vyanden dit in het eerft niet derfden te proef flel-

lien , tot dat zy door andere dingen hun vermoogen , omtrent dat Huis

hadden af-gemecten , en ziende dat hun belang daar aanwies, waagden

zyhet daar mede i
maar zy maakten een kwade reckeninge, want die

van de Gemeente wilde.: daar niet toe verftaan. Kortelijk to; btfluit de

Aóle van intrekkinge wierd toegeftaan.

Maar dewijl daar ccnigc Schriften waren, belangende eenHouwe»
lijk, tuflchen de Dochter vanden Grave van Oxford, en den Zoon
vandcnHartog vanZomerzet, en een Bill wierd ingelevert, om de-

zelve te vernietigen; by vcrdeelinge van het Huis op den 28. van

Maard, bevand men acht en zeftig, die zulks toeftonden , en negen-

en zeftig ilcmmen die hetzelfde verwierpen j zoo wierd dan deze Bill

afgewezen. Hier by zienwy wat een Ichaars Huis der Gemeente in

dien tijd aldaar gcweell is ^ zijnde het getal der leden niet boven de 137.
Maar dit was een natuurlijk gevolg van een lang Parlement : zijnde vee-

Je van die gecnedie eerft verkoozen waren, ziekelijk, en andere niet

willig om zich zelven in de koften en moeyclijkheid van zulk een lange

bywooningetefteeken. Het is hier uit ook klaarblijkelijk, hoe groot

een belang de Hartog van 2k>merzet , in de genegenchedea' van het Par-

lement, hadde, Eeis
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ï^p. EenandereBill gafeenklarc blijk hoe zeer de HartogvanNorthun%

De Gemeen- berbnd , daar en tegchs , by hen in den haat was. De BifTchop van Du-
te wdi^eii refme was over eenige klachten tegens hem ingebracht, wegens mis-

vanDures- waardcfingc van verraad, omtrent-het laatftevan December, en het
mes zaak voorleden Jaar in den Towr ge'zet. Wat de byzonderheden hier van

sQcn.
^ zijn, vindeik niet; maar het is blijkclijk, dar de geheime reden daar van

was, dat hy zijnde aangetaft en vaftgeftelt , de Harrog van Northum-
berland betrachte, dat de waardigheden en Jurisdictie van dat Vorftcn-

dom op hem zouden werden gebracht, zoo dathy GravePalatijn van

Durefme zou werden gemaakt. Tonftal-had in alle deelen gehoor-

zaamheid aan alle wetten gegeven engetoont, gelijk mede aan all« be-

veelen, dewelke gedaan warenj maar had doorgaans m het Parlement gc-

protelleert, tegens de veranderingen in den Godsdienft, dewelke hy
dacht met een goed gewifle, zich te mogen onderwerpen , alhoewel hy

dezelve niet konde roeftemmen. Alleenlijk in de zaak van de lichame-

lijke tegenwoordigheid , was hy altoos van het oude gevoelen , en fchreef

daar over. Maar de Latinitejt van zijn Boek is veel beetcr als de God-
geleertheid, en redcnkavelingdiedaar in fteeken. Zoodan, wat hy
zoude hebben gedaan , indien men hem haddegelaft, dcArtykclendic

nu vaftgeftelt waren te onderteekenen, is nietgebleekcn, dewijl hy al

dien tijd in de gevangenis geweeft is.

Daar was doorgaans echter een gedurige Correfpondentie tuffchen

Kranmer en hera , hoewel zy in veele dingen verfchilden. Echter Ton-'

ftal was beide; ccnman vanoprechtigheid, en van moderatie en zacht-

zinnighcid, welke deugden zoo wel met Kranmers natuur over eeii^|

kwamen, dat het geen wonder ware, dat zy mctmaikanderen altoos

wel overeen gekomen hadden* Wanneer dan nu de Billvanhem te

Zaizeren , als fchuldig aan misprijzing of miswaardering van verraad ,

in het Huis van de Lords was gepafleert, op den 3 i. van Maard, na

datdieopden zS.ingclevertwas, Tprak Kranmer zoo vryelijk daar te-

gens, datdeHartogvanNorthumbcrlandcnhy, zedcrtnoitin vricnd-

fchap te zamcngelccft hebben. Wat zijn bewijsredenen daar omtrent

zijngcwecft, kan ik niet uitvinden, maar als hy niet meer konde doen,

dede hy zijn proteft daar tegens, zijnde alleenlijk daar in, door den

Heer Stourton , gclecundeerc en bygeftaan, Hoe het by gekomen
zy, datde andere Biflchoppen en Paaplche Lords, die tegens de andere

aften van dit Parlement doorgaans geprotefteert hadden, zich hier niet

•byvoegden, kanik my nietinbeelden, ten ware zulksgefchicde, dat

.zy daarom te minder werk van Tonftal maakten, omdat hy zulk een

groot
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'groot vriend van Kranmcr wös, of datze vreesden den Hartog van iffi.

Northumbcriand daar in ofFcnfie te geven.

Maar wanneer deze Bill naar het Lager Huisgcbracht wierd , nevens

de blijken die tcgens hem waren , beftaande uit ecnige gctuigenifTen die

tegens hem genomen en de Lords toegebracht waren , wilden zy , die

beflooten hadden zulk een wijze van doen , voor het toekomende te ver-

werpen, ook nu op dezelve niet voortgaan en procederen; zydanhcb-
bcp op den vijfden April , de geheime Raden van hun Huis geordon-

neert, de Hcercn daar toe te bewegen , dat zijn beichuldigers en hj
mochten gehoort werden, van aangezicht tot aangezicht: en zulks niet

gcfchiedendc , lietenzede Bill ook varen.

Uit deze blijken zag de Hartog van Northumbcriand genoegzaam ,

hoe weinig het Huis van de Gemeente hem te wille waar. Het Parle-

ment had nu by naar vijfjaren gezeten, en zijnde beroependoor den.

Hartog van Zomerzet, waren het meeftzijn vrienden die daarin za»

ten; zoo dat het geen wonder ware, indien op zijn val, zy dicgeene

diehem geruïneert hadden , niet zeer toe genegen waren ; ook wiert'er

niet een woord gefprooken vanden Koninkeenig onderftandtc doen.

De Hartog van Northumbcriand dan, dacht hethemdicnftig te zijn,

een nieuw Parlement te beroepen. En volgens dit wierd dit tegen-

woordige op den IJ April gèdiffolveert, en men belloot dezen Zo-
mef door te brengen , met vrienden over geheel Engeland te maken,
en op het openen van het volgende Jaar, een nieuw Parlement te

openen.

De Convocatie ofVerzameling der Reformateurs kwamen nu ook
over een, omtrent de Artykelender Godsdienft, dewelke het voor-

gaande Jaar waren voorbereid: dewelke hoewel zy menigmaal gedrukt

zijn, echter dewijl zy zeer kort zijn, en van zoogroot een gevolg tot

deze Hiftoric, hebbe ik dezelve in de vergadering der ftukken inge-

voegt , gelijk voor heen gezegt is.

Aldus dan is deRelormatie van Leere endienft tot hun volkoment-

hcid gebracht, zonder gedurende dezeRegeringe in het minftc veran-

dert te werden , alleenlijk eenige van de Artykelen wierden in generaal-

der woorden , onder de Rcgeeringe van de Koningin Elizabeth in-

geftelt.

Maar een ander gedeelte van de Reformatie bleef noch ongedaan.

En dit was het voornaamfte werk van dit Jaar , namentlijk het Regule-

ren van de Kerkelijke Hoven j en alle die dingen dewelke de Regcerin-

ge der Kerken raakten , en de octeninge van de verfcheide bedieningen

II. Deel. Tt ia
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in de iclve aangingen ; in het voorgaande Bock is gezegt , dat*er een

a(5letot dien einde gepaffcert ware, maar dezelve geen effect genomen

hadde, maareen Coramiflïewierd daar overgemaakt, endezebeftclt

ten tyden van den Konink Hendrik , was daar over vergadert en onder-

ling beraadilaagt geweeft , doende ook eenigen goeden voortgang daar

omtrent, gelijk als blijkt uit een Originelen BriefvanKranmer aan dien

Konink, in het Jaar 15 45. in de welke hy daar van Ipreekt, als van een

by kants vergeeten zaak , die achter de bank geworpen was: want van

de tijd van dezes Aftykelen af, tot dien tijd toe, washet befluitvande

Reformatie terugge gegaan : maar toen begoft; de Konink de gedach-

ten daar van weder te vernieuwen; metbefluit om eenige Ceremoniën

af te (lellen, gelijk als het kruipen naar het Kruis, het lüyen van de

Klokken op St. Andries avond , en andere bygelovigheden en fuperfti^

tien meer, voor het welke hem Kranmer het bewerp van een Brief toc-

ftond, om in des Konmksnaam gefchreven te werden, aan beidcdé

Opper-Biffchoppen, om door dezelve aan de andere Clergie ofGeefte-

lijkheid medegedeelt te werden. In de Poft fchript van de zelve Brief

beklaagt hy zich zeer over het Kerkfchendig verderf van de Cathe-

drale Kerk tot Kanterbury, alwaar dcDeeken en Prebendarien waren

gebracht, om veel van hunne bezittingen te veralicneren, opBrievej»,

verkregen by eenige Hovelingen , van den Konink , als ofde2elve lan-

den, tot gebruik vanden Konink vereifcht wierden, op dewelke zy
deze Landen hadden afgedaan , van de welke vervolgens door die Ho'
velingen , die kwanswijs het ooge daar op hielden , ten vollen gedifpo-

neert is geworden. DezeBriefzouinhet voorigeftuk hebben moeten
komen, maar ik had dezelve als toen niet gezien, zoohebbe ik dan de-

ze gelegentheid daar toe waargenomen, om den lezer dezelve in de

Verzameling aan te wijzen.

Hier voor is ook gezegt , dat een a6le was gepaflcert in deze R cgec-

ringe, om dartigperzoonen, dewelke door den Konink gcnomineert

ftonden te werden, gemachtigd zouden werden, om een Reformatie

in de Kerkelijke wetten temaken, het welke binnea eenbcftelden tijd

van dry jaren ten einde raoft gebracht werden. Maar de veranderin-^

gen in Staatzaken, en de andere dingen, die noch onbeftelt waren ,

meerder drukkende, hadden hen tot hierentoe wederhouden , van dat

werk aan te vangen.

Op den ecrften van November , het laatfteJaar , wierd een Com-
miffie aan acht perzoonen gegeven, om de zaken tot de overzicht van

de tweeen dartigc te bereiden, op dat dezelve met te meer gemak zou-

den
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icn by ccn gebracht konnen werden : zijnde in weinigcr handen, als wel 15'fi.

:ou hebben konncn gefchieden , alsze onder zoo veel handen warcH.

:)ezc achc waren de Eerftbiffchop van Cantcrbury , en de Biflchop van

£ly, Dr. Cox, en PieterMartyr, twee Godsgeleerden; D. May, en

Dr.Tailour, twee Do£tors in de Rechten ^ en Johan Lucas ea_Rijc-

kaartGoodrik, twee gemeente Rechtsgeleerden. Maaropdcn 14,. van

November wicrd deCommiflie vernieuwt, en de Biffchop van Lon-

den wierd geftclt inde plaats van die van Eiy; cenen Trahcron inde

plaats van May , enGofnald in de plaats van Goodrik.

Deze zoo het fchijnt vcreifchcnde meerder tijds dan een Jaar om een

einde van de zaak te maken , want twee van de dry Jaren waren nu al

vcrloopen, verkregen in de laatftc zittinge van het Parlement, noch

dry Jaren verlenging van tijd ; maar het Ichijnt dat het werk geoordeeld

wierd van zulk een goeden voortgang te zullen zijn , dat zy zoo veel

tijdsniet van nooden hadden, en daarom was de Koninklijke tocftand

voor die a(Sle ook niet gevordert. Wanneer nu het Parlement ten

einde was gebracht , begoften zy zich daar mede te fpocdigen. Maar
ik vindedat inde Voorreden van het Boek gefprooken werd, wanneer

het in de tijden van de Koningin Eiizabeth gedrukt is geworden, dat

Kranmer het gantfche werk byna alleenig heeft gedaan , her welkeliet

Characler van zommige hem gegeven, dathy alstoendegrooifte Ca-

nonift van Engeland was, beveiligt. Dr. Haddon, die de Orateur

,

ofSprecker van de Univerfiteit van Cambridge was , en Sir Johan
Check, wierden gebruikt om hetzelve in het Latijn tcftellen. En zy

volgden den ftijl van deRoomfche wetten zoo wel na, dat iemand die

het Boek leeft , zich zal inbeelden , een werk te lezen van de zuiverfte

tijden van dien Staat, wanneer hun taal noch niet bedorven was, met
deze Barbarifche woorden, dewelkedevermenginge met andere volke-

ren, hen toegebracht heeft, en nergens walglijkcr zich vertoonden,

als in de Canonijkc wetten.

Het werk wierd verdeelt en beftelt ineen en vijftig ty tuis, om het

als by het Boek derPande£l;cn , in het welke Juftinianus de Roomfche
wetten had beftelt , te vergelijken. Het was ten einde gebracht, om-
trent February van dit Jaar , en een Commiflie wierd toegeftaan van

tweeendartig perzoonen, van de welke de voorige acht, afgezonderd

waren, beftaandein achtBiflchoppen, achtCodsgelcerden, onderde
welke ook Johan a Lafco was ; acht burgerlijke en acht gemeente

Rechtsgeleerden: deze zouden het werk overzien, corrigeren, per-

fe£teren , en alzoo den Konink aanbieden. Deze verdeelden zich zel-

Tt X vea
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ïjp» ven invierClaffen, acht in een ieder Clafle; en ieder van dezelve 2J0ir

haar Corre6tie vervaardigen , en zoo die malkander in het gemeen com-
municeren. Alzoowierd dit werk voortgezet en ten einde gebrachtj

maar eer het zelve de Koninklijke beveftiging kreeg , is den Konink ge-

ftorven , en dit alzoo met hem gevallen ; en ik vinde niet, dat het ooit na

dien tijd weder opgenomen is, ofvervolgt, metdezorgc, die dingen

van zulk een gevolge, verdienen; en daarom zal het my nicroneigent-

lijk toefchijnen, habbcnde voorheen getoont wat ''er omtrent gedaan

is, voor het naafte een bericht te geven, van het geene te doen voorge-

nomen was , zij nde wel dienftig om overwoogen te werden.

Voorname DecerfteTytul was aangaande de Dry-eenigheid , en het Catholij-
Hoott- \.Q Geloof, in het -welke deze dewelke de ChriftelijkeGodsdienft ver-

iaaivan. loochenden, hun lijten goederen hadden te verliezen. De Boeken van-

de Schriftuur wierden opgetelt; deze die Apocryphal gcnoemt zijn^

wierden uit de Canon gelaten , dewelke of ze in de Kerken gelezen wier-

den, geichiede zulks alleenlijk tot ftichtinge van het volk, cnniet toü

bewijs van de leere. De macht van de Kerk wierdonderde Schriftuur

gcftelt: de vier generale Goncilien wierden aangenomen, maar alle

Concilien moften naarde Schrifture gecxaminecrt en doorzocht wer-
den; gelijk ook de Schriften der Vaderen, dewelkeingroote achtinge

moften gehouden werden; maar wat aangaat zulksals door hen zelve

gefchrevcn was , het zelve moft men zich onderwerpen , voor zoo veel.

het met de Schrifture over een kwam.
De tweede tytul behelfteenoptellingevan veel Ketteryen , nament-

lijk , tegens de Dry-eenigheid , Jezus Chriftus, de H. Schrift , omtrent

de Origineele zonden, Rechtveerdigmakinge, de MiflTc, het Vage-
vuir: ookwerden gecenzurecrt, die geene die loochenen het Overichts

ampt wettig te zijn , ofvaft ftellen de gemeenfchap der goederen ofvrou-_

wen ; of die het Harders ampt los ftellen , en openen voor een ieder die

het begeert, of dezedie deSacramenten maar ftellen alsbloote teeke-

nen; die den Kinderen Doop verwerpen, of denken dat niemand die

ongedoopt is, Zalig kan werden; ofdie de Tranzubftantiatie vaft ftel-

kn, of de wettigheid van hetHouwelijk loochenen , voornamentlijk

voorde Geeftelijken; of die de machtvan den Paus vaft ftellen, ofde-
ze dewelke hun kwaad leven vcrfchoonen, met den dekmantel van

- Praideftinatie , gelijk meenig boos menfch doet ; van welke en alle an-

dere Ketteryen een ieder afgeraden word, en ernftigUjk vermaand e»
opgewekt , dezelve te trachten uit te roeyen.

De darde tytul was , omtrent het oordeelea van Ketteryen , voor

den
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(den Bifïchop van het Bisdom, zelfs in uitgezonderde plaatzcn. Zy ^Jl^i

hadden daar in te procederen by getuigen, maar departye opzijn ge-

rucht wicrd toegelaten , zich zelven te purgeren en te zuiveren ; indien

hy leedwezen hadde , moefthyopentlijkBelijdenifife daar van doen, in

deze plaatzendaar hy zijn dwalinge gefprcid hadde, renuncerendc en

affweerendedeKettcry, en fweerende nooit tot dezelve weder tekee-

ren. Maar hardnekkige Ketters moeften infaam , en onbekwaam voor

publijke bedieningen, of totgetuigeniffen inof vooreenig Hof te ge-

ven, verklaart werden; noch hadden zy ook eenige macht omTefta^
menten te maken , noch het voordeel der wetten te genieten. Geeftc»-

lijke tot Kettery vervallende, zouden niet weder in hunne beneficien-

geftelt werden , ten ware de omftandigheden zulks vereifchten ? en al-

zoowierd alle proceduren aan het leven, wegen Kctterye , afgelegt.

De vierde was over Godslafteringe , voortkomende uit haat ofwoede
tegens God , het welke moefte geftraft worden , alshartnekkigeket-

terye.

Het vijfde was omtrent de Sacramenten van den Doop , en des Hee-
ren Avondmaal^ waar bygevoegi wierd, dat de oplegginge der han-

den, indeordinatie der Harders moefl: onderhouden werdei^. Dat de

Houweiijken (blemnelijk moeffen beveftigt werden. Dat deze, dewel-

ke hun Doop-beloften vernieuwden, door den BÜchop moeften be--

vertigt en geconfirmeert werden ; en de zieken door hun Paftoren en

Leeraren bezocht.

Het zefde was omtrent de Afgoderye , Toverye , Magifche konften,

of het raad vragen aan befweerders ; dewelke arbitralijk moeften gcftrafc

werden , indienze zich onderwierpen y anderlins geexcommuniceert
of verbannen werden.

De zevende was omtrent de Predikers, dewelke welzorgvuldiglijk

van den Biflchop moeften ondervraagt werden, eer zy dezelve licen-

tieerden; die ook eens in het Jaar aldcgelicentieerden in hun Bildom
by een hadden te verzamelen , om van hen de wareftaat van hunne kud-
de te verftaan , en te beramen , wat zonden onder hen overvloe-

dig, en wat middelen tegens dezelve dienftig ware. Deze, dewelke

weigerig waren, omtrent het aanhooren der Predikatien, of dezelve

beroerden , moeften van de Communie uitgeflooten werden. Het
Ichijnt, dat 'er beflootcn was, dat'erin ieder Bifdom eenige zouden
zijn, die rondom zouden gaan, en prediken als Euangeliften,alszom-
löige hen noemden.

De achtfte was on^trent Houwelijkcn, dewelke moeften gcfchieden

Tt 2 naar
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5S'- naar dry.proclaraatien op Zondagen of Heilige dagen. Deze, die gc^

trouwt waren op eenige andere wijze, als volgens het Dienftboek, zou-

den niet wettiglijk getrouwt te zijn, geacht werden. Deze dewelke

Maagden fchonden, moeften geexcoramuniceert werden, indien zy
dezelve niet trouwden; of indien zulks niet kondegefchicden , moe-
ftenze het derdepart van hunne goederen aan dezelve geven , boven

andere arbitraire ftraftcn. Houwelijken gedaan zonder toeftand van

Ouders of Voogden, wierden voor nul en gfeender waarden verklaart.

Toen volgden de dingen die Houwelijken konden fcheiden. Het trou-

wen was vry voor een ieder, Polygamy , of meer als een Vrouwe voor

ieder verboden ; en Houwelijken door geweld, wierden voor nietig

verklaart , en Moeders wierden verzocht hun eigen kinderen te zoo-

gen.

Dcnegendeis, omtrent de graden van Houwelijken, alle deze, die

in de Levitifche wet verboden , of zoodanige , als dezelve wederzijds

raken, zijn verboden j maar Gceftelijke vermaagfchappingen , als Pe-
ter en Meterfchappen , verhmderden geen Houwelijk , dewijl in de

Schrift daar niets van getprooken word, noch eenige goede reden daar

voor is.

Het tiende was o mtrentoverfpcl. Een Geeftelijk persoon daar aan

ichuldig verbeurde al rijn ftaat en goederen voor zijn Vrouw en zijn

kinderen; of indien hygeen hadde, voor den armen, of eenig godza-
lig gebruik, verloos zijn bcdieninge, en was om gebannen of gevan-

gen gezette werden, gedurende zijn gantfche leven. Een wereldlijk

perzoon moeft zijn Vrouws portie weder geven, en de helft van zijn

goederen voor haar afftaan , en balling of gevangen blijven gedurende
zijn leven. Vrouwen dewelke daar aan fchuldig waren, moeften op
gelijke wijze gcftraft werden ; maar de onfchuldige van beiden, mocht
weder trouwen; echter de zulke wierden eerder aangcmaant, indien zy
hoop van beterfchap zagen , met de mifdoendc partyc te verzoenen.

Geen Houwelijk konde ontbonden werden , als op een voorgaande von-
nis van Echtlcheidinge , verlatinge, lang afwezen, doodelijkevyand-

fchappcn , door dewelke een van beide partyen in gevaar van zijn of
haar leven waren, of de gedurige verkccrthcid en boosheid van een

Man tcgens zijn Vrouw, mochten een echtfcheidinge maken : maar
kleine gefclüllen gcenzints, nochook een gedurige ziekte, zijnde by-

ftand iu zulk een ellende , een van de einden en inzichten van het Hou-
welijk. Maar alle fcheidinge van tafel en bedde, uitgezondcrt gedu-
rende een rechts ojiderzoek , wicrd weggenomen.

De
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De elfde was omtrent toolatinge totKerkelijke beneficien en bedie- iS5^-

jiingen. De Patronen hadden aan te merken de verkiezing van de per-

zoon, die hem aanbevolen was, ra^^ar dieniette mijbraiken totecnig

Kerkrovig of- fnood einde, indien ly anders dede, verlooren xy hun
recht voor dien tijd. De beneficien mochten niet gegeven of belooft

werden, voor datdezeopen en vacant waren, noch mochten dezelve

riet boven de zes maanden openblijven» zullende anders totden Blf-

Jchop vervallen. Geefteüjke periponcn vqor hun ordinatie , moe-
0cn werden geexamineertby Opper-Oiakons, en zoodanige andere ex-

aoiinateurs, alsdeBiflchop tot hun byftand zoude ordineren : zelfs

de BifTchop was om hen te ondervragen , als zijndediteenvandc voor-

naamfte zaken , daar de welftand van de Kerke aan hing. De Candidaat

moeft zijn eed doen van oprechtelijk te zullen antwoorden , op het

geen hem omtrent de Leere zoude gevraagt werden , voornamentlijk

over ai de poinclen van het Catechifmus, indien hy dezelve te recht

vcrftond, en wat kenniiTe hy hadde van de Schriftuur. Zy moeflen

hem wel onderzoeken , of hy ook ecnigc Ketterfche gevoelens hadde j

oiemand zoude tot meer Paftoryen als tot een toegelaten werden, en

alle privilegiën voor meer , wierden voor altoos vernietigt ; iemand

piocht niet uit zijn Pallory zijn , als voor eeazeekeren tijd , en om een

gerechtige oorzaak, van het welk hy zijn ordinary kennifle te geven

hadde. De Biflchoppen hadden ook groote zorge te dragen hen geen
langer afzijn te vergunnen als noodig ware; ieder moeft zijn Paftory

komen bedienen , binnen den tijd van twee maanden , na dat hy door

den Bifl'chop was ingeftelti Prebendarien , dewelke geen byzóndere
Paflory hadden^zouden prediken in de naaft by gelegene Kerken. Geen
Baftaarden mochten t6t geen orders toegelaten werden, tenware zy
uitfteekende hoedanigheden hadden. Maar de Baftaarden der Patro-

nen M'arenin geenderhandc manieren aan te nemen, indienze by hen

aangeboden wierden. Andere lichamelijke gebreekcn, uitgezeid deze

,

dewelke hen zeer onbekwaam maakte , of groote verfmaadheid aan-

brochten, konden niemand hinderlijk zijn: hehalven de belofceniffen

in de plechtigheid van de Ordinatie te doen , moften zy noch fwee-

ren, datze geen verdrag hadden gemaakt, om die beneficie te verkrij-

gen, tot dewelke zy aangeboden wierden , en dat, indien zy mochten
tot kenniffe komen van eenige die by andere mochten gemaakt zijn, zy

den Biflchopdaar kondfchap van zouden doen hebben, en datze niets

tot nadeel van hunne Kerke doen zouden.

De 1 2 , en 1 3 . waren omtrent het renuncieren van het veranderen van
beneficie. Het
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[yji. Het 14. was omtrent zuiveringe wegens een gemeen gerucht , of

wanneer iemand wierd befchuldigtover cenige mildaad', dewelke niet

volkomentlijlc bewezen was , en alleen in vermoeden bedond. De
Geeftelijke Hoven vermochten nieteenige zaak te reexamineeren , de

wel-ke in eenig Burgerlijk Hof van Juftitie was geprobeert : maar over

een hoog fchandaal mocht een Bifl'chop een man belaften, zichzelven

te zuiveren , oi dat men hem anderzints van het gebruik der heilige

dingen afzonderen zoude. De wijze van zich te zuiveren, was, te

fweeren onnozekezijn, gelijk hy ook vier Compurgatoren, of mede
zuiveraars van zijn eigene rang moft hebben, dewelke moeften fwec-

ren, dat zy geloofden , dat hy de waarheid en oprcchtelijkfwocr; op

iict welke de Rechter hem weder in zijn naam enbamftelde. Eenigc

xicwelkc'Onder vermoeden van een mifdaad lagen , mochten door den

-Rechter verzocht en gelaft werden allegelegentfieden tefchouwen, uit

dewelke het vermoeden was ontftaan : maar alle fuperftiticuze zuive-

ringen wierden verworpen.

De I 5. 16. IJ. en i8. Artijkelen waren omtrent het verkwiften en
verminderinge van de goederen van de Kerk , de beveftiging van de

vordere regulen van vcrkiezinge in Cathedrale Kerken ofCollegien, en

de Collatie of vergevinge van fieneficien en Kerkelijke bedieningen

»

waar een zuiveringe van Simony by moeft zijn , wanneer daar omtrent

gelegentheid zoude zijn.

Het i^. was omtrent Goddelijke plichten. Des morgens op heilige

dagen, moeften de gemeene Gebeden gebruikt werden, metdebedie-

jiing der Communie daar by gevoegt. Ia de Hooftkerken zou deCom-
-munie ieder Zondag en Heilige dag zijn , alwaar de Bifïchop , de Dec-

ken, €n de Prebendarien ; ook alle die door de Kerk hun onderhoud
' hadden , tegenwoordig moeften zijn. In de Hooftkerken zou ócs mor*
'gens geen Sermoen gedaan werden, uit vreze dat zulks eenige uit de

Parochie Kerken derwaarts trekken mocht ; maar alleenlijk 'des naar-

middagsindeAnthemie, of Zangdienft, wierd alle gefigureerde Mu-
zijk, door dewelke de toehoorders niet konden verftaan, wat zy zon-

gen , moft geweert werden. In de Parochie Kerken fouden alleen des

morgens Sermoenen gedaan werden, maar geen in denachter-noen,

'ten waare in groote Parochien. Al die gene dewelke het Sacrament

fouden ontfangen , zoudenden dagere voorcn komen, enden Bedie-

naar zulks aanzeggen, dewelke daar over hun gewifle en geloofzoude
oncierzoekcn.

.Op heilige dagen in denachter-noen , zou de Catechifmus vooreea

uuc
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yui' tijds uitgelegt werden. Na de avond predikinge zoude menden ijr^J
armen verzorgen , en de zoodanige als openbare ergernis en fchan-

dalen hadden gegeven, moeften ondervraagt werden, en openbare

boete moefle hen opgelcgt werden, en de Dienaar, meteenigcvan

de Ouderlingen van dcP-.uochié, zouden als dan eengcmeenebera-

dinge omtrent den ftaat van het volk daar in hebben: dat indien ie-

mand zich zeiven onbetamelijk droeg, dezelve eerfl broederlijk na

de liefde vermanen ; en indien zulks niet wilde helpen , onder fwaar-

dcr. Cenfure en tucht geftelt mocht werden ; maar niemand mocht
geexcommuniceert werden, tenware deBiflchop daareerft van ware

^einformecrt, en zijn toeftemminge daar over gcgcve'n hadde. God-
delijke dienften moften in geen Capellen , of byzondere Huizen ver-

richt werden , om dat de Kerken onder dien fchijn niet verwaarlooft,

.en dwalingen des telichter nietgezaait wierden ; behalven alleenlijk,

de Huizen van Pairs, en luiden van groote Staat, dewelke talrijke

huisgezinnen hebben ; maar in deze moeftcn alle dingen gedaan wer-

den volgens het Boek der gemeene Gebeden.

De 20. was omtrent deze, dewelke ampten in de Kerk bedienden ,

alsKofters, Kerkmeefters, Diacons, Priefters jen Land Deekens.

Dit laatfte zoude een bediening voor een Jaar zijn, zijnde hy, die

door den Biffchop daar toe verkoozcn is, geftelt, om te paften öp
de zeden van de Gccftelijken en Wereldlijken in zijn dift rid , aan de

welke hy des Biftchops bevelen zou te kennen geven , en van hen aan

den Biftchopreekenfchap doen, ieder zes maanden. DeOpperDia-
Jcons zouden als generale Vizitateurs boven de Land Deekens zijn.

In ieder Hooftkerkmoeft een vandePrebendarien, of iemand door

hen beftelt, drymaal in ieder week eenig gedeelte van de Schriftuur

uitleggen. De Biftchoppen moeften boven hen allen zijn, en hadden

te gedenken , dat hun gezag hen tot dien einde gegeven was , dat

vcele tot Chriftus gebracht mochten wer-den, en dat deze, dewelke

van den weg afgedwaalt waren, totwarebekeeringe gebracht moch-
ten worden. En den Bifl'chop moeften zy alle gehoorzaamheid be-

wijzen, volgens Gods Woord. De Biflchop moeft menigmaal \\\

2.ijn Kerk prediken , vermocht niemand om belooningc, noch ook
onbcdachtelijk te ordineren ; hy moeft goede Harders aanftellen,

en kwade afzetten. Ieder dry Jaren mo.eft hy zijn Bifdom viziteren ,

of zelfs dikmaalder, als hy daar oorzaak toe had de ^ maar als dan moeft:

hy zulks op zijn eigene koften doen; hy moeft alle jaren een Synode
Jaebben; en die gene die wel onderwezen waren, connrmeren en vefti-

,gen. IL Deel. Vv Zijn



53

S

Hiflonc der Reformatie

ïlfi- Zi]!! huisgezinde moeft beftaan uit Geeftelijke perzooficn , dewel-

ke hy tot de dienft van de Kerk (gelijk Auguftinus en andere oude,

Bifïchoppen hun huisgeTiinnen ook beftclt waren) moftoptrekken.

Zijnde zulks een zeer groot middel, om het gebrek van goede en ge-

trouwe Dienaren te vervullen.Hun Vrouwen en kinderen mocften zig

ook wachten voor alle lichtveerdigheid , of ydele pronkery, Zy
moeden nooit uit hun Bifdom zijn , ten ware over publijke en drin-

gende oorzaken , en wanneer ze ziek of onmachtig wierden, zou-

den zy hunne Coadjutors hebben. Indienzc ergerlijk of Ketterich

wierden, zouden zy uit 's Koninks gezag , van hun ampt afgeftelt

werden.

De Opperbiflchoppcn zouden den Biflehoppelijken dienft in hun
Bifdom plegen, en hadden eens hun geheele Provintie te viziteren ,.

de Biffchoppen te bezoeken , hen te vermanen omtrent alles dat niet

wel was i vordersappellenteontfangen, en te oordeelen , opeenigc

grootegelegentheden, Provinciale Synoden te vergaderen, hebben-

de alvorens dcsKoninksordere daartoe ontfangen. Ieder Biflchop»

zoude een Synode, of Vergadering, van zijn Geeftelijkheid , eeni-

gen tijd inde Vifch-tijd, of Lent, moetenhouden, zoodatzyvoor
Palm-zondag ieder te huis mochten zijn. Dit zouden zy aanvangen

meteenLitany , een Zermoen , en de Communie ^ alsdan zouden
zy alle gaan tot een byzondere plaats , alwaar ?y den Biflchop reeke»-

ningvande ftaat van het Bifdom zouden doen, en raadsplegen over

het gene hun goedvinden en raad mocht vereifchen. leder Priefter

zoude aldaar zijn opinie en meeninge hebben in te brengen, en de

Biflchop zijn uitfprake tot befluit geven, en alzop de zaken tot zulk

een fpoedig einde brengen als mooglijk ware ; en een ieder haddezicli

hem te onderwerpen , of aan den Opper-Biflchop te appelleren.

De 2 1. 22. 23. 24.. ^5. 'ï.6.2'j. 28. en 25). rytuls waren omtrenc
Kerkmeefters , IJniverziteiten , Thienden, Vizitatien, Tcftamen-

ten , Kerkelijke tuchtingen , fufpenficn , fequeftratien en depriva-

tien.

De dartigftetytul is omtrent excommunicatie, van-dewelke, als-

zijndede voornaam fte Kerkelijke tuchtinge , ik de verbeeldinge te

wijdlopiger zetten zal.

Hunbcftei- Excommunicatie ftellen zy te zijn, een authoritcit van God aaa
lingc om- de Kerke gegeven , tot weringc van ergerlijke en bedorvene per-

bmik va/*'zoonen, van het gebruik van de Sacramenten, of de gemeenfchap
écnian. dcrChriftcnen, tot dat dezelve geven klare teekenen van leedwezen
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en tckeeringe, zich onderwerpende zoodanige geeftelijkekaftijdin- '5^fi»

ge, als door dewelke het vleefch mag werden getemt, en de geeft

behouden. Dit was de Kerkelijke perzoonenopgelegt, maarvoor-
namentlijk de Opper Biflchoppen, Biflchoppen, Opper Diakons,
Diakons, en eenige andere door de Kerke daar toe beftelr. Niemand
wasomgeexcommuniccert te werden, ten ware om hun hardnekkig-

heid in groote mifdadenj maar daar omtrent hadmengcenzins met
voorbarigheid te ga^n ; en derhal ven de Rechter die dezelve te geven
ftond, mocft een Vrede-rechter by zich hebben , en de Leeraar van
de Parochie, in dewelke de perzoon woonachtig was; met twee of

dry geleerde Priefters, in welkers tegenwoordigheid de Zaak moeft

werden onderzocht, en het vonnis gcvelt, het welke in gefchrift

moeft geftelt zijn.

Het moeft bekent gemaakt werden in de Parochie, in dewelke de

partye zijn wooninge hadde^ -als mede in de bygelcgeneParochien,

OP dat een ieder mocht gewaarHchouwt zijn , hetgezclfchaptefchou-

wen van diegecne dewelke geexcommuniceert ware, en de bedie-

naar hadde te verklaren , wat de nature engevolgen van excommu-
nicatie zy j zijnde de zoo getuchtigde perzoon van het lichaam van

Chriftusafgezondcrt, naar het welke niemand met hem eeten , drin-

ken , ofzijn gezelfchap gebru iken mocht , behalven die van zijn ei-

gen huisgczinde; en wie anders dede, des vermaant zijnde, daarvan
cietaflieten, mocften medegeexcommunicecrtwerden.

Indiende geccnzureerde perzoon, veertig dagen gedurende, gecii

leedwezen toonde, moeft zulks de Cancelary bekent gemaakt wer-
den, en een gefchrift moeft bedordert werden, om hem te vangen
en in gevangenis te houden , tot dat hy gevoeliger van zijn mifdaden
zou werden ,• en wanneer hy dezelve beleed, en zich zoodanige ftraffc

«nderwierp, als hem zouden werden opgelegt, zoude het vonnis af-

gedaan, en de perzoon opentlijk met de Kerk verzoent werden. Dit

haddcplaatstegrijpentegens deze, dewelke zijnde veroordeelt we-
gens Capitale mifdaden , des Koninks pardon verkregen , doch ech-
ter noch de Kerkelijke Cenzure onderworpen bleven.

Dan volgt het Formulier van den penitent en bekeerde zondaar
wcdcraan te nemen. Zymoeften ecrft buiten de Kerk blijven ftaan,

en verzoeken daar in tpegelaten te werden ; en zoo ingebracht zijnde,

hadde de Bedienaar aan het volk de afgrijflijkheid van de zonden voor
te dragen, en de Goddelijke genade in het Euangelie, en dat in een
iange reden , van de welke ialdaar mede een Formulier voorgefteft

Vv z word.
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1552. word. Als dan mocft men aan het volk vertoonen, dat, gelijk zy'€«*5

afkeer van hardnekkige zondaren moeften hebben , zy ook alzoo-

mede alle die een oprecht leedwezen hadden , met de ingewanden van-

ware liefde weder hadden te ontfangen. Eindehjk moeft hy den per-

zoon waarfchouwen, met God den fpot niet te drijven , noch het volk-

te bedriegen, door een geveinfde belijdenilïe. "Waar op hy haddc

te herhalen ccrfl een algemeene belijden iflc , en dan een byzonderc,

met het noemen van zijn mifdaad , en God te Bidden , om zijn barm-

hertigheid , omtrenthem , en dat niemand, door zijn kwaad voor-

beeld, mocht ontdicht werden. Eindelijk hen alle te bidden, datzc

hem zijn mifdaad vergeven walden , en hem weder in hun gemeen-^

fchap en gezelfchap aannemen.

Als dan moeft de Bedienaar het volk afvragen , oihet zelve zijn bc-

geercn wilde toeftaan.-' waar op het zelve vanJa, te antwoorden had-

de. Als dan moeft de Paftoor hem de. hand op het hooft leggen , en-

hemontflaan vandeftraffe van zijn mifdaden , en zijn verband van'

excommunicatie, en hem zoo in zijn plaats in Gods Kerk heritcllen.

Alsdan moeft hy hem leiden naar de tafel der Communie, om aldaar

te offeren, gebeden en dankzeggingen aan God den Heer, voor het

wederroepen van dien zondaar. Wat de andere tytels aangaan, die

flaan op de andere gedeelten der wetten van ditHof, wegens dewelke

ik den Lezer wijze tot het Boek zelf.

Hoe verre nu deze dingen , voornamcntlijk de laatfte de excom-
municatie aangaande, noch in de Kerke zouden konnen werden in-

gevoert , late ik aan de beradinge van de beftierders daar van , en van

de twee Huizen van het Parlement. Men kan niet loochenen , of

zonde en onzedigheid , te zamen met goddeloosheid, hebben dit volk-

overloopen ; en hoewel de laft daar van in het gemeen de Gccftelijk-

heid word opgelegt , dewelke zeekerlijk in veeleplaatzen gebrekkc-

lijk aan hare plicht is geweeft; echter aan de andere zydc, hebben zy.

zoo weinig, of geen macht met alle, wegens de wetten ,^ om zelts

de alderopenbaarfte zonden te Cenfurcren , dat de.fehuld van deze

groote gebreckelijkheid , algemeender het geheele lichaam van al het

volk ( het welke geen effcóluele bezorginge tot intoomingc van boos-

heden, met hetbefchamen der kwaden omtrent hare wegen ,^ heeftr

aangewend, noch hen genoegzaam van de heilige verborgenthcden^

hectt afgehouden, om hun leven te doen veranderen ) moetopge--
legt werden.

Een andere zaak wierd dit Jaar voorgeftelt, om de groote onor-

ders
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uers van de Geeftelijkhcid $e verbeteren , welke veroorzaakt wierden i Jf2^-

door de amiocde der zelvcr. Hier omtrent xijn by het Parlement voorfia- om
ecnige voorflagcn gemaakt, maar zy hadden geen effeól. Over deze de armoede

zaak heeft iemand een Boek gefchreven , het welke hy den Heer Caii- vaikiS/'^

cellcr^hceft tocgccigent , zijnde toen Biflchop van Ely.

Hv roont dat zonder vergeldinge van aanmoediginge > weinige

zich tot den Paftoralen dienft wilden voegen ; en dat die gene die al-

bereeds daar in waren , niet konnendc daar door beftaan , zieh mceft

tot andere hanteeringen begaven, zoo dat indien tijd verichcidcne

geeftelijke pcrzoonen , Timmerluiden , Kleermakers , en ook ecnige

Tappers waren geworden. Het wafe een Schande voor de Natie , dat

zijnde daar gewecft zulk een diepen yver voor fuperftitie, en zulk een

koelheid voor den waren Godsdienft. Hy beklaagt zich over veclc

van de Geeftelijkl>eidj dewelke geen leerlingen in de Hooge Schooien

onderhielden, volgens des Koninksbcyeelen \ en dat in de Schooien

en CoUegien, de plaats der arme Schoolieren, in het gemeen wier-

-dcn vervult met de kinderen van rijke lieden , en dat de onderhou--

dingen fchandalcufliik wierden verkocht, en dat het grootftc gedeelte

yan de Land-ge^fteJijkheid zoo onkundig ware , datze weinig mccï

als flechts lezen konden. Maar daar was geen hoop, om iets vrucht-

baarlijks, totherftellinge van zulk een jammer uit te werken, voor

dat de Konink tot zijn jaren zou gekomen zijn , om zulke ordonnan-

tien , tot wederoprichtingc van een betamelijk onderhoud voor de

Geelteiijkheid, voort te zetten.

• \ In dit Jaar zijn Hcathvan.Worcefter, enDay, Biflchop van Chi- Heath en

cHefter, uit hun Bifdommcn gezet. Heath aangaande, van hem is j-üidoinmcjv

alreeds gezegt, dat hyinde gevangenis geworpen is geworderr, om g'^fteit*

dat hty het Boek- van de Ordinaticn had geweigerd aan te hemen ;.maai

Day, of hy het nieuwe Bock mede geweigerd, of zich in iets anders

misgaan hadde, ismy onbckent. Deze beide wierden daar na afgc-

^et^ niet door eenig Hof, beftaande uit Kerkelijke perzoonen \ maac
door wereldlrjkegcdelegeerdcn , van de welke drie Borger Rechtsge-
leerden ,,cn dry gemeene Rechtsgeleerde waren , gclijJc wy in het dag?

regifter van Konink Eduard vinden. Het vonnis van Day word wat
twijffelachtig uitgedrukt, in het Patent, het welke Scory, de BilTchop.

van RocheÜer kreeg om hem op te volgen, zijnde vandate den 24.
May, verhalende dat hy in dien Stoel gezet word in de plaats van
George, onlangs BifTchop van dat Bifdom.

,, ,In|^nynaafl:volgendc, opliet overlijden van Holbcach^Biilchop
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15-^2. van Lincoln, wierd ook Taylor, die aldaar Dceken was gewccfl:,Bif-

fchop in zijn plaats gemaakt ; maar in dit zelve Jaar wierd het Bilclom

van Gloccfter t'cencmaal gcfupprimcert, en tot een vryc Archdia-

cony gemaakt, en Hoopcr wierd Biffchop van \C^orccfter. In de

voorgaande Maand van December, waren \^^orccfter en Glocefter

in een £»etrokUen geweeft , ter oorzaak van hun naarby gelegent-

heid, en hun groote armoede, en om datze niet zeer volkrijk waren,

200 datze nu voor altoos onder een Biffchop hadden te ftaan , met twee
tijtcls, als Covcntry en Litdifield, en Bath en "Wells deden, en

Hooper wierd Biflchop van Worcefter en Glocefter gemaakt; maar
nuwierdenzetot een andere ftand gebracht, en de Biflchop zoude
alleen Biffchop van "Worcefter genoemt worden.

In al de vacatien van deze en andere Stoelen, wierd een goed deel van

hun befte Landeryen van dezelve afgeftieden, en alzo de Bisdommen, die

voor heen koftelijk rijk hadden geweeft, wierden nu tot zulk een flech-

• ten ftaat gebracht, dat het nauweHjks mogelijk was voor den Biflchop,oni

te konnen beftaan j en 200 nog alles het geen daar van afgéfneden wierd,

tot eenig goed gebruik bekeert had geworden, tot verbeetering van de

ftaat van de arme geeftelijken van Engeland ^ zoude zulks de hatelijk-

^ heid van zulk een fnoode Rovcry noch vry verzacht hebben j maar deze

Landen wierden door den cenen of den anderen hongerigen Hoveling

ingcflokt , die dit den gémakkelijkftjen weg oordeelde , om voldoe-

ninge van zijn pretehtien en achterftellen te krijgen ; en de Wereld was

200 ingenomen, met de opinien van hun uitfteekende Rijkdommen,
dat men oordeelde , dat men hen niet arm genofg zou konnen jna-

ken. •.•''.,
Zatfnvan I» dit Jaar gevielietsYerland aangaande, hetwelke my degclegent-
Yctland.

jjej^^ zalgcvcn, om de zaken van dat Koninkrijk aan te merken. De
Koningen van Yrland , hadden voor dezen zig met den Tytul van Mee-
ren van Yrland te vreden gehouden , dewelke Konink Hendrik de 8. in

het 33. Jaar van zijn Rcgeringe, in een Parlement aldaar, in dat Vaff

een Koninkrijk verandert hadde , maar geen byzondere Kroon ofkröo-

ninge wierd daar toe belleltj nademaial dezelve de Kroon van Engeland

volgen moft. De Pauzen en Keizers hebben doorgaans gepretendeerr,

dat ty tulen te geven , of Zouveraine waardigheden aan te ftellen, aan

henftond. Trekkende de Paus zijn recht, van dat onzen Zaligmaker

gczegt heeft, d.it hem aUe macht van Hemel en van Aarden'gegeven

ware.en alzo ook by gevolg aan zijn Stedehouder. DeKcizers Ahzijnde

c ndoodcfchaduwe van het Room fche Rijk, welken tytul beneftens de

by-
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by'namingevanCaz.ir zy noch gebruiken, pretenderen<]e daar uit, ijjï'

dat alsdcRoomfche Keizers vanouds Koningen maakten, zy alzo me-

de het zelve recht hadden j hoewel deze Koningen gemaakt wierden,

over Landen dewelke zy met de Wapenen overwonnen hadden ; zijnde

alzo een flecht gevolg , dat deze , dewelke niets van de Roomfche heer-

fchappy als den naam behouden hadden , daarom Koningen zouden

mogen ftellen , over Landen , daar over zy niet te zeggen hadden ; en

hetiszeeker; dat ieder on-af-hangende Kroon of Staat , binnen zich

2elven, ofvoorzichzelven mach maken zodanige tijtels als het hen

belieft.

Maar het gezag, het welke de Koningen van Engeland over Yerlahd

hadden, was niet zoo volftagen, als het naderhand door de menigvuldige

wederfpannigheden wel geworden is. De hoofden van de Clans en Na-
men had hetbeftierenvanalhun byzondereTriben offtammcn. Dewel-

ke door hen beleid wierden, tot alle deflernen di^zc begeerden ; en alhoe-

wel binnen de Engelfche bepalingedeKonink gehoorzaamt wierd, en

-zijne wetten, niet anders als in Engeland naargekomen, zoo waren echter

de geboorene Ieren, eenonborgerlijken Barbariich volk, zonder noch

onder een Jok gebracht te zijn , en wegens het grootfte gedeelte van Ul-
-fter , waren zy met de Schotten vereenigt , en hielden zich aan der zel-

ver belangen gebonden

In het tweede Jaar van deze RegeringCj was aldaar een wederfpan-

nigheid aangevangen, maar Sir Antony , St. Leider, alstoen aldaar

Depute ofStadhouder zijnde, te rugge op ontboden, en Sir Edw. Bel-

linghame, in zijn plaats gezonden, bracht deze O-Canor en O-More,.
die de voornaam fteaanleiders daar van waren, t'onder, ennietzocken-

-dedezakentothetuitcrftete brengen, Zijnde Engeland alstoen elders-

fmet Oorlogen genoegzaam belemmert , bewoog hy dezelve een ondèr-

* houd van hondert pond fteerlings ieder te aanvaarden ;. waar op dezelve

'in het Engelfche gebied hun wooninge genomen hebben.

Maar den volgenden Winter, was'er een andere Muiterye, in UI-
fter aanbeftelt , door O-Neal, O-Donnel, O-Docard, en de Hoof-
dden vaneenige andere Stammen ofTriben; dewelke aan de Koningin-

'fie Douariere van Schotland zonden , op dat hen dezelve onderlfand uit

Vrankrijk mochtete wege brengen; met dewelke zy de beroerten \n

Yerland meenden gaande te houden. De Biflchop van Valence, alstoen

'in Schotland zijnde, wierd door de Koningin afgezonden , om hun
Vermogen te onderftaan , om volgens de zelve , den Konink van Vrank-
rijk tot onderftand van deze wedcrfpannige te bewegen. Deze voer de

. Zee;
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if^i. Z^eover, enfprakmetdezeHoofJen, enmetWauchop, eenSchow-»

man , die door den Paus Biilchop van Armag gemaakt was , en dewelke

hoewel hy blind was , echter een van de befte Poft-rijders in de Wereld

geacht wierd. De Ieren fielden al hun macht en grootheid dezen Fran-

IchenBiffchopvoor, om hem te beter te verbinden, hun vriend aan

hf.r Hofvan Vrankrijk te zijn. Maar hy Icheen niet zoo wel voldaan te

zijn, van hun bequaamheid en vermogen, om wat groots uit te rech-

ten , Zoo dat daar niet anders op gevolgt is. Een zaak viel hier voor,

.dewelke de natuur en ftaat van de^en Bifïchop kan aan wijzen. Wanneer
hy in het huis kwam van O-Docart , wierd hy een fchoone Dochter vaii

den zei ven gewaar, diehy wel gaarne tot zijn wil zou bekocht hebben,

maar zy fchoude hem met groote zorgvuldigheid. Twee Engelfchc

grauwe Monniken , dewelke ter oorzake van hun Godsdienfl: uit Enge-
land gevlucht waren ., en zich aldaar toen ter tijd onthielden , nierkea-

^jdedesüiflchopsgenegentheden, brachten hem een Engellche Hoer,
. dewelke hy voor eenigcn tijd by zich hield : deze op zekeren avond zijn

(ingen doorlnuffelende , vond een glas, dat vol was van iets, het wel-

ke zeer wel-riekcnde was, het geen zy altemaal in de keel lapte. Het
welke de Biflchop te laat vermerkende, wierd die daar over zeer ont-

ftelt , want het was een verecring , .hem van Soliman de heerlijke, . Kei-

zer der Turken, gefchonken, zooalshy uit dat Hof vertrok^ als zijnde

de alder-koftelijkfte Balfem van Egypten , en wel zooo Kroonen
waart. De Biiïcbop was hier over zoo verwoed , dat het gantfche

huis daar over in rep en roere was , met het welke hy te gelijk zijn vrek-

heid en paflie ontdekte. Dit word verhaalt van een die by hem was te

dier tijd, en door hem overgevocrt , om een Pagie van de Koningin van

Schotland te zijnj eenen Sir James Melvis, die lang in dat Hof gc-

"woontheeh, onderden Conncftabel van Vrankrijk, die ook daar na

in verfcheidenconderhandeUngen by den Prins Palts-Grave gebruikt is

geworden, gelijk hy ook in verichcidene bezcnuingen daar na aan het

ÉRgelfche Hof gedient heeft , daar hy in zeer groote achtinge al-

toos geweeft is. Deze in zijn oude dagen, fchreefeenverhandelingc

van al de zaken, daar hy in gebruikt is geweeft j het welke een van de

befte en volkomentfte Schriften, van die nature is, die ik oyt gezien

hebbe. Het Origineel onder zijn eigen hand, is in Schotland noch in

wezen ,• van het welke my een affchrift , van iemand van zijn nakome-
.lingen getoont is , uit het welke ik verfcheidene aanmerkelijke Paflagien

zal aanmerken, hoewel de affairen, in dewelke hy gebruikt wierd,

W3t later van ti;d zijn , aU die , van dewelke ikte fchrijvcn hebbe.

Maar
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Maar om weder tot Yerland te komen. Op de Vrede met Vrankrijk i rft.^

en Schotland gemaakt , fielden zich alle dingen aldaar weder zeer vreed-

zaam aan, enSirAntony, St.Leiger, wierdin Auguftus 1550. we-
der als Gedeputeerde derwaarts gezonden. De Reformatie aangaande,

die heeft maareen kleinen indruk in dat Rijk gemaakt, Zy wicrd wel

aangenomen onder de Engelfche, maar ik vinde niet, dat eenigc poo-

gingen zijn gedaan, om dezelve plaats onder de Yren te doen nemen.

In dit Jaar wierd Bale in Ierland gezonden. Hy was altoos een zeer naar-

ftig Schrijver by alle gelcgentheden geweeft, zijnde een zeergeleerd

Man, maar had gebrek aan matigheid; fchrijvendeooknictmctdebe-

.tamelijkhcid , dewelke een Godsgeleerde paft , of met zulke ftofte over

een kwam, het welke fchijut , aan deze, die de lieden tot vordcringc

in deze Kerk, aanbevcelden , dtóe gevoelen , dat hy de bekwaamfte

Man niet ware om hier in Engeland gebruikt te werden. Maar het Bif-

dom van Oflfery open ftaande , heeft de Konink beflooren hem derwaarts

te doen zenden. Zoo dan wicrd in Auguftus van dit Jaar Dr. Goodakcr

gezonden, omBiftchopvan Armagh, en Bale öm Biflchop van Offery

tczijn. Daar ftonden noch twee andere, dat Yren waren, gevordcrt

te werden. Wanneer zy aldaar kwamen , wilde hendeBiftchop van
- Dublin confacrcreneninwyen, volgens het oude Pontificaal, wanthet

nieuwe Bock van Ordonatie , was onder hen als noch niet in het gebruik.

Goodakcr en de twee andere, lieten zich lichtelijk daar mede te vrc-

dcnfteHen, maar Bale weigerde volkomentlijk die aan te nemen : de-

welke zijnde door den Heer Cancclier onderftut, zoo wierd eindelijk

de zaak daar toe gebracht, dat zy volgens het Nieuwe Bock wierden in-

gewijd. Wanneer Bale naar zijn Bifdom ging, vand hy aldaar alles in

ccn duiftcre Papery j maar eer hy aldaar eenigc reformatie kondc te wc-

gcbrengen, maakte dedood van Konink Eduard een einde van zijn.ea

. zoodanige andere incentien.

In Engeland viel van dit Jaar niets anders , de Reformatie aangaande^

voor, als alleenlijk het gcene de veranderinge, omtrent de ordcre vaa

de Kouffeband aangaat. Op den 2 3 . van A pril , in het voorgaande Jaar,

zijnde St.Jorisdag, wierd 'er een voorllag gemaakt, omdeordereen y"*"dcriHgi

inftellingc te overzien, nademaal men oordeelde, datter een groot ge- randcKou.-

deelte van fu per ftitic onder vermengt was , en de Hiftory , op deM'clke "''«>d»
,

deze ordere was gefticht , inhoudende dat St. Joris vocht tegens óen.

Draak, wierd aangemerkt als een Legende j die inde tijd van de dui-

fterhcid opgezet was, om de drift van Ridderfchap op te wekken , die

toen in de wereld ccn geweldige fwier hadde. En gelijk deze gefchie-
• ll.Detl. Xx denif
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tSP- denis niet veel geloofwaardigheids in zich zelven hadde, zoo was de-

zelve ook bygeen oud Schrijver te vinden, zelfs niet datter ooit zulk

een heiligen Ridder in de wereld was geweeft, ook by geen Oude zelfs

dien naam gebruikt is, als alleen wegens Georgius van Alexandryen^

de Arriaanlchc BiiTchop , dewelke aangeiUlt wierd in het Bifdom , wan-

neer Atfianazius gebannen wierd.

Op deze voorltellingen wierden in het voorgaande Jaar, deHartog

van Zomerzet , de Marquis van Nerthampton , en de Graven van

Wiltshire en Warwijk gelaft, om de inftcllinge van deordere te over-

zien. In dit Jaar dan wierd degeheelc ordre verandert, cndeGravevan

Weftmorland, en Sir AndriesDudley , dewelke als nu in de zelve ge-

inftalleert ftonden te werden, warende eerfte,. dewelke naar het nieu--

we model, dezelve ordere ontfingen. Welk model te vinden is inde

verzamelingen ,
gelijk die zeUs door den Konink uit het Latijn in het;

Engelfch vertaalt , en met zijn eigen hand gelchreven is, zijnde het der-

zict Konink Jg gefchrifc, na zijn journaal. De Inleidinge daar van luid, wegens

overbiijfzcls. het Edele deliem van de ordere , om groote mannen tot brave daden op
No. 5. te wekken , en dezelve tot een broedcrrchap in te lijven , tot hun betere

opwekkinge en aanmoedigingc ; maar zegt het, dezelve was zeer be-

dorven geworden door flipcrftitie, derhalven zouden de Statuten van

dezelve voortaan zoodanig zijn.

Men zoude dezelve voortaan niet meer noemen, de ordere van St.

Joris , noch hem als Patroon van dezelve erkennen ; maar men z oude-

ze noemen de Ordre vandenKoufleband. De Ridders van dezeOr4ere

2ouden het blauwe Lind , ofde Kou0eband dragen als voor heen. Maar
aan den halsband, in plaats van een St. Joris, zou aan een zyde van het

Juweelftaan, een Ridder, houdende een boek op zijn fwaard, zijnde

op hetzelve fwaardgefchrevcn, Proteclio, Befchermingej en op het

hotk Verbum Dei \ op de andere zijde Zou een fchild ftaan, en op het

fchild gelchreven Fides j om daar mede uit te d rukken hun bcfluit, beide

met offenfive en defenfive wapenen , het Woord van God te willen

voorftaan. De reft van deze inftellinge aangaande , zullen wy den Lezer

wijzen tot het gefchrift door onsaangewezen.

Maar dit is door de Koningin Maria weder ingetrokken, zoo dat de

oude regels weder plaats grepen, gelijk zy ook noeh doen. Ditbeiluit

khijnt voornamentlijk daarom gemaakt te zijn, op dat niemand, als

alleen die van de Geretorraeerde Godsdienft , daar toe bekwaam zouden

zijn, nademaal het aanhangen en het ftaan voor di Schrifture, als toen

genomen wierd voor een ondcricheidend raerkteeken tuflchen dePapi'

Ben en Gereformeerde Die
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Dit is het kort begrijp van het geene dit Jaar of gedaan, ofvoorga- i^p.

•^^nomen is geweeft, voor zooveel de Godsdienft aangaat, voor zoo veel

de Staat belangt j daar wierd een zeer nauw onderzoek gedaan,van al deze

<fie den Konink hadden verkort, in defuppreffien en vernietigingen

vandeChantrys, ofChoor-renren , oHneenige anderede Kerken aan-

gaande , van dewelke men geloofde dat de Vifitcuren veel tot hun eigen

gebruik hadden bekeert, an veel Rechtszaken wierden daar over inde

Starrckamer aangelegr. De meefte van al deze perzonen hadden vrien-

den of fchepzels van den Hartog van Zomerzet geweeft, en het on-

derzoek van deze dingen, fcheen meer gelchied te zijn, uit haat tegens '

deze, alsuitcenigemeeninge, om den Konink, door het weder leve-

ren van dezelve middelen , te rijker te maken ; maar op niemand borft

deze ftorm heviger uit als op den Heer Paget. Hy had Cancelier geweeft ?aget van

van het Hartogdom van Lancafter , en wierd met vecle mishandelingen
fciiap" vatdê

indatampt, belaft, voor het welke hygeftclt wierd in eenbreukevan xouffcband

zes duizend ponden. Maar het geen zeer hard gehandclt geoordeeld
^s«er.

ix^ièrd, was, dat hy op St. Joris avond, van dê Order van de KoufTe-

band wierd berooft; en dat om verfcheidene mildaden, maar voorna-

mentlijk, om dat hy geen Edelman was, noch by Vaders, noch van

Moeders zijde ; zijn grootfte mifdaad was zijn grootfte deugd. Hy was

in alle gélegcntheden een groot vriend van den Hartog van Zomerzet
gebleven , over het welke de Hartog van Northumberland hem doode-

lijkhate, envand alzooden wegomhemaf tezetten,inmeéningeoin

zijn Zoon in des zelfs plaats te ftellen.

Dit wierd als een zeer Barbarifche zaak opgenomen , dat een Man ,

^ die de Kroon zoo langen tijd in zulke publijke handelingen gedient had-

de, en nu van geen geringer bloed was, alstocn deKonink Hendrik

'-hem cerft met de Ordere vereerde, op zulk een wijze zou onteert wer-

den ; zijnde aan geen mil"daad fchuldig , als de zodanige die by meeft al

-de Hovelingen te vinden is, namentlijk zich zei ven te verrijken, ten

koftcn Van zijn Meeftcr ; voor het welke de boete hem opgclegi , ftrafs

genoeg fcheen te zijn tot voldoeninge. Maar de Hartog van Northum-
terland was een perzoon , zoodanig tot geweldige handelingen en wraak

•gedreven,dat een gemeene ftraffe zijn haat geenzins konde vergenoegen.

Sir Antpny St. Leiger , is ook ter zelver lijd ( zijnde mede een Ridder

vandeOrdéfe) befchuldigt, op klachten gezonden vanden Opper-
Biflchopvan Dublin in Yrland, over eenigehooge woorden , dewelke

hy gebruikt haddc. Maar deze wél onderzocht zijnde, wierd hy gezui-

vert, van de opgeleide fchuld, en weder in zijn plaats onder de Ridders

Xx 2 van



54? Hi-ftorie ótr- Reformatie -

^fSfi" van '!i>ii'rdere dcsKouflebands , als voorheen, geftelt en toegelatenp^

zonder eenige ftraf te dragen. Veel anderen , die mede nietonlchuldig,

waren, kwamen, ter oorzaak van dezen geftrengen handel, tevoor-

fchijn, omdegunfl: vanden Hartog vanNorthumberland te winnen,

die nu zeer bezig was , om een Parlement naar zijn zin te krijgen , zoe-

kende die middelen, dewelke hyde bekwaamfteachtciot zijn einde te

zijn; zijnde het een ordinare zaak voor luiden van een v/ocfte endrif-

tigen aard , dewelke in het gemeen zoo fnood en kleinhartig zijn in-

een vernederden ftaat, als onverdraaglijk in voorfpoed en hoogheid, een

ander naar hen zelven te oordeelen. Derhalvcn wetende dat de weg van

reden en gunflwillgheid op dezelve geen werking zou willen doen , en

dat grootheid en geftrengheid de eenige middel zijn , om hen t'onder te.

brengen
, gebruiken zy die zelve weg om andere te winnen , dewelke zjr,

weten werkelijk omtrent hen zelven te zijn,

«ïn Hajideü ^^^ Jaar ging de Konink voort met het betalen van zijn fchulden , re--

formeeren van de Munt, en andere wegen, doordewelke dewclvaart-

van het gemeen mocht gevonden werden j en een proje£l^wierd onder-

nomen, het welke het voorname begin en oorzaak geweeft is, van de
groote rijkdom en macht van Schepen daar dit volk zedert in gebloeit

heeft. Van detijden van Hendrik denllLaf, hebben de vryeDurtfche

Steden , dewelke hem onderftand hadden gedaan in zijn Oorlogen, groo-

te Vryheden en Privilegiën , in Engeland , gehad : zy waren tot eerv--

Corporatie en als tot een byzonder lichaam gemaakt , woonende by
malkander in Still-jard , of bet Staal-hof, omtrent de Brugge. Zy had-

den ten tijden vanEduardden IV. eenige moeyelijkhcid geleden, na-

demaal zyhun voorrechten verder uitftrekten als hun brieven hielden,

cnhieromme wierden zygeoordeelt dezelve verbeurt te hebben^ maar.

zy redderden zich zelven daar uit, door een koftelijkgefcheak, het wel-

ke zy aan den Konink deden*

Het geene hen alderraceft ten Hove ophield , was , ,dat zy hande-
lende in een licliaam , machtig waren niet alleen den handeJ uit andere,

hun handen te nemen, met hen dood te handelen j maar dat zy altoos

een groot Capitaal van geld by hen hadden j en daarom me , wanneer de.

Regering in eenige verlegenthcid was, zy altoos vaardig waren,, op
goede verzeekering , groote zommen gelds te vcrfchieten ; en in minder
gelegentheden , degunftvan lieden van Staat, doorgiften en gaven,
konden winnen. Maar den handel nu ver boven baar eerfte wezen
groeyende , en de Hoven prachtiger en heerlijker als voorheen worden-
de, was*er eengrooterahrck inallcs, voornaraentlijk in Laken, als.

men

<
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men ooit had gezien. De ontdekkinge van de Indien, had zoo den ijJSv

Handel als de Schipvaart doen wakkeren , zoo datter een veel vaardiger

omfwier van des werelds rijkdommen was, als in voorige tijden was
gcweeft.

Antwerpen en Hamburg., zeer gelegen , leggende de eene aan de
mond vandeEIvc, de andere niet verre van de mond vanden Rhijn ,

de twee grootfte Stroomen dewelke in deze Zeen vallen , hadden de

Kooplieden van die twee Steden , te dier tijd, den voornaam flen handel

van de wereld. Hier over begoften de Engelfche op deze Oofterlingcn

met afgunftte zien. Al watin ofuit gevoert wierd , kwam voorliet

mcefte gedeelte in hun kafTe. Alle Markten waren in hunne handen

,

200 dat buitenlandfche Waren, door hen in Engeland verkocht, en de

inlandfcheproduólien door hen opgekocht en verzonden wierden. Zijn-

de vorders meeft al het volk zeer tot het weiden van Vee geftelt, hadden

2y ook hun Manufaéiuren zeer voortgezet; voor zoo veel, dat hunne
eigene "Wol, dewelke eertijds tot Antwerpen bearbeid wierd , nu in ,

Engeland zelfs tot Lakenen gemaakt wierd , dewelke deze luiden van

de Still-jard verlof hadden te vervoeren. In het eerfte fcheepten zy niet

boven acht Lakens in een jaar af , daarna honderd, dan duizend, dan

zesduizent; maar in dit laatfte jaar , waren in hun naam afgefchcept

4.4000 Lakens, en niet boven de 11 00 by al de andere die iii Engeland
handelden.

De Kooplieden adventurieers bevonden dat zy het niet konden ftaan-

de houden , ten ware deze Compagnie Vernietigt wierd. Zy dan be-

goften hunne klachten tegens hen in te brengen, in den aanvang van dit

Jaar, ophet welke deze Oofterlingen hun antwoord in brachten, daar

Tan de Engel fch e weder tegens gerepliceert wierd. Eindelijk maakte

den Raad hier opeen befluit,* dat hun privilegie gebrooken ware^ en

2«)0 la^nudezebroederfchapin duigen.

Die van Hamburgen Lubek, en deRegente van de Nederlanden

verzochten hier van redres byden Raad; maarte vergeefs: want het

voordeel , dat het volk van Engeland hier door ftond te verkrijgen , was

zoo oogfchijnelijkdat'er geen tegenflelling op vermocht.

Zijnde dan den Koophandel op dezen voet gebracht, wierd dezelve

noch van een projedi: van hooger natuur gevolgt. De Oorlog tuflchen

denKeizer en Vrankrijk had nu zijn aanvang genomen, endevervol-

ginge dewelke inde Nederlanden tegens deProteftanten nu zeer aan-

ting, deedealdaar veel denken om hun wooninge te veranderen. Men
elde dan voor in Engeland en vryen handel op te rechten, en eenigc

X X 3^ Mark^
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Markt Steden teftellen, dewelke ccnige voorrechten tot veiligheid def

Kooplieden zouden genieten , om dezelve aan te moedigen ora aldaar

zieh neer te flaan , fullcndc minder laften en accijnfen daar als elders dra-

gen. Southampton voor den Laken handel , en Huil voor den Noort-

Ichcn handel , wierden de twee bekwaamfte Steden geacht.

Aangaande de voordeelenen achterdeelcn van dit befluit, bevindeik^

dat de Jongen Konink de ballans feer netteljk gemaakt heeft; want

daar is een groot gefchrift van, door zijn eigene hand gefcnreven , be-

helzende al het geene Pro en Contra , daar omtrent gezegt en byge-

bracht is. Maar zijn dood , en het houwelijk van de Koningin Marii

met den Prins van Spangie, maakte al deren voorflag teniet; hoewel

aldeaddreflen, die haar bcdgenootdede, tot bcvorderinge van het ver-

zoek der Oofterlingen ; by haar noir zoo veel vermochten , als die maat-

fchappy weder op te doen (lellen. Indien de lezer deze zaak volkomen-

der begeerig is te verftaan , die kan een grootc gedeelte daar van in dc«

Koninks Dag-regifter vinden , in het vierde papier , dat daar aan volgt

,

alwaar de gantfche zaak op alle manieren fchijnt aangemerkt te zijnj;

maar luiden die de Koophandel beter verftaan, zullen van die dingen

ook verre het befte konnen oordeelen

.

In deze Zomer is Cardanus, die groote Wijzeling, door Engeland gc-

pafleert. Hy was uit Italië ontboden door Hamilton , Eerft-BiflTchop

vanSt. Andries, die toen gevaarlijk ziek aan de waterzugt lag. Car-

danus genas hem van zijn kwaal; maar hyeen man zijnde, zeer erva-

ren in de Sterre kunft, en voorzegginge, ofwaarzegge ry, gelijk hy
Sselve beleed, zeide hy den Biflchop , dat hoewel hy hem voor het te-

genwoordige wel het leven behouden hadde, hy echter zijn noodlot

niet veranderen kondc , want hy wasom aan een Galg gehangen te wer
den. In zijn doortrekken door Engeland, hadde hy deaanfpraak va«

Konink Eduard, by den welken hy zoo wel wierd onthaalt en wiens

buiten ordinaire bekwaamheden en deugden hy zoo nauw waargfeno-

men heeft; dathy by verfcheidenegelegenthedcn, daarna, van hem
gefchreven heeft, niet zonder de hoogfteverwonderinge, alszijndede

wonderlijkfte perzoon, diehyoit gezien hadde.

Maar het by brengen van des Eerft-Biftchop van St. Andries ziekte

leid my nu , als met de hand , tot de zaken van Schotland. De Koningin
was 'het voorledene Jaar, uitVrankrijk, door Engeland naar Schot-

land gereift , inhaardoor-reize, wierd zy door den Konink onthaalt,

met zo veel eerhiedigheid, als het cene gekroonde Hoüfc,het andere zou
konnen bewijzen.De byzondcrhedenftaan in zi;n Dagrcgifter,en behoe-

ven
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en hier niet aangeroert te werden. Wanneer zy nu weder tehuis ge- "ff**

komen was , ftelde zy haar zelven zeer , om den Gouverneur te bewe-
.gen, zijn bcftieringe af te leggen , opdat zy dezelve zou mogen aan-

„flaan;^ tot het welke hy, als zijnde een zacht man, lichtelijk te bewe-
'genwas, om dat zijn broeder, dewelke veel machts over hem hadde

,

en een driftig en ftaatzuchtigman was, als toen zoo krank was, dat men
geen hoop van leven voor hem haddc. Hy had ook brieven uit Vrank-
rijkontfangen, die in zulk een ftijl gcfchreven waren, dathy wel zag,,

dat hy, ofde beftieringe moft afleggen , of niet alleenlijk zijneer en

'onderhoud dathy aldaar hadde, verliezen, maar ook gedwongen zou
^ziJH , te ftruggelen,om hetgeenehy in Schotland zelfs bezat. 'tZy dat

de Franfchen iets door hun verfpieders in hetEngelfche Hof, hadden

vcrftaan, dat meneenvoorflag gemaakt hadde, om hem aan te raden,'

lijn pretentie op de Kroon te maken, enzy daar over te eerder, hem
de beftieringe zochten afhandig te maken ; maar hoewel ik menig hon-
dert brieven hebbe gezien, die in deze tyden, tuflchen Engeland en

" Schotland pafleerden , hebbe ik niet konnen vinden, dathy, omtrent

.
die zaak , oit in eenige handelinge getreden is. Maar het fchijnt dat zijn

fnoode BroeJer weieenige gedachten daar omtrent gehad heeh: want
wanneer hy zoo verre weder gebeetert was, dathy naareenige nieuwe

1^ tydingen konde vernemen , en vcrftond wat zijn Broeder hadde gedaan

,

'viel hy uit in een driftigheid , noemende hem een heefl-^ om dat hy de be-

Jikring afgefïaan hadde ^ nademaal daar niet als een .... vrouii/-

menfch tujfchen hem en de Kroon ware. 'VC'^y zetten hier als zijn eigene

woorden , latende maar een open voor een byvoegzel, het welke hy op

,cen Ichandelijke wijze, de Jonge Koninginne toevoegdcj nauwelijks

betamelijk genoeg om verhaalt te werden.

Men haddein Vrankrijk al veel overleggens gehad, wat men met de

Koningin van Schotland zoude doen. Haar Oomen drongen den Ko-
j.nink aan, om haar met den Daulphijn te doen trouwen , dewijl daar

^door noch een Koninkrijk aan Vrankrijk gehegt zou werden, het wel-

ke een gedurigen doorn in de zijde van Engeland zou zijn ; zy had

boven dat noch eenige vcrwaehtinge , om t'avond of morgen , tot op-

volginge van de Kroon van Engeland te konnen geraken ; zoo dat in al-

le aanmerkingen en omftandigheden , dit het alderbefte partuir voor

den Daulphijn , van geheel Europa fcheen te zijn.

Maar de wijze Conneftebelhaddit voor zijn oogmerk, dat deSpan-
giaarden, ofSpaanfche Kroon, het grootfte verlies, door haar heerichap-

pye, die verre afgelegen waren, van de voornaamfte Stoel van haar

Staat 5
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«5J'a. Staat, lydenmoftj niet tcgenftaandc dezelve de alderrijkftc landen vaa

geheel Europa waren , namentlijk Sicilië, Napels,Milanen en de Neder-

landen ; en zach ook , wijilijk te gemoed, dat Vrankrijk noch veel meer

ichade zou doen, by het bykomcn van zulk een Kroon, dewelkenict

alleenlijk ver at gelegen, maar wiens Land arm en wiens ingezetenen

niet wel te regeren waren. Het zoude een fchrikkclijke onkofte voor

hen zijn, gedurig Scheepen daar heen te zenden, en legers op de been

te moeten houden. Ookkondcden Adel, wanneer zy wilden, met En-
geland in verbond tredende, het Franfchc Jok van den halzc afwerpen

,

ofdezelve overdadige onkoften aanbrengen, om dat Rijk te behouden.

Zoo dat j daar Schotland tot hierin toe , door een Penzioen , en zom-
wijlen dooreen kleine byftand, in een gedurige alliantie met Vrank-

rijk gehouden was, hyvreefde, dat hetzelve Rijk, door zulk een vcr-

eeniginge wel haar vyand worden , immers tot een groote lall verftrek-

kcn zou mogen.

Dit wierddoor den Konncftabcl zeer hard aangedrongen, beide uit

gcnegentheid omtrent het belang van zijn Meefler, en in oppozitieen

tegenftand van het Huis van Guize. Dit heeft de Konncftabel zelfs

aan Melvil verhaalt, uit wien ik dit hebbe. Hy ried den Konink eer-

der haar aan een van[zijn Onderdanen ten Houwelijk te geven , van de

'welke hy,zich wel zou konnen vcrzeekeren , en haar met haar man over

naar Schotland te zenden, door welke middel, de gedurige vriend-

fchap daar medeop een gemakkelijke wijze zou konnen onderhouden

werden. Maar de Konink was zoo ingenomen met de verbeelding van

de vercenigingvan die Kroon met Vrankrijk, dat hy geen ooren, aan

«lezen wijzen Raad wilde verlcenen , oordeelende dezelve voornament-

lijk , uit de haat en vyandfchap , deweke hy wifte dat de Konneftabel het

Huis van Guizc toedroeg, voort te komen.

De Koninginnc Moeder van Schotland zijnde nu aldus aan de beftie-

ringe geraakt, vand twee groote Faólien in dat Rijk. Het Hooft van
de eenewasde Aardsbiflchop, dewelke nu gezond wordende, en zich

zelven als in verwaarloozing vindende, en dat deKoningin nu door an-
deren Raadbeftierd wicrd, niet verdragen konnende, rtclde zich zel-

ven zeer tcgens haar aan, trekkendedeGecftelijkheid, voor het mecfte

gedeelte tot zijn belang. De anderen aanhang was van deze dicden een

«n den ander hateden , en alleen tot de Relormatie genegen waren.

Deze (lelden als hun liooh den Prior van St. Andries, des Jongen Ko-
ningins naruurlijken Broeder j en door zijn middel boden zy de Konin-
ginnc, nu Regente, hun dicnft aan. 2y deden ^anbiedinge , datzy met

haar
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•haarwilden over een komen, om de Houwelijks Kroon denDauphijn 1^5:1^

toe te zenden , en de verceniginge van beide de Kroonen toe te ftaan/

alleenlijk verzochten zyhaarbefchermingc voor en tegen het geweld

vandeGeeftelijkheid, en dat zy in hettieimelijk Predikers, om hen

in de Geloofs-ftukken te onderwijzen , in hun huizen mochten heb-

ben. Dezcaanbiedingen wierden van de Koningin williglijk aange-

nomen, en alzoo door hun toedoen , beftierde de zaken, tot dicht

-aan het einde van haar Regentfchap., met groote matigheid en be-

•fcheidentheid. Alzpo dan waren nu de zaken van Schotland in goede

ruften ftilte, hetwelke duurde tot omtrent zes jaren nadezen tijd,

wanneer op de Vrede metdenKonink van Spangien gemaakt, wre-

de beradingen in Vrankrijk genomen wierden , dewelke mede naar

Schotland overkwamen, om de Ketteryen uit te roeyen j maar hier

'^van zullen wy op zijn eigene plaats handelen.

Wat nu de zaken van Duitfland aangaat ; in dit jaar \s aldaar een j?**^^° j^*

groote en fchierlijke verandering ontdaan , door dewelke de Keizer

bevallen wierd uiteen wonderlijke onachtzaamheid van hem ; de-

welke zoo noodlchikkelijk voor hem als gelukkig voor het Rijk is

geweeft , hoewel al de wereld , behalven hy zelve , het zelve hem zag

te zullen overkomen. Op het overleveren van Maagdenburg, het

Leger vanMaurits vanZaxen, menende cenige zoldyen ten achte-

ren te zijn, namhaar winter-kwartier dicht byZaxen, in deHecr-
fchappy vau eenige Paapfche Vorften, alwaar zy zeer onwelkome
gaften waren. De Zoonen van denLandgravc van Heflen, zijnde

daar toe door hunnen Vader verzocht , drongen den Hartog van

Zaxen opzijn eer en achtinge, -om hun Vader tcverloflen, of dat

hy hun gevangen in zijn plaats zou zijn, nademaal zy zijn trouwen
belofte voor zijn vryheid hadden. Hy dan komt by hen, en bood
hen z1jn perzoon aan j en hoewei hy hen zijn gantfche bcfluit niet

openbaarde, echter hy zeide hen zoo veel, dat zy hem ge williglijk

lieten vertrekken.

De Raden van den Keizer wierden ondertufl'chen niet weinig gea-

larmeert, over het geene hen van alle kanten dagelijks voorkwam.

En de Hartog van Alba ( korts daar aan door zijn wreedheid in de Ne-
derlanden gepleegt, wel bekent) ried hem, om Maurits te ontbie-

den, om hem reden te geven van al deze vermoedelijke pafTagien

,

en het Heir hem uit de handen te nemen , en zulke verzeekcringcn

hem af te vorderen, als genoegzaam zouden zijn, alle naarbedenken

weg te nemen, tot dewelke zijn maniere van doen groote reden ge-

il. Deel. Yyy geven
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T<^i. geven hadde. Maar de Biiïchop van Atrecht was aan de andere Zyde

zooverztekcrtvan hem, dat hy zcide, dat hem eenigen fchijnvan

wantrouwen, van wegen den Keizer te geven
,
genoegzaam ware,

om hem tot zulkbefluit te bewegen, en dat zulke diepe projcdcn
,

als zy van hem hoorden genomen te zijn , te fubtyle gedachten waren

voorDuitfche dronken koppen. Hy verzeekerdehcnook , dat hy
twee van zijn Secretarizen onder penzioen hadde, zoo dat hy kennifle

van al zijn bewegingen hadde. Maar de Hartog van Zaxen had al de

lucht van zijn Secretarizen omkopingej. maarwift zulks zoo looflijk

te ontveinzen, dathj in allen fchijn, meer vertroüwcntheid ontrent

hengebruikte, als hyooitgedaan hadde: hydedc alle zijne beradin-

gen in hun tegenwoordigheid, en fcheen zijn hert zoodanig voor
hen te openen , dat zy den BifTchop, met een vaft vertrouwen van zijn

oprechtighcid en volftandigheid, omtrent des Keizers belangen, in-

namen j evenwel zijn dralen, met het beleg van Maagdenburg, en

andere zijne verborgene handehngen , deden den Keizer ten laatften

eenige jalouzye omtrent hemopnemerr, gelijk dezelve ook aan hem
fchreef, om by hem tekomen, en zich te verantwoordend Hydan
keerde zich tot hooger beleid; want hebbende ordere gelaten aan de

Bevelhebberen, van dewelke hy zich genoegzaam verzeekert hadde,

om metalle mooglijkcfpoed, hem, tezamen met de gantfche Oor-
logsmacht te volgen, begaf zicbals te Poft naar den Keizer toe, met
zoo weinig gevolg , als zijn waardigheid toeliet , nemende een van de

gecorrumpeerde Secretarifen met hem ; maar onderwegen begoft hy

van overgroote pijn in zijn zijde te klagen , zoo dat by zijn reize niet

konde voortzetten; maar zand zijn Secretaris vooraf, dewelke zulk

bericht van hem dede , dat zulks , te gelijk met zijn volvaardigheid om
te komen, en dat op zulk een vryborftige wijze, den Keizer al zijn

opgevatte argwaan dede afleggen. Hy zelfs fchreef naarTrente en

andere plaatzen , dat'cr wegens Maurits geen oorzaak van vreze was.

EnMaurits, om de zaak een volkomender fchijn te geven, had nu
ook zijn Gezanten naar Trcnte gezonden , en laft aan Melan6thon
en zijn andere Godsgeleerden gegeven , zachtelijk dezelve Gezanten
te volgen, op dat, zoo haaft als de vry geleide zou gegeven zijn , voort
te gaan, om hunne lecringe tcbewecren.

Op hun aankomft tot Trente ,cn de voorftellinge van hun verzoek,
dat altes weder niocht hervat werden , hebben de Legaten zulks met
verfmadinge verworpen. De Gezanten van den Keizer ,• en de Pre-

laten , drongen aan , dat zy wel ontfangen mochten werden. De
Ecfft-
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'Ecrftbiiïchop van Toledo vertoonde hoe verre Chriflus zelve de ijf2«

Pharizecn en Schriftgeleerden hadde toegegeven , en dat, Jnnaar-

volginge van hem, zy behoorden niets voorbyte laten gaan, het wel-

ke op hen zoude konnen winnen. Zoowicrddan beflooten, dathet

Concilie een Proteft zou maken, datdconderhandelinge, dewelke

zy hen toeftonden , voortkwam uit Chriftclijke liefde, dewelke bo-

ven alle wetten gaat; nademaalhettegensdeDecretalenftreed, met
belcdene Ketters eenige onderhandelinge te houden.

Terzelver tijd handelden delmpcrialiften niet minernftiglijkmct

'de Gezanten van de Proteftantfche Vorften, niet teveel tzcüens te

cifcheni maar by trappen te gaan , onder verzeekeringe, dat zy ge-

negendheid hadden, omdegrootemacht vandenPaustebefnoeyen,

-niet minder als zy. Dcecrfte ftap van deGerantenwas, omeen vry-

geleide te verkrijgen. Zy maakten exceptien op die geene den wel-

ken het Concilie hadde gegeven, als verfchillende met dat van Ba-
zel , het welke de Bohemers gezonden was geweeft , in vier poinélen.

Het eerftc was, dit hun Godsgeleerden eenDecifieftemme zouden
hebben. 2. Dat alle poindcn zouden worden gedetermineert volgens

de H. Schrift 5 en volgens de Vaders, voor zoo veel zy met dezelve

-overeenkwamen. 3. Dat zyde oeffeninge van hunnen Godsdienft

binnen hunne wooninge zouden mogen hebben. 4,. Dat niets tot ver-

fmadinge van hunne leeringe zoude gedaan werden. Zoo begeerden

zydau, datdevrygeleide, van woord tot woord, met dat van Bazel

mocht over een komen.
Maar de Legaten hadden een afkeer, zelfs van den naam van dat

ConciUe, het geene zoo veel hadde gedaan, om de macht van het

Paufdom teverbreeken, enderhalven dit extraordinaire vrygeleido

toegeftaan, alleenlijk om Duiifland te véreenigen, en met zulk een

involginge hen te winnen , om met hen tegens den Paus aan te gaan.

Echte* zy beloofden zulks naarder te overleggen. De'Gezanten wier-

den aangenomen in en tot een vergadering , dewelke verfcheelde van
-een Scffie in het Concilie, even zoo veel als een Commiflie van een

geheel Huis van het Parlement verfcheelt van het Huis , wonneer het

volgens haar forme gezeten is. Zy begoften hun aanfpraak met deze

begroetinge : Zeer eerwaarde en z^eer machtige Vaders en Heeren,

Zy voegden daar by een kout Compliment, en verzochten een vry-

geleide.

Op deze tijd de Paus komende te hooren, dat de Keizer beflootea

3iaddc voort te- brengen de oude deflcinen van eenige Concilien,

Yyy 2 ftrek-
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iffi. ftrekkende tot vcrminderinge vanaijn grootheid, en dat de Spaan--

fcheBilkhoppcn daar mede zeer te huis waren , vereenigdezich met'

Vrankrijk, en bcfloot het Concilie aftcbreekcn, zoohaaft alshem-

zou mooglijk zijn. Hy derhalven belafte de Legaten voort te gaan in

de Deciiie van de lecringe ; verhoopende dat de Protcftanten zouden'

wanhoopen van iets te zullen opdoen , enzooheenengaan.

Het vry geleide dan datze verzochten wierd henniet toegedaan,

en een ander in plaats van het zelve hen aangeboden , behelzende*

alleenlijk een volle verzeekeringe voor hun perzoon. Opdeze^^er-

zeekeringe , zoodanig alszc was , kwamen de Godsgeleerden vaiv

\^irtenberg en Straatsburg beide. Maar als zy aanvingen om van her

Houwelijk te handelen , brak den Oorlog in Duifland uit , en de Bif-

fchoppen van het Rijk , nevens de ^ndere Gezanten, begaven zich'

aanftonts naar huis. De Legaten vatten deze gelcgentheid zoo be-

geerlijkaan, dat, hoewel de Selïie op den 2. May ftond gehouden te

werden, zy een buiten ordinaire op den 2 8. van April beriepen , ea

het Concilie voor twee jaren opfchortcden.

lericbt aan- Zullende dan geen meerder gelegentheid hebben , omietsbyzon*

condiie^an ders van dit Goncilie te fpreeken , zal ik daar van dit nog zeggen, dat

Ticntc. qehcel Chriftenrijk een groote verwachting van zulk een algemeenr

Concilie, in eenige merkelijke uitflagenhaddc gehad. DeBiflchop-

pen en Vorften hadden daar zeer naar verlangt ; verhoopende dat

het zelve de geiehillen tuflchen de Godsgeléerden tot een gelukkige

vergelijkingezou gebracht hebben, en een reformatie uitgewracht^

omtrent deze misbruiken , daar men zoo lange had over geklaagt

,

en die als noch door het Hofran Romen opgehouden wierden, tot

voortzettinge van die Opperhoofdigheid , dewelke zy in alle Kerke-
lijke zaken, hadde aan en op zich genomen. De Pauzen om deze

redenen hadden daar omtrent groote vrceze , duchtende dat hun
voordeelcn daardoor zouden vermindert worden , endoor het be-

fnoeyen der misbruiken , die hen groot voordeel toebrachten , hun
inkomen niet weinig zouden werden ingetrokken. Maar door de

loosheid der Legaten ,de onovereenkomft der Vorfte,n het groote ge-

tal van arme Italiaanfche Biflchoppen, en de onwetentheid van het

meeftegcdeelte der anderen, wierden de zaaken zoodanig beftelt,

dat in plaats van degefchiUen indeGodsdienft byte leggen, dezelve

zoo flordiglijk aangehegt wierden , datter geen herfteilen aan was.

AI deze misbruiken , voor dewelke niet als pradijk ware , en die

noch voor heen wel beredentwift , wawn nu by en door de exccpticn

ea
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en rcfcrvatien , tot voordeel van de voorrechten van de Roomfchc 15^4»

ilitgezondcrt, en als toteenardere gemaakt, zoo dat het Concilie

in al zijn byzADndcrheden eengeheel ftrijdigen uitflagnam, van het

geene de byzortdcre aanbelangende partyen daarvan verwacht had-

den, brengende daar door de wereld t'eenemaal buiten belang, om
ooit een algemeen Concilie weder te begecren, indien menze zoo
hceten magh.

De Hiftorie van dat Concilie is befchrevcn , met zoo veel levens

,

welftand en gezag, als men ooit in eenige menfchelijke fchriften ge-

zienheeft; door Pater Paulus Venetus , binnen een halve levens

tijd , van de tijd af in dewelke zy geëindigt is, zijnde de zaken als

noch in verfchcrgeheuchnifle, ennogh veeleinhetleven waren, dié

daar tegenwoordig waren gev/eeft; zijnde ook niet een in dien tijd,

dewelke ondernomen heeft daar regens te ftrijden. Maar omtrent

veertig jaren daar na , wanneer Pater Paulus en al zijn Vrienden, dé oordeel om
wclkewitien, uit welkers gezag hygefchreven hadde, nugeftorven ^„"^'^f^V"

Ware, heeft Pallavicinij een J°ezuit,, die voordien dienft een Kardi^- van.

naals Hoed gekregen heeft, ondernomen dezelve te beantwoorden,

met een ander Hiftorie van dat Concilie. Dewelke in verfcheide-

ne wijzen van Facta, Pater Paulus tegenfpreekt. Op gezag en

credijt (zegthy) vaneenige Journalen en Memorialen, van die te-

genwoordig zijn geweeft, dewelke hy aantrekt en bybrengtopen by
alle gelegentheden.

Wy zien dat Rome t*allen tijden ïoo vruchtbaar is geweeft, in het

voortbrengen en fmeden van alles, dat tot haar belang dienen en ftrck-

ken kan , dat wy niet weten hoe verre wy die winkel van valfe Waren •

zullen hebben te vertrouwen in iets het welke daar uitte voorfchijn

komen mag. En dèrhalven is het niet licht op cenige van deze ma-
terialen te bouwen , uit dewelke die Jézuit zijn werk by een gebracht

heeft 3 maar voor zoo veel als aangaat de enkele verhandelinge va»
de gefchiedenifl'c , met die van Pater Paulus, komen zoodanig orer

een, dat wie dezelve zal zoeken te vergelijken, klaarhjk zal kon-
nen zien , dat daar alles by belang, entrigues, en geheime lifteft

verricht is. Zoo dat het niet licht zal vallen voor een perzoon van »

een gemeen verftand , na dat hy Pallavicinis Hiftorie zal gelezen heb-
ben, zich in te beelden, dat daar eenige byzondere invloeyingevan

den Heiligen Geeft , om dat als andere Concilicn te beftieren , zy
mede gemengt geweeft. Endezorgc diezy namen, omaldecörrup-
tien, toen in train ^ een (chooaen mantel aan te hangen, was zoo

Yyy f klaai>-
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-^fa. Ulaerblijkelijk, <3at hun Hiftory-fchrijver geen andere middel, om
dezelve te verfchoonen, heeft konncn vinden, als een byzonderc

Hypotheze en ondcrfteHinge , op te rechten , dewelke zedert een

Franfch Schrijver, aardiglijk des Kardinaals nieuw Euangelte genocmt
heeft,- (,,) datter een tijdelijke Opperhoofdigheid in de Kerk moeft

„zijn, dat alle die dingen , die dezelve opperhoofdigheid ftaande

„ houden , ten minften verdragen en toegelaten moeten werden, hoc

„zeer dezelve ook tegens dcprimitive Patronen of inllcllingen , en

„de ecrftcoverleveringe vanhet Evangelie, doorChriftiw en zijne

„Apoftélen, mogen ftrijden. Dat, het welke als toen opgeftelt was,

,, ( namentlijk in die eerfte tijden ) noemt hy een ftaat van kindsheid;

„in dewelke men melk tot vóedzel moeftc hebben.j* maar de Kerk
„zedertfterk en groot geworden, en tot haar volwaflentheidgeko-

,. men zijnde, had nu andere dingen tothaar onderhoudinge van no-
„den.

Maar om weder te kecren tot Maurits van Zaxen. Hy hebbende den

Keizer met een volkomene vertrouwentheid , o mtrer^/Zijn perzoon in-

genomen, trok zijn leger tezamen, en nam Augsburg, m«tver{chei-

dene andere Keizerlijke Steden in , zette in dezelve de overigheden af»

die de Keizer daar in op enaangeftelthaddej en (lelde weder dcoudein
de plaats van de zelve aan ; nevens de gebannene Dienaars , 200 dat al-

:lts een gants nieuwe gedaante begoft te krijgen.

Ferdinandus , Roomfch Konink , was onder dies in het werk, zoo
in zijn eigen belang, nademaal de Turken in Hongaryen vielen, ca

in dat van het Rijk, dewijl de Konink van Vrankrijk met een groo-

te Oorlogs macht , op deGrenzen van het Rijkgekomen was. En
deConftabel, voor gevende dat hy alleen een doortocht door Metz be-

geerde , maakte zich onder dien fchijn Meefter van de Stad ,- gelijk me-
de Thoul en Verdun in zijn handen vielen: de Franfchen deden ook hun
beft om binnen Straatsburg te geraken : kortelijk de Keizer bevand zich

in eenzeergroote verlegentheidi hy had geen Heirlegerby der hand,

en dit, op het welke hy zich vertrout hadde, verklaarde tegens hem;
zijn eigen Broeder fchepte geen ongeneugtin zijn ongcvall, endeFran-
ichen fchecnen zelfs tot in zijn erflanden te zullen doorbreeken.

Zijnde hy dan in deze vcrbaaftheid, en onzeekerheid van wat hy
zoude aanvangen , konde hy geen fpoedige antwoord aan de voorftellin-

;gen van Maurits, dewelke hy door zijn Broeder hem had toegezonden

(verzoekende dat de Landgravc van Hellen in vryighcid zou mogen ge-

:{l:clt, ook de vrydoramen van het Rijk, en voornamentlijk omtrent

flen
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den Godsdien ft herftelc mochten werden) laten toekonren. Maar Mau- iSS^^'

rits opdertuflchen , om geen tijd verloorentelatengaan , trok aan , tot

iiaar Infpruk toe, daar de Keizerals toen zich onthield, en overviel

een pas, daardezelvegroot vertrouwen op geftelthadde, zoodat hy op
twee mylen naar by hem was, eerhy zulks gewaar wierd. Op dit be-

richt ftond de Keizer haaftiglijk van zijn Avondmaal op,in grooten haaft,

en vlood by toorts- ligt van daar, in meeninge zich naar Italië te bege-

ven. Den Hartog van Saxen fteldehy vry^ maar deze Edelmoedige.

lijk , befloot hem in al zijn ellenden re volgen ^ en miflchien was hy on-

willig, zijn vrydom aan zijn Neve Maurits verlchuldigt re zijn.

Aldus al dat groote deflèin daar de Keizer zoo lange Jaren opge-

werkt hadde, wierd nu zoo fchierhjk afgebrooken, enhy verlooshier

medeal devoordeelen, dewelke hem zijn voorige overwinningen ge-

geven hadden , zijnde gedwongen zijn gevangens in vryheid te ftel-

Icn , en de verbanningen in te trekken ; kortelijk hel Ediftvan Paflauw-

wierd gemaakt , door het welke de byzondere Princen en Steden , in de

rrye oefening van hun Godsdienft wierden beveftigt.

Ik hebbedcze uitfpattinge gemaakt , om datikde^elveJ nictondien-

ftigtot dcftoffe van mijn I-liftoriehebbe geacht, en te gelijk om een

bericht te doen van het uiterfte gevaar, in het welke de Religie als toen

in Duiiflind wasgeweeft, en op welk een vreemde wijze, dezelve we-
der hcrftelt wierd. Omtrent het welke, hy, die het voorname werk-
tuig, van de ellenden, daar ze onder lag, wasgeweeil, nuheteenige
hiftrument van redderinge geworden was.

Maar de ongevallen van den Keizer kwamen op hem te verdubbe- De Keizer

lenj want hebbende Vrede in het Rijk gemaakt, wilde hy tcgens alle
^cfl^^^n"^'^^^

reden , ofIchijnbaarheid vaneen goed gevolg , zich voor Metz neder-

fliaan. Maar de Hartog van Guizebefchermde de plaats zoo dappar-
lijk tegens hem , en de tijd van het Jaar was albereeds zoo;verre gevor-
dert, zijnde het inde Maand van December, dat naareen groot ver-

Fies van volk geleden , en zeer fwareonkolVen gemaakt te hebben, hy
gedwongen was het beleg weder op te breeken. Van daar begaf hy zig

naar de Nederlanden , alwaar zijn kwellinghem zoo hevig aantafte, dat

voor eengeruimen tijd, niemand toegang tot hem verkrijgen konde,*

zoramige zeiden dat hy in reverye, andere dat hy in zuffery, immers
een fware Melancholy en fwaarmoedigheid gevallen was.

Zeekerlijk, de Hngelfche Gezanten tot Bruflel konden voor vecle

weeken gants geen bericht van zijn ftiat erlangen. Als toen, zegt men,
begoft hy eerft de ydelheid van de wereld te overdenken , wanneer hy ,

.

die-
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*fP" Hiernaar een Jaar te vooren een gants Chriftenrijkde wetgefl:elttiadde.iJ

nu tot zulk een verval gekcmen was, dat, behalvcn dathyal zijn ge-

welt omtrent Duitflandverbrooken zag, hy ook voortaan ongelukkig

was in al zijn beradin2;en. Het was in der daad een van de verwonder-

lijkfte keercn van de Fortuin , die men in veele Eeuwen gezien hadde,,

die een groot bewijs verftrekte, beide van een overmeefterïng van de

Goddelijke voorzienigheid, dewelke naar haar wil , de menfchelij-

ke zaken beftiert, en vaneen byzondere zorge, dewelke God over de

Reformatie droeg , herftellendc dezelve , wanneer die in Duitilaml t'ee-

jtiemaal hopeloos-fcheen te zijn.

Deze aanmerkingen maakten een diepen indruk in zijn gemoed, de-

welke men ook gelooft, dat hemheteerfteeen befluit hebben doen ne-

men, hetgeenehy, niet lange daarna, in het werk heelt geftelt, na-

mentlijkzijn Kroonen neder re leggen, en zich tot een byzondere ma-
niereen wijze van leven te begeven. Hebbende ook in zijn afzonde-

ring tijd gehad ,om de zaken met meerder onzydigheid in te zien j wierd

hy 200 zeer, omtrcnt^ijn gevoelen , wegens de ProteftantfcheGods-

dienft verandert, dat hy, dewelke tot bieren toe, een geweldig te-

genftrever tegens de zelve wasgeweeft, nu een gevoelen van hem de-

de nemen , tot de zelve geheel genegen te zijn geweeft voor zijn dood.
*55'3' Aldus eindigde dit Jaar, enalzoo komeik tothet laatfteen nood-

fchikkelijkeJaar van dezejonge Koninks leven en regeringe. Het eerfte

. dat iUjhet zelfde aangevangen wierd , was een regulering van den gehei-

andengc- men Raad,dewelke in veele Commiöïen wierd verdeelt, hebbende ieder
bcimen vandezelve, zijn byzonder werk , als mede zijne dagen om de zaken

aan te vangen en af te doen . In al deze dingen wierd hen een Metho-

ftisVan'
" de voorgefchrcven , van het welke de lezer een vol bericht kan zien ^ in

Kon.- Eduw. het Zelde gefchrift achter den Dagregifter van Konink Eduard ; welk pa-
^'''"' pier, hoewel het niet geheel met zijn eigene hand gelchreven is, gelijk

de andere wel zijn , echter op zoo veele plaatzen door hemonderhaald

is, dathetwel fchijnt, dat hy daar al veel mede bezig is geweeft j en

zijn vermaak daar in genoten heeft.

Zijn tweede Parlement wierd geopent op den eerften van Maart. En
Eennieuw opdcn Zevenden Van dieMaand, wierd inhetHuisvan deGemecntc
aremcar.

yQQ^gg[^g]f^ om den Konink twee tienden en twoc vijftienden , met
eenonderftand voor twee Jaren te geven ^ hier over waren in het eerfte

veel debatten, en op hetpalTeeren vandeBill, ontftont'er weder dif-

puit over , maar ten laatften hebben die van dat Huis Conzeat daar inge-

.dragen. De voorreden van dezelve Bil , is een lange aankJachto van den

Har-
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Hartog vanZomcrzet, als die denKonink in Oorlogen ingewikkeir» ijfi

de fdiatren vcrkwift, en alzoo verder hem infware fchuldenbedraait,

de Munt verergert, en alzoo voet tot een verfchrikkelijke wederfpan-

uigheid gegeven hadde- Eindelijk aanmerkende in hoe fware fchulden

deKoninkftak, dewelke hem by zijn Vader gelaten waren, de fchade

dewelke hy moeft lijden , in het verbeteren van de Munt i en zy bevin-

dende zijn gefteltenis t'eenemaal tot het befte van zijn onderzaten te

ftrekken , en niet om zich zelven te verrijken , ftonden hem daaromme
toe, twee tienden, entwee vijftienden, nevens een fubfidie voor twee

jaren.

Of nu het redentwiften in het Huis der Gemeente, was, tegens de

fubfidie in deze aóle, of tegens de Voorreden, dewelke de Hartog van

Northumberland, en die van zijnen aanhang, zeer ernftiglijkvoort-

^ettcden , om den Konink te laten zien , hoe aangenaam zy waren , en

hoe hatiglijk de Hartog vanZomerlèthaddc geweeftj maar dit laatfte

fchijnt wel het geloofwaardigfte te zijn.

De Geeftelijkheid heeft ook , om hun genegentheid uit te drukken ,

den Konink zeslchellingen in het pond van het hare toegedaan. Daar
wierd ookeenBill van het Hooger , naar het Lagerhuis gezonden, dat

niemand ecnig Gecftelijkampt mocht bedienen, ren ware hy of Prie-

fter of Diakon ware i maar na de derde lezinge, wicrd die afgezet. De
reden hier van was, om dat veele Edelen hun kinderen Prebenden wa-
ren toegeftaan , onder voorgeven , dat dezelve voor hadden , zich door

de Studie bekwaam te maken, om in Orderen te komen ; raaarzy be-

hielden dezelve , en lieten de ftudie varen : waar op de Biflchoppen deze

Bill te wege brachten by de Lords j maar konden die niet verder krij-

gen.

Een andere A(^e wierd gepaflecrt, om het Bifdom van Durefme te

fupprimeren, dewelke zoo vreemt is voortgebracht, by deze, dewel-

ke nooit iets meer als den tytul daar van hebben gelezen, dat ik daar

OTer een volder bericht daar van geven moet. In de voorreden word ge-

zegt: („) dat het zelve Bifdom ftaande als toen ledig, zoo dat het be-

„ geven daar van in dés Koninfcs believen ftond: en den omtrek daar

„ van zoo groot zijnde , dat het zoo veel landlchappen , «n die zoo verre

„van malkanderen gelegen , begreep, dat het nietbekwamelijk door

„een eenigen Biffchop konde bedient werden j en nademaal de Konink
-„volgens zijn goedertierene neiginge , begecrigwas, dat Gods heilig

^, Woord in die deelcn, dewelke wild en Barbarifch waren, door ge--

^j.brck van goede leeringe en predikinge , zouden onderwezen werden,

11. Deel. -Zz „dat
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t^S)* )) dat dezelVe daarom betrachte , dat men het zelve in twee Biidommen

„zoude verdeelcn , zijnde het eene van Durefme , het welke looov

„ Marks tot inkomft zoude hebben , en het andere tot Nieukalleelj mcc

„een inkomft van looo Mark, Dat men ook een Cathedrale Kerk

,, tot Nieukafteel zou fondercn , met een Dcekenfchap en een Capittcl

,

„uitde inkomften vanhetBifdom: daarommedan, ishetBifdom vian

, „ Durefme t'eenemaal vernietigt en afgeftclc , en macht gegeven by

opene brieven,om deze twee nieuwe Biidommen,te zamcn met het Dee-

kenfchap , en Capittel tot Nieukalleel op te rechten : met een provizo

en beding, dat de rechten van de Diakenfchap, Capittel , en de Cathe-

drale Kerk daar geen achterdeel^n hinder by zou lijden . Wanneer deze

Bill wel aangemerkt en ingezien word, zal deze diflolutie, zooKerk-

fchendig nietfchijnen, als eenige Schrijvers diehebben willen voorftel-

len. Want een ieder die de waardye van oude Renten wil aanmerken

,

voornamentlijk van zoodanige als deze waren , dicht by de tochten van

vyanden, alwaar de dienft van de Bruikers in den Oorlog hun landen

in waardye zeer vermindert, zal lichtelijk begrijpen , dat 3000 Mark
van Renten , zijnde gerelerveert, beneffens de begiftiginge van de Ca-

thedrale Kerk, dewelke kwalijk kondegefchieden onder eenandere 1000-

Marks, zulk een groote inkomft van dat Bifdom niet kon getrokken

werden als men zich zoude inbeelden. Ridley, gelijk hy zelve, in een

van zijne brieven fchrijft, wierd genomineert om Biffchop van Duref-

me te zijn, zijnde een inboorling van dat Geweft; maar de zaak kwam
tot geen eifed ; want in May, en niet eerder, wicrddeTemporaliteit

van dat Bifdom , in een PalatijnGraaffchap verandert, enaandenHar-
tog van Norhumberland gegeven; maar des Koninks ziekte, en zijn

dood korts daaraanvolgende, maakte van deze zaak, en al de andere

defleinen, misgeboorten.

Hoe Tonftal kwam afgezet te werden, kan ik niet verftaan , het was
voor aanklacht van verraad , gedaan door wereldlijke perzoonen,

"Want Kranmer weigerde zich daar mede tebemoeyen. Ik hebbe ge-

zien de Commiffie gegevendoor Koningin Maria aan eenige Gedele-

geerden , om de zaak te onderzoeken : i n welk onderzoek gezegt word,

dathet vonnis alleenlijk door wereldlijke perzoonen gegeven is, en dat

Tonftall lange in den Touwr gevangen gezeten hebbende, ten onder-

zoek wierdgeftelt, in het welke, hy noch eenige raad had mogen ge-

nieten, noch ook bekwame tijd, om zich zelven tezuivercn, kennen
verkrijgen , en dat na verfcheidene Proteftatien , zy hem , niet tegen-

ftaandezijn Appel, van zijn Bisdom hadden berooft, Hy wierdniet

alleen-
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alleenlijk afgezet , maar ook noch gevangen gehouden, totdat hy, door «fn»
Koningin Maria , in vryheidgefteltwierd.

Op het laatfte van dit Parlement, vergunde de Konink een vry Par-

don, omtrent het welke dit aanmerkelijk is, dat, voor zoo veel hét

^at vooreen Maxime, dat de A6lenvan Pardon zonder verandering

Van iets daar in , moeten gcpaffeert werden , die van de Gemeente even-

^wel, wanneer zy deze Aéle naar het Hooger Huis opzonden, verzocht

hadden, dateenige woorden daar in mochten verandert werden j maar
het is niet blijkelijk ofzulks zy gedaan of niet 3 want op dien zelven

dag wicrd de A6le gepalTeert , en het Parlement gediflfolvccrt.

' HierinheeftdeHartog van Northunaberland te wege gebracht, dat

hét volk een openbare verkla^nge dede, wegens hunmifnoegen om-
trent de proceduren van den Hartogvan Zomerzct, het welke des te

itaeer nootzakelijk was, omdat zich de Koniqk eenige woorden had

Jaten ontvallen , zijn dood aangaande, in de welke hyfcheen met meer-

der nadruk dezelve aan te merken , ftellende /iet zelve als een werk,

d oor Northumberland te wege gebracht. Maar deze a6te pafleerde met

zulk een groote fwarigheid, dat, ofde Hartog oordeelde, het Parle-

ment niet genoeg in zijn belang te zijn, of anderzints befloot t'eene-

maal van de wijze van doen, vanden Hartogvan Zomerzetafte wij-

ken , dewelke een zelfde Parlement lang te 2itten hadde gehouden , daar

dit, het welke wasgeopent op den eerften, gedilTolveerd wierd, op
den laatften van Maart.

Korts daaraan, wierden onderzoekers beftclt, om op tenemen wat vmtev^n

Zilver werk , Juweelen , en anderen toeftel in al de Cathedralc en andere ^erk^n^dc

Kerken te vinden waar, en hunopnemingete vergelijken, metande- Kerken.

relnvenrarizen, in voorigeVizitatien, daar omtrent gemaakt; en te

alen wat, en waarin daar omtrent vermindert was. En om dat de Ko-
nink haddc bcflooten Kerken en Kapellen voorzien te hebben , met
alles wat totdendienft der Sacramenten noodig ware, mocften zy ge-

ven , oflaten een , oftwee, ofmeerzilvereKelken, aan ieder Kerk, Ca-
pel , otCathedraal , na dat hun befcheidentheid zoude toelaten, en be-

kwame toeftellinge voorde Communie tafel, en overkleden befchik-

ken; en de reft van het Linnen verkoopen, en aan den armen het geld

uitdeelen: gelijk mede al de andere Dek- en andere kleederen van den

Altaar , als mede al de reft van het zilverwerk en Juweelen , mocften zy

brengen aan SirEdm.Pecham, des Koninks Schatmeefter.

Dit doen isfpijtig genoeg, door een van onze Schrijvers, overge-

haalt, diezijnLezer tot die opinie hier omtrent zocht te trekken, dat

TuZ n. de
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laftruftie

Tanden Pre

zident van
het Noor-
cien.

Ziet Vetïa-

jnelingen.

deKoniiik omtrent de zaken van de Kerk kwade begintzelen maakte ^

om dat j wanneer deze ordere gegeven wierd, by nu in zijn zefticnde^

Jaar ging. Maar indien alle Vorlien aldus zouden gecordeelt werden

,

uit alle infl:ru6lien dewelke onder hun hand paffeeren , zouden zyftren-

ger gehandclt werden , als de oorzaak zou verdienen ; en wat de zaak

in het byzonder aangaat, die men de gedachtenis van dezen Prins, tot

laftcropgelegt, deze|isaangelegt, gelijk hem voorgedragen wierd, al-

leenlijk, omeenige overtollige koftelijkheden , dewelke indeKcrken

m eer tot praal als tot gebruik dienden , tot iets anders te bekeeren , hoe-

wel het voegen van de zelve tot een gemeen en Profaan gebruik, ten ware

in hooge nootzakelijkheden, geen zaak is, die men lichtelijk recht-

veerdigen kan j echter verdient dit zulk een ftrenge Cenzure niet, voor-

namentlijk, dewijl deze Inftruftien door den Konink in zijn ziekte on-

derteekent zijn i in dewelke het wel gelooflijk is , dat hy alle zaken, van

die nature, niet even rijpelijk heeft overwogen j maar dat hy lichtelijk

Zijn hand heeft gezet, onder het geene hem van den Raad, om van hem
beveftigt te werden , voorgelegt is geworden. Dezelnftruólien waren

gegeven, volgens de Copye , dieik gelezen hebbe, aan den Grave van

Shrewsbury, Lord Prefident van het Noorder-gedeelte. By welke ge-

legentheid, ik alhier gewag zal maken, van dat het welke ik niet weet

in wat Jaar zeekerlij k te plaatzen , namentlijk delnftru6tien, dewelke

aan dien Grave waren gegeven , wanneer hyPrezident in het Noorden
was gemaakt ; en ik verbale dit van hem te eerder , om datter zederc

dien tijdt cenige Conteften over datampr, en het Hofdat daar aan vaft:

is, zijn geweeft. Daar was, volgens zijn bevelbrief, een Raad be-

ftelt om hem te affifteren , van den welken zommige leden in het ruime
ftonden , en aan geen oppaffinge gehouden waren ; andere wederom hem
niet mochten verlaten, zonderdaar toe verlofvan hem te hebben. En
hy zoude in alles een ncgative ftemme daar in hebben. Wegen de an-

dere byzonderheden , wijze ik den Lezer tot het uitfchr ift d ^ar van , het

welke hy zal vinden in de Verzamelinge. Een Inftruólie, onder de
zelve,- raaktdenGodsdienft , dat hy en de andere Raden , wanneertot

eeniger tijd eenige Verzamelinge van volk voor hen kwam te zijn , hen
voornamentlijk zouden aanraden dev/etten gehoorzaamheid te bewij-

zen , byzonder omtrent zaken die den Godsdienft aangingen , voor-

namentlijk belangende den Kerkendienft, inde Moeders taal voortge-

zer.

Een byzondere laft was hen ook gegeven, rakende de afgeftelde macht

van den Biflchop van Romen : wiens misbruiken zy , door het gedurig

op.
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ophalen van dezelve, het volk :z,oodanig hadden in te /cherpen, dat zy ^SSh
dezelve wel mochten vatten en begrijpen j en zien dat deze dingen hen

uit het herte voort kwamen, en niet alleen van de tong, omwelftaans

wille. Zy hadden ook het volk voldoeninge te geven, omtrent het af-

ftellcn van veel heilige dagen, door den zelven Biflchop aangeflelr, de-

welke de wereld zocht wijs te maken , dat hy Heiligen naar zijn welge-

vallen konde maken , het welke het volk tot ledigheid brengende , oor-

zaak tot veele gebreeken en onbetamelijkheden gaf. Dezeinftruélien

waren gegeven , nadatde Vrede met Schotland gemaakt was, anders

moeften daar veel dingen ingekomen hebben, die op dien Oorlog had-

den te (laan. Maar de juifte tijd daar van is my niet bekent.

In dit Jaar, wierd Hearly BifTchop vanHereford gemaakt , in de

plaats van Ship, diein het voorgaande Jaar gcftorven was : enhy zijn-

de de laatfte van deze, dewelke alzooby opene brieven aangeftelt zijn,

zal ik den Lezer eenige voldoeninge geven, omtrentdie wijze van Bif- formulier

fchoppen te maken. De Patenten begoften mede gewag van het open- tenten der

ftaan der Stoel te maken , by atfterven of afzetten : op het welke , de Bisschoppen,

Konink zijnde geinformeert vandegoede hoedanigheden vanzoodani-

gen perzoon, fteld hem aan tot Biflchop, gedurende zijn natuurlijk

leven; of zoo lange als Ky zich zelven weldragen zal, gevende hem
lafl: om Dienaars te ordineren enaf te ftellen, gecftelijkeampten enbe-

reficien te begeven , over Teftamenten te oordeelen , Officialcn en

CommifTariflen te noemen, Kerkelijkejurifdi6tie te oeftenen, de Clcr-

gie ofG eedelij kheid teviziteren , Cenzurenen tuchtingeopteleggcn,

fchandaleuze cnargerlijkc perzoonen te ftralïen , en voorts alle andere

gedeelten van de Biiïchoppelijke bedieninge die in Godts Woord ge-

vonden werden een BifTchop te behooren , naar te komen 5 al het wel- ,

ke zy hadden te verrichten en te doen, uit name en gezag van den Ko-

nink. Daar na volgt in dezelve Patent , de reftitutie van de Tempora-

hteiten. De dag daar aan volgende , moefte een Certificatie in gefchrifr,

een Siqnificavit genocmt , hier van gemaakt werden , onder hetgroote

Zegel, aanden Aardsbilïchop, meteen ordere om hem te confacreren

en in te wyen.

DeeeVfte die zijn Bifdomdoor desKoninks Patenten verkreeg , was

Barlow, die van Sr. Davids, naar Bach, en Wells wierd overgezet. Zy "

zijn gedateert den derden van February , in het tweede Jaar van des .

Konmks regeringe : en daarom was niet Ferrar, Biflchop van St. Da-

vids, deecrfte, gelijk zichzommige hebben voorgeftelti want deze

wierd eerft , op den ecrften van Augullus , in dit Jaar Biflchop gemaakt.^

2fz 3 Dqi^
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ï5'5'3. DezeFerrar was een haaftig en onbefcheiden Man, die daar over het

ongenoegen der Prebendarizen van Sr.'Davids tege'ns hem verwekt

tieeft. Hy wierd Biflfchop gemaakt, door gunfl: van den Hartog van

Zomerzet tegens hem, maar in het voorledene jaar, zijn hem ver-

fcheidene Artykelen te laft gelegt, cenigc alsof hy ineen Prasmunire

misdaad tegens den Konink,' vervallen was, omdathy in zijn Gerechts

Hoven , niet in des Koninks , maar in zijn eigen naam gehandeld badde

;

zommigeook, omtrent verzuimenis van zijn ampt. Gelijk hem ook

eenige onbetamelijkheden opgelegt wierden , als dat hy op een vreemde

maniergekleedging , dat hy te voet reifde , op een onhebbelijke wijze

gewoon was met den mond tefluitcn; en veel andere dingen meer, de-

welke indienzewaar zijn, veclfwakheid enzottigheidin hem aanwij-

zen. De fwaarfte Arrykelen loochende hy , echter wierd hy in de ge-

vangenis gelegt, en Gecommitteerden wierden naar Wallis gezonden,

om getuigen te ondervragen, dewelke vecle verklaringen tegens hem
opnamen. Hy heeft tot aan de Regering van Koninginne Maria ge-

vangen gezeten , en als doen wierd hy echter gehouden, in belang van

zijn Geloof i maar zijh lyden daar na voor zijn gewiffe , wanneer

Morgan, dewelke zijn voornaamfte befchuldiger was geweeft, ovcc

deze voorgaande Artykelen , zijnde ook toen zijn Rechter gemaakt,henii

wegens Kettery veroordeelde , makende alzoo plaats voor zich zcl-

ven, om, na dat hy hem had doen verbranden, aan zijn Bisdom te ge-

raken.

By deze opcne Brieven blijkt klaarlijk , dat de Biiïchoppelijke bcdie-

nlnge, als een Goddelijke befteUinge erkent wierd j en dat de perzoon,

niet anders by den Konink genomineert wierd , als zijnde wereldlijke

Patronen, voor de bezittinge. Alleenlijk de Biffchop wierd wettig-

lijk aangeftcltin zulk een gedeelte van des Koninks heerlchappy, om
zijn ampt te bedienen, het welke hem door oplcgginge der handen aan-

bevolen wierd. Hier was dan geen voorgevingeem te loochenen dat

zulke perzoonen te recht Biffchoppen waren, nochom te zeggen, dat

zy niet van Chriftus maar van den Konink afhingen.

Bydeze gelegeniheidzalhetnietoneigen zijntevertoonen, Jioe de-

ze zaak heden ten dage , volgens de wetten ftaat ; het welke te nootwen-

diger is, omdat eenige lichte Schrijvers het zelve of misverftaan, of

misverklaart hebben. De a<5le dewelke deze patenten authorizeert, en

denBiflchop belaft zijn Hof van Gericht te houden, uit des Koninks
ïiaam, wierd iwgetrokken by het cerfte Parlement van Maria. Cap.

2. en I. en z.vanPhil. enMariaCap. 8. De laatftc van deze, die maar

een
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j

een gedeelte daarvan ingetrokken heeft, was weder ingetrokken in het 'ffS^
I. van Elizabet. Cap. i. cnde voorige, door de i.van Jacob. Cap.
25'. Zoo hebben dan zommige daar uit willen bewijzen , datnademaal
deze Sratiiiten , dewelke dczeaóle van Eduard de 6. i. Pari. Cap. 2.

wederroepen, zedert ingetrokken zijn, dat die nu in zijn volle kracht

ftaat. Dit fchijnteenige waarfchijnlijkheid in zich te hebben, en al-

Zoo wierd het ook in het vierde jaar van Konink Jacob in het Parlc
ment voorgeftelt; en zijnde daar omtrent groore debatten gevallen

,

heeft de Konink beide de Opperrechters , om de zaken te onderzoe-
ken , beftelr. Deze op een licht onderzoek befluiten , dat de Statuit van
'Eduwarddeö", door die wederroepinge in kracht was j maardcOpper-

, Baron en de andere Rechters <, onderzoekende de zaak nauwer, bevon-
dat de Statuit in der daad was ingetrokken by het eerfte van Elizabet

Cap. I. alwaar de aóle van de af. van Hendrik de 8. aangaande de ver«

_ kiezing en Jurisdiólie der Biffchoppen, gelijk zy die voorhenen had-

den gehad, was weder levende gemaakt j zoo dat, zijnde in volle

kracht, de a6le van Eduard d^t6^ die die voorige ingetrokken heeft,

daar by mede ingetrokken wierd; enalzoo hebben het al de geleerdfte

Wet-geleerden verftaan. Zoo dat het niet eens zoo nodig geoordeeld

wierd, een uitleggende wet daar over te maken, zijnde de zaak in

der daad zoo klaar, dat daar geen twijfdachtigheid omtrent te vin-

den was.

In dit zelve Jaar in May heeft de Konink by openc Brieven en Paten-

ten alle Schooimcefters geauthorizeert , een nieuween voller Catechif-

mus in hun School te leeren , die ,
gelijkmen gelooft, door Poinet by een

gebracht was.

Deze zijn al de zaken die de Kerk aangaan, van dit Jaar voorgeval-

len. De Bnitenlandfche handelingen waren van belang, want de Bi-

lanco begoft nu voor de Franfchen te overflaan , waar over de Raad be-

flootcen Vrede tuiïchen den Keizer enVrankrijk te bemiddelen. De
Keizer had een Gezant in Engeland , in September van het voorige Ja,ar,

overgezonden , om den Konink te vertooncn in welk een gevaar de

Nederlanden als toen ftondcn, terwijl de Konink van Vrankrijk Metz
in bezictinge, en meer andere Steden in Lotharingen in hadde; het

welke voor een groot gedeelte het zelve van het onderftand van hep

Rijk afineed , enderhalven voor te flellen , dat volgens het oude ver-

bond, van het Huis van Bourgondie met Engeland, zy een nieuw ver-

bond met hem wilden aangaan. By dezegelegentheid, zal de lezer on-

dervinden, hoedanig de Secretarieën van Staat, de Konink onderwe-

zen
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zen hebben in het verftaan vandeSraatzaken, met betrekkinge tot de

Studie j inde welke h)' toen bezig was: want Secretaris Cecilftelde al

de argumenten en bewijsredenen voor en tegens dat verbond, ter ne-

der, met kleine aanteikeningen op de kant, flaandeop deplaatzen uit

de welke die getrokken wierden : uit het welke genoegzaam blijkt, dat

de Konink als toen in de Logica bezig was. Dit ftaat te zien in de vijt-

de van de papieren , achter zijn Dagrcgifter.

Men bcflootSirRichard Morizon over te zenden, met Inflru£lien,

om den Keizer, over zijn komfl: inde Nederlanden te begroeten, en

hemdesKoninksonderftand , tegens den Turk, die van dit Jaar grootc

roveryen inHongaryen, Italië en Sicilië hadden aangerecht , aan te

bieden. Indien de Keizer hier op zijn beklag dede over den Konink van

Vrankrijk, en bybracht, dat hyde Turken had ingebracht, en daar

over hulp tegensdezelve verzocht, zoude hy den Keizer zien te bewe-

gen, om een Ambafladearoverin Engeland te zenden, om daarover

te handden j nadcmaaldeze, dewelke toen in Engeland was, niet zeer

aannemelijk geacht wiefd. Dezelnftruéiien, dewelke in de Verzame-

lingen te vinden zijn , zijn gezegelt in September , maar niet voor in Ja-

Buarylön dit tegenwoordige Jaar, inhetwerkgeftelt. Wannecrnieu-

we orders overgezonden wierden , om den Konink als bemiddelaar tuf-

fchen den Keizer en Vrankrijk voor te ftellen. Op het welke de Bif-

fchop van Norwich , en de Ridder Philips Hobbey overgezonden wier-

den ; om gezamentlijk met Sir Rijkkaart Morizon te handelen ; en

Sir Willern Pikkering en Sir Thomas Ctialoner , wierden naar Vrank-

rijk gezonden.

In de Maand van May , wicrd de Keizer ziek, en de Engelfche Ge-
zantenkonden, niets hem aangaande, onderftaan; maar de Koningin

van Hongarycnen de Biffchop van Atrecht handelden met hen. De
Biflchop beklaagde zich, dat deFranfchen den Oorlog hadden aange-

vangen, en de Scheepen van den Keizer totBarcelona genomen, en

hun Onderzaten op Zee berooft, ook de Vorfl:,en van Duitfland tegenj

den Keizer opgehitft,en eenige Steden iniiet Rijk hem ontnomen hadde;

teïwijl deFranlche Gezanten ondertuiïchen zoo menigmaal gefwoorcn

hadden , tegens den Keizer , dat hun Konink niet zo zeer als de conferva-

tievan de Vrede begeerde. Zoo dat nu, hoezeer de Frankhen ook
voorflagen Vün Vrede mochten maken , zy geen Geloot , aan iets dat

van hen kwam, mochten flian. Eindelijk de Koningin en de Bif-

fchop van Atrecht , belookicn de Engelfche Gezanten , den Keizer

t£ l/itcn weeten, hoe de Konink van Engeland de Mediatie aangebo-

den
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<3en hadde ; en zeiden hem daar na, dat de Keizer uitftelde hierant- ^SSi-

woord op te geven » tot hy bekwaam zou zijn , om het zelfs te doen.

Op den x6. van May , fchreven de Gezanten over, dat'er een pro-

ject, uit Duitfland gezonden was, wegens een Alliantie, tufTchen

den Keizer, den Roomfch Konink, en Konink van Engeland, nevens

de Vorften van het Rijk. Zy verzochten niet dat de Konink daar in

zoude komen uit eigen beweginge, maar Johan Frederik van Zaxen,

zou Fcrdinandus bewegen , om den Konink daar toe te noi^gen ; wel-

ken wegzy oordeelden dat de minde jalouzye geven zou. Zy hoop-

ten dat de Keizer lichtelijk zou willen toeftaan de Conditicn, dewelke

totdeVredeinDuitüand betrekkelijk waren, dewijl hy nu buiten al-

le hoop was, om zich zelven daar Mcefter van te maken. DePrinccn

beminden noch verfrouden hem, maar beminden zijn Broeder Fcrdi-

nandus , en verlieten zich zeer op E ngeland.

Maar de Keizer hebbende voorgeftelt , dat de Nederlanden in het ge-

durig verbond van het Rijk zouden ingcilooten werden , wilden zy En-
gelfchedaar niet toe verftaan , tenware deQuotas van hun contribu-

tien zeer verandert wierden ^ want deze Provinciën ftonden als Stoelen

van den Oorlog te werden , weshalven zy zich voor hun befch'crmingc

niet engagieren en inlaten wilden, als op overhandfche voordeden, en

gemakkelijke voorwaarden.

Wanneer de Engeliche Gezanten in het Hof van Vrankrijk verzoch-

ten te weten , op wat Condietien een Vrede bemiddelt zou kennen

werden, vonden die de Franlchcn zeer verhoogmoedigr, door hun
gelukkige gevolgen; zoo datfgelijk zyop den eerden van May over

Ichreven) zy wel derfden eifchendereditutie van Milanen, en van de

Koninkrijken Sicilië, Napels en Navarre , de Zouverainiteit van Vlaan-

deren, Artois, en de Stad van Doornik. Zy wilden ook dat de Stad

Siena in vryheid zoude geftelt v;erden , en Metz , Thoui en Verdun
onder de beicherminge van Vrankrijk gelaten.

Deze voorwaarden fchcenen zoo onredelijk te zijn, aandcnRsad,
dat, hoewel zy het ovei fchreven als een nieuws, aan hun Gezanten,

in de Nederlanden, 7,y hen evenwel belaften dezelve niet voor te ftel-

len. Maar de Koningin van Hongaryen vraagde hen af, wat voor-

flellingen zy tot een Vrede hadden , weetende aibereeds wat de zelve —
waren, en zocht zelfs van daar de Gezanten aan re hitzen , dewijluit

zulksgenoegzaam bleek, hoe weinig acht zy»op hun bemiddelinge flec-

gen, ofhoe klein zy de Vrede in Chriftenrijkachteden. Daar zyop zulk

een klein fucces , zulke hooge en Extravagante dingen derfden eiichen.

II. Deel. Aaa Qp
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Ij-p. Op den5>. vap Jiiny behft^ de Keizer, dat men de Gezanten in

zijn Slaapkamer , voor zijn bedde zou brengen , daarze door de Ko-
ningin van Hongaryen gebracht wierden. Hy zag'cr zeer bleek en

mager uit ; maar zijn oogen waren zeer levendig , en zijn fprak klaar

en duidelijk. Zy maakten hemeen hoffelijkheid over zijn ziekte»

dewelke hy beantwoorde, met eenandere over hun lang uitftcllen.

Op de materie van hun gezandfchapzcidehy : deKonink van Vrank-

rijkhad den Oorlog begonnen, enmoft derhalven ook de voorflagen

van Vrede doen ; maar hy nam des Koninks aanbiedinge goedwillig-

lijkaan, enzeide: zyzouden in hem altoos een grootegenegentheid-

tot een billijke vrede vinden.

Op den ecrften van July (chreefden Raad aan de Gezanten , voor

cerfthen verzeekerende, dat deKonink noch in het leven waar, en

dat zy hoopten dat hy weder rccövereren Zoude j zy zeiden hen dat zy

niet bemerkten dat de Franfchen cenige andere voorwa arden , als die-

Ze albereets voorgeftelt hadden , zochten over te geven ^ en zy ble-

ven noch gedurig in dat gevoelen, datzy als bemiddelaars, dezelve

niet behoorden voor te dragen. Maar echter belaften zy dezelve,

den Keizer als iets nieuws, mede re dcelen j en zorg vuldiglijk te let-

ten op zijn gezicht en gelaat, ophetvoorftellen van iedereen van de

zelve.

Ziekte des Maardes Koninks dood brak al deze onderhandelingen , te zamen
Koninks.

j^^j, deandcre affairen af. Hy had het voorgaande Jaar eerft de Ma-
zeis , en dan de Kindere pokken gekregen , van welke overvallen hy

volkomentlijk herftelt was. In zijn beterfehap was hy zomwijlen zeer

geweldig in zijn oefeningen geweeft , het welke hem groote verkout-

heid veroorzaakt had ; maar deze verging; enhyfcheendaarnazeer
wei te zijn. Maar met den aanvang van January, in dit Jaar , wierd

hy door een gevi/eldigen hoeft aangetaft; en al de hulpmiddelen de-

welke hy gebruikte , vermeerderden dezelve eer, dan ze die vermin-
derden i waar uit een vermoeden opgenomen , en door de geheele

wereld verfpreid is geworden, (zoodatdemeefte Hiftory-fchrijvers

van dien tijd daargewag van maken) dat hem eenig langzaam venijn

ingegeven was. Maar meerder als geruchten, en eenige wanfcha-
pene omftandigheden , hebbe ik dies aangaande nooit konnen uit-

vinden,

Hy was zoo kwalijk geftelt, wanneerhet Parlement te zamen kwam,
dat hy niet machtig was, om naar "Weftmunfter te gaan; maar be-

ftcldc dat hun eerfte byeenkomft en het Zermoen , tot "Wit-hall zou-

den
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den gefchieden. Gedurende zijn ziekte heeft Ridley voor hem ge- 155*5.

predikt, en nam de gelegentheid van zich zelvcn zeer over de wer-

ken der liefde , cndeverbinteniflc die de menfchc hcefr, ophooge
voorwaarden, om uitfteckcnde in goede werken te zijn, uit te brei-

den. Dit raakte de Konink aan het hart , zoo dat, terftond na het

Zermoen, hy den Biflchop ontbood; cnnadathy hembclafthadde,

by hem neder te zitten, en zich te dekken, herhaalde hymeeft al de

Hooftftukken van het Zermoen, en zeide daar op : hy merkte zich

zelven aan,als voornamentlijk daar door geraakt,en hy verzocht hem,
gelijk als hy hem de aanmaningc in het algemeen hadde gedaan, dat hy

hem ook nu wilde zijn plicht, daar omtrent, aanwijzen in het

byzonder. DeBiflchop verbaaft over de tederheid in zulk een jong

Prins , borft in tranen uit, en betuigde met woorden^ hoe overgroot

- 2ijn blijdfchap was , zulk een heilige neiginge in hem te zien ; maar ^'•"^^''gc

zeide hem, dat hy hem tijd moeft geven, om daar op te denken; ver- men.

. zoekende meteenen verlof, om met de Lord Mayor, en het Hof
der Alderraannen, daar over zich te beraden. De Koning dan fchrcef

door den Biffchop aan hen , dat zy zich op het fpoedigftc zouden

hebben te beraden , op wat wijze de armen alderbeft geholpen zouden

Iconncn werden.

Zy dan merkten aan, dat^erdryderhandc zoorten van armen wa-
ren ; d^zc dewelke zulks waren door natuurlijke fwakhcid van zot-

heid , als inpotente en dolle , offlechteheden; zulke die dat waren

by toeval, of zieke of verminkte perzoonen, en zulke als door le-

digheid en luiheid zich zelven tot armoede hadden gebracht. De
•Konink dan beftclde de Kerk van de Grauwbrocders , by Neuwgate

,

met de inkomften daartoe behoorendc, tot een Huis voor "Wees-

Isinderen; St. Bartholomcus, bySmithfield, tot een Gafthuis, en

gafzijn eigen Huis van Bridewcll , om een plaats tot verbetering en

een Werkhuis, voor vrywillige lediggangers te zijn. Hybeveftign

de en vergroote ook de toegeftane inkomften van het Gafthuis van

St. Thomas in Zouthwark, het welke hy, in Auguftus voorleden,

, had opgcrecht en begiftigt.

En wanneer hy zijn hand onder deze Fondatien ftelde, hetwelke

niet gcfchiede voor den 26. Juny vajndit loopendejaar, dankte hy

God , dat hy zijn leven zoo lange gefpaart hadde , tot dat hy dat be-

fluit ten einde hadde gebracht. Hy dan was de eerrte Stichter van

deze Huizen, dewelke by verfcheidcne toevoegzelen, zedert dien

tijd, tot by naar de Edelfte van Europa geworden zijn.

Aaa 2 Hy
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Jyn* Hy drukte gedurende zijn ziekte een groote onderwcrpingc, aan

de willevan God den Heer, enfcheen blydcte zijn, overliet aan-

naairderen van zijneinde j alleenlijk, de opmcrkinge van den Gods-
dienft en de Kerk raakte hem het harte zeer , en ten dien opzicht , zei-

dehy, het leven wel te wenfchen.

., Omtrent het einde van May, of het begintzel van Juny, troudcn

nehouwc de drie Dochters van den Hartog van Zuftolk : de oudfte de Jonk-
Ujken, vrsuw Johanna , trouwde met Guilford Dudley,'de vierde Zoon-

van den Hartog van Northumberland, (dewelke de eenigftc Zoon
was, die noch niet getrouwtwas) de tweede de Jonkvrouw Catha-

rina, trouwde aan de oudfte Zoon van den Gravevan Pembrok,
deLordHerbert: de darde de Jonkvrouw Maria, dicgebuchcltwas,.

trouwde met Martin Keis. De Harrog van Northumberland trou-

demede zijn twee Dochters uit: de oudfte met Sir Hendrik Sidnei,

Zoon van den Ridder ^i-^illem Sidnei, die Steward en opziendcrvan

den Konink wasgeweeft, als hy noch Prins was. De andere trouw-

de met den Lord Haftings , Zoon vanden Gravevan Huntington.

Het volk was zeer onluftig tegens^ dezen ongebonden Hartog,
want men ftrooide in het gemeen uit, dathyden Koninkaan zijn ei-

gene uitfpoorigeftaatzucht opofterde. Doch hy fchcen hun gevoe<-

len en lafteringen weinig te achten , maar'pafte op den Konink met al-

le gedurighcid, drukkende alle zorge en bekom mernifle, omtrent

zijn perzoon uit, die men zoude konnen aanwenden. En bevin-

dende dat hem niets zoo zeer ter harten ging, als deGodsdienft, en

haar ruïne en verval! , dewelke hy vreesde dat op zijn dood volden

zoude, wabneer zijn Zufter Maria tot de Kroon zou komen: zo&
wifthy ,en die van zijnen aanhang, dit voordeelzoo wel te gebrui-

ken, dat zyhem voorftelden , de Kroon by Patentenen opcne Brie-

ven, opdc Jonkvrouw Johanna Gray te veftigen. Hoe ;»y hem heb-
ben konnen bewegen, omzijn eigen Zufter Elizabeth , die aJioos

. . zeer in zijn gunft was geweeft, voorbyte gaan, hebbe ik niet konnen
bcwoogen vcrftaan. Maar de Konink hier toe gebracht zijnde, deHartoginnc
«ndcjonk- ^^^ Zufïblk, die dc naaftewas, in het Teftamentvan den Konink
hannaGray Hendrik, toondc zich gereed, om haar recht op haar Dochter

Kiften?"
"" ^^^^ ^^^" ' "^^^ tegenftaande zy daar na noch Zoonen mocht komen

te krijgen.

2oodan op den 1 1. van Juny Montague, die Hooftrechtervandc
gemeene bank was , Baker en Bromley , twee Rechters , benefteni des

Konink Fifcaal en Solliciteur, wierden in den geheimen Raad ontbo-

den.
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den. Aldaar vondenze den Koninkj meteenige geKeime Raden om- leei.

trenthem. De Koniiik zeidehen , dathy tegemoet zag het gevaar,

daar het Koninkrijk in ftond te geraken, indien, opzijn afllerven,

zijn Zufter Maria hem kwani op te volgen , dewelke met een vrcemt

Prips zou mogen komen te trouwen, en alzoo de wetten en den

Godsdicnft aldaar veranderen. Hy dan belafte hen eenige Arty-

kclen voor te lezen, behelzende de veg , volgens dewelke hy de

opvolginge tot de Kroon, wilde beftellen. Zy brachten hier te- vande
gensin, dat de a6tevan opvolginge, zijnde eenadevan hctParle- Rcciucxs te-

ment, gcen2ints door zulk een beftellinge konde verandert werden, fpfolk'en.

De Konink echter belafte hen deze Artykelen te nemen , en een Boek
volgens dezelve in te ftellen. Maar zy verzochten een weinig tijds,

om zulks te overleggen.

Zy dan hebbende het Statuir, van het cerfte Jaar , van dezes Ko-
nink regcringc, verradery aangaande, naargezien, bevonden dat

hetverraad ware, niet alleen na desKoninks dood, maar ook zelfs

by zijn leven , de opvolginge te veranderen. De Secretaris Peter

ondertuflchen, drong hen aan, zich tehaaften. Wanneer zy we-

der in den Raad kwamen, verklaarden zy , zulks niet te konncn doen,

als verraad zijnde , en al de Lords zouden fchuldig aan verraad zijn ,

indienze daar mede voortgingen. Op het welke de Hartog van

Northumberland, die toen in den Raad-kamer niet was, hiervan

onderricht zijnde, kwam met eengroote fury , noemende Monta-
gue een verrader, en al de andere Rechters dreigende; zoo dat het

Icheeri als oi hy hen had willen flaan. Maar zy bleven alle vaft by hun
meninge. Zy wierden dan weder ontboden, en kwamen, zijnde

noch Gofnold hen bygevoegt, opden 15. van Juny, weder in den

Raad. De Konink was tegenwoordig, en vraagde hen wat fcherpelijk

af| waarom zy het Boek niet hadden vervaardigt gelijk hy hen belaft

liadde.'' zy antwoorden: dat alhctgeene zy zouden doen, zonder

een Parlement, krachteloos zou zijn. De Konink zeide hy was van

meeffinge, korts een te hebben, Montague ftelde dan voor, dat

zulks dan mocht uitgeftelt werden tot dien tijd toe. Maar de Ko-
nink zeide, hy wilde dit cerft gedaan en dan in het Parlement gerati-

licccrt hebben, en belafte hen derhalven, op hun plicht van gehoor-

ïaamheid, het werk aan te vangen; eneenige Raden zeiden hen,

uidienzy zulks weigerden, dat zy verraders waren.

Dit bracht een groote verflagentheid op hen heden , en den ouden

Montague, denkende dat hetgeen verradery konde zijn, wat zy

A a a 3
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*5ï3* in deze zaken deden , terwijl deKon ink leefde, en ten alderkwaad-

fte dat een Pardon , onder het groote Zegel , hem genoegzaam zou

konnenverzeekeren, ftond toe het zelve te doen, indien hemeen
Commiflie wierd gegeven , met laft om zulks te doen, en een par-

don, onder het groote Zegel, als hy het gedaan hadde ; en zijnde hem
het een en het ander toegcftaan , was hy vergenoegt. De andere

Rechters, zijnde ofzy mede wilden concurreren , zeiden te willen,

zijnde met groote vrees aangetaft, behalvcn alleenlijk Gofnald, die

Maar die uït noch bleef te Weigeren i
maar hy , zijnde zeer gedreigt, beide van

bracht'ïwï- '^^^ Hartog van Northumberland , en den Gravc van Shrewsbury

,

dea Hond hetzelve des anderen daags mede toe.

Zy dan fielden de Inftaliatie van de Kroon, op de wijze van eca

wet, en brachten het by den Lord Cancelier, omgezegelt te wer-

den. Zy wierden alle verzocht hun hand daar onder te (tellen ; maar

Gofnald en Hales weigerden zulks te doen. Echter de eerftewierd

gebracht om het zelve te doen. Maar de laatfte, hoewel een zeer

llandvaftig en yverig manvoor de Reformatie , was op geen wijze

daar toe te brengen.

Daar na verzocht de Cancellier, tot zijn verzeekeringc, dat al

de Raden hun hand daar onder wilden ftellen , het welke gefchiedc op
den z I . van Juny door dry en dartig van hen lieden , zijnde te gelo-

ven, dat de Rechters onder dar getal begreepen waren. Maar Kran-
xner, geli;k hy zelden inden Raad kwam, naden val van den Har-

tog van Zomerzet , zoo was hy ook dien dag abzent, met voordacht.

Cecil ineen verhandeling, dewelke hy iemand, dezehandclinge

aangaande , heeft doen fchrijven , om zich zelven daar na te verfchoo-

nen, zegt, dat wanneer hy Gofnald en Hales had hooren verklaren,

hoe zeer zulks tegens de wetten was , dat hy weigerde zijn hand^daar

onder te zetten , als een Raadsheer , en dat hy alleenlijk heeft onder-

tcekent als een getuige van des Koninks onderteekeninge. Maar
Cranmer bleef gedurig weigerig , zelfs na dat zy alle geteekent had-

Maar Kran- den , Zeggende dat hy nooit het onterven van lijn laatfte Mecuers
«ler waar-

j^q^-j-^j-^^j 2.0U tocftaan. Veel beradingen wierden aangelcgtom hcm
te bewegen ; maar men konde niets op hem winnen , tot dat hem de

Konink zelve aantafte « gebruikende verichcidene beweegredenen ,

aangaande het gevaar, daar de Godsdienft anders inkomen zoude,
met andere redenen meer j zoo dat hy door dezelve, en andere be-

wegingen, zich op het laatfte daar toe liet bewegen. Maar of hy
die ondcrfcheidinge van Cccil , van zulks als Getuige, en niet als

een
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een Raad te doen, gebruikte, weet ?k niet; maar het is wel geloof-

t<;<'>.

lijk, dat zijnde die vryheid den cenen toegeftaan, die ook aan een
''^

ander niet heeft konnengeweigert werden.

Maar of het vaftftellen van deze handelingc , den Konink een DesKoninks
groot vergenoegen in zijn geeft veroorzaakte , echter zijn ongeftelt- ziekte wan-

heid verminderde daarom niet ^ maar vermeerderde hand over hand,
''~°ï*^°"

200 datdeGenecsmeeftcrs geen hoop van leven in hem zagen. Hier
op komt een ftout Vrouwmenfch by, en derfde ondernemen (^t\\

Konink te genezen , indien men haar de Cure wilde toevertrou-

wen. Die gcfchiedei en" de Geneesmeeftcrs wierden van hem af-

gezonderd , op dit voorgeven : dat ly hebbende geen hoop van

zijn opkomen , men in een wanhoopige zaak , ook wanhoopige

hulpmiddelen moft gebruiken. Ditwierd gezegt, byzonderlijk, des^

Hartogen vanNorthumberlands reden geweeft te zijn, en zulks heeft

des volks ai-gwaan tegens hem , niet weinig vermeerdert, wanneer

men zag dat de Konink ieder dag oogichijnlijk afnam , na dat hy,
onder handen van deze vrouw was geraakt, het welke meer en meer
blijkende, wierd zy van hem genomen , en de Genees Meefters keer-

den weder tot hun eerfte werk; maar hadden zy kleine hoop van te voo-

ren , nu hadden zy geen met allen. De dood nu zoo hetfcheen hem
vaft over den hals komende, deHartog vanNorthumberland, dewel-

ke welwift, dathyzijn werk maar ten halven gedaan hadde, tenware
hy des Koninks Zail:ers in zijn geweld hadde, bewoog den Raad , om
in des Koninks naam aan hen te Ichrijven , en hen te verzoeken , datze

hem in zijn ziekte wilden verzelfchappen. Maar zoo als zy onderwe-

gen waren , begoit hy op den fesden van July , zoodanig in lichaam en'

geeft te verfwakken , dar hy wel merkte dat hem de dood naarderde i en

alzoo ftelde hyzich om te fterven, opeen zecrGodsdicnftige wijze^

Zijn gantfche ocfeningc was, in korte Gebedenen uitboezemingen
,

het laatfte dat men van hem gehoort heeft, yaren deeze woorden : Hee- öe gebeden.

re God, verlofl my , uit dit ellendig en boos leven , en neemt wy aan
onder uwe uitverkoorenen j hoewel niet mijne, maar uwen wille ge-

fchiede. Heere Ilz^beveekumijnen ^eefl; O Heer, gyweet hoe Zalia

het voor my z,ou zjjn , by u te u/ez^en j echterom de wille van uwe uit^

'verkoorenen
, geeft my leven en gez^ondheid , op dat Ik^u oprechtehjk.

dienen mag. O Aïtjn Heer en God , zeegent m^n volk. , en bewaar uu/

erfdeel. O Heere God bewaar uw verkooren volkvan Engeland-, O
Heer God, befchermt dit Koninkrijk voor Papiftery , en mainteneer

uw ware Godsdienfl , op dat Ik. i en mijn volk Hwen Heiligen Naam'
mogen loven i omJ-ezAisCbriJipiswilh^ Ziende
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ïSS^' Ziende eenige omtrent hem , fchcen hy ontroert te zijn, omdatzy
hemzoodichtby waren, en hem gehoort hadden : maar zeide met een

vrolijk gelaat. Dat hy God gebeden hadde. En korts daar aan de nee-"

pen des doods op hem komende, zeide hy tot Sir Hendrik Sidnei, die

hem in zijn armen hield: Ik bepii>ijk. Heer z,tjtmy genadige en ont-

fangmtjngeefl. En alzoo blies hy zijn onnozele ziele uit.

De Hartogvan Northumberland, volgens het verhaal vanCccil,

had dcmeeninggehad, om zijn dood-, vooreen veertien dagen te ver-

bergen; maar zulks konde niet gefchieden.

Aldus ftierfEduard de VI. die onvergelijkelijke Jonge Prins. Hy was

aibediiinge. als tocn in het i6. Jaar van zijn ouderdom , en het wonder van zijn tijd]

gencht. Hy was niet alleenlijk geleerd in talen, en andere vrye Weten-

fchappen , maar kende ook zeer welde ftaat van zijn Koninkrijk. Hy
hield een bock , inhetwelkehy fchreefdeCharafters, dewelkehem ge-

geven wierden, van al de voornaamfte Mannen van Engeland, al de «
Rechters, Heeren , Luitenanten en Vredc-Rechters, over het gantfchej

Rijk, en in dezelve merkte hy aan, al hun wijze van leven , en hunf

y ver voor den Godsdienft. Hy had verkregen zijn ervarentheid om-
trent hef Muntwezen i metdewiflei en valuatievan geld: zoo dat hy

dezelve zeer wel verftond , gelijk als uit zijnDag-regifter te zien is.

Hy verftond ook het Fortificatie werk, en teikende wel. Hy kende

alle Kreeken en Havens , zoo wel van Vrankrijk en Schotland , als van

zijn eigen Rijk, zelfs hoeveel waters ieder hadde, en hoedanig men
daarbinnen kwam, Hy had grootekennifle in Buitenlandfche hande-

lingen gekregen , BDodathy metde Ambaffadeurs, op zulk een wijze,

en met zulk een kennifTe daarvan Iprak, dat zy de gantfche wereld,

met het hoogfte gevoelen, omtrent hem vervulden, die men van ie-

mand zou konncn nemen; gelijk het zelve uit aldeHiftorien van zijn

tijd, klaarlijktebefchouwenis. Hy had een zeer gel^dnd begrijp, en

zijnde wantrouwig, omtrent zijn memorie, had hy de gewoonte , by

naar alles wat hy hoorde, aa^i^te teikenen. Deze dingen Ichrcef hy certt

in Griekfche letters, op dat die omtrent hem waren, die niet zouden

verftaan, en zette die daar naover, in zijn Dagregirter. Hem wierd

eenuitlchrift, van alles, dat' er in den Raad verhandelt wierd, toege-

bracht, alhet welke h yin een koffer (loot, daar hy zelve altoos de fleu-

tel van by zich hadde.

Ineen woordj de natuurlijkeen verkregenevülkomentheden van zijn

verftand en geeft, waren wonderlijk, maar zijn deugden en ware God-
vruchtigheid v/aren noch wonderlijker. Hywas zulk een bcminnaar

-r- vaa
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van gerechtigheid , dat hoewel hy zijn Oom , den Hartog van Zomcrzet j ƒ 5-3,

zeer lief hadde, echter wanneer hy was ingtrnomen , met een geloof,

van zijn voornemen , om de andere Raden , zijnmedegezcllen, om te

brengen , wierd hy t'eenemaal afkceVig van hem , en zijnde als toen

noch maar veertien Jaren oud , was het geen wonder, dat hy te lichte-

lijk daar door ingenomen was : zijn voornaamlte gunfteling was Bar-

naby Fitz-Patrik , aan den welken hy verfcheidene brieven , en onder-

rechtingen zand, alshy hem naar Vrankrijk teropvoedinge gezonden
• had : ineen van zijn brieven, hadde hy aan hem gefchrevenj dat hy
niet moft denken, aldaar te leven als een Gezant, maar als een gemeen
Edelman die zijn bevordering wel vinden zou , wanneer hy dezelve ver-

' diende. Hyftond hem geen meer als vier Dienaars roe, en belafte hem
meer het gezelfchap van Edellieden als van de Jonkvrouwen re zoeken

;

^at hy niet overdadig in zijn kleedinge zou zijn, dat hy mede te velde zou

gaan, en op den wapenhandel opmerkinge nemen , en de fterkten en for-

tificatien der Steden wel aanmerken, dathy den Konink altoos zou te

kennen geven^ wanneer hem geld ontbrak, die hem verzorgen zou. Al
deze en andere diredtienkhreefde Konink met zijn eigene hand j en op

zijn wedcrkomftjom hem te laten zien, dathy voor hadde, hem by trap-

pen te bevorderen, gaf hy hem een Jaarlijks onderhoud van 1
5"© ponden.

DcZcFitz-patrik voldede daar na wel, het gevoelen dat de Konink
van hem genomen hadde. Hy was met hem opgetrokken in zijn Stu-

.die, en gelijk men zegt, hy was zijn geelTel -jongen, dewelke, vol-

gens de wijze van Vorftelijke opvoedinge, moft gegeeflelt werden
,

wanneer bet de Konink verkerft hadde Hy wierd daar na, doorKo-
ningin Elizabeth , Baron van Opper Ofïery , in Yrland, zijn Vaderland,

gemaakt.

Konink Eduard was goed en medcdogende boven maten , Zoo dat

hy altoos zeer tegens het doden der Ketteren was, en zeide daarom tc-

.: gensKranmer, wanneer hy hem verzocht de ordere, tot het verbran-

. den van Jan van Kent, te teekenen, dathy zulks niet gaarne dedc, als

zijnde zulks een middel om hen vroeg ter Hellen re zenden. , Hy be-

toonde groots teerheid , over de ellende der armen , gedurende zijn ziek-

<e, gelijk albereedsgetnont is. Hyfloegbyzonderlijk acht op het ver-

zoek, en rechtzaken van alle arme lieden, engafaan Dr. Cox byzon-
dere laft , te maken , dat hun vcrzoek-fchriftcn Ipoediglijk beantwoord
wierden. Hy was een ftreng naarkomer van zijn woord, en derhal-

ven gelijk in zijn Journaal te zien is , was zeer zorgvuldig om zijn fchul-

den te betalen , en zijn geloofte behouden , wetende zulks de krachtig-

II. Deel. Bbb fte
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i<c2. fte zenuwen van de regering te zijn j nademaal een Prin s die 2,ijn trouwe

breekt, en zijn credit verlieft, weggeworpenheeft , hetgeenehy noit

weder krijgen kan, onderwerpende zich zeiven een gedurig misver-

trouwen, en deuiterfteverachtinge.

Boven alle andere dingen hadde hy een groote opzicht omtrent de

Godsdienft. Hy teikende aan , al het geene hy in de Zerraoenen hoor-

de, het geen hem voornamentlijk raakte, nemende zijn achtingc om-
trent een ieder, naar de mate van hun yver, omtrent die betrachtinge.

Ditdede hem zoo yveren, om Zijn Zufter Maria, tothctzelfde gevoe-

len met hem te brengen, zelfs dat hy, zijnde aangedrongen, om haar

hetgebruik vandeMifletoe telateni zeide: dat hy niet alleen het ver-

lies van des Keizers vriendlchap , maar ook zelfs van zijneigen leven,

en al wat hy, indewereldhadde, eerder wilde in de waagfchaal Hellen,

als zulks toe te ftaan , dat hy wift een zonde te zijn ; brengende met
ecnen, eenigc pafl'agien uitde H. Schrift by, dewelke de Koningen

verbinden , alle Afgoderye uit te roeyen , door het welke hy zeide in

zijn confcientie verbonden te zijn, haar Miffen niet toe te ftaan , nade-

maal hy geloofde dat dezelve atgodery was, bewijzende die zaak mer
zulk een geleerdheiden kennifte , aande Biflchoppen, dat hem dezel-

ve lieten, zijnde vol van verbaaftheid over zijn verftand omtrent de

Godheid. InvoegenKranmerCheekby de hand nam, en zeide, dat

hy reden had om God al de dagen van zijn leven te danken, dat hy hem
de eere gegeven had, om zulk een Difcipul op te kweeken.

Een ieder die deze hoedanigheden in hem zag , merkte hem aan , als«

• een die van God verwekt was, tot buiten ordinaire dingen te bewer-

ken j enwanneerhy kwam tefterven, befloot, datdezonden van En-
geland al zeer groot en zwaar moeften zijn , dewelke God den Heer be-

vlogen hadden , een Prins, onder wienzy zulke gezegende tyden had-

den te beleven, van hen weg te nemen. Hy waszoo gefpraakzaara

en zoet van aard , dat eenieder tot allen tijden een vryen toegang tot

hem hadde, waar door hy van een ieder, in het algemeen ten aider-

hoogfte bemind was; en aldehooge dingen , dieze konden bedenken,

wierden van hem by het volk gezegt , om hun achtlnge omtrent hem
uit tedrukken. De Fabel van den Phocnix behaagde aldermeeft, zoo

datze een Phoenix van zijn Moeder maakten , uit wiens aflchehy, als

een andere Phcenix, voortgekomen was. Maar deftiger lieden vergelee-

ken hem by Jozias ; andere noemden hem den heiligen Eduward.
Een Prins van die hoedanigheid , zoogeacht en bemind, als hy was,

kende niet minder als hartelijk bejammert werden i en dit verwekte,
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by die van de Reformatie , zulk een affchrik van dtn Harrog van Nort- » jTf^»

humberland, den welken zy vermoeden zijn dood verhaaft te hebben :

het welke zoo veel dede als eenige andere zaak , tot het vaft (lellen van

de Koninginne Maria op den Throon; want het volk reekende, dat

ïiiemand zoo onwaardig konde zijn, omreregeren, als deze, die zulk

een waardig Prins, en zulk een goedertieren Meefter vergeven hadde.

Ik vinde niets van eenig openen van zijn lichaam, om ontrent die zaak

aan de wereld voldoeninge te geven; hoewel zijn onbegraven leggen

tot den 8. Auguftus toe, wel zou doen geloven dat hy geopent was

geweeft. Maar in der daad, de zonden van Engeland, hebben in dien

tijd fware oordeelen van den Hemel op dat land gebracht. Deze zijn

treuriglijk genoeg, ineen verhandeüng en difcours, het welke Ridley

korts daar aan geichreven heeFc, onder den tytulvan Engelands Tra-
nen, of klachten, voorgeftelt. Hy zegt , dat hoerery , verdrukkinge,

hoogmoed, gierigheid, haat en verfmadingevan dcnGodsdienft, in

het algemeen zich over het gantfchc volk hadden uitgefpreid , voor-

naraentlijk onder de lieden van een hooger ftaat , in fwang gaande.

Kranmer en hy waren zeer inden haat gekomen; deeerfte, omdathy
zijn gewiffezoo vryclijk , omtrent de dood van den Hartog van Zomer-
zet ontlaft hadde, en beide , om datze de berovinge der Kerken zoo

zeer tegen geweell waren , dewijl dezelve zonder wetof laftgelchiede.

Zy konden o^^k niemand bewegen, om zorgevoor den armen te dra-

gen , behalven eenea Dobbs , dewelke alstoen Major van Londen
was. Tegensdeze zonden wierd opentlijk gepredikt, doorLatimer,

liever, Bradford en Knox , die het zeer yverig hebben gedaan, ook
door andere die het wel opentlijk, maar wat flappelijk deden.

Een van de gemeende oorzaken , dewelke Ridlcy van deze onheilen

geeft j was , dat veel van de Biiïchoppen , en de meefte van de Geelle-

Jijkheid, zijnde noch al Paaps in hun hart, en hebbende maar gehui-

chelc, om hun ampten te behouden, geen zorge voor hunne Gemeen-
ten en Parochien droegen ; ja fchepten eerder vermaak, als de zaken

kwalijk gingen. En deze onheilen had dien goeden Biflchop al lang

te vooren gezien , wanneer hy zag dat de zonden tot zulk een hoogte

klommen, en de oordeelen die daar over te verwachten ftonden, ge-

lijk wel kan blijken uiteen voortrefFelijken brief, den welken hy ronts-

omme aan de Geeftelijkhcid gezonden heek, om hen tot hunne plich-

ten te vermanen, gelijk zulk een droevige voorzieninge wel verdiende.

ïitZQ. ftaat in de Verzaraclingc ; en hoewel dezelve tot het voorige Jaar ^/^^gj'j'J*^"

Bbb z ~ behoort, N»,j8»'
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IJ 5'3» behoort , zoo hebbe ik echter goed gevonden die by deze gelegendhcid

hier voor te brengen.

Deze dingen zijn ten vollen open gelegt inde voorigc dcelcnvandit

"VSC^erk, enderhalven zal hier daar niet op ftaan, hebbende daar alleen-

lijk om deze reden gewag van gemaakt , opdat de Lezer hier uit mag
befluiten , wat wy noch vorder te wachten hebben , indien wy voort-

gaan met deze]ve,ofnoch andere fwaardcr zonden en mifdaden ons te be-

zoedelen , en dat na zoo veel verlichtingc en kennifle , met dewelke wy
200 lange in deze Koninkrijken gczegent zijn geweeft.

Einde van het Eerfte BoeL

HET
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Tweede Boek,
LEVEN

En de

REGERINGE
Van de

KONINGINNE MARIA.

»555.P het affterven van Konink Eduard , verviel de Kroon

,

volgens de Uiterftc wil vaa Konink Hendrik , en de Aóle

van het Parlement, gemaakt in het vijf endertigfte Jaar

van zijn Regeringe, opzijnoudfteZufter, denuKonin-
jJ^g^-'C^^l^g^j.

ginne Maria. Zy was op den weg naar Londen, in gehoor- opvoighige
,

zaamheid van de Brieven , die aan haar gcfchreven waren , om haar
*^" s^^""^-

Broeder in zijn ziekte te komen verzeilen ; en zy was nu tor op een halve

ilag reizens na , by het Hof gekomen , wanneer zy van den Graaf van

Arundel bericht kreeg dat haar Broeder gcftorvcn was , tegelijk met een

onderrechtinge van het geene omtrent deopvolginge gedaan enbeftelt

was. DeGraaf gaf haar ook te kennen, dat des Koninks dood bedekt

«houden wicrd, in meeninge om haar te betrapen , eer zy daar ken-

niffe van zoude hebben > en ried haar derhalvcn weder te rugge te rei-

zen.

Hier op zy , wetende dat de Hartog van Northumberland zeer in het

Hartogdom van Norfolk gehaat was, ter oorzaak van degroote neder-

laag, dewelke hy onder de Rebellen te wege gebracht hadde, wanneer

hy dezelve , in het darde Jaar van deze laatfte Regeringe , t^'onder-

bracht , befloot zy zich naar het Kafteel van Franlinghara , in Zuffolk,

tebegeven i welke Plaats, dicht by de Zee zijnde, haar, indien haar za-

ken mislukten , bekwame gelegentheid konde geven , om ©ver naar

Bbb 3 %-

Vertrekt

naai ZuiTolk.
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^5'53> Nederland by den Keizer, die toen aldaar was , te vluchten.

Tot Londen fcheenhet, dat degantfche zaak, om deJonkvrou>w

Johanna op den Tiiroon te helpen, zeer heimelijk beleid wierd; nadc-

maal , indien dèKoninginne Maria, iets daar van gehoort hadde, zy

zich zcekerlijk uit den weg gehouden, en zoo dicht by Londen niet

gekomen zoude hebben. Het waseenonverlchoonbarcmifflag, voor

die geene, die dezyde voorde Jonkvrouw Johanna hielden, dat zy

nietterftond, na dat hetzegel aan de opene brieven was geftceken , ol:

tenuiterften, ten eerden na des Koninks dood, eenige gezonden heb-

ben, oiji zich van des Koninks Zufterste verzeekeren : in plaats van

zoo te dralen en te wachten, totdatzein hunne netten zouden vallen,

opeen gemakkelijker en ongeweldiger wijze.

Op den 8. July hebben zy aan deEngcllche Gezanten, tot Bruflel

gefchreven, hen bekent makendedat de Koninkgeftorvcn was, zonder

een woord van de opvolgingete fpreeken. Op den 5). July bevonden

zyfchrijft zy , dat des Koninks dood bekend was ; want de Koningin Maria

ït"aï"
fchreef aan hen van Kcnning-Hall , dat zy verftaan had , dat de

Konink haar Broeder dood was , het welke , hoe fmartelijk het

haar viel. God deHeere wift, wiens wil zy ootmoediglijk de hare

onderwierp : haar recht tot de Kroon , na zijn dood , zeide zy,

was een ieder genoegzaam bekent, maar het dacht haar zeer vremt te

zijn, dat, zijnde haar Broeder drie dagen dood geweeft, zy van het

Zelve , door hen lieden , daar van geen bericht ontfangen hadde. Zy
wift wel wat beradinge.n tegenshaar lagen, en in wat verbintenis zy

zich ingelaten hadden, maar zy was genegen, om al hun doen en la-

tenten beften te nemen, en fchonk derhalven pardon, van alles dar ge-

pafteert ware, aan alle die geene, die het zelve zoude willen aanne-

men; belaftende hen, om haar Tytul tot de Kroon, tot Londen te

proclameeren.

Op dezeri brief bemerkten zy wel , dat des Koninks dood niet langer

verborgen gehouden konde werden. Zoo begaven zich dan de Har»

tog van Zuffolk en de Hartog van Northumbcrland , naar Durham
Huis, alwaar zich de Jonkvrouw Johanna onthield, om haar van haar

opvolginge tot deKioon, kenniflete geven. Zyontfing dezebood-

fchap metgroote droetheid over Konink Eduards dood; dewelke niet

Die voor Verminderde, maar eerder vermeerderde, door het andere gedeelte

vcrkhait
van hun boodichap , aangaande haar opvolginge.

Zy was een Jonkvrouw dieindcr daad tot een hoog geluk fcheenge-

boiwren tezijn ; wanigelijkzy ecnlchooncn bivallijkepofzonagic was,

alzoo
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alüoo had zy noch veel andere hoedanigheden en deugden. Haar Leer- 155-3,

Meefter wasDr. Elmer, die men gelooft dezelve te zijn geweeft, de
^^^^

welke daar na , door Koningin Elizabeth , Biffchop van Londen ge- aer,

^aakt is geworden , van deze had zy geleerd de Grieklche en Latijnfche

Talen, zelb toteengroote volkomentheid ^ zoo dat, zijnde vnn de

zeiven ouderdom met den laatften Konink , zy echter hem in die ta-

len fcheen te boven te gaan. En hebbende daar by de onderftand van

dekenniflfen gekregen, beftedezy veeltijdsin dezelve. Roger As-

ham Lecr-meefter van de Koningin Elizabeth , komende eens by haar,

in haar Vaders huis in Leiceftershire , vand haar Platoos Werken in het

Griekfch te lezen , terwi j 1 al de reft van het huisgezin , zich in den wild-

baan met de Jacht vermaakte. Hy vraagde haar , hoe zy zich zulke ver-

makelijkheden konde ontrekken? enzygaf hem tenantwoord j de ver-

makelijkheden van het wild , waren maar fchaduwen , by het vermaak,

het welke zy uit het lezen van een Platoos Phsedon, die toen voor haar

openlag, ontfing. Datzyhetachteeen van de aldergrootfte zegens te

zijn, dewelke God haar oit gegeven hadde, dat zyfcharpe ouders, en een

braaf Lcer-meefterhadde, dewelke haar veroorzaakten in geen andere

zaak, als in de Studie haar grootfte vermaak te nemen. ZylasdeHei- '

lige Schritt veel , en had groote kennilTe in de Godheid gekregen ; ech-

ter met al deze voordcelen van geboorte en hoedanigheden, was zy zoo

nedrig, vriendelijk en goedertierentlijk Godvruchtig, dathetgchcele

volk te gelijk haar liefdeen verwonderde, maar niemand meer als de

laatfte Konink.

Zy had eengecfl:, die op een wonderlijke wijze, boven de wereld

heen fweefde, en in die ouderdom, in dewelke andere maar de kennilTe

van de Wijzclingfchap beginnen in te drinken , was zy al gekomen
tot de oefteninge van de hooglte leerftukken van dezelve. Zy was nooit

opgetoogen met de hoop van een Kroon , noch neergeflagen , wanneer
zy daarila, haar Palais tot een gevangenis zag gemaakt j maar droeg
zich zeiven met een evenmatige geftalteniffe des gemoeds , in deze

onevenmatigheden van het geluk, het welke haar, op zulk een Ichierlijke

en on/erwachre wijze, verhoogde, en wederom vernederde.

Al de pafficn en driften , dewelke zy daar in uitdrukte, was deze, de-

welke men onder de Edelfteftelt , en een bewijs van een tedercn en

Edelmoedigen aard is, zijnde zeer aangedaan en geraakt, doordever-
drietighcden , in dewelke haar Vader en Man om harent wille waren
gevallen.

Het aanbieden van de Kroon, wanneer haar eigen en haar Schoon-

vader
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^5J3- vader haar daar mede kwamen begroeten, vermeerderde eerder fiaar

Huronwii diforderc ovcr des Koninks dood. Zyzeide vorder, zy wift dat vol-
om de Kroon gens de Wetten van het Koninkrijk , en het recht der nature , de Kroon
den. ' aan des Koninks Zufters verfchuidigt was , zoo dat zy vreefde , daar mq^

de haar Confcientie te befwaren , met aan te nemen het geene haar toe

lioorde, willende niet gaarne zich, met eens anders buit verrijken.

Maar zv zeiden haar , alles dat zy gedaan hadden , was volgens de v/et-

ten gedaan , onder het welke al de Rechters en Raden hun hand

gezet hadden. Dit gevocgt by haar fterk aanraden , en het moe-
yelijk aanhouden van haar Bedgenoot , die meer Staatzucht van zijn Va-
der, als wyzelingfchap van zijn vrouwe in zich hadde, overwonnen
haar ten laatften, van het welke haar Schoonvader, daar na, in den

Raad zeide; dat zy eerder door aandringen van de Raden , en als door

geweld, als door eigen begeerte, en verzoek, daar toe was gekomen.

Hier op wierd ordcre gegeven , om haar als Koninginne te doen

uitroepen , en een antwoord wierd de Koninginrie Maria toegezon-

den, onderteekent door den Eerftbiffchop van Kanterbury, den Heer

fchrijfc aan Canccllier , de Hartogen van Zuffolk en Northumbcrlandi de Mar-
Koningin quizcn Van "Winchefter en Northampton j de Graven van Arundel,

Shrewsbury, Huntington, Bedtord enPembrokj de Lords, of Hee-
ren Cobham cnDarcy j SirThomasCheyney , Sir Robbert Cotton ,

Sir Willem Peter , Sir Willem Cecil, Sir JohanCheek, Sir Johan
Mazon , Sir Eduard North en Sir Robbert Bowes , in alles een en twin-

tig perzoonen , latende haar weten , (,,) DatKoninginne Jobannaals

„ nu hun Zouverain was, volgens de oude wetten van het land , en het

,, Patent van den luatft overleden Konink , aan dewelke zy nu door

,, plicht van gehoorzaamheid verbonden waren. Zy zeiden haar, dat

„het Huwelijk tuflchen haar Vader en Moeder , door de Kerkelijke

„Hoven te niet gedaan was, volgens de GoJdehjke en Menlchelijke

,, wetten van het land. Dat verkheidene treffelijke Hooge Schooien in

„ Chriftenrijk het zelve toegeftaan hadden ; dat de uiilpraak door de Par-

,, lementen was beveftigt, en zy alzooonwcttig verklaart was geworden,

„en onerfelijk aan de Kroon geftelt. Zydan verzochten haar, daizc

,j haar pretentie wildeafleggen , en de Rcgeringegeenontroeringctoe-

„ brengen j en beloofden, dat indien zy zich gehoorzaam toonde , zy hen

,,allc gereed en vaardig zou vinden, om haar alle dienll te bewijzen,

„ dewelke zy plichtfchuldigli-jk haar bewijzen zouden.konnen.

Den volgenden dag daar aan, riepen zy haar Johanna Koninginne

uit. De Proclamatie isin de Verzameling te vinden; zybeheljl:; „dat

de
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7> 3e voorleden Konink hadde, door zijn Patenten de Kroon gclimi- ijjTj.

„teert, dat dezelve niet op zijn twee Zufters zou afdalen, nadcmaaJ jokann»

„dezelve beide, door vonnis van de Gecftelijke Hoven , voor onwet- koningin

^, tig verklaart waren , het welke door de aélen van het Parlement be- colIeS^^^
}, veftigtwaar, zijnde behalven dat, maar zijn halve Zufters, dewel- JV(7. i.*

„ke (al ware het ook, datze wettig verklaart wierden) volgens de wet-

„ten van Engeland nieterren konncn. Men voegde daar by , dat'er

„ook groote redenen waren te vrezen, dat des Koninks Zufters met
„eenige Uitlandfche Princen zouden mogen komen te trouwen, en
„alzoo de wetten van het Koninkrijk te veranderen, en hetzelve de

„ Tyranny vanden Biffchopvan Romen, en andere vreemde wetten

„onderwei^pen.

„ Om deze redenen warenze vandeopvolginge uitgeflooten, en de

„vrouwe Francifca Hartoginne van Zuffolk, zijnde de naafte aan de

„Kroon, zoo was dcswegen beftelt , dat indien zy geen Zoonen had-

„de, op het afllerven van den Kooink, de Kroon inmediatclijk op
.„haar oudfte Dochter Johanna vallen zoude, en na haar en haar af-

„komft, op haar Zufters , nademaalzy in het Koninkrijk gebooren,
„en albereets daar in getrouwt was. Hierom dan wierdzy Konin-

j, ginne uitgeroepen . belovende te zullen zijn, zeer goedertieren en

„ genadig , aan al haar volk te zullen mainteneren Gods Heilige woord,

„en de wetten van het Land, en verzoekende alle haar Onderdanen

,, haar re erkennen en te gehoorzamen.

Wanneer dit verkondigt wierd, verzamelde zich een zeer groote me-
nigte , om het zelve te aanhoren i maar daar waren weinige, die de ge-
woonlijke acclamatie en toejuichinge maakten; maareen Wijntappers

jongen, toonende eenige verachtinge, omtrent het geene gedaan was,

"wierd geordonneerd dat dezelve den volgenden dag tot een exempel

voor andere zou geftraft werden , gelijk hy ook in de Pilory gezet is ge-

worden; zijnde zijn ooren daar aan vaftgenagelt en afgefneden. Dit

geCchiede , terwijl een Herauld in zij n Wapen rok , op het gek lank van

Trompetten, het volk dat verzamelt wierd, de natuur van zijn mis-

daad voor lüs.

Hier over ontftond een groote verflagentheid over het gantfche volk, ooricïi

De Proclamatie des nieuwen Koningins ty tuis voorftellende , wierd op lat o/;r.

verlcheidene wijzen befprooken. Eenige dewelke dachten dat de Kroon
afdaalde van bloeds wegen , en dat het zelve door geen Parlement kon-

de werden gelimiteert , bewezen daar uit , dat de Konink hebbende zijn

machtvan God, dezelve ook volgens de natuurlijke weg van erfrecht

ÏI* Dzel. Ccc moft
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ifn- moft afdalen, en alzoo de naafte erfgenaam opvolgen. En voor zoo

veel beide des Koninks Zufters, by verfcheidenc zententien en aéien

van het Parlement voor Baftaarts waren verklaart, 'tzydat zulks wel,

ot kwalijk geoordeeld was, zy moften zoodanig geacht werden te zijn ,

als de wet haar verklaarde^te zijn , zoo lang dezelve in kracht ftond j daar-

ommc oordeelden die, dat deKoninginne van Schotland behoordcop

te volgen j dewelke hoewel zy dit pretendeerde op de dood van deKo-
ninginne Maria , echter zulks nu niet eifchte , om dat volgens de Pau-

zelijke wet, het vonnis tegens Maria gegeven, nul en van geendcr

waarde verklaart was.

Andere brachten in, dat alhoewel een Prins wierdgeftelt, dooreen
onbemiddelde beftelling van den Hemel , hy evenwel den loop van op-

volgingezou mogen veranderen, gelijk David heeft gedaan, ftellendc

Salomon boven Adoniah. Maar dit, zeiden weder andere, raakte de

Koningen van Engeland niet, welker recht tot de Kroon, metdcuit-

breidingc van hun voordeelcn , van geen Goddelijke difignatic, maar
van een langdurige Poffeffie , en de wetten van het Land voortkwamen^

waar over ook de Konink vermocht de opvolginge door de wetten li-

miteren en bepalen j zoo wel als hy en de andere Koningen, ineeni-

ge gedeelten de praerogativen en voordeden hadden gelimitcert (het

welke duidelijk Sir Thomas Morus opinie was) en dat derhalven de

aóte van het Parlement, omtrent de opvolginge van des Koninks Zu-
fters in rechte kracht en vermogen hadde.

Men zeide ook, dat, indien des Koninks Zufters moften werden
uitgeflooten van wegen Baftardy, ook al degeheeleafkomft vanCarcl

Brandon in het zelve Prxdicament ftonden, nadcmaal hy niet wettig-

lijk met de Koningin van Vrankrijk was getrouwt geweeft, zijnde zijn

voorige Vrouw Mortimeer noch in levenden lijve j noch zijn trouw-ver-

bond met haar vernietigt (want hoewel eenigeEngellche Schrijvers zeg-

gen, dat zy echtelijk gcfcheidcn waren, zoo hebben echtereenige, de-

welke voordes Koningins vanSchotlandstytul, in de naafte Regerin-
gegefchreven hebben, het zelve geloochent.) Maar hier in was het on-
derfcheid groot tuflchen hen beiden , als dat de Zufters van den Konink
waren verklaart , Baftaarden in rechte ; daar dit recht tegens de afkomft
van Carel Brandon alleenlijk een furmize was.

Andere brachten daar tegens in j dat indien het bloed een onwedcr-
fpreekelijken tytul gaf; hoc het by kwam dat Johannas Moeder niet re-

geerde? het is waar, Maud de Keizerin ne", cnMargarietdeGravinne
van Ri«hmond, waren vergenoegt dat hunne 2^oncn, Hendrik de

twec4e
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tweede en Hendrik de zevende in hun rechten plaats zouden regce- if'f^.

ren; maar het wasnoit gchoort, dat een Moeder op haar Dochter
zou rezigneren, voornamentlijk daar dezelve noch onderjarig was.

Maar dit wierd de flapheid van den Hartog van Zuffolk en de Staat-

zucht, van den Hartog van Northumberland te laft gelegt. Die
tegenwerpingevanhet halve bloed, zijnde een Regel van de gemee-
newctten, in de Familien der Onderdanen, om de Stiefmoeders de
gencgenthcid met de voordeelente benemen, om hun mans kinde-

ren te bederven , wierd nietapplicabel tot de Koon geoordeelt te zijn;

ook was het geen een en de zelve zaak buiten of binnen het Konink-
rijk gebooren te zijn, op het welke zeer gedaan wierd, om de Ko-
ninginvan Schotland uit te (luiten, als dienende tot deze zaak; na-

demaal een exceptie in de wet was gemaakt, door des Koninks
Icinderen, dewelke men oordeelde zich over al hun afkomft uit te

breiden.

Maar hier in kwana al het volk over een , dat hoewel door een a(5lc

van het Parlement deKonink Hendrik was gcmachtigt de Kroon te

providercn ofte limiteren door zijne patenten, of opene brieven,

zulks echter maar een byzondere vergunning voor hen was, zonder
dat zulks op zijn nazaten zoude konnen afdalen : zoo dat de patente

brieven gemaakt door Konink Eduard, geen macht konden hebben,

om de Kroon te beftellen, en noch veel minder, wanneer dezelve

uitdrukkelijk een a(5le van het Parlement tegen fpreekt.

De ftrenghcid tegen de "Wijntappers jongen geplcegt , wierd de

driftige aard en nature van den Hartog van Northumberland, meer
als iets of iemand anders toegefchreven. En hoewel wanneer een

Regering vaft en op zijn voeten ftaat, en de fadien krachteloos zijn

,

het ftellen van een publijk exempel , een fadie, welke anderzints

moedeloos is, wel vcrfchrikken kan^echter geftrengheden, in zulk een

<:onjunclure als deze , wanneer den Raad geen ander onderftand heeft

als het volk, tcoeffenen, fchijnt een werk van onvoorzichtigheid

te zijn. En een ieder dacht , dat het een groote misflag ware , hem
op zulk een wijze te ftrafFen.

Dit dcde hen reflexie op de andere wreedheden , van den Hartog Northum-

van Northumberland nemen 5 hoe hy den Hartog van Zomerzet, bc- Je/indcn

neffens deze Edellieden, dewelke met hem geleden hebben, dooreen haat.

vuile tzamcnfwering, oni den hals gebragt hadde^maar boven al kwam
het vermoeden van de oorzaak van de ontijdige dood des laatften Ko-
iiinks geweefl: t« zijn , weder te voorfchijn. Alle welke dingen het volk

Ccc 2 zoo
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iJO' zoo woedende tegens hem maakte, dat, zonder aan te merken, watr

zy onderde Kooingin Maria zouden hebben te lijden, zyecn alge-

meen befluit namen, haar op den Throon te helpen.

DeJonkvrouw Johanna was nu ook in verfcheidene andere SteJeri

omtrentLonden uitgeroepen; maar het volk liep meeft naar de Ko-
ningin Maria ; veel uit Norfolk vielen haar toe , en een groot lichaam

van inwoonders van ZufFolk, alle zelf voorde Reformatie zijnde.

Veel ver- vergaderde omtrent haar. Deze verzoehten van haar te weten, of
'

zyde Godsdienfl, inKonink Eduards tijd opgerecht , zou willen

veranderen .> op het welke zy volkomene verzeekeringe dede , dat

zy nooit cenige vernieuwinge y of verandering zou zoeken te maken
j

maar zichzelren met de huiflijke oefTeningc van haar eigene Gods-
dienft te vreden houden. Hier op wierdenze alle ingenomen met
zulk een vertrouwen van haar oprechtigheid, dat een ieder van hen

voornam, hun lijf en goederen by haar op te zetten. De Graven
van Bath en ZufTex , lichten troepen , en vervoegden zich by haar

; ge-

lijk ook de Zonen van den Lord \<^hartonen Mordant, en andere

meer.

Hier opbefluit, aan de andere zijde, den Raad, mede machtvan
Oorlogs volk by een te vergaderen, omdehare te vcrftrojen , zen-

dendeden Brocder|van den Grave van Huntington, om Bukking-

ham-fhire op de been te helpen , en eenige anderen , den ei nen hier » -

den anderen daar; met laften ordere, om de troepen, dewelke van

Londen naar Newmarket zouden aantrekken, teontmoetcn. Men
hadde in het eerfte voorgeflelt den Hartog van Zuffolk te zenden ^

om de zelve te Commanderen j maar de Jonkvrouw Johanna, was
zoo veel gelegen aan haars Vaders behoudenifle , dat zy vi. rzocht dat

hy niet zoude gaan ; en hy zijnde maar een flap man , wierd lichtelijk-

verfchoont , en het bevel viel vervolgens op den Hartog van Kort-
humberland, die nu al veel bekommerniflen daar over in zijn hart

begoft te voeden , en onder andere, dat indien hy vertrok, deStad
vanLonden voor de Koninginne Maria mocht verklaren > behalvea
dat hy zelfs van den Raad niet genoeg verzcekert was , dewelke in

hctgcheel het fcheen met hem te houden, roeerderuit vrees alsuit

goede genegentheid. Cecil wilde niet ageren als Secretaris, gelijk

hy zelfs fchrijft. De Rechters wilden niets doen; endeHartogzag
oogenfchijnlijk, dat indien hy nietJ^volgens de gewoonte van onze
Princen, op hun eerfte aankomft aan de Kroon) met de Jonkvrouw
Johanna, enden Raad, in den Touwr ging , door het welke hen

dezelve
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dezelve als gevangene maakt, dat de Raud neigde om hem te vcrla- i fei-

ten. Dit maakte hem 2eer onzeker in zijn gedachten. Hetgantfche
Gefluit van

gevolg van zijn bcfluit, hing alleenlijk aati het <^erflroycn van ics den Raad

Koningin Marias troepen j en het was niet minder noodig een man wecrf^*'*'

van moed en dapperheid gedurig indcnTouwr te houden j en nie-

.

mand was "er die hy volkomentlijk derfde vertrouwen als den Hartog
vanZuffolkj maar die was zoo kleinhartig, dat hy niet veel aan hem
hadde ,• maar hetaannaardcren van des Koningins Oorlogs siacht,

drong hem heenen te gaan, om haar het hooft te bieden.

Hy dan leide al de fware bclaftingcn die hy konde , op den Raad

,

om op deKoninginne Johanna te paffen, en ftandvaftiglijk by haar

belangen te blijven, en trekt zoo uit met 2000 Paarden , en 6000
ilian te voet. Maar zoo als hy reed door Brffchops poort ftraat en

Shoredich, hoewel daar een groote menigte volks (tond , om hem
te zien, was 'er echter niemand die hemeen goed fucccs toeriep,

liet welke een droevig bewijs was, van de kleine genegentheid, de-

welke zy hem droegen

.

DeRaadzand brieven aan den Keizer, door ecnen Shelley , den
welken zy zonden, om hemde opvolginge van de Jonkvrouw Jo- Haarfchrii-

banna te kennen te geven ^ zich. rorders beklagende dat de Jonk- ^Jj^JJ"
*^^*

vrouw Maria dus gaande gemaakt, en zijn Gezand zich amptswcgen
jn haar zaken geftooken hadde;, maar datzy ordere hadden gcftelt

om de Jonkvrouw Maria weder tot haar behoorlijke plicht te bren-

gen. Zy verzochten ook de Continuatie van zijn vriendfchap, en

dat hy zijn Rczident wilde behftcn , om zich te dragen, zoo als het

een Gezand betaamt. Sir Philips Hobbey wierd als Gezand byden
Keizer gccontinueert; de andere wierden bclaft om met dcMedia-
tie van de Vrede voort te gaanr maar de Keizer wilde deze Brieven

niet ontfangen , en weinige dagen daar na , gingen andere van wegen
de KoninginneM aria naarhem toe.

Ridley wierd gel aft , om den üytul van Koningin Johanna voor te RiJiei pre-

zetten , in een Zermoen in St. Paulus Kerk , en het volk te waar- dcnty°uï

fchouwen, vanhctgevaar, in het welke zy zouden zijn, indien de vanjohans^.

Koningin Maria tot de Rcgeeringe kwam , gelijk hy ook gedaan heeft,

gevende met ecncn in zijn Predikatie bericht, van het geene zich tuf*

fchen hem en haar toegedragen hadde , wanneer hy was gekomen,
om voor haar te prediken. Op dezelve tijd , óq^q de Hnrtog van

Northumberland totCambridge ( alwaar hyCanceliier vandeHoo-
gc School, en Stadhouder van de Stad was ) den Onder Cancellier

C c c 3 ,
pre-
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3^555* prediken, in denzelven zin. Maar hy hield bem iK'at by generale

termen ; en wift het zoo tejnatigcn , dattcr geen grooten aanlloot^ of

aandecenc of aan de andere zijde gegeven wierd.

DeKoninginne had nu ook haar Ty tul tot Norwkh doen proda-

«oidfteik*
nieren, en brieven over geheel Engeland gezonden , verzoekende

de Pairs, en andere Heeren van grootc Staat , tot haar byftand te

verfchijnen. Eenige Scheepen wierden rontfom gezonden, om aan

die Kuit te blijven, cahaarteonderfcheppen , indien zy mocht zoe-

ken weg te vlieden i maar deze, dewelke het gezag daar over had-

den , wierden zoo verre omgezet, dat in plaats van tegens haar te

ageren, zy zich voor haar verklaarden. ZirEduard Haftings heb-

bende 4000 Man in het land van Buckingham geworven, in plaats

van zich byden Hartog van Northumberland te vervoegen, ging

met dezelve over, in dienft van Maria. Een groote menigte kwam
ook dagelijks, van alle oorden , haar byvallen j en in verlcheidenc

Graaflchappcn van Engeland , wierd zy als Koninginne uitgeroe-

pen; maar niemand kwam by Northumberland , zoo dat hy zeer

ernftiglijk aan de Heeren tot Londen , om meer byftand fchrecf.

' Be Raad Maarden Raad, verftaande uit alle hoeken, hoe zeer het met Ma-
Tfjirhaaitoe. j.jg^QQj.{^j-QQyj^ liep, begoften zicli onderlinge te beraden, hoe zy

hunvoorige mifdaden zouden konnen herftcUen, en zich met haar

verzoenen. De Graafvan ArundcJ hate den Hartog van Northum-
berland, om verfcheidene oorzaken. DeMarquis van'Winchefter

had den naam, dat hy welden weerhaan konde ipeelen, als 'er zijn

voordeel by lag. By deze voegde zich de Graafvan Pembrook, .die te

meer aan de belangen van de Jonkvrouw Johanna verbonden was, om
dat zijn Zoon haar Zufter gctrouwt haddej het welke hem te zorg-
vuldiger maakte , om zich bytijds aan haar kant te begeven. Bydezc
kwamen de Ridder Thomas Cheyney , Opziender van de Cinquc-
ports, ot Vijf-havens , enSir JohanMazon, benefïens de twee Se-

cretarizen.

Men zeide ook,dat de Franfche en Spaanfche Gezanten een audiën-

tie by de Heeren hadden verzogt, in cenige plaats van de Stad; en men
ftelde voor , om die te laten gefchieden in het huis van den Grave van
Pembrook, als de minfte in vermoeden zijnde; en de Hartog van
Zuflfolk ftondhen toe, uit dcnTouwr daartegian. Zyfteldenook
voor, dat, nademaal de Hartog van Northumberland zoo ernftig

om byftand had gefchreven , datze moeften gaan en handelen met
den Lord Major en Stad van Londen , over die zaak. Maar zo haaft

AÏS
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ais zy buiten den Towr waren , drong hen de Gravc van Arundel T^f^\
aan, om zich voor de Koninginne Maria te verklaren. En om hen
daar te beter toe te bewegen , fteldc hy hen al de wreedheden van den-

Hartog ran Northumberlandvooroogcn, onder wien sTyranny zy

moeften befluitcn flaven te zijn, indien zy dat Jok niet bytijds van

den hals afwierpen. Als de andere het zelve lichtelijk toeftonden,

zondenzy aanftonds om den Lord Major, met den Penzionaris en

Aldermans, en hebbende hun befluit aan hen geopenbaart, reden zy

gezamentlijknaar Cheaplide, de voornaamfte ftraatin Londen, en

hebben aldaar de Koninginne Maria geproclamccrt, op den 19 Ju- verklaart

ly, gaande van daar naar St. PaulusKerk, alwaar het Te Dcum ge- ''"^^°'

zongen wierd. Menzandooklaftenorder naar den Towr , om den

Hartog van Zuffolk te bclaftcn dat Slot over te geven , en de Konin-

ginne Maria te erkennen : en dat de Jonkvrouw Johanna den Titul van

Koninginne zou afleggen. Gelijk als haar Vader zachtmoediglijk

deze ordere gehoorzaamde , alzoo betoonde zy ook , dat haar zeer

weinig aan die ydele glorie gelegen was , dewelke nu voor negen da-

gen haar eerder een laft, als een ftoffc tot vreugde geweell: was, Zy
zonden ook ordere aan den Hartog van Northumberland, om zijn

troepen af te danken , en zich als een gehoorzaam Onderdaan , van

de Koninginne Maria te dragen. De Graaf van Arundel met den

HeerPaget, wierden gezonden, om haar bericht van aÜQs te doen,

die zich alsnoch tot Franingham, inZuftolk, ophield.

Den Hartog van Northumberland was nu weder te rligge naar

Gambridgcgfiweekcn, wachtende aldaar op nieuw volk, tot ondcr-

ftand, van Londen j maar hoorende hoe de zaken aldaar ftonden ,

heeft hy , zélfs eer de bovcngezeide laft en ordere aan hem gekomen

was, zijn troepen ontflagen , gaande daar op naar de Markt, heeh

hy Mariaals Koningin aldaar doen uitroepen, fmijtende zijn eigen

hoed omhooginde lucht, van vreugde, en roepende: God beware

(U Koningin Maria. Maar de Grave van Arundel , zijnde door de Ko-
ningin gezonden om hem te vangen, was hy, gelijk gezegt word,

fnoodelijk en verachtelijk voor deszelfs voeten nedergevallen, bid-

dende omzijn gunft. Deze was hem gelijk, zijnde het nu een ge-

meen gebruik by zulke inzolente en opgeblazcne lieden, verachtelijk pe^a^Q
te dalen methun geluk; zoo wel als onmatig en overdadig te zijn, in vanNoit-

voorfpoed. Hy wierd op den 2 f. July naar den Towr gezonden, be- ol^JirdanT/

neffeas den Grave van 'Warwijk zijn oudfte Zoon; en Ambrozius en engcvangeV

Hendrik , twee van zijn andere Zooncn. Eenige andere van zijn ^«11^^^^

vriea-
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*f/l* vrienden wierden mede gevangen gezet; onder dewelke ook was Sir

Thomas Palmer , dat ïnoode werktuig van des Hertogen van Zo-
tnerzetsval, die zedcrt zijn boezemvriend geworden was, cnDodor
Zands , dcondcr Cancellier van Cambridge.

Eenieder om het zccrfte, begaf zich nu naar de Koningin, om
~ haar genade af te bidden. Zy ontf.ng hen alle gunftiglijk, behalven

den Marqnis van Northampton , Dr. Ridley, en de Heer Robbert

Diidley. Deeerfte van deze was voor heen een diepe oogendienaar

van den Hartog van Northumberlandgeweeft. De tweede had haar

mishagen door zijn Zcrmoen op den hals gehaalt ; en zy nam met
blijdfchap alle pretexten aan om hard met hem te mogen -handelen,

om daar door Bonner wederom in het Bifdom van Londen te krijgen.

De derde hadde zijn Vaders Fortuin gevolgt.

Opdenxy. wierden de Heer Opper Rechters Cholmley enMonta-

gue, naar denXowr gezonden, enden volgenden dag de Hartog van

Zufifolk , en Sir JohanChcek volgde hem na, de Jonkvrouw Johan-

na en haar man, waren voor heen daar in vaft gehouden. Dry dagen

dagen daar na kwam een order , om den Hartog van Zuffolk in vryheid

te Hellen, op verbintenis van weder in de gevangenis tckeeren, wan-

neer de Koningin zulks zou begeeren , want het was kennelijk genoeg,

dathy door Dudley tot dit werk aangedreven was; en gelijk men ge-

loofde, dat hy uit geen kwaadaardigheid misdaan hadde, zoo dcdc

ookzijnflapheiddatmen weinig vreezev;oor hem hadde; en derhalvcn

de Koningin , begeerig een uitfteekend werk van barmhertigheid te too-

nen; en haar begin zei van Rcgeringc, daar door te verheerlijken ,

vand goed het zelve, liever aan hem, als iemand anders te betoonen.
Konmgin DcKoninginnenu , begaf zich naar Londen, zijnde onderwegen ,

Xondea. door haar Zuftcr Elizabeth ontmoet , meteen gevolg van looo Paar-

den , dewelke zich by haar vergadert hadden , om hun yver te toonen

,

beide hun ty tuis te conzerveren, dewelke in deze laatfteConteften al

vry veel te lyden hadden,gehad. Zy dede haar Intrede binnen Londen op

den darden Auguftus^met grootc Praal en Heerlijkheid. Wanneer zy in

den Towr kwam, wierden, de Hartog van Norfolk, die by na zeven

Jaren daar in gezeten had; GardinerBiflchop vanWincheftcr, die vijf

Jaren aldaar gevangen was geweeft, de Hartoginvan Zomerzet, die

mede omtrent de twee Jaren aldaar bewaart geweeft was, €ndc Lord

Courtley (die vanhaar daarna Gravevan Devonlhirewierd gemaakt)

die een Zoon vanden Marquis vanEicerer, en aldaar zedert zijns Va-

der aanklacht gehouden was geweeft , op vryc voeten gezet.
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Zy dan was nuvreedzaamlijkin haarThroon gezet, zonder eenige I5f3*

bloedftortinge , hebbende zulk een fterk verbond, als tegens baar op-

gcrecht was, en het geen zoofterlc fcheen, dat, indien hy, die het

hooft daarvan was, in het algemeen niet van het volk zoo Zeer gc-

fcaat was gewceft, zoo lichtelijk niet verftoort zou zijn geweeft , door-

gebrooken.

2y was van natureGod vruchtif^ en devoot, zelfs tot Superflitie toe,

liad een Edelmoedige geflcltenis van het gemoed, maar die zeer door

fwaarmoedigheid verdorven was , welke by haar van nature was ; maar

zeer vermeerdert > door de tegenfpoedige toevallen van haar leven ,

zoo voor als na haar komö; tot de Kroon , zoo dat zy zeer tenger en mild- ^aj, gevaat

zuchtig wierd , omtrentheteinde van haar leven
i
wanneer de gefchil- tcntyden

len tufïchen haar Vader en Moeder onvergelijkelijk wierden , volgde vader.

zy de belangen vanhaar Moeder, die ook in der daad haar eigene wa-

ren. En konde voor een geruimen tijd niet bewogen werden , om zich

den Konink te onderwerpen, dewelke geen tegenftrevcn van iemand

konnende verdragen , voornamentlijk van zijn eigen Dochter , een bc-

iluit genomen had , een fchrikoveralhetvoik temaken, en haar opent-

lijk te doen ter dood te brengen- Het welke haar Moeder vernemende,
fchreef die haar een briefin een zeer devoten öiijl, dewelke in de Ver-

zamelinge kan gevonden werden; in dewelke zy haar aanmoedigt, om
„ blijdelijk te lijden , op Godt re vertrouwen , en haar hart zuiver te be- yerzatné^

„waren. Zybelafte haar, in alles des Koninks bevel te gehoorzamen , Ungen.

„ behalven in het ftuk van den Godsdienft. Zy zand haar twee La- N». 2,

5, tijnfcbe Boeken , het cene handelende van het leven vanChriftus,

,, (zijnde miffchien dat vermaarde Boek van Thomas aKempis) en het

„anderede brieven van den Oudvader Hieronymus. Zy ried haar,

j, zich zeiven wat te vermaken op haar Clavccymbaal, of Luit, maar

3, boven alle dingen zich zelven zuiver te bewaren , en in geen hande^

„ling van Trouwen treden, tot dat deze tyden zouden voorby zijn j

,, van het welke haar Moeder fcheen goede hoop te hebben. Deze brief

hadbehooreninmijn voorig Boek te ftaan , indienzc nualstoenin han-

den was gevallen j maar deze is echter geen oneigene plaats, om des ge-

dacht te werden. In het Hot waren veelebefchreumt om denKónink
voor haar te fpreeken j beide de Hartog van Norfolk en Gardiner za-

gen het aan, en waren ongenegen , hun intrefl en belang te wagen,

om voor haar te fpreeken ; maar (gelijk het nu gedrukt (laat , en daar

zyzich beide op beriepen) Kranmcr was de eenige man die zulks derf-

-dewagen. In zijn zachtmoedige wijze' van doen, zeide hy denKo-
U. DeeU "" Ddd nink,,
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iS53i nink, dat zy noch jong en onbefcheiden was; en het warederhalvert

word door geen wonder , indien zy wat te hardnekkiglijk zich hield , aan het gee-

Kranmeibe» nc haar MoedcF , en al die omtrint haar waren, zooveel jaren geduren-
houden.. ^^ ^ 1^^^^ hadden ingeprent ; maar dat het wel vreemt zoude fchijnen

;

dathy voor die zaak zoo verre zou vergeetcn , dat hy haar Vader was,

als tot dieextremiteit met zijn eigen kind te komen; dat indien zy van

haar Moeder afgezonderd wierd , en van haar kwade raadslieden, binnen =

korten lijd, veel op haar zou konnen gewonnen werden : raaar haar het

leven te benemen , zou een fchrikj over gaotfch Europa , tegens hem
verwekken- Door deze middel , was hy voor dien tijd^aar bchoude-

niflc.

Na de dood van haar Moeder , die in Juny daar aan kwam te fterven

,

veranderde zy van zinnen. Want behalven de verklaringe, dewelke

2y alstoen teekcnde , en die in het eerfte Deel van dit Werk bygcbracht

is, fchreefzy brieven, met zulke onderwerpinge, als genoegzaam kon-

den toonen , hoe wel zy veinzen konde. Dry van deze aan haar Va-
yerzame- der, en een aan Krom wel, hcbbe ik inde Verzamelingen ingevoegt:
iijige», Nö.

^^ jfj dewelke zy met de aldergezochtfte uitdrukzelen verklaart haar lecd-
3.4. f. .

j, wezen , wegens haar voorigc weerbariligheden en ongehoorzaam-

», heid omtrent zijn zeer gerechtige en deugdzame wetteni Verzoekt

j, ootmoedig zijn vergiffenis, als leggende neder voor zijne voeten; en

„aanmerkende zijn groote geleerdheid enkennilTe, ftelt zy haar ziele

„in zijne handen , beflooten hebbende , dat hy voor altoos daar na

„ haar gcwiffe zoude dirigeren , van het welke zy ernftig belooft, nooit

5, af te zullen wijken. Dit herhaalt 7y met zulke tedere uitdrukzelen 5

dat het fchijnt , dat zy alle macht over haar zeiven hadde , om al het gee*

ne zy tot haar einde dienftig achtc , voor te konnen brengen.

En wanneer Krorawel aan haarfchreef> om te weten wat haar opi*

n ie ware, omtrent Bedevaarden, het Vagevuur, endeReliquien ,cn

overblijfzels der Heiligen : (,.) verzeckerde zy hem , dat zy geen opinie

,, met allen hadde , als alleen zodanige, ais zy van den Konink zou ont-

„ fangen, dewelke haar gantfche harte in zijn hand hadde, en die haar

„indrukken zou, zoo in deze, alsin alle andere dingen, gelijk zijn on-

„ fchatbare deugd , hooge wijsheid , en voortreffelijke geleerdheid voor

„haar dienftig zoudeachten. Zoo volmaaktclijk had zy dien flijl ge-

leerd, die zy wift dat hem de aangenaamftezou zijn. Hebbende deze

dingen uithunoorfpronkelijk Originaal getrokken, hebbciknieton-
dienftig geacht , dezelve hierin te voegen, op dat mag blijken, hoe
verre die van dien Godsdienft konnen involgen en toegeven wanneer
hun belang daar aan legt, - Van
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Van deze tijd af, heeft deze Princefle, zich in alle poinflien , naar ifj^.

-alles wat haar Vader dede, gevoegtj ennazijndood pretendeerde zy

,

van geen andere Godsdienft te willen zijn, als deze, dewelke door hem
wasingcftelt: zoodat al hergcene, daarzy voor pleitedc, gedurende

haarBroeders regeringe, alleenlijk was de volhardingeindien weg van

Oodsdienft , die op haars Vaders afllerven in het gebruik was. Maar nu

.zijnde tot de Kroon gekomen, konde dezelve haar niet vergenoegen
i

maar wanneer zy docht dezelve te nauw gezet te zijn, wierd zy in twij-

fel geftcif, tüflchen twee verfcheidene verbeeldingen, dewelke haar

voorgffteit wierden. Aan deeenezydeGardiner en al zijnen aanhang,

wilden de zaken vandenGodsdienft weder te rugge brengen, tot zulks,

als dezelve hadde .gewecft , op het affterven vaa den Konii>k Hendrik

,

en zoo voort by trappen allengskens, tot zulks als die was geweeft,

voor zijn breuke met het Pauld<»m. Aan de andere zijde de Koningin

,

volgens haar eigene neiginge, was zeer genegen om weder terfi-ond te

keeren tot de vereeniginge van de Catholijke Kerk j gelijk zy die noem-

de i en het was nodig voor haar te doen, nademaal het alleenlijk was,

-door de Pauzelijke macht, dat haar onwettigheid was afgewezen. Hier

op wierd geantwoord , dat al deze a6len en zententien , dewelke tcgens

haar gega m waren , mochten worden geannulleert , zonder eenige ken-

niffe van den Paus.

Gardiner bevindende dat deze dingen zulk een gewicht by haar niet
i^Yjf'^^**

hadie, als hy wel begeerde; want zy merkte hem aan als een loostijd-

winnend Man , Zand boden aan den Keizer , aan dewelke zy zeer hing

,

'•om hem te verzeekeren, dat indien hy haar wilde bewegen, om hem
Cancellier te maken, en de zaken in handen te (lellen, hy dezelve zoo-

danig zoude beftellen , dat ieder ding, daar zy genegen tlieid toe had-

de , tijdelijk zoude te wege gebracht werden ; maar hy kwam te verne-

men, dat zy den Kardinaal Polus ontboden hadde , en fchreef daar

over aan den Keizer, dat hywelwifi:, dat deszelts yver tot verheffing

van het Pausdom, alles bederven zou; en drong hem derhalven aan,

om aandeKoningin te fchrijven, datze haar heètedrift zou matigen,

-en de overkomfte van den Kardinaal beletten. Hy zeide dat Pool on-

der mifdaad volgens de wetten ftond, zoo dat zijn komft in Engeland

het gantfche volk alarmeren zou.

Hy bewees, dat om tweederhande redenen, zy van hetPaufdora

een afkeer hadden ; d'eenc was, ter oorzaak van de Landeryen van de

Kerk , dewelke zy meeft voor klein geld , van de Kroon vervrcemc

hadden, daarze nu zeer kwalijk weer van wilden (chciden. Deander*
D d d .2, rede»
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'553' reden was, devreeze die zy hiidden voor Pauzelijke bcerfchappy en-

macht ; dewelke nu v;in over de vijf en twintig jaren over het volk was

toegezet, alsdeonverdraaglijkfteTyranny, die oyt gezien was. Daar-

ommezeidehy, was het nodig hen eenigen tijd te geven, omdat voor-

oordeel te flij ten ^ en derhalven zoude het verhaallen van deze beflui"

ten, allesom verre werpen. Hy dede den Keizer ook heimelijke ver-

zeekerin^en, om hem te dienen in al zijn belangen. Al deze dingen

dede hy met voordacht, omdathy wel wift, datdeCardinaalPoolhem

hatedc, als een valfch enbedricglyk Man.

De Keizer dan Ichrecf, over de-ze zaak , verfcheidenc Brievei^aan de

Koniriginne, met zijn eigen hand, welk zijn Ichrift zookwalijk te le-

zen is, dat het my, noch veele anderen, die ik dezelve getoonthebbe,

niet mooglijk was die te konnen lezen, veel min die uit te fchrijven. En
een die get'chreven is door zijn Zuftcr, de Koningin van Hongaryen,

endoor hem onderteikent, is niet beter. Maar uit verlcheidene halve

zinnen kan ik bevinden , dat alles ftrekte om haar wat te matigen; op

datze zich niet te zeer mocht verhaaften, noch zich teveel, doorlta-

liaanlchen raad, laten leiden.

Opdewederkomft van deze boodlchap, wierd het Zegel , het wel-

ke Goodrijk, Biflchop van Ely , afgenomen, en voor eenige dagen in

bewaringe van Hare, Meellervan de Rollen, geftelt was, opdeni^.
Word Cin- Augullus aan Gardiner gegeven^ en hy als Cancelier van Engeland

irn<'dand.
Verklaart, krygende alzoo het bewind van alle zaken genoegzaam in

handen. Zodatnudevoortzettinge vandcsKoningins raads- beiluiten,

in alles een lankzamen trant ftond te houden, doch met zulke zeekere

flappen , dat daar door te minder gevaar van misgangen gcvreefi;

wicrd.

Het eerfte dat gedaan wierd, was den Hertog van Northumberland
Reditsplc-

j, j.Qj^jgf2oekieitellen. De oude Hartoe van Norblk, wierd Lord
den'Hartoj; KoogStcwart gcmaaut , achtende het de Koninginne goed, heteer-

^"'''^"^^"^^'fteCharaCler van eeraan hem te hefteden, die zoo veel geleden had,

om dat hy het hooft van de Paapfche Party geweeft hadde. En
hier wierd een zubtyle zaak, dewelke tot hier en toezcergeheim ge-

houdenwas geweeft , te voorfchijn gebracht. Men hadde gezegt,

dat de Hartog van Norfolk , noyt ter degen was aangeklaagt geweeft,

fendatdeaóletegenshcm, geen ware a6Ve van het Parlement was, zoo

dat zonder pardon of herftelling in bloed , hy Hartog van Norfolk

was en bleef. Dit hadde hy nooit in de laatfte regeringe voor den dag

gebracht , op dat dezelve geen andere a6le zou mogen te wcgc brengen,

om
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om zijn aanklacht tebeveftigen. Hy dan , kwam nu in , op zijn voo- iSfi*
rige recht, volgens het welke, aids vergunningen en giften, dewel-
ke uit zijn ftaten en middelen waren gedaan , nul en van geender waar^'

de moeften verklaart worden , volgens degemeene wetten.

De Hartog van Northumberland , met den Marquis van ïsfor-

thampton, endeGrave van Warwijkr wierden tot hun onderzoek ge-

bracht. De Hartog verzocht, dat cerfl: twee poinólen in zaken van rech-

te, doordeRechters mochten beantwoord werden. Hctcerftewas,
of: een man, agerende uit krachten gezag van het groote zegel, en orde-

re van den geheimen Raad , daar door fchuldig aan verradcry konde ge-
oordeelt werden? het andere was, ofdeze, dewelke nevens hem, ge-

lijkmatiglijk fchuldig waren , en volgens welkers dire6lie en bevelen

hy' hadde geageert, als zijn Rechters zouden konnen zitten ? hier op ga-

ven de Rechters tot antv/bord; dat het groote Zegel van een, die geen

«vettige Koninginnewas, geen gezag ofIndemniteit geven konde, aan

deze, dewelke op zoodanigen ordere ageerde: en dat ieder Parr, de-

welke op geen aanklacht by recht, van zoodanige accefïie tot die mis-

daad overtuigt was, als Rechter mocht zitten. En konde niet geca-

langeert werden op een Surmizeaf Rapport. Deze poin6i:cn dan , byde
welke hy alleenlijk hadde gehoopt, zichtekonnen venveeren, zijnde

aldus tegens hem gedeterminecrt , bekende hy fchuldig te zijn , en on-

derwierp zich de genade vandeKoninginne: zoodede ook de Marquis
van Northampton en des Hartogen Zoon, deGravevanWarwijk, de-

welke (gelijk by dit onderzoek blijkt) eengelchritt haddeom te zitten word vc-

inhet HoogerHuis: Zy dan wierden alledrie fchuldig geoordeelc. Het
®°'^'^^^^'^-

oordeel ook paffeerde des anderen daags ineen Jury vangeiwoorene,

tegens Sirjohan Gates, en zijn Broeder Sir Humphreyj Sir Andries

Dudley, en Sir Thomas P.'ilraer, belijdende alle hun aanklachten.

Maar vanal dezewicrd bedöoten, dat alleenlijk de Hartog van Nort-

humberland^ en Sir Johan Gates, en Sir Thomas Palmcr, Exemplen
door ftraffc zouden gemaakt werden. Heath, Biflchopvan Worce-
fterwierd bedelt, om den Hartog te onderrechten, en ter dood te be-

reiden. Ofhy altoos in zijn hart zy geweeft hetgeenc daar hy toen pro-

feffie at maakte; of dat hy het zelve alleen toen voorgegeven heeft,

boopende daar door gunft te verkrijgen, zulks word verfcheidentlijk

geoordeeltj maarzeekcrishet , dat hy zeide, dat hy altoos een Catho- Bdijdra-

lijk in zijn hart was geweeft. Echter dit konde hem zijn leven niet ba- dopd?^
^'^'^

ten. Hy was bekent een tot wraakzucht, en veinzcry overgeven man
tcziJB, zoo datzij.a vyandenw^l zagen, dat het nodig ware hem aan

Ddd 2 een
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'85f3' eenkanttehelpen, op dat, indien hy in het leven ware gebleven, hy

zich in de gonft der Koninginnc niet zou mogen indringen , en dan hec

gevaar op hun eigen kop doen drayen. Zoo dat de Gravevan Arun-

dcl, nu Steward van de huishoudinge of Hof- Meeftcr gemaakt, ne«->

vens andere, lichtelijk verkregen, dat hem het hooft afgehouwen

zoude werden, tezamen met Sirjohan Gatcs, en Sir Thomas Palmer.

Op den 2a. Auguftus wierd hy op de plaats van het Gerecht ge-

bracht: opden wegontftoni'ereenigetwift cuffchenGatesenhem : zy,

gelijk het gemcenh}k gefchiet , tuffchen medeftandcrs in kwade daden,

deblaam van hun ongeval, malkander op den hals {chuivendc: echter

verklaarden zy , het de een den ander te vergeven j en (lierven zoo

- in Chriftelijke liefde te zamen. Men zegt dat hy een lang gefprek

heeft gemaakt, befchuldigende zijn voorige leven, en belijdende zijn

verraderlijke daden. Maar dat gedeelte , het welke de Godsdienft aan-

gaat, is alleenlijk noch overgebleven. Hy vermaant het volk Iland--

vaftig te blijven by het Gelove van hun voorouders , en die van later op-

komft te verwerpen; dewelke al de ellende van de voorige 30 Jaren

hadde veroorzaakt , en verzocht hen , zoo als zy het zelve voor het toe-

komende wilden voorkomen, datze van uit het volk, deze trom petten
'^''"^^°"

van beroerte, namentlijk deze nieuwe Predikers, wilden verdrijven^

dat voor zoo veel hem zelven aangaat , wat hy ook oit in tegendeel had-

de voorgegeven, hygeen andere Godsdienft als die van zijn Voor-Va-
ders geloofde j in het welke hy zich beriep op zijnGeeftelijken Vader,

den Biflchopvan Worcefter, aldaar tegenwoordig; maar zijnde ver-

'blind door Staatzucht, hadde hy zijn gewiffe geweld aangedaan, met
zich te voegen naar den tijd , wegen het welke hy verklaarde , oprech-

telijk leedwezen te hebben. Zoo dcde en handelde hy, benefFcns de

twee andere; maar Palmer wierd weinig beklaagt, als zijnde gelooft een

verraderlijk t'zamenfweerder , tegens zijn voorige Heer en vriend , den

Hartog van Zomerzet te zijn.

Aldus ftierf dien ftaatzuchtigen Hartog van Northumberland. Hy
zijnchi- was in het voorige van zijn leven een braafCapitein geweeft , en had
laftet* deachtinge van een wijs man: in het gemeen was hy doorgaans geluk-

kig, en deze die zoodanig zijn, worden altoos wijs geacht. Hy was

een voortreffelijk man in een minder ftand geweeft; maar als hy hooger

was opgevoert, hadde hy zich zelven vergeeten, zijnde zijn gedach-

ten noch altoos hooger als het bereik van zijn geluk. N4aar gelijk hy
door granilchap en wraak buiten alle palen vervoert wierd, alzoo was

;hyt*eencmaal zervielen kleinhartig in zijn onderwerpingen. Fox, zoo

het
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5ïctklii)nt heeft informatie gehad , dal hem iioope van leven wasgege- ^SSp
ven, indien hy 2,ich zclven voor de Paapiche Godsdienft wilde verkla-

ren , zelfs al lag zijn hooft al op het blok. Maar by wat weghy die

verklaring gedaan heeft, 'tzy, omzijnlevcn tewinnenj-ofdathyin

der daad altoos geweeft hadde het geene daar hy nu belijdenis van deede.

Hy hech genoeg getoont , dat hy de Godsdienft weinig aangezien heeft,

't zy in zijn leven , 't zy in zijn dood. Maar ofhy iets zou mogen ge-

daan hebben, om des laatften Koninks dood te verhiaften, ik vindc

niet dat daar na, iets daar omtrent isonderzögt; alleenlijk deze dewel-

ke aanmerken hoe zeer Ichuld al de menfchcnin onordcr brengt, en dat

die een fwartc wolkover hun hart hebben, »dewclke blijkt, oHn ge-

weld van toorn cngramfchap, oiinverflagentheid van vrees, vonden

zulk een verandering in zijn handelingen, omtrent deze laatfte paffa-

gienvan zijn leven, van zulke alfle voorheen hadden geweeft, datze

niet anders konden als oordcelen , ofdaar was iets byzóndcrs in het ver-

borgen, uit het welke zulks voortkomt.

Wat vorders de dood van Konink-Eduard aangaat, deze die dé za- Konink

ken nu in handen hadden, toonden zich zoo weinig bekommert, om- uitwaait!

tfentzijn geheugenifle, en in der daad zoo blijde over zijn dood, dat

hictgeen wonder is, dat'erzoo weinig onderzoeksover gedaan wierdj

eerder is het wat vreemds dat zy hem zulke bégraafs-plichten gedaan

hebben Want deKoningin hield een treffelijke Uitvaart , mctalde
andere gedenkplichten van de dooden j doende ook Miflèn voor hem in

denTowr, gelijk men in de Roomiche Kerk gev/oon is, opden 8. Au-
guftus, opden zelvendag, dat hy tot Weftraunfter begraven wierd.

DcHeerThezaurier (zijnde deMarquis van Winchéfter, die noch in '

datampt gecontinuecrt wierd) de Graven van Shrewsbury, en Pem-
brook , de voornaamfte rouwdragers zijnde.

Day, dewelke nuftond om in zijn Stoel van Chichcfte-r herftclt te

werden, hadlaftomzijn Lijk-zermoen tcdoen. In het welke hy den '

Konink prees, en verfchoonde; maar zijn Regeringe geweldig over-

haalde, verheffende de Koningin zear, onder dewelke hy het volk

gelukkige dagen beloofde. Men haddedemceningc gehad, datdebe-
graafnis plechtigheden zouden zijn, gelijkze voorde Reformatie wa-

ren geweeft. Maar Kranmer v/ederftond zulks dapperlijk, en ftond

daarop, dat gelijk deKonink zelve, een zeer yverig voortzetter van

de Reformatie was gev/eeft , alzoo ook de Engelfche dienft door de wet-

ten vaftgeftelt ware; en hierop verhinderde hy ftoutelijkallc andere

wijzen van dienft te doenj en hy, zelve j volvoerde al de plichten

vaiï-'
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ïjJ'j? van' de begraafniffe ; byhet welke hy voegde de zolcmniteit van cc«

Communie,
In dcze plechtigheden kan men wel oordeelen dat hy alles wat hy dedcj

Biet een zeer fmartelijke droefheid gedaan heeft , nadcmaal gelijk als hy
den Konink bemind hadde, meer als men zou konnen uitdrukken, zoo
kofidchy zijnLijk-plichtenniet anders aanzien jals de begraafniffe te ge-

lijk van de Reformatie, en by gevolg in het by zonder, alseenftapn^ar

zijn eigen dood.
BcKonin- Op den i2.Augu{lus, hecft de Koningin cen openverklaringei»

khartdatzc den Raad gedaan , dat alhoewel haar gemoed en gewiffc vaft geftelt was,
BiJimncs in het ftuk vanden Godsdienft, zy echter beflooten hadde niemand te

dringen or re dwingen, tot anders als hetgeenc God hem in het harte

zoude geven, in verzeekering van die waarheid in de welke zy was: en

dit verhoopte zy , dat gefcliieden zou , door het openen van Gods
'VC^oord tot haar lieden, doorvroome, deugdzame en geleerde Pre-

dikers.

DcBiffchoppen nu ook, die uit hunne plaatzen gezet waren, ver-

wachten ook niets anders, als om wel haalt wederom herftclt te zullen

werden. Bonner ging naarSt. Paulus Kerk, op den 13. Auguftus,

zijnde Zondag, alwaar Bourn, die zijn Cappellaan was, voor hem
predikte. Hy fprak zeer eerbiediglijk van Bonner, met fcharpe re-

flexien op de procedurcn tegens hem, liaande de Regering van Ko-
nink Eduard, gehouden. Dit ontroerde het gehoor zeer, dewijl het

volk, zoo zeer als zy, Bonner hateden , ;iOo kwalijk ook verdragen kon-
de, dat men iets tot nadeel van dienKonink iprak. Hier over dan,

ontftond een groorc beroerte in de Kerkj zon-mige riepen dat men
hem moft van den Stoel ahukken, zommige wierpen met fteenenj en
een wierpeen D:ggemerzulk een geweld naar de Stoei, dat dezelve

daar in bleef fteekcn. Bourn met te bukken bewaarde zich zelvcn voor

het gevaar: enRogersênBradford, twee uitfteekende Predikers, en die

by het volk veel vermochten , (tonden op ; en ftilden de drift van de me-
nigte; enzy , om Bourn uit haar handen te verloA'cn, brachten hem
van deStoel, en leiden hem tuflchenhen beiden, in een huis dicht by

de Kerk.

Dit waseen toeval zoodanig akde Papillen zouden hebben konnen

bedenken 3 want het diende hen tot e?n oorzaak , om met meerder ge-

ftrenghcid te handelen, en het prediken te verbieden, welke was de

cerfte ftap die zwoor hadden.te maken. Daar wierdeen boodfchap

aasden Lord Major gedaan, omeenftriktelafttegcven, dat ieder bor-

ger
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g^r zorgc zoude dragen , omtrent alle die aan hem behoorden, djit de- i5'f^«

zelve in hun Parochie te Kerken zouden gaan, en zich ft il houden. *

Als mede om hen te kennen te geven, wat de Koninginne, op den ^i

i3.Auguftus, in den Raad ver klaart haddej en op den 18. wierdeen

verbod in des Koninginnen naam gedaan , inhoudende j datzy, in

aanmerkinge van het groot gevaar, het welke, ter oorzaak van den verbod van

twift, omtrent den Godsdienft, over het Koninkrijk gekomen is, zy ^^^

voor zich zelven verklaarde, datzy van dien Godsdienft ware, de-

welke zy , van haar kindsheid af, beleden hadde ; dewelke zy ook

,

gedurende haar leven , wilde voorftaaa ;
gclijkze ook blijde zou zijn,

dat al hare onderdanen gewilliglijk dezelve wilden aannemen. Ech-
ter was baremeninge niet, cenigc van hure onderzaten tot dezelve te

dwirfgcn, tot dat door gemcenetoeftemminge, daar omtrent ordere

--.en beftellinge zoude gemaakt werden. Belaftende een ieder onder-
''- tuflchen, geen beroerte of onruft te verwekken, totdat zoodanige

ordere zoude werden geftelt ; noch ook den naam van Papift, of

Ketter te gebruiken ; maar onderlinge te Ieven in liefde en in de vre-

ze Gods. Doch of iemand eenige vergadcringe van het volk kwam
temaken, die zou zy bezorgen , dat naar behoren fwaarlijk zou gc-

ftraft werden, Zy belafte hen wel ftriktelijk, dat niemand zou hebben

te prediken, ofde Schrift uit te leggen , of eenige Boeken of fchriften

drukken , buiten haar fpecialc licentie en toelatinge. Zy belafte ook
haar Onderdanen , dat niemand zou hebben iemand op voorgeven

van de laatfte wederfpannigheid te ftrafïen , ten ware daar toe, by haar

gcauthorizeert zijnde. Echter wederhield zy hier mede niemand

1

informatie tegens zoodanige mifdoenders te nemen. Het zoude haar

i

''

zeer leet zijn , te hebben oorzaak , om de geftrengheid van de wetten

te moeten executeren en uitvoeren. Echter had zy befiootcn zulke

wederfpannige manieren van doen niet ongeftraft te laten ^ maar zy

verhoopte , dat haar onderzaten haar niet benoodzaken zouden , om
de uiterfteuitvoering€ der wetten, inhct werkteftellen.

"Wanneer dit was gcpubliceert, zijnde het eerfte, dat in haar naam ^

verkondigt was, zedertzytot de Kroon gekomen was, wierd daar Gevoeie»

^ Teel van gezegt. Debelijdeniflc, dewelke zy maakte van haar Gods- ^^^""^^'^

'

" dienft, als zijnde dezelve dewelke van haar kindlche jaren was ge-

weeft , toonde genoegzaam , dat die haar Vaders Godsdienft niet

wai, maar gantfche en gehcelc Papcry, dcv.clke-zy voor hadde te

herftellen. Men nam ook waar, dat voor zo veel zy voorheen uitdruc-

Ikelijk hadde gezcgt, dat zy niemand daartoe wilde dwingen, zulks

11. Deel. Eee daar
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155 j. xlaar rra -wicrdbepaaflt, tot dat openbare ordcre daar omtrent zoud«

bcftelt zijn ; dat is tezeggen , tot dat zy het zoodanig door een Par-

lement konden ftellen, dat alles met des Koningins bcfluit zoude

•over een komen. Het gelijkmatig verbod van alle byeenkomften

aan beide zijden , wierd geoordeeld een ftrik voor de Gereformeerde

te zijn, dat zy zouden geftraft werden, indien zymifdeden; maar de

andere mochten zeeker zijn , van eerder aangemoedigt te werden.

Het verbod, van zonder verlof te prediken , oordeelde men uit dat

van Eduards tijden, uitgetrokken te zijn. Echter was daar toen een

vrydom gelaten, voor een langen tijd, aan een ieder, omin zijn ei-

gene Kerken te prediken, alleenlijk elders mochten zy niet prediken,

zonder toelatinge : en de macht van toelatingc , was in het eerft

zoodanig geplaatft, bydeBiflchoppen inhunncBifdommen, enten-

laatften byden Eerft-BifTchop van Kanterburg zoo wel als by den

Konink, daar nu met eenenflag, al de Predikftoelen van Engeland,
die in handen van de Gereformeerde waren, ondereen Interdiél ge-

bracht wierden ; want zy mochtenwel verzeekert zijn , van geen toe-

latinge te zullen verkrijgen.

Maar het loofte gedeelte van dit verbod, was de verklaring, dat

de Koningin, metrigeurcnftrengheid zou procederen , tegen allc^

dewelke aan de laatfte wederfpannigheid fclruldig waren , indien de-

zelve haar zouden benoodzaken. Eenige omtrent Londen hadden

zichzelven op de eene of de andere wijze, voor dezelve uitgedrukt
j

'cn dezewaren de yverigfte onderde Gereformeerden: zoo dat hier

een fchcrpe bedreiginge was, hangende hen over het hooft, indien

zyeenigen yver omtrent den Godsdienft betoonden,

fVTv^ "Wanneer dit uitgegeven was , de Koningin verflaande, dat in 2uf-

diéTan zuf- foIk , die van die belijdenifïe , een weinig meer vryheid namen , als
folk kwalijk,

j^y^^ nageburen
,
gemoedigt door hun verdienden, cn des Konin-

ginncs beloften , hen gedaan , wierd een bjzondere brief aan óea
Vicarius vanden BifTchop vanNorwich (hyzelfstotBrufTel zijnde)

gezonden, omdeExecutie van deze bevelen te bevorderen, tcgens

iemand dewelke zonder verlof prediken mocht. Hier op kwamen
eenige uit Zuffolk , om de Koninginne haar beloften indachtig te ma-
ken. Dit wierd voor een ftoutc daad genomen; en zy gafhaar geen

andere antwoord, als dat zy, maar leden zijnde, haar, die het hooft

was, zochten té regeren; maar zy zouden lecren , dat de leden het

hooft moeten gehoorzamen j en dat zy niet hadden te denken, haar

wetten te ftellen. Eenpn dezelve had van haar beloften ^ met meer-

4er
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' der ftoiitheid als de andere gcfprooken ; zijn naam was Dobbc : deze 'JfS'

wierd veroordeeld, omdrydagenin dePillory teftaan, als hebben-

de tot nadeel van de Koninginne gefprooken.

Hier uit kende een ieder genoegzaam bemerken, onder welk een

ibrenge heerfchappy zy ftonden te geraken, in dewelke het eigenen

van voorgaaade beloften, dewelke door de Koninginne, wanneer

2y hun onderftand van noden hadde, gedaan waren, een mifoaad ge-

jreekent wierd.

Mlfar noch een vry grooter gcftrenghcid wierd tegens Bradford en

Hogers getoont, dewelke de beroerte des Zondags te vooren hadden

geftilt, en den Prediker van het woeden van de Gemeente hadden be-

vrijd. Men oordeelde, dat die lichtigheid , met dewelke zy het volk

kaddcn te vredcn geftelt , betoonde wat belang zy met het volk had-

den, en dat heteenftoutheid van hen was, zulks te hebben derven

doen. Alzoodan, zonder ecnig ander bewijs, wierd de cenc in den

Touwr gezet, en de andere in zijneigen huisgeconfineert.

Maar nu de afgezette Biffchoppen, als Bonner van Londen, Gar-

dincr vanWinchefler, Tonflal van Durefme, Heath van Worce-
'fter, en Day van Chichcfter, moeften weder in hun Stoel gezet wer-

den. Ikhebbe maar alleen deCommiffievandeherftclling van Bon-
Biffdf^^^'^L

ncr enTonrtal gezien; maar de andere waren buiten twijfFel van de herfteit.

zelve nature , met een weinig veranderinge , Mutatis, Mutandis.

De Commiflie voor Bonner, gedateert van den 2 2.Auguftus, was

gedirigecrt aan eénige Burger Rechtsgeleerde, voorzettende, dat hy

de Koninginne by verzoekfchrift verzocht hadde, het appel te exa-

mineren, het welke hy hadde gedaan, van de gedelegeerden, dewel-

ke hem hadden afgezet , endat dcrhalven, het vonnis tegens hem,
zijnde ongerechtigj en onwettig , van geen effeö: mocht verklaart

werden. Op het welke zy , zonder groote bedcnkingc, het appel

goed , en het vonnis krachteloos verklaart hadde. Alzoo dan-,

wierden zy weder in hun Bifdommengeftelt; maaromdtithetBifdom

van Durefme door een ade van het Parlement was gedilToIveert, en

de Regalitciten daar van , dewelke aan den Hartog vanNorthum-
berland waren gegeven , nu door zijn difgratie in handen van de Ko-
ninginne gevallen waren , gaf zy Tonftal openc brieven , door de-

welke dat Bifdom weder van nieuws opgcrccht wierd ; makende

inentie, dateenige kwade luiden, om zich zdven te verrijken, dat

hadden gediffblveert.

Opdcnip. Aaguftus, wierd Gardiner een Commiffic toegedaan,

E«e 2 om
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om onder het groote Zegel , licentie en verlof te geVen , aan zulka

deftige, geleerde en befcheideneperzoonen, als hy bekwaam zoude

achten, om Gods "Woord teprediken. Alle diegeencdiealzoogc-»

licentieert waren , waren gequaliticecrt , om in alle Cathedrale en

Parochie Kerken te mogen prediken, waar heenen hen dienftig zou

dunken, dezelve tezenden.

Hier door waren de Gereformeerde niet alleen buiten hoop om
eenige licentie te verkrijgen; maar^zagen ook te gelijk den wee ge-

baant , voor Gardiner , om de Stoelen met zoodanige Manffcn te

voorzien, alshy zoude dienftig achten, om het volk weder te in-

fecteren en bermctten. Hier op maakten zy een overicgginge , wat

hen tedoenftond. Indien daar maareenige byzonderelnterdiclien,,

op eenige private perzoonen waren gewccft , de aanmerkinge van-

vrede en order, zijnde van een publijker en algemeender nature, als.

de gevolgen van dees of geenes openbaar prediken zoude hebben
konnenzijn , zou hem hebben verbonden, om zir.h die te onder-

werpen: maar in zulk een gevalle , ziendedat deze Interdiétie alge-

meenwas, en opeendeflcin, om hen den mond te floppen, terwijl.

hun vyanden vaft het volk zouden verleiden, achten zy in Confcien-

tie niet verbonden te zijn , gehoorzaamheid daar aan tcverleenen,

Veclevanhen derhalven begoften weder opentlijk te prediken; an-'

dere, in plaats van openbaarlijk in de Kerken teprediken, hielden,

zich te vredcn met eenige gebeden, en andere beden dienften; maar

om het volk te onderwijzen, hielden byxondcre by een komften met.

de lieden.

Maar de Raad hoorcnde,. dat hun ordere niet wel naargekomen

wicrd, by eenige binnen Londen, twee in Coventry, en een in A--
mersham, wierden deze ontboden , en in de gevangenis geworpena-

En Coverdale, Bifichop van Exeter , en Hooper van Gloceftcr,.

zijnde gedaagt om voorden Raad te verfchi;ncn, kwamen en pre-

zenteerden zich zelven op den 29. en 30. van Auguftus, en op den

I. van September. Hooper wierd gezonden naar de Fleet (een ge»

vangenis hier voor meer gemelc ) en Coverdale belaft om op hun-

goedvinden te wachten.

De Paapfche aanhang nu , hoe langer hoe ongebondcner ,werden-

de over geheel Engeland, begon zoo voorbarig te werden met het,

raaken van veranderingen , eer de wetten hen macht daar toe gaven,

,

als die van de Reformatie in Konink Eduards tijd waren geweeft : zoo
^

é^t zy in veel plaatzcn beelden opzetten , en de oude Latijnfchc

dienft o ^
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dknft, en andere oude plechtigheden weder invoerden. Dit vas if53-

opentlijk tegens de wetten; maar den Raad. had geen gedachten cm
het zelve te verhinderen ; maar in tegendeel ftijfdendeze in zulks. Op
het welke de Rechter Halcs, die meende dat hy met te meerder ver-

zcekcringc zijn hart mocht uitfpreeken , omdathyzichzooftandva-
ftiglijk voordeKoningingedragcnhaddejrontsom door geheel Kentj
iait aan al de Rechters gaf , datze de wetten vanden KoninkEduard
ter Executie zouden ftcllen , dewelke alsnocb in kracht en on-inge-

trokkenwaren. Hier opwierd hy, zondereenige achtinge opzijn
voorigen y ver te flaan , eerft inhetMarshalfee

, (mede een gevan-
genis) gezet, en van daar gebracht, na de Counter (eenander) en ha"de?om-'^
vervolgens naar de Flect voornoemt , alwaar de goede oude Man ticm Haies.

2oodanig ontfteltwierd, door de wreedheden, dewelke de bewaarder

icide, dat men befloot , tegens al dicgeenedie niet van Godsdienft

"wilden veranderen, dat het h-em in de harffepenflocgj zoo dat hy
2.00 verre kwam , dat hy zich zelven met een penncmes om het leven

zou gebracht hebben. Hywierd hier op wel weder in vryheid ge-

flelt, maar kwam nooit weder by zijn zinnen, zoo dat hy, zijnde niet

wel opgepaft en bewaart , zich zclven noch verdronk. Van dit doen,,

en den handel tegens die van Zuffolk, wierd kwalijk genoeg gefproo-
Ken; en hieruit 2éide men, dat geen verdienft, of bewezene plich-

ten, iemand kondenbcvrijden voorde wreedheden van dezen Gods-
dienft ; en het blijkt in een ander treflijk voorbeeld, hoe de daden

van iemand nietzoozeer als wel zijn Godsdienft aangemerkt wi'er-

dcn. De Heer Opper-Rechtcr Mountague , dewelke met groeten

tegenzin de patente voor de opvolginge van de Jonkvrouw Jo-
hanna gefchreven hadde , wierd van zijn plaats afgezet , en zes

wecken in de gevangenis gehouden , en in een boete van duizend

ponden beflagen , mede berooft van eenigcLanderyen, dewelkehcm
doorKonink Eduard gegeven waren, niet tegcnftaande hy zijn ei-

gen Zoon met twintig mannen gezonden hadde , om voor de Konin-
ginne te verklaren ; welk verlies te grootcr was , om dat hy een huis-

gezin hadde van zeventien kinderen, zes zoonen, en elf dochters,

daar de Rechter Broniley, die dezelve patenten en opene brieven,

zonder eenig tegenzcggen hadde helpen beftellen, Opper-Rechter
wierd gemaakt j van het welke de ware reden was , datBromleyeen
!Fapift in zijn hart , enMontague voor de Reformatie waren.

In verfchcidene andere plaatzen daar het volk Paapsgezint was,
dïevcnzehunPaftoren weg. Tot Oxford wierd Peter Martyr s 00

Eee 3,. k\¥a-=
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iSfi' kwalijk gehandclt, dat hy gedwongen was naar Lambeth , omzijn
behoudenis te vluchten , alwaar hy geen lange bcfcherminge te hoe-

pen hadde, nademaalKranmerzelr ieder dag verwachte pm naarde

gevangenis gezonden te werden. Hy hield zich zeiven ftil en ge-

ruft, overleggende vaft, op wat wijze hy een openbare en trcflijke

getuigenis Zou konncn geven , van de Lecrc, van dewelke hy zoo

Kranmer lang belijdenis had gedaan , en van dewelke hy in der daad de voor-
verkiaarc naamftc voortzptter in de Kerk was gevveefl: : maar zijn geruft ziin,
opentliik te- .^

., ,. p ' .. ' & I '*

gcnsdc Mif- kondc Hoch niet vry zijn van milduiding van zijn vyanden : want
men gafuit, dat hy bellootenhadde, de Koningin, in alles wat zy

begeerde, in te volgen. Zoo vinde ikdatBonneraan zijn Vriend,

Mr. Lechmoorc ,
gefchreven heeft , van date den 6. September,

welke brief in de verzameling te vindenis: („) hy laat hem weten,

„ dat des daags te vooren, als hyinzijnBifdom hcrftelt, en Ridley

„ daar uit geftelt wierd, dat hem gevoelig genoeg gewceft heeft, Rid-
„ley een Stedehouder voor twee van zijne Hoe ven had, wiens naam

j, was Schipzijde zijn Schoonbroeder, op het welke hyftond gelijk

j,als of hy Scheepshooftwaar geweeft. Hy belaft Lcchmore na zijn

„goederen te zien, enhy zou zorge dragen, in het naaftc Parlement,

„dat beide het Schaapshooh en het Kalfshooft zouden gehandelt

„werden, gelijk zy verdienden. Hy voegt daar by , dat Kranmer,
„denwelken hy fpotsgewijze Mr. Canterbury noemt, zecrnedrigge-

5, worden was, om zich zeiven in alles te onderwerpen : maar dat zou

„ hera echter weinig helpen j want men verwachte, dat hy noch dien

„zclven dag naar den Touwr zou gezonden werden. Zijnde zulks

Kranmer ter ooren gekomen , rieden hera zommige over de Zee te

vluchten: waar op hyzeide, dat hy andere dien loop niet wilde ont-

raden , dewijlze nu een vcrvolginge oprijzen zagen : maar ipaanmer-
kinge vandenftand en het bewind daarhyinwas, en de hand, dewelke

hy in alle veranderingen , dewelke gemaakt waren, gehad hadde, dacht

hem het vlieden zulk een onbetamelijke zaak te zijn , dat niemand hem
daar toe zou konnen bewegen-.

Hy dan volgens den Raad van Petrus Martyr , ontwierp een ge-

fchrift , het welke ik in de Verzamelinge hebbe gebracht , in het Latijn

gekhreven, maar aldaar vertaalt. Defubftaniie vanhetzelve wasin

der daad : „ dat gelijk de Duivel altooszijn Inftrumenten^adde gehad

,

j, om door logcncn Gods Dienaar te dittameren , en fchenden , zoo was

„ hy nu meer als gemeen bezig. Want voor zoo veel Konink Hendrik

,, had aangevangen het vcrbectcren van de misbruiken van de Mifïc,

het

Kranmers
rerklaiinge.

Verzame-

lingen.

No.S.
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i,bet welke zijn Zoon tot een meerder volkomenrhcid hadde ge- M5I'
>, bracht , zijnde des Heercn Avontmaal weder tot haar eerfte inftcl-

>, ling gebracht , en gehouden volgens het patroon en voorfchrift van

», dePrimitive en eerflc Kerk , zoo was nu weder de Duivel daar op uit,

„de Miflfe wederona in deflelfs plaats in te voeren, als zijnde dezelve

,) zijn eigen vinding, gevende daar over uit , doorzomrnige, dat zulks

„ binnen Kanterbury door ordere van hem Kranraer was opgeftelt,

„gelijk ook gezegt wicrd , dat hy zelve de Miiïe voor haar Maje-
jjfteit gezongen zou hebben, zoo op de Uitvaart van KoninkEduard
„inSt. PaulusKerk, als in andere plaatzen ; en hoewel hy nu wel over

j,de 20 Jaren zulke ydele en loogenachtige rapporten had vcrfmaad

,

,, gelijk doorgaans van hem gingen, zoo had hem echter nu geen oor-

j, baar gedacht, op zulke onwaarheden te blijven leggen» Hierom

>, dan protefteerde en verklaarde hy, voor de ganlfche wereld, dat de

5, Mifle tot Kanterbury door zijn ordere niet was opgeftelt, maar dat

5, een (hooden Hypocritifchen Monnik (deze was Thornton Suftra-

j, ganvan Dover) zulks buiten zijnkenniffe hadde gedaan. En voor

,, zoo veel als hy gezegt wierd zulks voor de Koningin gedaante heb-

„ben, haarMajefteitwiftzelve wel j hoe valich zulks war», zichaan-

„ biedende jjindien hy daar toe haar verlet mocht verkrijgen , te mainte-

„neren en (iaandete houden, dat ieder ding, het welke in de gemee-
,,nedicnft, door hun zeer oprechten en goeden KoninkEduard yoort-

„ gezet, begreepcn zy, overeenkomt met de InftcUinge van Jezus

„Chriftus, de praó^ijkc en handel der Apoftelen, en de oude Kerk

„ voor veele Eeuwen , tegen alle welke dingen de Miffe ftrijdig , en vol

5, van dwalingenen misbruiken was, Ea hoewel Petrus Martyr van

„zommige voor een onkundig man was uitgemaakt, zoo washyech-

j, ter gereed met hem, ofandere vier of vijf, die hy zoude verkiezen,

5,om voorteftaanen tebeweeren, niet alleen hun boek van de gemee-
„ne Gebeden, en de andere plechtigheden van hunnen Dienft, maar
„ook zelfs de geheelc leeringe en ordere van hunnen Godsdrenft, zoo
„als de zelve door den laatft overleden Konink was voorgeftelt, als

„zijnde zuiverder en meerder met Gods Woord over een komende,
„als eenigeandere zoortvan Godsdienft, die oitin Engeland, voor

j, een duizent
Jaren voor heen gewecft wasj behoudens datalles vol-

„ gens de H. Schrift gcoordeclt , en dat de redenen van wederzijde , g"e-

„ trouwelijk in gefchrift gcftclt werden.

Dit hadde hy alzoo opgeftelt , in meeninge om een publijkgebruik

^aarvan te maken: raaarScory, dewelke Biffchop van Chichefter was

ge-
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^Ji^* geweeft, by hem komende, heefchy den zelven dat papier gctoont,^

met verzoek, ora het zelfde eens over te leggen. Maar Scory heeft on-

helcheidentlijk Copyen daar van gegeven, van het welke een , opeat-

lijk, opden vijfden September, in Cheapzide gelezen is. Hierover

dan wierd hy op den achtften ran dezelve Maand , voor de Starre Ka-

mer ontboden , alwaar hem gevraagt wierd , of hy de Schrijver van dat

pproeriggefchriftwas, het welke in zijn naam, uitgegeven wierd? ca

indien ja, of hydaar ook leetvfczsn vanhadde. Hy antwoorde, dat

het gefchrift in der daad zijn eigen was, maarhet was hem zeer leer, dat

hetzelfde opzulk een wijze van hem was gi'gaan ,• want hyhadde be-

ilooten, het zelreinveele dingen te vermeerderen, en hetzelve aan de

deuren van St. Paulus Kerk , gelijk mede aan die vaa de andere Kerken

tot Londen, te doen aanflaan, met zijn hand en zegel daar onder. Hy
wierd echter voor dien tijd , ver buiten verwachtinge van een ieder, vry

heengezonden.

Gardiner zag klaarlijk genoeg , dat hy in zijn plaats niet zou konnen
komen ; maar dat de Koningin die Stoel voor den Kardinaal Pool be-

waarde 5 en befloot daar over Kranracr te befchermen en voor te ftaan

,

200 veel als hy zou konnen. Zommige fielden voor dat hy alleen van

zijn Bisdom zou afgezet werden , en dat men hem een kleine Pcnzioea

zoude toeleggen, met een belaflinge , zich binnen zeckere plaats be-

flooten te houden, en zich met geen zaken vandenGodsdienft tebe-

moeyen. Hy was in het gemeen van een ieder bemind , om de vrien-

delijkheid vanzijn natuur, en derhalven wierd geoordeelt, dat, in-

dien men te hard met hem te werk ging, zulks dcgenegenthcid van
eenigevan hen vervreemden , en hunne zaken in het naaftc Parlement

verwerren en bederven zou. A ndere zeiden hier weder tegen , dat in-

dien hy, die de voornaamfte voortzetter van de Ketterye was geweeft,

met zulk een zachtigheidgehandelt wierd, dat zulks de andere te hard-

nekkiger maken zou. En de Koninginne, dewelke den dienll die hy
haar ten tijden van haar Vader gedaan hadde, vergeeten haddei maar
in tegendeel te wel gedacht, dat hyhet vonnis van echtfcheidinge te-

gens haar Moeder hadde uitgefprooken , was lichtelijk te bewegen', om
met alle hardigheid tegens haar te handelen.

Ki^nmttta Hy dan , benefFcns Latimer , wierd op ó^n 1 2, . September voor

denTowr"
den Raad ontboden. Latimer wierd noch dien zelfden dag,.maarKran-

g«£cc, mer op den volgenden dag in den Touwr gezonden, hebbende zoo
lang refpijt gekregen^ zijnde beide befchuldigt over verradery tegens

,de Koninginne , en het verfpreyen van oproerige Schriften. Tyler

vaa
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vanHadlec, en verfcheidene andere Predikers wierden mede in de ge- ^fS^"

vaHgenis gezonden , en op eenige Informatie tegens Horn , Diacon vreemdeling

yanDurelme, wierd dezelve mede ontboden. gen verzon-

De vreemdelingen , dewelke op openbare verzeekcring en verzoek-,
^^°*

. in Engeland gekomen waren , wierden beter gehandelti want Pieter

Martyr wierd voor de razerny van zijn vyanden bewaart , en toegela-

ten over de Zee te vertrekken; daar wierd ook orderc aan JohanaLaP- .

. co en zijn vergadering gezonden, om te vertrekken, zijnde hun Kerk

hen afgenomen , en^ hun verzameling gcdiflblveert. Hondert en vijt-

cn-tzeventig van dezelve , vertrokken in twee Scheepen naar Deenmar-
ken, op den zeventienden van September, met al hun Leeraren, be-

halven twee , dewelke bleven, om op die weinige, die noch bleven,

acht teflaan, en in de koophandel ingewikkclt zijnde, beflooten had-

1. den in Engeland te blijven, en in het heimelijk hun Godsdienft, en de

zaken van hun gewifle, met behulp van deze Predikers te vervolgen.

Maar A Lafco, naar een lange en gevaarlijke overtocht, in Deenmar-

ken aankomende, wierd aldaar zoo kwalijk ontfangen , als of het een

Paaps geweft waregewecft, wanneer zy verftondcn dat hy en zijn ge-

zellchap van de Switzerfche belijdenis waren : zoo dat, hoewel het was

in deMaand van December, en een zeer ftrenge winter, hen belaJl wierd,

binnen den tijd van twee dagen weder te vertrekken , konnende zoo veel

niet verkri/gen, datze hunne Vrouwen en kinderen daar mochten laten,

tot dat zy een plaats voor dezelve opgezocht zouden hebben; vandaar

vertrokken zijn , eerrt: naar Lubek; van daar naar Wifmar en Hamburg,
alwaar zyde dilpuiten omtrent de wijze van Chriftus tegenwoordigheid

in het Sacrament, zulk een vcrbitteringe aldaar bevonden veroorzaakt

te hebben , dat na veel Barbariiche mishandelingen , zy uit al deze Ste-

den verbannen wierden f konnende nergens plaats vinden , om zich zel-

ven neder teilaan, tot aan het einde van Maait , wiinneer zy in Vries-

land kwamen, alwaar zy toegelaten wierden.

Veele ook in Engeland , ziende dat de Regeeringe aldaar, zulk een vcde Engel-

geftrengen loop begofl: te nemen , beflooten uit deze vroege begintzelen,
[^„^over^^'^'^

dat zulks wel haafl tot een uittrfte vervolginge ftond aantegroeyen, zce.

zoo dat over de duizend perzoonen zich metter vlucht over de Zee bega-

ven; de meerte van deze gingen in gezclfchap, en als dienaars van de

Franlche.Proteftanten , dewelke zijnde overgekomen , onder de Rege -

ringe vanKoninkEduard, nu lafl: kregen , gelijk de Duit Ichen voor-

heen, zich naar hun eigen land te begeven.

Dé Raad zulks verftaande , bezorgden dat geen Engelfchman uit

IL Deel Fff hua
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t5Sh hun handen zouden geraken , en zand dcrhalven laftaanal de Havens'

dat rJemand zou werden toegelaten als Franfchen over te varen , als

deze, dewelke hun geruignifte Van den Franfchen Gezant hadden. On-
der deze, dewelke over geraakten, waren cenige trcftelijkc Godsge-

lecrden, dewelke of hebbende geen dienft, of uit bun bedieningen ge-

zet zijnde, zoodanig aan geen kudde verbonden waren , of zy achten

zich zelvenvry, en derhalven verlieten hunne kudde niet, onder de

vervolginge, als huurUngen; maar gingen eerder, om opzicht te ne-

men ^ over deze, dewelke nu Engeland verlaten hadden.

De voornaamftc onder deze , die ren eerden venrokken , waren

Cox, Zands, Grindall, en Horn. Cox was zonder cenigefchijnbare

reden afgezet uit zijn DcekenfchapvandeChriftcn Kerk, enzijnPre-

benderye tot Weftmunftcr , hy was in de Marlhafea gezet ; maar op den

19. van Auguftus weder ontflagen. Zands was afgezet ter oorzaak van

zijnZcrmoen voorden Hartog van Northumberland j totKambridge.

Om wat reden Grindal afgeftelt was, is my n^iet bekent. Horn korts

daar aan, na dat hy over Zee was geraakt, dede een verantwoording-,

drukken, van dat hy zijn Vaderland hadde verlaten : hy zegt dat hy ge-

hoort hadde, dat hemeenigemifdaden regens de Staat te laftgelegt wa-
ren, het welke hem veroorzaakt hadde, van Durefme op te komen,
om zich zclven te verantwoorden. Men wil , datter dry brieven aan

hem zouden gefchrevenzijn, uit name van de Koninginne, hem be-

ladende op te komen, en hem aanzeggende, dat zybcfloöten hadden

hem te belaften met mrfdaad van verfmjdinge, en andere poinélen van

Staat. Hy verklaart dat hy geen meer als een onttangen hadde , dewel-

ke hem op dercede gegeven wasj mair ziende hoe men voor hadde

met hem te handelen, had hy zich uit Engeland begeven, op het wel-

ke hygelegentheid neemt, in datdifcours, de Predikers van Konink
Eduards tijden voor te fpreekcn, dewelke nu te laft wierd gelegt, dat

zy het vaften en bidden vcrwaarlooft , en bet volk alderhande zoort

van vrydom gegeven hadden. Dit zcidehy waszoovalfch, datdere-

geerders van dien tijd zeer misnoegt waren, over degroote vrydom,
die de Predikers in hun prediken namen , zoo dat veele van hen geen

Zcrmoencn meer begeerden tehoorcn ; en voor zich zelven zegt hy,

dat hoewel Tonftal nu zijn grooten vyand ware , hy echter had gewei*
gerd des zelfs Bifdom aan te nemen, zijnde dapper mishandelt enge-
dreigt voor het weigeren , van het zelve te aanvaarden.

A lic deze dingen ftrekten zeer omhet volk teonrftecken, derhalven

groote zorge aangewend wierd, eerftelijk om deze Edellieden te ver-

binden o
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binden, dewelke de Koningin geholpen hadden, om tot de Kroon te iS^i*

geraken. Nudemaal een dankbare crkenrenifle voor bewezene wel- ^^ „ . ." n I . • • j I 1 1
^^ Koningia

daden, de grootlte verbintenis is, zoo voor dezelve als voor andere, vergciddic

omdezclven te vernieuwen, en diergelijken by andere gcle^enthcden s^^"^^*J'Jj_^^

te doen. De Grave van Arundell wierd Lord Steward gemaakt. Sir hebben.

Eduard Haftings wierd Meeftervan de Paarden, en daar na Lord Ha-
ftings gemaakt. Sir Johan Gage wierd Lord Kamerling , Sir Johan

Willemlz. en Sir Hendrik Jerningham , die aldereerftdie van Norfolk

by haar gebracht hadde , wierd Hopman van haar lijfwacht. Maar Rat-

clifF, Grave van ZuCTex I had de alderbeftedienfl: van hen allen gedaan,

want hem hadde zy het oppergezag over haar oorlogsmacht gegeven^

en hy had die laft met zulk een voorzichtigheid uitgevoert, dat andere

daar door gemoedigc wierden , om hair te hulp te komen. Eenonge-^

woone eer dan wierd voor hem opgeltelt , namentlijk dat hy zich in

baar tegenwoordigheid mocht dekken, het welke paffecrdc onder het

grooteZegel opdentweeden vanOclober, zijnde hy alzoo de cenigc

Pair van Engeland, die deze eer was aangedaan , zoverre als my ge-

denkt. Het zeltde wierd toegeftaan aan den Lord Courcy , Baron van

Kingzalein Yrland, wiens nakomehngen tot op dezen dag dit voor-

recht genieten j maar ik benzoo wel, wegens dat Huis, niec onder-

recht , als te weten door wie van onze Koningen zulks hem eerll zy

toegeftaan.

De Koningin hebbende een Parlement tegens d^n tienden O^lober '

belchreven, wierd op den eerften van die Maand gekroont, doorGar-

diner, dewelke ract tien andere Bilïchoppen, aile.methunMyrers,en

andere Pontificalen aangedaan , deze plechtigheid, met groote folem-

niteit verrichte. Day predikte het Zermoen van de krooninge , dewel-

kegelijk als fchijntvoorde befte Prediker onder hengeacht was, zijn- De Konin-

de geordineert te prediken , beide des overleden Koninks Lijk, en nu kroont'"

dezes Koninginnes Kroon Zermoen.

Maar Gardiner had een milddadigheid van een ongemeene natuur

verva ifdigt , voor de Koningin, om op dien dag onder het volk te ver-

deelen. Behalven haar algemeen pardon, dede hy een Proclamatie

verkondigen, dewelke behellde envoörftclde: (i,) dat dewijl de goede
„Onderdanen van Engeland, altoos gewoon waren, hunne Princcn

„onderftand toe te brengen, wanneer het nut van de Staat, en eer van

^, het Koninkrijk het zcÜde vereifcht : en hoewel de Koningin, zederc

,J3 haar koraft tot de Kroon , de Schatkamer wonderlijk uitgeput ge-

jj vonden hectt, door de kwade beftieringe der voorigejaren, voorna-

Fff X ;^, mem-
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n53* „inentlijk. zedert datde Hartog vanNorthumberland de tieerfchappy'

„gevocrt heefci hoewel zy haarzelven met fwarefch uiden belaft ge-

5, vonden heeft, zoo van wegen haar Vader, als haar Broeder, dewelke

,,voor haar eigen eer en die van het Koninkrijk, zy ter bekwamer en

„redelijker tijden, bcilooten heefi te betalen j echter hebbende een

„ byzonder opzien op het welvaren van haar Onderdanen, en reeke-

,> nende derzelver lievende herte en voorfpoedigheid de voornaamftc

j.fchat te zijn, dewelke zj begeert naaft de gunft en genade van God.

,, Daaromme naderaaal in haar broeders laatlte Parlement, twee tien-

„den en twee vijftienden, eneen fubfidiebeide uit Landerjen enan-

jjdciegoedcren, hem waren, tot betalinge van zijn fchuldcn toege-

3>ftaanj dewelke haar nu verfchuldigt waren, zoo heeft zy hen uit

„ haar groote goedertierentheid , ten vollen gepardonneert enontlaft,

j» wegen deze fubfidien ,* vertrouwende dat haar ge7.eide goede onderda-

,, nen, des wegens lievende en erkennende aanmerkingen willen nemen,

„ van harent wégen, dewelke zy hartelijk belaft, zich t'ecnemaal tot

„God te begeven, om hemoprechtelijk te dienen, met gedurige ge-

5, beden , voor de eere en voorfpoed van de Koninginne en het gemee^
j,nebeft.

Een Park- Aldus nu wierden alle dingen tot het Parlement vervaardigt, bet wel-

fchieven!"
^^ °P ^^" tienden van Oólober befchreven is geworden. In het ge-

fchrift vanaanfchrijvinge, en alle andere gelchriften enaftens, be-

hield zy noch geduriglijk den tytul van Opperhooft. Taylor, Bif-

fchop van Lincoln, en Harlei, BifTchop van Hereford, kwamen daar,-

bellooten hebbende hun Icere te rechtveerdigen. Demeefte van de an-

dere Gereformeerde Biiïchoppen waren nu in de gevangenis ; want be-

halven de voorverhaaldc , was ook den Eerftbiflchof3 van Jork, op den

vierden 0£lober , in den Tóuwr gezet , zonder dat eenige oorzaak-

daar van, als alleen de naam van fware mifdaden in het gemeen, be-

kent gemaakt is. Men zegt^ dat wanneer de Miffe zijn aanvang nam, dat

deze twee Biffchoppen zich aan een kant hadden gemaakt, waar door zy

zedert noit toegelaten zijn om weder tot hun plaats te komen. Maar ee-

nen Beal, Klerk van den Raad , ten tijden van Koningin Elizabef,verhaalt

dit, op eenandere wijze j en met meerder waarlchijnelijkheid. Als

dat Biffchop Taylor zijn plaats in zijn gewaat hadde genomen , maar ge-

Biflchopsgci weigerd hebbende eerbiedigheid aan de Mis te bewijzen, geweldiglijk

hTijdtlue en verachtelijk, uit het Parlements Huis uitgeworpen wierd. Van Har-
den Mis niet ley maakte hy geen gewag, maar het is geloofli)kdathy de andere ge-
wii^ea ec-

y^jgj jg^ Dezclve Schrijver verhaalt, dat in verkhcidenc plaatzen tc"

lande-'
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iandewaart, mannen waren verkoozen raet geweld en dreigementen, ^Sy^
in andere plaatzen ; deze dewelke daar toe by het Hofwierden grëmplo-
yeerr, hadden met geweld de Gemeente verhindert, om te komen tot

het verkleden van Leden y in andere plaatzen had men vallche benamin-
Groote on-

gen gemaakt, geiijk'er \jok eenige metgeweld uit het Huis der Ge- ordereiu

meentc gezet zijn geworden , waar uit hy bcfluit dat Viet geen Parlement
2h,le'v'^'

zy geweeft, nademaal het onder geweld ftond , en zoo welgeannul- rarremcucs

Icerd mocht werden, gelijk het Parlement gehouden totCoventry, ^^"^"^

in het 3 8. Jaar van Konink Hendrik de VI. was geweeft ^ uit blijk van

gelijk geweld, daar na verklaart, geen Parlement te zijn. De Dag-
regifters van het Huis der Heeren in dit Parlement , zijn verlooren , 200
dat men geen licht van hun proceduren kan hebben, als uit het onvol-

komen Dagregifter , van het Huis der Gemeente.

Op den tweeden dag van de vergaderinge , bracht iemand in het Huis
der Gemeente, op het tapijt, vande wetten van Konink Eduard naar te

zien. Maar hier een wijl over geredentwift zijnde , wierd voor alstoen

aan een kant gelegt , en de Rill wegen Tonnagie, en Pondagie wierd

ingebracht. Alstoen volgde een debat op de wederkomft van Dr. No-
Wel, van Loo in Cornwal, ofhy , zijnde een Prxbendary van Weft-
munfter, in dat Huis kondc zitten, en de Gecommitteerden zijnde ge-

laft, te onderzoeken, wierd gerapporteert, dat hy zijnde gereprezen-

réert in het Huis der t*zamenroepinge, geen Lid van dat Huis konde

zijn. Zoodathy uitgezegt wierd. De Bill van Tonnagie en Ponda-

gie wierd op naar de Heeren gezonden , dewelke die weer nederzonden

,

in het Lager Huis, om in twee provizoos ofexceptien , verandert te

werden j dewelke niet volgens de voorige ftellingen waren. Hoe
verre dit was voor het Recht van die van de Gemeente, dewelke nu za-

gen , dat de*Lords geen Bill van gqldzaken konden veranderen , kan-

ik niet weeten.

Deeenigepublijke Billdieindeze korte vergadering paffeerdej was

voor een verklaring van verraderyen Felonye, ofwederfpannigheidj

by dewelke wierd beftcld , dat mets voor verraad zou werden gehou-

den, het geen zoodanig niet geacht is geworden, voor het i . Jaar van-

Konink Hendrik de VIII. met exceptie van eenig behulp, of Beneficie,

wegens deze acle, voor die gecne die voor den laatiten September in-

degevangenis hebben gezeten, dewelke ook uit des Koninginnes Par-

don , op haar Krooninge gegeven , uitgeflooten wierden. Twee by-

zon.iereBills pafleerden ook , deeenevoorhet weder herftellen vand;^

Yrouwe van den laatften Marquis van Exeter , dewelke was aangeklaagd
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ï^53.

Aftïvan
«jodciatic

van Wetten.

Houweüjk
van Konmk
Üendrik bc-

Teftigt.

geweefl: in het 1^. jaar van Konink Hendriks Regeringe , ende andere

voor haar Zoon Eduard Courtncy , Grave van Devonihire. Alzoo

wierd het Parlement geprorogecrt, van den 21 tot den 14,. 06lobcrj

Zullende dan alleen een zittinge van het Parlement zijn, omtrent a£lcn

vangenadccn gunft^ hoewel deze intrekkingc van bygevoegde verra-

deryen en Fclony en niets meer was, als van het geen inde beginning

van Konink Eduards Regeringe gcpaffeert was. Zonder zulk een flrcn-

ge provizo en exceptie , door de welke vcele van de gunft , daar door ver-

leent, uitgeflooten wierden.

Eenige hebben geoordcelt , nadcmaal verraad is gereduccert gewor-

den, door een tweede a<5tc van Eduard de 6. tot de Standaartvan het

15 «van Eduard de darde, dat daarommcicts anders by dezea6lc was

gedezignecrt , als alleen en blorelijk het intrekken van eenige late ftren-

ger aóten, dewelke zijnde gedaan in betcerfte van Eduard de VI. niet

van noden hadden nu ingetrokken te\verden,indien het niet meer impor-

teerde. Ennademaaldczcafte, gelijkzlegt, Mentioneert, otccrder

Excipiecrt, deze verraderyen , dewelke zijn verklaart en uitgedrukt

,

in het 25'. van Eduard de III. hebbeazy deswegcn beüooten , dat de

macht der Parlementen verklarende van verradcry, ex pofi Fa^o ^ de-

welke door dat Statuit was gerczolvecrt , hier mede weg genomen was

;

en dat nu niets voor verradery zou te achten zijn, als het gecnein die

Statuit is aangewezen. Maar dit is zijn dcbac noch onderworpen, na-

dcmaal het eenc kan zijn gedacht in generale woorden verklaart en uit-

gedrukt te zijn, zoo wel als de andere Specialiteiten, in particulier-

der uitdrukzelcn voorgeftelt werden; blijvende alzoo noch echter ia

kracht. Zoo fchijnt dan niets in deze intrekkinge begrecpcn , als alleen

de Aften, by de Regeringe van Konink Eduard gcpaffeer», verklaren-

de andere misdaden verradery te zijn; eenige zijnder bygcvoegtin die

afte, en andere in die van het darde en vierde Parlement van zijn Re-
geringe, Cap. f hetisookniet waarfchijnlijk, dat indien het Parle-

mcnt heeft betracht, de Onderdanen van de vrees, voor alle aften van

aanklacht te vryden, opeen verklaringe van nieuwe verraderyen , dat-

ze het zelve niet uitdrukkelijker zouden hebben voorgeftelt, nadcmaal

het veel aangenamer aan hel volk zou ;:ijn geweeft, dewelke Iwaarlijk

2oo lange onder de arbitraire aanklachten , van deze laatile Jaren , had-

den gezucln.

Wanneer het Parlement weder by een kwam , de ccrfte Bill die

van de Gemeente voorkwam, was die van Tonnagie en Pondagie;

welke zy paÜcerden in twee dagen. Toen kwam de Bill in, omtrent

dc5
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des Koniok Hendriks Houwelijk , met Catharinade Moeder van de 15^31

Xoninginne. Deze A6^e wierd op den 16. door hec Hooger Huis af-

gezonden. En dievande GerneenrepaiTeerdenhetop denzS. Zoo-
danig was de ftroom toen gekeert, dateenechtfcheidinge, zijnde voor

xevrn Jaren , zoo ernftig van hecvolk begeert, nu by beradinge van

eenige weinige dagen , weder herroepen wierd.

„ In deinlcidinge wierdgezegr, dat dewaarlieid, hoezeer ook ver-

„duiftert en onderdrukt, altijd ten laatften uitbreekt, endatze derhal-

,, ven verklaren, dat Konink Hendrik de achtfte, zijnde wettiglijk g«-

^trouwc, met de Koninginne Catharina, met toeftand van beidcr-

„zijds Ouders, en Advijs van de wijfte mannen in het Koninkrijk, en

„van de hefteen aanzicnlijkde Geleerden in geheel Chrillendom , in

„in dien ftaat twintig Jaren heeft volhard, gedurende dewelke hem
,» God heeft gezegent, met hare Majefteit en andere geboorte i en een

^voortgang van groote gelukzaligheid j maar dat toen eenige kwaad-

j^aardige perzoonen , hadden getracht, die gelukkige overeenkomft,

j, tuflchen hen te verbrecken, en gepoogt den Konink in te nerrien,

,) met een Scrupel iti zijn gewifle , daar omtrent j en om daar toe te gc-

„raken, hadden gemaakt de Zegels van eenige Unrverziteitcn, en

,) Hooge Schooien te verkrijgen , zijnde eenige weinige perzonen,

„met geld daartoe omgekocht. ' Zy hadden ook door kwade en zini-

„ftre weegen, en heimelijke dreigementen, de Zegels van de Hooge
,, Schooien van ditKonitikrijk daar toe verkregen; en eindelijk hech
„Thomas Kranmer op een ongoddelijke wijze, en tegcns de we*, de

„ echtfcheidingeuitgelprooken , opzijn eigen onbedachte kenniffevan

„de Schrift, opde getuigniffender Univerziteiten , en eenige bloote

jicn onwaarachtige ramingen; en zulks wierd daar na bcveftigt door

j, twee A6len van het Parlement , in dewelke de onwettigheid van haar

„ Majefteit begrepen waren: maar dat Houwelijk , zijnde door Gods
„wet niet verboden , en wettiglijk opgerecht, kondealroo niet ver-

„ brooken werden , nadcmaal het geene God te zamen heeft gevoegt

,

jjvan geen menlchen kan gefcheiden werden j alle welke dingen zy
„overleggende, tezamen, met de mcnichvuhiige ellenden , dewel-

j, kc zedert dien tijd , over het Rijk gekomen zijn ? dewelke zy achten

,

„waren plagen, hem daarover van God toegezonden te zijn; zooheb-

„ ben zy verklaart die Sententie by Kranmer uitgefprookcn , onwet-

„ tig en krachteloos, van den aanvang af, te zijn i herroepende alzoo

„de Aólenvan het Parlement, die dezelve beveftigt hebben.

By deze Aóle had Gardiner zi)n beloften aan de Koninginne ge-

- daan.
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^ffS- daan, van baar onwettigheid weg te zullen nemen ,. zonder echter het

%vordzeer g^^^g "^^" den-Paus daar toe te gebruiken, volbracht, '^aar in het

befprooken. ontwerpen van de zelve A(9:e toonde hy noch eer noch fchaamt te heb-

ben, als hy zulk een A6le konde opftellen , omtrent een zaak, de-

Vi^elkehy zoogeweldiglijk enflaaflijkhadde aangedrongen. De vals-

heid van dat voorgeven , wegen het omkoopen der Univerzitei-

ten, is in het voorgaande ftuk getoontj maar dit was het al, dat

zy nu daar omtrent, konden inbrengen : alles op Kranmers hals

te (chuiven , was zoo diepen kwaadaardigheid en onbefbhaamt-

heid , als men zou mogen bedenken 5 want gelijk Gardiner het zel-

ve aangedrongen heeft » lang voor dat Kranmer aan Konink Hen-
drik bekent is geweeft, zoo was hy ook met hem in de Commiflie

vervoegt , en had vervolgens mede zijn toeftemminge tot die uitfpraak,

neftens Kranmer , gegeven. Ook was deze echtfchcidinge geenzints

blootelijk op Kranmers kennifle in de Schrifturc
, gegrond i maar op

de volkomenfte en beftudeertlle bewijsredenen , die miflchien in eenige

eeuwen, in een byzondere zaak, byeen gebracht zijn. Ook hadden

beide de Huizen van Convocatie, hetHouwelijk al voor zijn uitfpraak

. veroordeeld. Maar om dat volgens het recht van zijn Stoel , hy als

Legaat van den Paus waar , derhalven wierd, om het vonnis te krachti-

ger te maken, het zelve op zijn naam gegeven, hoewel hymaar een

klein gedeelte daar in had de, in vergelijking van dat van Gardiner.

Door deze a6le wierd ook een tweede ontwettiginge, op de Jonkvrou
55e Koningin Elizabeth gebracht, tegens dewelke de Koningin tot Hier en toe zeer goc-

•onwet'tig- dertieren was geweeft , handelende haarin allegclegentheden,metdete-
hcid Eiiza- dcrhcid van een Zufter. Maar zedert dezen ti;d heeft zy met haar zeer

ftrengelijk gehandelt. 'Zulks is miflchien door deze aóie veroorzaakt,

nademaal zy voorheen beideonder een zelve onwettigheid ftonden.Maar

deze a6lc nu van de wettigheid derKonmgin, maakte Elizabeth zee-

kerlijk een Baftaart in rechte , waar door het de Koningin nu te veel ge-

fcheenen heeft te zijn, haarals Zuller, gelijk voor heen , te handelen.

Andere brengen een gcheimereden van deze verwyderinge voort. De
nieuwe Gravevan Devonfhire was zecrindegunft van de Koningin-

ne , zoo, dat men al gedachten hadde . dat zy eenige gencgenihcid had-

de om hem cc trouwen; maarhy, ofzijn gedachten zoo hoog niet wil-

lende laten gaan, otin der daad een afkeer van haai- hebbende, en meer
tot haar Zufter gen,egcn zijnde (dewelke in dat matige gedeelte' van
fchoonheid, het welke onder hen beiden bedeelt' was, ver het befte

}rmldc ,Jbehalven negentienjarenouderdoms, tot voordeel ).endcrbal-

vee
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Ten zijn addreflen tot deze laatfte aldcrmeeft makende , had daar Mf 5»

door hen beide in die troubelcn gebracht, diewy naderhand hooren

zullen.

DenaafteBill, dewelke van de Lords het Lagerhuis toegeaonden

wierde, was aangaande het wederroepen en intrekken van de wetten

vanKoninkEduard, de Godsdienft aangaandej deze wicrd op den xenil" u5t4

3 1 . Odober, afgezonden , en zes dagen achter een beredentwift in wcdeptos-

'hetHuis der Gemeente^ maar eindelijk wierdzc gedragen, en de
^^^'

Lords weder toegezonden. De inkidingedaar van, fteltvoor,de

grooteonorderen, dewelke onderde Natie, doorde vcranderinge, in

zaken van den Godsdiend , van zoodanige, als voorheen hun Voor-
vaderen , hen , door gezag van de Catholijkc Kerke , waren ontftaan^

waar over nu alle de wetten, dewelke ten tijden van Konink Eduard,

omtrent dezelve waren gemaakt, wierden herroepen: en men haddc

geordonneert, dat vanden 20. Decemberaanftaandeaf, geen andere

torm van den Goddelijken dienft zou werden gebruikt , als in het

laatftejaar van Hendrik deachtfte gebruikt waren geweeft, latende

vry aaneen ieder, tot dien beftelden dag toe, te gebruiken, of de

Boeken door Konink Eduard bcftclt, of de oude, naar hun belie-

, ven.

Een andere ai^lewierdgepafleert, welke die vandegemeente'naar Aftetegens

hetHuis van de Lords opzonden, tegens alle die geene dewelke door g^n dct»^

eenige openbare a<Sie, eenigPrediker,in belang van hun bcdiei!)inge ,
rnefteis.

©fover eenigZermocn, dat hy zoude hebben gepredikt, ontruftcn,

of moeyelijkheid zouden komen aan te doen , of hen eenigermatc te

verftooren, in eenig gedeelte van bunnen dienft, dewelke ofgepleegt

ware geweeft , in het laatfte Jaar van Konink Hendrik, of hier na door

de Koninginne ingcftelt zou werden , of die het heilig Sacrament

zouden komen te mishandelen , of altaren te vcrbreeken , of Cruci-

fixen of Kruicen te fchenden. Dat deze , dewelke cenige van dtzQ

dingen kwam te begaan, voor de Vrederechters zouden werden ge-

bracht, en door dezelve in de gevangeniflé geworpen, om dry maan-

den in dezelve gehouden te werden , oftotter tijd toe , dat zy genoeg-

zaam berouw, overdezemifdaad zouden toonenj en indien iemand

dezelve bevrijde, die zou dezelve ftraffe onderworpen zijn. Maar by

deze aöe wierd een provizo, of exceptie, door het Hooger-huis,

gevoegt, dat deze acle in geender manieren zoude derogeren van

het gezag van de Kerkelijke "Wetten en Hoven, dewelke infgelijks

tegens zoodanige misbcdrijven , zouden mogen procederen : ook
IL Deel. Gsg een
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rf$y. een Certificatie, van de Ordin^rien, dat zoodanige mifdadigers by

hen waren geltraft, zijnde by de Vrede-reclirers gebracht, dat de-

zelve niet verder zouden mogen ftraffcn, of procederen; of indien

de Rechters een diergelijke Certificatie gave, dat dezelve volgais de

wetten ftrafïe hadden gcplecgt, datdeordinary dcraisbedrijveFs,voor

^ de tweedemaal , niet zouden vermogen te ftrafien. Maar die van de

Gemeente y verden nii zoo, datzy een tweede Bil , aan de Lords over

zonden, tegensdiegeene, die noch ter Kerke, noch tot het gebruik-

der Sacramenten kwamen, nadat de oude dienft weder zou opgefteic

zijn : zijnde het ftraffen van deze naarlatigheid de Kerkelijke Hoven
aanbevolen. Dit had geen ingang in het Huis van de Lords, niets

zoozeer ter oorzaak vaneenige oppolitie, daar tegcns gemaakt, als

datzc vervaart waren het volk al te zeer te alarmeeren, door te veel

ftrenge wetten op malkander.

Een ahdere wet wierd gemaakt, tot veiliginge van de algemeene

onwmil"^ Vrede, tegens onwettige en wederipannige byecnkomften , zooda-
vcrgade- nig, dat indien het volk meerder als twaalfm het getal tezamen kwam,
ïKiien, om iets in de zaken van den GodsdicnO: door de wetten ingeftelt^ te

veranderen, en door iemand, met macht van de Koninginne voor-

zien, gelaft zijnde, zich vaneen tefcheiden,nadezelvelaftnochecn

uur vergadert bleef, zulks voor Felony en wedcrfpannigheid zou

gehouden werden. Of indien zulk getal te zamenkwam, om heg-

gen of dierbanen te verbreeken, om Wild of Viflchen tedoen ver-

ftrooyen&c. enzichzelven op Proclamatie nietvan een Icheiden, dat

zulks mede Felony zou zijn. Of indien iemand, op geluid van klok-

ken, trommels, of vyeren van Bakens, het volk te zamen verga-

dert, endevoorzeide dingen doet, dat is Felony. En indiende Vrou-
wen of Dienaars, van de perzoonen alzoo verzamelt, fpijze, geld

5

ofwapens toebrengen, zulks zy Felony. En indien iemand boven

het getal van twee, en binnen het getal van twaalf tot dien einde by

een vergadert, zullen die een jaar gevangen zitten. Gevendemacht
aan alle Shertfs , Schouten , of Rechters , bet volk by een te verza-

melen , totwederftand van die dewelke alzoo mifdoen , met breuke

opeen ieder, tuffcheiide achtien enzeftig jaren, indien, zijnde des

belaft, zy tegens dezelve weigeren uit te komen.

Wanneer deze ade bekent gemaakt was, zag het volk nu klaar-

lijk genoeg, hoe zeer zy, door devoorige aólen, die zoo gunftig

fcheenen, door het herroepen van alle aden van nieu verraad en Fe-

lony , bedroogen waren, nademaal zoo korts daar aan eenade ge-

pafleers
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paflcert wierd , dewelke (jen van de aldergeftrengfte wetten, van de ifj-^j.

voorige Regeringc weder vernieuwde ; in de welke zoo veele dingen

,

dewelke uitfcliierlijke drift konden voortkomen tot Felonyeen we-
dcrfpannigheden wierden gemaakt ; zijnde ook een groote menichte

nie\:wc en geftrengeprovizoos en exceptien daar by gevoegt. Des
Koninginsontlaftinge van deSubzidie wierd ook by een andereAdte

beveftigt.

Daarvolgden twee byzondere en privafe a^ben, dewelke meerde- Tweede

batten veroorzaakten , als de publijke hadden gedaan. Deeene was va^No?
het herroepen van de a61:e, dewelke het Hoiiwciijk van den Marqiys t'^mpton

van Northampton hadde beveftigt. Deze wiérd in het Huis der Ge-
''""'"*^^'

.mcente zeer bctwift, en op den 28, November wierdze toegeftaan.

.2y behelfde , dat de Aclc, bevcftigende de echtfcheidinge en het twee-

de Houwelijk j was verkregen , door onware zurmizen en aange-
- vingen , en byzonderc inzichten , eerder als voor eenig gemeen
goed, en tot aanwas van deugd, dat het zelvewas een opwekkingc

van fenzuale en dartele perzoonen, om te zoeken, door valfehe Al-

legatien en aanbrengingen , van hun Vrouwen afgefcheiden te wer-

den, eerder dan een hulpmiddel, om het volk te bewegen, om met
hun Vrouwen op een vriendelijke wijze te leven. Hierom dan wierd

die a6te herroepen, en nul en van gecnder waarde verklaart. In deze

fchijnt het, dat de bewijzen, dewelke daartegens in het Huis der

Gemeenteingcbracht waren, de ftijl zoodanig gematigt hadden , dat

die voorgaande wierd herroepen, niet als een acle, dieinzichzelven

zondig ware; maar. men verklaarde alleenlijk, datin die byzondere

2aak deechtlclieidirige on wettiglijk was gedaan: want het is reden te

- ,geIooven, datdeBiflchoppen, inhet cerftebewerp vandeBill, een

.zimpele herroepinge hadden opgefteld, zoo van die als van andere

cchtfcheidingen , tenderende zich op de onlosbaarhcid van het echte

en houwelijks verbond.

De andere aóle ging den Hartog van Norfolk aan , als door dewel- Harto? van

ke zijn befchuldiginge nul verklaart wierd. De gepatenteerde, de- ^o^foiks

welke eenige gedeelten van zijn goederen, van wegen de Kroon ge- fchoon"'

noten , verzochten om gehoort te werden , en tegens die hun zaak

te beweren. Maarde zittinge van het Parlement nu ten einde loo-

pende, kwam deHartogzelve af in het Huis der Gemeente op den

4. December, en verzocht de leden crnfti^lijk deBill tepnfleeren;

en zeide , dat het gefchil tuffchcn hem en de gepatenteerde, aan zegs-

iicderi geftelt was; enindien zy met malkander niet konden verdra-

Ggg 2.

'

gen.
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ijj}. gcHi zoude hy de zaak aan de Koningin brengen. Men had hier

over veel debatten , maarten laatftcn is dezelve toegedaan. Zybe-
belft , datdcA^te volgens de welke hy was aangctaft, geen byzonde-

re zake in zich behield, maar alleen verraderyen in het algemeen, en

een voorgeven, dat uitzorge van het Parlement voorden Konink

en den Prins, het nodig ware geacht, hem aan te taften ; dat de re-

denen welke zy voorgaven, waren, dathy Rokken van 'Wapenen
gebruikte, dewelke hy, en zijn Voor-oudcrs wettelijk mochten ge-

bruiken. Zy zegt vorder, dat de Konink geftorven was, de vol-

genden nacht, na dat de Commiffie, gegeven waar, om deBill te

pafferen, en dat het niet bleek, dat de Konink zijn tocftand daar toe

gegeven hadde. Dat de Commifliie door des Koninkshand nieton-

derteikent was , maar alleenlijk door zijn drukzel , het welke ook naar

hetlager, enniet naar het opper einde toegezetwas van de Bill, het

welke genoeg; betoonde het zelve in een ono; der te zijn gefchied; en

dat niet bleek, dat dezegecommiiïioneerde de Koninklijke toeftand

hadden gegeven. Op welke Conzideratien en opzichten , de ge-

pretendeerde word verklaart nul en van gccner waarden te zijn , vol-

gens de gemeene wetten van het Land. En word verders verklaart

dat de wet was en altoos was gewecft, dat de Koninklijke toeftan

t

moft werden gegeven, ofdoor desKoninks tegenwoordigheid, of

in zijn afwezen dooreen Commiffie onder het groote Zegel getee-

kentmet zijn eigene hand, en opentiijk aan de Lords en die van de

Gemeente genotificeert werden.
Kranmer en Dg laatfte A(5lc van de welke hier te fpreekcn ftaat y was de bevefti-

Tccht gevor- ging van het aantaftenen terecht vorderinge, die gefchied waren.
^"^- Op den 3. November wierden de Eerft-BilTchop Kranmer, de Lord

Guilford Dudley , en de Jonkvrouw Johanna zijn Vrouw, nevens

twee andere Zoonen vanden Hartog van Northumberland (zijnde

die alle zijn Zoonen, behalven Robbert, die tot grooter ftaat be-

waart wierd) tot hun r«chts onderzoek gebracht. Alle deze beken-

den hun aanklacht j alleenlijk Kranmer appelleerde tot die geene de-

welke hem oordeelden , hoe onwilliglijk hy de uitfluitinge van de Ko-
ninginnehadtoegeftaan , dathy het niet hadde gedaan, voor dat de-

ze, welkers profelïie en bclydinge het is, de wetten te kennen, zulks

Iwdden geteekent, na en op het welke hy zich de genade van deKo-
ninginne onderwierp. Maar zy waren alle aangeklaagt wegens hoog

verraad , als hebbende Oorlog tegens de Koningin verwekt , en t'za-

nien gefpanncn omecn ander inbaarplaats te (lellen. Zoo dan deze

oor-
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oordeelen , met deze, dewelke voorheen gemaakt waren , wierden nu » ffh
door een A£te van het Parlement beveftigt.

Kranmerdan, was nu naar de wetten van zijn Arch-Bisdomafge-

ftelt, het welke daar over nu wettig open ftond , nademaal een man
alzoo aangetaft, geen recht op eenige Kerkelijke bedieningen kan stoerJan

maken. Zijn Icvenftondnu ook onderde genadevan de Koningin. Kanterbury

Maar zijnde nu beflooten, de Kerkelijke vrydommenen waardighe- open veï-

den , te ftellen in den ftaat, inden welke die voorheen, van ouds '^^'^''"'

waren gewecft, wierd beflooten, dat hy noch Eerft-Biflchop zou

blijven, totdat hy zolemnelijk zou werden gedegradeert , volgens

de gemeene wetten. De Koninginne was ook wel genegen , hem zijn

leven te fchenken op dien tijd , reekcnende daar door ontlaft te we-

zen van alle verbinteniflen, daar door zy aan hem verbonden was.

Maar zy had een voornemen |tegens hem wegens Ketterye te doen
procederen, op dat alzoo mocht blijken, dat zy niets dcde uit wraak-

gierigheid, of eenige perzoneelc en byzondere inzichten. Al het

geenedannuhier op volgde, Kranmer aangaande, was, eenfeque-

uratie van al de vruchten eninkomften van zijn Ecrft-Bisdom t, maar

hy wierd noch in de gevangenis gehouden, gelijk ook tegensdc an-

deregevangens voor dien tijd nietgeproccdeert wierd. De Konin-

gin wilde een fchijn geven , als vergevende de verongelijkingen , haar

perzoneel aangedaan , maar was zoo yverig in het ftuk van den Gods-
dienft, dat zy daar omtrent altoos onverbiddelijk was.

Hebbende dan aldus v^n de publijke zaken en verhandelingen be-

richt gegeven , zooftaatmy nu het naafte te verhandelen, hetgeene

met meerder geheim , voortgezet is , maar juift toen ter tijd uitbre-

kende, dcfchierlijke diffolutie van het Parlement veroorzaakte.

De Kardttiaal Dandino , zijnde al stoen Legaat vanden Paus aan

het Hof vanden Keizer, zandCommendonc, die naderliand mede De Koniiï-

Kardinaal is geworden , naar Engeland over, om hem van daar zee-
omtïent'^v«-

ker bericht > wegens de intentie van de Koningin , omtrent den zoeningemct

Godsdienft weder te rugge te brengen. Hy belaftehem, re zoeken fchenst^i,

met haar byzonderlijk te fpreeken , en haar te bewegen , om haar

Koninkrijk, met den Apoftolifchen Stoel weder te verzoenen. Dit

moft met grootc geheimenis verhandelt werden i want zy willen niet,

wie zy in zulk een gewichtige handeling zouden derven vertrou-

wen , zelfs fchijnende noch Gardiner noch iemand yan de andere

Biflfchoppen zulks te derven gemeen maken. Commendone aldus

geinftrueert zijnde , bcgat zich naar Nieuwpoort , alwaar hy zich

Ggg 3
uit.
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^Sf^- uitgaf roor een Ncvc van zeker Koopman , dewelke korts te vooreii

tot Londen geftorven was , hurende twee dienftkncchten , die hem
niet kenden , en kwam alzoo ongemerkt tot Londen aan

.

Aldaar gekomen zijnde , was hydaar zoo vreemt , dat hy niet

wift aan wie zich te addrefieren. By geval ontmoete hyeénen Lee,

een Dienaar van de Koninginne, die in de voorige Regeringe over

de Zee gevloden was, en by die gelegentheid aan hem bekent was

geworden. Dezen vertrouwde hy het geheim van zijn handelinge

ÏTi Engeland. Dezelve bezorgde hem een geheime aanfpraak byde
Koninginne, in dewelke zyvrymoediglijk haar beOuitvan haar Rijk

mcit de Roomfche Kerkte verzoenen, en om alles weder te rugge te

brengen, en teftellen inden voorigenftaat, in dewelke die voor de

brcuke, by haar Vader gemaakt, geweeft waren, te kennen gaf. Maar
zj zeide , het ware abzoluit nodig dat befluit met alle voorzichtigheid

en geheim te handelen ; op dat niet , in die verwerring van zaken^

deontdekkinge daarvan haar Regeringe ontroeren en haar befluit ver-

nietigen mocht. Zy gaf hem brieven aan den Paus, mede gevende

hem verzeekeringe van haar kinderlijke gehoorzaamheid, en zand

Commendone alzoo naar Romen. Zy Ichreef ook met hem aan den

Kardinaal Polus , engafCoramendonelaft, om den Paus te bewegen,

hem met een Legatine macht, naar Engeland over te zenden. Echter

deze f dewelke het leven van dezen Kardinaal gefchreven heeft, geeft

.te kennen, dat de Koningin een ander befluit hadde, met den Kardi-

naal over te ontbieden i want zy vraagden hem , ofdenPaus niet met
den zelven zou konnen difpenzeren , om te mogen trouwen , nademaal

hyflechts in de Diaeons orderc was?

Eer dat Commendone Engeland verliet, zach hy nocj^hetonthal-

zenvan denHartogvan Northumberland. En korts daar aan, maak-

te hy al den fpoet den welken hy konde, om deze aangename tydinge

tot Rome te brengen. Endoor zijn bekwaamheid in die handelingen,

leidehy de grond vandiegrooteftaat, daarhy naderhand toe geraakten

opgevoert is.

Daarwasgeen kleine blijdichap inde Conziftory, wanneer dePaus
en de Kardinalen verftonden, dat een Koninkrijk, uit het welke zy
eertijds zoo grooteSchattenhadden getrokken , hen nu weder tribulair

,en Chijnsbaarftond te werden. Men toondedaar blijdfchap, met vreug-

de-teekenen , geheele dry dagen achtereen, over deze zaak, doende

de Paus zelve Mifle, en zijnge>^'ooidijke miltdadigheid in Indulgen-

Uen en Aflaten, bctoonende, van de welke hy nu te milder was, om
dac
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(dathy hoopte dat dezelve nu weder in credijt zouden komen , en tot de i^jTS*

prijs geraken daarze voor heenen voor verkocht waren gcweeft. Echter

inde Conziftory zeide Commendone niet pozitivelijk, dat hy vande

Koningin gezonden was, hebbende zulks alleenlijk den Paus te kennen

gegeven. Al het geenehy de Kardinalen zeide, was, dat hy verftaan

hadde van zeer goeder hand , dat de Koningin tot dien Stoel zeer wel ge-

negen was, en datzy verzocht, dat een Legaat met volle macht, roe

haar over gezonden mocht werden. Vecle van de Kardinalen dachten

,

dat dit een te blooteen Hechte boodfchap was, en dat het een vermin-

deringe van de Pauzelijke waardigheid ware , een Gezand ofLegaat te

zenden, voor hy wel ernftighjkdaar toe verzocht wierd, en dat door

eenexprcfleboodfchapenAmbaffade van de Koningin. Maar hierop

wierd bericht dat Commendone niets, als by exprelFe ordere van de

Koningin gezegt hadde, dewelke als noch in zulk een onbeftelden (land

was, dat voor hetzitten van een Parlement, het een gevaarlijke zake

voor haar zou zijn , zich zelven omtrent zulk een zaak te openbaren ^ zy

moft-en gedenken hoe dat Engeland voor heen verlooren was geworden

,

door altegroote ftijfzinnigheid. Zyraoften den Schaap- Harder in de

gelijkenis navolgen, dewelke zijn negen-en-t'negentig Schapen ver-

liet, ora dateene te zoeken het geene verdwaalt was. Zoo wierd dan

toegellaan, dat Pool als Legaat , met volle macht zou gezonden wer-

den. Maar Gardiner zulks te weeten komende, zand aan den Keizer,

omzijn aankomftte verhinderen, hemverzeekerende dat alle dingen

welgingen, maar dat zijn overkomfl: het alles bederven zou.

Tedezer tijd liet de Keizer zijn gedachten gaan, omzijn Zoon Phi-

lippus aan de Koningin uit te Houweiijken, dewelke hoewel negen Ja-
ren ouder zijnde als hy, evenwel, maar zeven en dartig Jaren oud zijn-

de, noch niet buiten hoop, van kinderen te teelen, was. Hyover--
leidc, dat indien Engeland met deSpaanfche Kroon rereenigt wierd,

zulksdieMonarchy tot een groote hoogte zou doen oprijzen, datzyal

den handel van de geheele wereld in handen zouden krijgen , en Vran k-
rijk zoodanig befluiten, dat zulks een brave ftap, na de algemeene
Monarchy gevordert zou zijn ', en een herltelling van het geen hy in

Duitfland verlooren hadde.

Wanneer deze zaak eerft voorgeftelt wierd, weetik niet; maar ifc'

hebbe een gedeelte van een Brief, gefchreven door de Koningin van

Hongaryen , en geteekent door den Keizerr , in het begin van Novem-
ber (wantgcheel lezen kondeik die niet) gelezen, rakende deze zaak.

Echter was deze de eerfte voorllellinge niet^ maar Icheen op een voorige
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s^fn- te volgen. De Koningin nam deze voorflagwel op, "noch niet 7.ïch

opdegenegentheid van het volk dervende vertrou>yen , noch ook den-

kende, dat haar raooglijkzou zijn, dePauzelijke macht weder op te

ftellen, noch de Kerkelijke goederen en Landeryen , weder aan de

Kerk te brengen, zonder een buiten macht om haar byftandte doen.

Men leide ecliter , en ik hebbe eenigen grond getoont om het zelve te

geloven, dat zy eenige nciginge tot den Kardinaal Polus hadde, en

dat de Keizer vrezende» dat zulks een verhinderinge, omtrent zijn

voornemen zou komen te zijn, de overkomft van den Kardinaal zoo

lange te rugge hield, tot dat zijn Zoon, met deKoninginnegetrouwt

was. Maar van dezcdingen vindcik geenzeekere voetftappen. In

tegendeel Gardiner, wiens oog voornaraentlijk op het Eerll-Bisdom

vanKantelbury gevefl: was, had liever de pretentie van Pool op de Ko-
ningin, gevordert gezien, naderaaal haar trouwen met een Onder-

daan, en niet mee een vreemt Prince de Regeringe te gemakkelijker

maken , en den Paus te aangenamer voorfiellcn zou j zullende het zel-

ve ook de befte zaak zijn , dewelke hy voor zich zelven zou konnen
cloen, indien hy haar had konnen bewegen om hem te trouwen j die

maarlcheen dceenigftete zullen wezen, om hem tot die waardigheid

in den weg te zijn.

De zaak legt waarlijk aldus» De Keizer drong haar aan, eerft baar

Staatvaft te maken, en haar Houweiijk té voltrekken, en zulks zoude

den weg tot al de gevolgen, te gemakkelijker maken. Want Gardi-

ner hadde hem verzcekert , dat de Pauzelijke macht wel ingebracht zou
werden , en te gelijk het Houwelijk aan te vangen , zouden dingen van
zulk een kwade ingreflie zijn , dat die te gelijk niet wel door zouden wil-

len, derhalven ware het nodig} een merkelijke tuffchcn-poos, tuffchcn

beiden te laten.

Als hier nu een befluit opgemaakt wierd, was het fchijnbaar, dat

het Houwelijk voor at zou gaan, als het geenehcn te meerder kracht

zou geven, om het overige uit te werken. En dit was de ware reden,

dicdes Kardinaals reize totDilling , aan den Donauw , ophield , het wel-

Dc Kiidinaai kg deKcizcr in het eerfte dede, uit eigen gezag , maar kreeg daar na de

J-°2copgc-''" Koningin ne zooverre, datzyiemand, tot dien zei ven einde, aanhem
houdei). zand; namentlijk Goldwell ( naderhand Biflchop vanSt. Afaph) met

de twee Actcn, dewelke gep^^fleert waren tot beveftiging van haar

Moeders Houwelijk, en om alle dingenin dcnvoorigcn ftaattc her-

ftellcn, indewelkczy waren, opbaar Vadersdood. Zy liet hem daar

hy zien, dar zj vaft vorderde inde zaak, voorde welke hy gezonden

wasj
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"was, maar hyzdde hem tegelijk, dat die van de Gemeente, in het paf- ijfj»

Zeeren van deze A,6ten ,
grooten afkeer getoont hadden , om de Kerke-

lijke O pperhootdigbeid, ofSupremacy, de Kroon af te nemen,ofdö

Pauzelijke macht te hcrflellen , en datze albereeds zeer gealarmeert wa-

ren, overzijnkorafl: , alsLegaat. Dat het haar zaken hinderlijk was,

dat deboodfchap, die zydoor Commendone gezonden haddc, in de

'Confiftorie Was bekent gemaakt. Hierom verzocht zy hem zich noch

uit Engeland te houden, totdat hy vorder en naarder laft krijgen zou.

Maarom hem te laten zien, hoe verre zyaan zijn Raad zich liet gele-

gen zijn, vetzocht zy hem haar een lijft te laten toekomen, van zulke

perzoonen , als zy tot Biffchoppen zou hebben te maken. Want veele

ftonden nu afgezet te zullen werden. Hier op (behal ven de antwoord,

die hy haar mag gefchreven hebben , die my niet voorgekomen is )

fchrcef hy haar een zeer lankwijligen brief van Inftruólien , den welken

hy Goldwell overgaf De Concluzie van de welke vervatende zijn zin

volkomentlijk genoeg , hebbe ik in de Verzameling gevoegt , zijnde de

Inftruólien zelve te lang , en vol van onnutte woorden. Zy Ichijnt van

zijn eigene hand gefchreven te zijn.

De fubftante hier van is deze. („) Hy verheugt zich zeer over de CoUeéf.

j,twee gepafleerde a6leni echter heeft hy op beide te zeggen , omdat Ne. 9.

_,,
hyeenigegebreekigheiddaar in bevind. In de a6lc vanbeveftinge, , ,

„ van haars Moeders houwelijk, vand hy gebrek, om dat in de zelve Poius aan de

„geen gewag van des Paus bullen word gemaakt j volgens welker ge- Komn^ume.

„zag, het zelvegeen wettig Houwelijk konde zijn. In de andere vand

„ hy geen genoegen , die de dienft van God en de Sacramenten hadden

j, te zijn, gelijk zyophet laatfte van haar Vaders regcringe waren ge-

„ weert i
want het volk alstoen in een ftaat van fcheuringe was gcweeft,

3, en Schifmatijken hadden geen recht tot bediening of gebruik der Sa- .

„craraenteni delnterdtélie van den Paus lag noch op de Natie, en zoo

„ lange dezelve niet was weggenomen , konde niemand zonder zonden

,

„ de Sacramenten of bedienen , of ontfangen.

„ Hyzeidehaar, dat Commendone, in de Confiftorie, niets in haar

„ naam haddc gezegt, maar alleenlijk tot hen gefprookcn uitRappor-

j,ten, dewelke hyzcide, van zeer goeder hand te hebben ^ en het was

„ nodig iets te zeggen , omtrent het zenden van een Legaat. Dat veelc

„ in de Confiftory , tegens het zenden van zij n perzoon waren gewceft,

„dewijl geen uitgedrukt begeerendaar omtrent gezien wierd; echter

„hetwas toegcftaan, dat hy met zeer volle genade, en macht, om het

„Rijk op zeer gemakkelijke termen met den Stoel te verzoenen, zou
IL Deel. Hhh '

ge-
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ïf53' >> gezonden werden. Hy zeide haar ook, dat hy bekommert waSp-

„ dat wanneer de Paus en Kar .iinalen zouden komen te hoeren, dathy

opgehouden wisrd, 7.y leedwezen van haar goedertierentheid zou-

den krijgen , en zulks als een affront op nemen, en vervolgens hem,

metzijn macht te rugs;e roepen , eneenander in zijn plaatszenden,
" die zoo teeder over de Natie niet zou zijn, nocli zulk een volle macht

"medebrengen. Dat, om zulks te voorkomen, hy iemand aan den

5' Pausen Kardinalen gezonden hadde, om hunmifnoegenteverzach-

»» ten , met hen te laten weeten , dat hy alleenlijk opgehouden wierd

,

3) vooreen korten tijd, tot dat de A61:e van aantaftinge, dewelke te-

,,
genshem lag, zou ingetrokken zijn ; en om een fchijnvan voortte

reizen te maken ^ hadde hy zijn huisraad en bagagie naar Nederland
' Voor af gezonden, maarhy zelve zoude blijven daar hy was, tot naar-

der ordere.
'' Hy zeide, te weten, dat zulks voornamentlijk 'van den Keizer
'5 voorkwam, wiens gewoonte het ware, zulke politijke ftrecken te

jj gebruiken, gelijk hy zelfindezaak van het Interim gevolgt hadde,

,) en nu voorbarig was, om haar ftaat vaftte Aellen, eerzy de Gods-'

5, dienftzou terhandflaan; hy hadde met zijn Biecht-Vader daar over

gefprooken, en den zelven overtuigt wegens de Ongodvruchtig-

heid van zoodanigen wijze van doen, en hem afgezonden, om
daaromtrent te arbeiden , op hem.

'* Hy zeide dcKooinginne ook, dathy vreefde, datvleeflijke in-

" zichten haar ook teveel beftierden , en dat zydaar door, van haar

55 eenvoudigheid inChriftus, mocht komen af te vallen, in dewelke

,) zy tot daar en toe gcleet't hadde. Hy moedigdehaar derhalven aan,

jjomdegeefl: van wijsheid en kloekmoedigheid aan te nemen, en op
God te vertrouwen , dewelke haar zoo lange bewaart, en op zulk

een onverwachte wijze, op den Throon gezet hadde. Hy verzocht

haar zoo veel moedigheid tetoonen, omtrent het verwerpen van de
" oppermacht, als haar Vader hadde getoont, in dezelve op zich te

»' nemen. Hy bekende niemand , in een van beide de Huizen van het

o Parlement te kennen, die bekwaam ware, om die zaak voor te ftel-

3> len,hebbende de geeftelijkheid alles zoo verre ingevolgt, zoo veel daar

,, voor verklaart en gcfchreven, dat zulks van hen, betamelijk, niet

j afvloeyen kondej en de wereldlijke, zijnde in dèbezittingc van de

Kerkelijke goederen , zouden zulks niet gaarne bevorderen : Daar-

omrae dacht hem beft, voor haar tegaan naar het Parlement, heb-
^' bende voor at eepige, zoo van dea Kerkdijken als Gecftelijkcn ftand p
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.5^, haar bcfluit bekent gemaakt, en dat iy beide de Huizen Zou bekent Ï5f3-

maken, hoezy in haar gewiffe geraakt ware, datzycn haar volk, in

een fcheuringe van deRoomfche Kerk en den Apoftoiifchen Stoel
*' Jagen j en dat zj derhalven had begeert, dateer een Legaat zoude
"overkomen, om over die zaak te handelen, datze daar over, zoude
»' voorflellen, dat deaanklachte en aantaftinge tegcnshem zou afge-

35 daan en vernietigt werden , opdat hy mocht bekwaam zijn, omdat
„ Gezandfchap te ondergaan j en hy proteftccrdenoit iets tcgens den

^, Konink ofhet Rijk gedaante hebben, als alleen, metdeiïein, om
j dezelve weder tot de cenigheid, met de Kerk te brengen, noch voor
noch na die aanklacht. En voor zoo veel iemand voor eenige onheil

' van het Pausdom zou mogen beducht zijn, zy mocht de zelve wel
" verzeekcren , dat zy alles zoo wel verzeekert zouden vinden , dat het
'' volk daar over geen gevaar zou hebben te lyden, enhy verzeekerde

" hen, dat, van zijnent wegen, hy daarzorge genoeg voor dragen

> zou
,

ja zoo veel als icmanrd van de wereldlijke zou konnen begceren.

„ Wat rccommandatienhy voor de Stoelen, dewelke ftonden open te

„ vallen, gedaan heef-t , ismyonbekent.

Wanneer ditgefchrifc van hem in Engeland gebracht wierd, heeft cardiners

Gardiner ,
geftu t door den Keizer, aangewezen, en de Koninginne over- «ijze voor

tuigt, datdczewijze van doen .pnpradicabel was, en dat het Hou we-
^"'^c et.

lijk eerftmofl: voorgaan j en Gardiner en hy verklaarden nu openbare

vyandfchap tegens malkander. Gardiner hield hem voor een flap man,

die eenige fj^eculativekenniffe, van afgezonderde Denk-Bcciden mocht
hebben , maar de zaken van de wereld niet vcrftond , noch ook de

rechte natuur van de Engelfche natie. Pool aan de andere zijde, hield

Gardiner vooreen vaUch man , diegeen conlcientie hadde, en beeter

was, omtrent entrig.ues en veinzery, alsom de Kerk te regeren. Maar
de'Keizer zag wel datGardiner dit Parlement zoo wijilijk had beftierd,

dal hy bcüöot deflelfs Mezures eerder , dan die van Pool te vol,gen.

In het Huis der Gemeente wierd voorgegeven, dat het nodig ware,

de Koningin tot het belang van de Engeliche Natie te winnen, en haar

van Buitenlandfche beradingen enonderftand at te trekken, met ge-

makkehjk, omtrent het ftuk van den Godsdienft, tegenshaarte zijn,

en daaromme had men zich aldaar zoo vaardig getoont, en om haars

Moeders echtfcheidinge te herroepen , en om de wetten van Konink
Eduard in te trekken. Maar wanneer zy betbeiluitvanhetHouwelijk

vcrmerkten, en datzy zich met Rome weder trachten te verzoenen,

.wierdenzcalle zeer gealarmeert : zy zonden dan hun Spreeker, en twin-

Hhh 1 ivs.
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Het Parle-

ment gedif

folveert.

I5y3- tig uit het Huis met hem, meteen crnftige en ootmoedige Addres aan^^

haar, dat zy doch niet befluitcn wilden een vreemdeling te trouwen.

Dat had het Huis zoodanig ontftcekcn, dat hetHofwel zag , dat meer
van het zelve niet Iconde verwacht werden , ten ware hen over dat ftuk

voidoeninge gegeven wierd. Zoowierd dan, op den zesden van De-
cember , het Parlement gedi (Tol veert.

Hier over fchrcct Gardiner aan den Keizer, om hem te kennen te

geven, dat het zich liet aanzien, dat het Houwelijk zoo veel ftribbc-

hngftond te ontmoeten, dat, ten ware , buitengemeene voorwaar-

den wierden aangeboden, dewelke een ieder zou moeten erkennen,

zeer tot voordeel van de Engelfche Kroon te zijn , zulks zonder een

algemeene opftand , niet door te dringen was. Hy verzeekerdc hem
ook, dat indien men geen groote zommengelds over fchiktc, omden
Adel daarmede te winnen , beneffens de leidende lieden door het land,

beide om hen tot zijn belang te trekken, en hen te bewegen, voordee-

lige verkiezingen voor het naafte Parlement temaken , detegenftellin-

ge zoodanig zou zijn, datdeKoninginne wel alle gedachten mocht af'-

leggen van zijn Zoon te trouwen.

Hier op hebben de Keizer en zijn Zoon beflooten , zoodanige vooi-

waarden als de Engelfchen begeerden , aan te bieden. Want Philippus

maakte zijn reekeninge, dat, zoo hy eenmaal de Kroon op zijn hooft

kreeg, het een lichte zaak voor hem zou zijn , methetonderftand^ het

welke hem zijn andere Heerfchappyen zouden konnen toebrengen, al

dezelve krachteloos te maken» En wat geld aangaat, de Keizer nam
twaalf honderd duizend kroonen op (het welke in Engelfch geld 400000
ponden Sterlings was, doende toen een Kroon zoo veel als een Nobel)

en beloofde dezelve over te zenden, om verdeelt te werden, gelijk als

Gardiner, en zijn Ambaffadeuren zouden goed vinden : maar hy ver-

band zijn Zoon, om hem die zomme weder te reftitucrcn , wanneer

hy eens de Kroon van Engeland zou verkregen hebben. En hiervan

maakte de Keizer zoo weinig een fecreet, dat wanneer een Jaar daar na

,

eenigc Steden van Duitfland, dewelke een gedeelte tot dit geld gelecnt

hadden, hun betalinge hier van afvordcrden, hy hen tot antwoord gaf,

dat hyzijn Zoon twaalf honderd duizend Kroonen had gelecnt , om
Twaalf hoB- hcm aan de Koningin van Engeland uit te Houweiijken , en dat hy
derd duizend ^^^.^^ maar drie honderd duizend kroonen weder on'tfangen haddej maar

de Engel- dat hy gocdc vcrzcckering voor het overige hadde , zijnde de Koop-

^000?»^" bieden verbonden hem honderd duizend ponden fterlings te betalen, en

verzocht derhalvcn een weinig langer uitftel. Al dit wicrd korts

daar
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daar aan tot Straatsburg in druk uitgegeven, door de Engelfchen al- ^yj/.'

daar, ineen Boek, het welke zy in Engeland overf»czonden hebben,
in het welke beide het Addres van het Lagerhuis aan dcKoninginne
gemaakt, en dezeantwoord van den Keizer aan de Steden uitdrukke-

lijk vermeit ftaan. En dat gantfche difcours (het welke in de gedaante

van een Addres aandeKoninginne, den Adel en de gemeente, isin-

geftelt) is gefchreven met zulk een deftigheid en eenvoudigheid van

ftijl , dat gelijk het 't befte is , dat ik ooit van dezen tijd gezien hebbe ,

alzoo is 'er geen reden , inaanmerkinge van deze verhandelingen, an-

ders tegclooven , of het is in alle waarheid en oprechtigheid gefchre-

ven ; want de dingen die daar in verhandelt worden , zijn geloofli jk van
zich zelvcn ; en hoewel de zomme aldaar uitgedrukt , zeer groot is

,

echter iemand, dewelke Engeland aanmerkt als de waar die daar voor

tekoopftond, zal niet denken de prijs te hoog te zijn. Indatdifcours

word vorder gezegt, dat gelijk Gardiner verfcheidene lieden doorge-

fchenken omgekocht had , zoo óokinhet Hof van de Cancelary
, ge-

meen recht geweigerd wierd aan een ieder, behalvenaan diegeene, die

aldus met volle handen kwamen.
Hebbende dan aldus verbaiidelt hetgeene door het Parlement is ge- Manier van

daan, zal ik nu vervolgens verhalen , hoc de Convocatie, ent'zamen- tzamenroc-

roepinge ( zoo veel als een Zynode ) gcfchied is. Bonner zijnde om daar ParfeinciK.

in te Prezidcrcn , als zijnde de eerfte Biflchop van de Provincie van

Canterbury, belafteJohanHarpsfield, zijnCapellaan, te prediken, de-

welke zijn Text uit het twintigfte Capittel van de Handelingen der

Apoftelen, vers 20. Weid de Kudde t>(.c. genomen heeft. Hy viel in

zijn gebed, zeer overdadiglijk inde lof van de Koningin uit , verge-

lijkende haar by een Debora, enby eenHefter, met aldeilaafachtigfte

vleyeryen , dewelke hy konde bedenken. Daar op beval hy te bidden

voor de Jonkvrouw Elizabeth. Maar wanneer hy gewag maakte van de

Geeftelijkheid , vielhy weder uit in den lofvan Bonner, Gardiner, Ton-
ftall, Heath enDay zoogroflijk , dat het fchijntdatmen alstoenecrft

geleerd heeh, Geeftelijke te prijzen j zoo wijdloopig was hy daar om-
trent, dathy daar fcheen te ftaan om een lofreden te maken, en nietom
gebeden aan te beveelen. In zijn Zermoen voer hy zeer tegens de voo-

rige Predikers uit , omdatzegeen Vaftendagen noch Vaften tijd onder-

hielden , en vaft Vrouwen getrouwt hadden, het welke hy als watgroa-

wclijks uitkreet.

"Wefton, DecanusvanWeftmunfter, wierd als Voorfpreeker door
^y^'^^^^f

het Lagerhuis voorgeftelt, en door Bonner geapprobeert, of iemand sacramcttr>

Hhh 3 vaa
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'^'SSy van de Biffchoppen , dié in Konink Eduards tijd gemaakt waren, onder

hen gezeten hebben, weetik niet: maar in het Lagerhuis wierdgroo-

tetegenftribbeling gemaakt. Men haddeal tcvooren beftclt, datnie-

mand tot de Convocatie zou geroepen werden als zulke die in alles fton-

den toetegeven; echter waren daar zes onder diezülks niet deden, de

welke Diakons of Opper- Diakens zijnde , het recht hadden in de Con-
vocatie te zitten. Deze waren Philpot, Opper-Diacon van Winche-

fter, Philips Decan, vanRocheller, HacidonDecan vanExeter, Chey-

ney. Opper Diaken van Herefórd, Ailmer, Opper Diaken van Stow,

en Joung , Chantcr van'St. Davids. Wefton de Spreeker fteldebeu

voor, op den i8. van Oólober, datter een Catechifmus was gedrukt,

inhetlaatlte Jaar van Koninks Eduards Regeringe, uit name van dat

Zynode, en voor zoo veel als hy vcrftaan kondc, was zulks gefchied

zonder hun toeftemminge^ het welke was een I^eftilentiaal Boek, vol

van Ketteryen. Daar was mede een zeer vervloekelijk Boek van gemeenc

gebeden voortgezet. Het was dan des Koningins believen , dat zy zoo-

danige wetten, omtrent de Godsdienfl: zouden ftellen, alszy, met haar

Parlemenr zou willen ratificeren. Hy danflelde voor, daczemerhet

verwerpen van deze Boeken een aan v'ang wilden maken, immers de Ar-

tykelen , ftry dig met het Sacrament daar in begreepen ^ waar op hy twee

vraagftukken voorfteldej oHn het Sacrament des Altaars, op het hei-

ligen van Brood en Wijn, al der zelver zubftantie niet verdween, zijn-

de verandert in het lichaam en bloed van Chriftus.^ en of het natuurlij-

ke lichaam en bloed van Chriftus niet lichamelijk in het Sacrament te-

genwoordig was, "'t zy door tranfubftantiatie van de Elementen in het

lichaam en bloed, of doorConjunciieenConcomitantie, gelijkzom-

mige 2ulks uitdrukken .'' het Huis was geadjourncert regens den zo,
op welken dag ieder een wierd gelaft , jintwoord op deze Vraagftuk-

ken te geven. Alle antwoordenze enonderteikendeze van ja, behal-

halvendezes, daar hier voor van gelprooken is. Philpotzeide, voor

zoo veel belangt, datmenvoorÜelde, dat het Catcchilmusby de Con-
vocatie niet was geapprobcerr, hoewel hetzelvein hun naam gedrukt

was ; zulks ware een groote mifHag : want deConvocatie hadde een ge-

tal van perzoonen geauthorizeert, om de Kerkelijke wetten voort te

zetten , aan de welke zy haar Zynodale macht hadden overgegeven , zoo

datzy v/el zoodanige Boeken inname van de Convocatie mochten uit-

geven; hyzeideook, dat het tcgens alle ordcrc ware, de lieden te be-

wegen, om zulke Poinófen te onderteekenen, voor datze geexami-

neert waren • en dewijl het getal van die van de.eene zijde , zoo ongelijk

was«
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Was, met dat van de andere zijde. Hy verzocht dat Dr. Ridlei, Mr. ij'^j^

Rogers , en tweeof dry andere meer, mochten werden toegedaan in

de Convocatie te komen. Dit (cheen zeer redelijk te zijn. Het La-

ger Huis dan (lelden zulks de Hiffchoppcn voor. Deze gaven tot ant-

woord, dar deze perzoonen gevangens zijnde, zy dezelve aldaar niet

konden brengen , maat zy wilden den Raad daar over fprecken. Daar

wierd ook een boodfchap gezonden , van eenige gropte Heeren , dat

dezelve genegen waren hetdifpuit teaanhooren. Het Huis danadjour-

neerdetotdenz^.vandieMaant. ,

Daar was dan een groote vergadering van grooten Adel en andere.

De Voorftelder, ofProlocutor, begolT: met een proteftatie, datze door dit

difpuit niet voor hadden , de waarheid in twij fel te trekken , dev/elke zy

alleonderteikent hadden, nvaar zulks gefchiede alleenlijk om de tegen-

werpingen voldoeninge te geven, van deze weinige, dewelke weiger-

den met hen overeen te ftemmen ; maar men hadde afgeflagen , eenige

gevangens of andere by hen te vervoegen ; want men oordeelde dat zulks

eendifpuit onder die van de Convocatie zijnde, niemand, behalvcnle-

dendaarvan, in de zelve gehoort mochten werden. HaddonenAil-
mer voorziende dat men hen overfchreeuwen zoude, weigerden het

difpuit aan te gaan : Joung ging henen: Cheiney zijnde vervolgens

aangefprooken , fteldc zijn voerftelling voor; dat de Heilige Paulus

het Sacrament, Brood, na de Conzec'ratieen Heiliginge , noemde: dat

Origenes zegt dat het tot den afgang ging, en datTheodoretus zegt,

dat Brood en Wijn in het Sacrament niet 1'cheidevan hunvoorige fub-

ftantie, torm en gedaante. Moreman wierd beroepen om hem te ant-

woorden j deze zeide dat St. Paulus noemende het zelvige Brood , zulks

aldus moft verftaan werden : het Sacramentofde gedaante van Brood j

tegens het gezag van Origenes had hy niet in te brengen, maar tegens

Theodoretus zeide hy , dat het woord , het welke zy z^ubflafjtie vertalen,

in een algemcendcrbeteikenis aldaar ftond, en zoodanig wel ^m^V?z-
tale z.ubftantiemochihc-iQtkzntn. Hier op Ailmer, hoewel hybc-
ilooten hadde niette difputeeren, konde zich zelven niet wederhou-
den j maar zeide dat het Griekfche woord èyl-^-

^ zoo niet konde ver-

ftaan werden, want de volgende woorden, form en gedaante behoor-

den tor de accitenrenen toevallen, maar dat alleenlijk behoordetpt de

zubifancie van de Elementen. Hier op volgde een Conteftatie, overde
beteekeninge van dat woord. Philpot derhalven viel in en zeide, dat

de gelegentheid v.m Theodoretus Ichrijvep, kJaarlijk betoonde, dat

zuiks een ydeleCavillatie warej want zijn difpuit was tegeosde Eu-
tyehia?'
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ï553tychianeni of het lichaam en de racnfcheUjke nature van ChriftnsJ

noch een Exiftentie , diitindt van de Goddelijke nature hadde? deEu-
tychianen zeiden , dezelve was door zijn Godheid ingtlwolgen, en na-

men hun bewijs van eenige uitdrukzelen , omtrent de Sacramenten ge-

bruikelijk, als ofde tegenwoordigheid van Chriftusin hetzelve de Ele-

menten hadde opgefwolgen : tegens het welke Theodoretus volgens de

Orthodoxe leeringe, tot bewijs in bracht, dat'cr in Chriftuseen men-
ichelijke nature was , die niet opgefwolgen was j en zeide dat gelijk als

in het Sacrament, niet tegenflaande , de vercenigingvanChriftusmet

de Elementen, zy echtcrniet afwecken vanhun zubllantie, Forracn

gedaanten. Zoo datde menlchelijke gedaante van Chriilus, niet was

opgelwolgen , door haar vereenigingc met de Godheid. Hier uit dan

bleek klaarlijk, dat dit woord van zubftantieftond voerde nature van

de Elementen,

Moreman zijnde gedrongen hier op t€ antwoorden , en daar in ver-

toevende, zeide Philpotj indien hy geen antwoord vaardig hadde, ver-

zocht hy hem opeen , voorde naaftebyeenkomft bedacht te zijn. Hier

door berifptehemdeProlocutor , ofSpreeker, als ofhy te vroegjin het

roemen was, De andere bleef weder opzijn bewijsreden ftaan, maar

hem wierd gelaft te 1wijgen. Haddon hierop, ftelde een andere be-

wijsreden voor, uit deze woorden van den Zalichmaker: Den armen
hebtgy altoos byu^ maar my hebt gy niet altijt. Dat daarom het Li-

chaam van Chriftus niet in het Sacrament ware. Hierop antwoorde

de Prolocutor, dat Chriftus niet allczins by ons hadde te zijn, ais om
Aalmiflente ontfangen, zijnde zulks al hetgeene da~ar terplaatze ge-

mccntwierd, maar Haddon bracht menigten van Citatien, uitAugu-

ftinustevoorfchijn j applicerendedic dezelve plaats, om te bewijzen,

dat Chriftus natuurlijke tegenwoordigheid niet meer op der Aarden

was , na dat hy ten Hemel was opgevaren . Hier tegen ftelde Dr. Wat-
zon een andere plaats, uit Auguftinus, over welke plaatzcn eenig dif-

puitwas: endaar na las Haddon meer andere plaatzen en authoriteitcn

van Vaders op, alle vaft ftellende, dat Chriftus in den Hemel en niet

op der Aarden was^ de woorden van de inftcliinge drukten het zelve

ook klaarlijk uit, beide, om dat het Sacrament moft zijn, tergedach-

teniffevan Chrifius i cnom dat het mofle gecontinueert werden , tot z.tjn

kpm^etoe. Maar hier op zeiden zy, hy was niet op der Aarden op een

lichamelijke wijze , en zy trachten weg te nemen de kracht van het be-

wijs van de woorden: tot dat Ik kome , door eenige andere uitleggin-

gen van het woord , tot dat-
* Maar Haddon vraagde hen , ofzy geloof-

den
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ckn dat Chriftuszijn eigen natuurlijk lichaam geweten hadde, Wan- ifjTJ.

neer hy het Sacrament infteldc en zelf genoot ? Zy zeide van Ja.
Op het welke hyantwoorde, dat zulks 200 abzurd en onkhikkelijk

was, dat hy het nodeloos achte, daar over meer te redeneren , met
deze dewelke zulks gevoelden, en zoo ging hy neder zitten. Philpot

bracht by , dat Chriftus zijn eigen lichaam in het Sacrament niet kon-

de ontfangen , nadcmaal het zelve was gegeven tot vergevinge van

de zonden, dewelke hy niet konde hebben , zijnde zonder zonden.

W^cfton antwoorde, hy mocht het zelve ontfangen , zoo wel als den

Doop ; maar Philpot antwoorde , dat hy gedoopt was , zoo als

hy zelfs hadde gezegt, ora een voorbeeld voor anderen te zijn j en

alzoo eindigde het difpuit voor dien dag.

Op den 25:. Philpot, die geordineert was ^ieh dag te beginnen,

bad een lang difcours in het Latijn geprepareert: maar Weftonviel

hem in zijn reden , en zeide hcra, hjmoeft geen reden en aanfpraak

maken, hy was daar alleenlijk, om zijn bewijsredenen byte bren-

gen , en dat in hetEngelfch j hoewel voorheen beftelt was geweell,

dat het difpuit in het Latijn zou gehouden werden. Alstoen ging

Philpot voort, met uit te leggen , tegen welk een zoort van tegen-

woordigheid hy wilde difputeren, en wat hy toeftond. Hier brak

"Wefton zijn reden af, en zeide, hy zoude zijn Argument formeren.

Hierop viel hy op zijn knien, en verzocht van de Lords en gehei-

me Raadsheeren, die tegenwoordig viraren, dat hy verlofmocht heb-

ben, zijn gemoed uit te fpreeken. Ditwierdhemtoegeftaan. Zoo
zeide hy dan: wegens haar Sacrificie van de Mifle, wilde hy bewijzen,

dat het geen Sacrament met allen was , en dat Chriftus gecncr wege

,

daar tegenwoordig waarj het welke indien hy niet dede, voor de

Koningin en haren Raad , tegen s een ige zes, die het ftrijdige zouden

willen ftaande houden, washy gewillig voor de Poorten van het Hof
zich te laten verbranden.

Hier op ontftond een geweldig uitroepen , dat hy zot was, en ydele

praat voortbracht; en "Wefton dreigde hem met de gevangenis. Maar

dit gerucht weder geftilt zijnde, en hy zich 'beroepende op de voor-

rechten van het Huis, omtrent de vrydom van te mogen fpreeken ,

wierd verzocht met zijn bewijsreden voort te gaan. Alsdan bewees

hy, dat Chriftus in den Hemel was; want hy zelfs zegt : ïk^vertate

de wereld i en ga op tot m^n Vader ^ en om te bewijzen, datter geen

twijfclzinnigheid in deze woorden was, brengt hyby, dat zijne Dif-

cipulen hier opzeiden: Nu [preekt gy kUarlijk zonder cenige gelijke-

II. Deel lii p?#.
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rf^3- nijfe. Hier opantwoordc Dr. Chcdley, dit deze woorden alleenlijk^

van i^ijn zichtbare opvaringe te vcrftaan waren , maar datze zijn on-

zichtbare tegenwoordigheid niet uitflooten ; en hier op bracht hyee--

nige woorden uit Chry2>oftomus by, dat Chriftus zijn vleefch met

hem genomen, en ook zijn vleefch achter gelaten hadde. \»^^efton

en de andere zeiden , die Authoriteit was onwederfpreekclijk , en

wilde voor een wijl zijn antwoord niet hooren. Maar Philpot toon-

de hem , dat de woorden van Chryzoftomus in een ruimen zin

moeften genomen werden , gelijk de geloovige worden gezegt te

zijn, vleefch van zijnen vleefche ; want die Vader appHceerde dat

ook op den Doop , uit deze woorden : z.00 menig als 'er in Chriflus ge-

doopt z,tjni hebhen Chriflus aangedaan y zoo dan het vleefch, het welke

Chriftus op der aarden gelaten heeft , volgens hem, is niet zijn li-

chamelijke tegenwoordigheid in het Sacrament. Hier op Pye,-

Deeken van Chicefter , luifterde den Prolocutor iets in het oor:

die daarop zeide tegens Philpot : hy had genoeg gedifputeert. Hy
antwoordc, hy had noch een douzijn bewijsredeneii , en zy heeten

hemvaft tefwijgen , eer hyeen van dezelve had afgedaan, dreigen-

de hem naar de gevangenis te zenden, indien hy meerfprak. Hy
zeide, zulks was verre van de beloften die zy hadden gedaan, van
hem vol uit te hooren fpreeken , en van het geene den voorleden

Zondag v/as gepredikt in St.Paulus Kerk, dat alles in het difpuit Zou
beantwoord'werdcn. Maar Pye zeide, hy zou beantwoord werden
op eenandere wijze. Philpot antwoorde, daar was nu een goeden
hoop by een vergadert , die hier te voeren voor God en de wereld,

hadden geveinft , en waren nu overeengekomen , om Gods waarheid

te onderdrukken, en valfche ieeringen voort te zetten, die zy niet-

machtig waren ftaandc te houden. Daar na ftond Ailmer op , en
bracht veel pafTagien uit Griekfche Schrijvers by , om te bewijzen dat

ïsricc in Theodoretus, alleenlijk konde werden verftaan, vandezub-
ftantie van brood en wijn , en Moreman verzocht een dag refpijt om
daar op te denken. AlstoenPeru, niet tegenftaandehy met de refl

onderteikent haddc , bracht mede eenige bewijsredenen tegens de

tranfubftantiatie in, overhetvvelke hemde Spreeker begoftoverte
halen , nadcmaal hy voorheen onderteekent hadde. Ailmer zeide

daarop, dat zulks tegens de vrydom van het Huis ware, dat iemand
200 zou worden over gehaalt , om dat hy zijn gewiffe bevrijd. Het
was nu al laat geworden, daaromme adjournecrdenzy tot den 27.

Toen vingen zy weder aan over Theodoretus woorden te handelen.
"'

~

Alwaar
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Alwaar Haddon toonde , dat hy zeide , dat de Zymbolen , of teeke- tff^.

ncn van brood en wijn, dezelve zubftantic behielden, dieze te voo-
renhadden. Daaropbegoft Cheyneyover deze woorden in te bren-

gen , dat hy een reële tegenwoordigheid erkendcj maardcTranfulv
üantiatie ontkende, endrong het gezag van Theodorerus zoo fterk

aan , dat Watton hem voor een Neftoriaan uitmaakte ; en of al

Thcodoretus, die maar een is , op hun zijde was , daar waren meer
als honderd andere tegens hem. "Waar op Cheyney Ireneus by-
bracht, dewelke had gezegt , dat ons vlecfch wierd gevoed , door

het brood en de wijn, in het Sacrament. Hy citeerde mede Hezy-
chius, dewelke zegt, dat in de Kerk tot Jeruzalem , de teekenen ,

of Symbolen, dewelke inde Communie niet gcconfumeert wierden,

daarna verbrand wierden. Zoo begeerde hy dan te weten, of de

Afiche dan ook het lichaam van Chriftus ware, of wat het was dat

verbrand wierd. Op al deze dingen maakte Harpsfield een lange ant-

woord , rakende Gods almogcntheid , en de fwakheid van "smcn-

fchen verftand , het welke de Goddelijke verborgenthedcn niet kon-

de begrijpen. Maar Cheyney vraagde al wederom wathet waar dat

verbrand wierd? Haipsfield gaf tot antwoord , het ware of de zub-

ftantie van het brood , of het lichaam van Chriftus; maar daar na,

zeide hy , dat het een mirakel was. Waar op Cheyney begoft te grira-

lacchen, en zeide, dan kondehy niet meer zeggen. Wefton vraag-

de, ot'ernoch niet genoeg gezegt was, tot antwoord van dezes mans
tegenwerpzelen? een menigte onder de Geeftelijken riepen uit/*/, 7"^,

maar de menigte riep met herhalen daar tegen aan: iVr^«,Nf^«. "We-
fton zeide , hy fprak tegens die van het Huis , en niet tegens de oner-

varene menigte. Hy dan vraagde deze Godsgelecrden , of zy nu
ook dry dagen , de argumenten , die hen zouden voorgeworpen wer^

den, wilden beantwoorden? Haddon, Cheyney en Ailmer zeiden

zy wilden niet. Maar Philpot z^ide dat hy wilde : "Wefton zeide, hy

was een Dolleman , en bekwaamer om naar het Gekhuis gezonden te

werden. Philpot berechte daar weder op , dathy, die zich zelven

zoopaffieus, en van zoo weinig onderfcheiding toonde te zijn, daar

beter een plaats verdiende. "Weftonhem als niet achtende, keerde

zich naarde vergaderihge, en zeide j zy mochten eens zien, wat flag

van menfchen deze waren , dewelke zy nu dry dagen ten antwoord

geftaan hadden ^ maar hoe wel zy dat belooft hadden , en de ordcrc

van difpait zulks vereifchte , dat zy ook op hun beurt voor dry dagen,

ten antwoord zouden ftaan , nu zulks weigerden te doen.

lïï z ' Hief
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1553, Hierorcrftond Ailmerop, en antwoordc, xJatzyzoodaHigebc»

loften nooit hadden gedaan, noch zulk een difputatie ondernomen;
maarzijnde verzocht om hun redenen in te brengen, waarommc zy

met al de andere niet wilden onderteikenen , hadden zy zulks gedaan

,

maar waren daar op niet beantwoord , naar bchooren , en wilden der-

halven zich in geen verder difpuit inlaten , voor zoodanige Rechters,

die albcreeds deze vraagftukken hadden onderfchreven. Zoo wierd

dan het Huis tot den 30. geadjourneert en befcheiden , en Philpot

vertoondezich weder, om te antwoorden ; maar verzocht eeril: ver-

lof , cm zijn voorig bewijs te vervolgen ; en dreefdaar op ,.dat Chri-

ftus als menfche ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, en wy al-

leen aan een plaats opeen en den zelven tijd verbonden zijn, Chri-

ftus ook dan noodzakelijk maar in eens plaats, namentlijk in den He-
mel is j want de heiiigePetrus zegt: de Hemelen weeten hembehou-

den tot aan de herfiellinge van alle dingen. Hier op wierd geantwoord;

dat Chriftus zijnde God , zijn almachtigheid ons verftand te boven
ging, en dathemineenplaatstebefluiten, was, hem als ineen ge-

vangenis te leggen. Philpot zeide, hy fprakniet van zijn Goddc-
lijkenalure, maar zoo veel hy een menfche was, ons gelijk: en op
hun zeggen, dat men Chriftus niet in den Hemel moft gevangen leg-

gen j hy gaf eenieder te bedenken ofdat een goede antwoord was, of

niet? Als hier veel redenen over vielen, belafte hem deProlocutor
nictmecr in het Huis te komen. Hyantwoorde, dathy zich zelven

gelukkig achteuit hun gezellchap. Als andere den Spreeker inga-

ven, dat gezegt zou werden, dat de Vergadering niet vry was, in-

dien de lieden uit het Huis wierden gezet, om datze naar hun gevoe-

len fpreckcn: zeide hy hem, hy mocht komen, indien hy betame-

lijk geftelt ware , en niet fprak als wanneerhem zulks bevolen wierd»

Hier op antwoorde hy, dat hy liever geheel achterblijven wilde. "We-
fton befloot het al , met te zeggen , gy hebt het.woord j maar wy
hebben het fwoort; datishet fwaard , of de macht; te recht wel uit-

drukkende, waar in de kracht yandeeenc en de andere zaak gelegen

waar.

Dit wasdéuitfl'ag van deze difputatie , dewelkekorts daaraan ge-
drukt wierd in het Engelfch , en in het Latijn , door Volerandus Po-
lanus overgezet, ftaande wijd en breed in Fox zijn aélen en gedenk-

«evtxicn fchriften verhandelt. Wat die van de andere zijde hier van geoor-

difputatic. dcelt hebben, vinde ik nietj maar by al zulke gelegentheden is de

prevalerende partye , daar de ongelijkheid zoo gedi/proportioncerd

is,
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is, wel gewoon, dczakcnmet zoQveelgcruchts enonortlcrtevcr- ^S5h
handelen, dat het geen wonder ware, dat de Reformeerders geen

luft hadden, ziehin ditdifpuitintelaten j endeze, dewelke hun op-

zicht nemen, op de wijze van procederen, ten tyden van Konink
Eduard, konden niet laten te bekennen, dat de zaken, met reel

meer oprcchtighcid en gelijkmatigheid , toen verhandelt zijn. Want,
over dit zelve poinft, gelijk hier voorgetoont is, heeft men voor

een geheel Jaar lang gedifputeert, eer dattereenig beOuit over ge-

maakt is geworden, zoodanig, dat het een ieder vryflond, zijn opi-

nie en meeninge, zonder vrees daar omtrent in te brengen, endeze
difputatien in de Hooge Schooien verhandelt wordende, vand men
aldaar een grooter ftilfwijgentheid , gelegentheid van boeken , en

dienvolgens grooter nut en, onderwijzinge voor de toehoorders

:

maar hier wierd de zaak eerll geterminecrt, endan bedifputeert : en

dit geichiede daar en boven, in het midden van de onorderevan de

Staat, alwaar den geheimen Raad, alle mogelijke aanmoediginge,

aan de machtigde partye, geven konde.

Het laatfte dat ik vindc van dit Jaar gedaan te zijn , was het herftel-

len van Veizey in zijn Bisdom van Exetcr, het welke gefchiede, 00

den 28. van December: in zijn ordere daar omtrent, gaande onder

het groote Zegel, wordgezcgt, dat hy wegens eenige gerechte moe-
yelijkheden , beide aan zijn lichaam en in zijn gemoed, zijn Bisdom,
in handen van den Konink Eduard hadde gerezigneert , in het welke

hem nu de Koningin weder herftelde. En aldus nam dit Jaar een

einde. De Buitenlandfchc zaken raakten denftaat van den Gods-
dienft zoo veel niet, als zy inde voorige Rcgeringe hadden gedaan,

het welke gelijk zulks my als toen verband omecnig gewag daar van

te maken, my nu oorzaakj genoeg is , om daar nu zoo wijdloopig

niet, omtrent te zijn. In den aanvang van het naafte [aar, zand i<<a.

de Keizer, den Grave van Egmond en eenige andere Gezanten, in

Engeland , om de voorltelling , en handeling van het Houwe-
lijk , tuflchen zijn Zoon en onze Koningin , te doen , en aan te

vangen. In het voortzetten van deze onderhandehnge had Gar- Ambafla-

diner het hoogfte bewind : want hy was nu het Orakel in den Raad. dems van

Hy had ondervindinge van 30 Jsren, in zaken van Staat, beneffens aJn»S?
een groote kennifle van al de Hoven in Chriftenrijk, alsmede dat van ^^^^^^y^-

Engeland , vervoegt met een groote kloekzinnigheid , en een wonder- ünginne.
lijke loosheid, die niet aüczintsdoorde rcgulen echter van oprechtig-

heiden ccrzaamheid beltierd wietd. In hecopflelien van de Houwe-
lii 3 lijks
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ï^df4* lijks voorwaarden, had hy een dubbelddcflein; heteenewas, dezelve

zootcftellen, datzy gemakkelijk in het Parlement door zouden willen,

en het ander was, de Spangiaarden uit alle de Rcgeringe van Engeland

uit te fluiten, dewelke hy meende aan zich zelven te houden. De voor-

waarden dan, overde welke men verdragen is, zijn deze. DeKonin-

voorwlai- ginne zou de geheele beftieringe van Engeland hebben , neffens het ver-

deu. geven van alle arapten en bedieningen , zoo dat, hoewel Phihppus den •

naam van Konink zou dragen j en 2,ijn naam zou ftaan , op de Munt

,

Zegels en gefchriften , echter haar hand kracht zou geven aan alle din-

gen , zonder de zijne. Geenc Spangiaarden zouden inde Regcringc

toegelaten werden , noch eenig am pt aan het Hof beklceden. De wetten
.'

7.ouden nier verandert worden, nochdePleidoycnin ecnige andere taal

gelchiedcn. De Koningin zou niet bewogen worden uit Engeland te

gaan,als op haar eigen begeertc.De Kinderen uit dit Houwelijk geboren,

zouden uit Engeland niet, als mettoeftand van den Adel, mogen ge-

voerd werden. Indien de Koningin de Prins overleefde, zoude de zel-

ve genieten doooo Ponden 's Jaars uit zijn Staten : 4.0000 uit Spangic,

en ioooo vandezelve, uit de Nederlanden. Indien de Koningin Zoor

nen by hem teelde, zouden dezelve opvolgen, beide in haar eigene

Koninkrijken, en in de Nederlanden en Bourgondie. En indien de

Eerft-HartogKarel, Philippuseenige Zoon, kwam tefterven, zou-

de dezelve, opvolgen in alle zijne en hare Dominien : Indien zy al-

leenlijk Dochters by hem kreeg, zouden die opvolgen in haar Konink-

rijken en de Nederlanden j indien zy trouden met toeftand van haar

Broeder , ot anderzints , zouden zy zoodanige Portien hebben , als men
gewoon was luiden van zulk een ftaatte geven. Maar indiende Ko-
ningin geen kinderen kreeg, zoude de Konink ingeenen deelen, aan

de Regeringe , na haar dood , hebben te pretendeeren ^ maar de Kroon
moft afdalen, volgens de wetten van Engeland op haar erfgenamen.

Daar zoude een gedurig verbond tuflchen Engeland en Spangien zijn;

zonder dat het zelve zoude konnen ofmogen ftrekken , tot prejuditlc

en achterdeel van hun verbond met Vrankrijk, het welke evenwel zijn

kracht zoude behouden.

Deze waren de bedongene voorwaarden
,
gelijk die daar na in het Par-

lement bevcftigt zijn geworden. Uit de welke genoegzaam blijkt, dat

de Spaanfche beflooten hadden het houwelijk in alle manieren zijn

voortgang te doen hebben i hun ftaat makende, dat indien Prins Phi-

lips eens in Engeland kwam, hy zijn gezag, het welke hier mede
200 ingebonden was, genoegzaam zou konnen verder uitbreiden.

Het
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Het was dan nu fchijnbaar dat de Koningin met den Prins van Span- 155-4!

'

gie trouwen zou, liet welke een algemeen ongenoegen over het gant-
^j

fcheRijk bracht. Al die geenedie de Reformatie beminden, zagen misnoegen

weidat nietalleenlijichun Godsdienft verandert zou werden, maar dat
'^"'^°''"'

in plaats van de zelve een SpaanicheRegeringe, enincjuiziticópgerechc

worden zou. Deze dewelke de Borgerlijkevryheden van het Konink-

rijk aanmerkten , zonder grooten opzicht van den Godsdienfl-, befloo-

ten dat Engeland een Provintie en Landvoogdy van Spangae worden

zou ; zy zagen w el , hoedanig de Nederlanden van hen geregeert wier-

den, en hoe hard zy met Milanen, Napels en Sicilien te werk gin-

gen; maar boven allen hoorden zy de onmenfchelijkftc dingen, die

oit eenige tyden hadden voortgebracht, door hen inde Wdl-Indien

bedreven.

Men ovcrleide watzy te wachten hadden, als onder de genade van

zulke TyrannifcheHecren enMeefters, dewelke zich niet lange bin-

nen de voorgelchrevenc bepalingen zouden houden, telcsgen. Ai
deze groote voorwaarden daar men den mond nu 200 vol van had-

de, waren niet als het verguld van de pillen, om die re beter door re

krijgen i maar die eens door zijnde, alwonderlijke verkingen zou-

den doen.

Deze dingen hadden invloey ingen by veele ; maar de voorname Eed- complotery

fpannigers hier tekens, waren de Hartog van Zuffolk , Sir Thomas diaiteoenV

Wiaten Sir Pe,t^r Care w. DeeenezoudeMiddelandfcheGraaflchap-

pen, de andere Cbrnwall, en Wiat Kent over einde helpen; verhoo- wordonr-
pende, door de opftand in zulke afgelegene plaatzen, inzuker voegen «lekt.

de Regcringe te dillraheren , dat zy bekwaam zouden zijn , om de Ge-
meente , die nu albereets misnoegt genoeg tègens de Koninginne

was , ja meer ais zy voor heen haar genegen geweeft waren , aan de

hand te krijgen.

Maar zoo als Carew dit hun deflein in het Weften voortzette , wierd

den handel ontdekt j en een, dewelke daar veel in arbeide , wierd gevan-

gen , waar over Carew de vlucht over Zee naar Vrankrijk nam, Wiat
wasinKent wanneer hem zulks terporen kwam, zonder alsnoch zijn

zaken, zoo als hy had gemeent, aangelegt te hebben. Hy dan vrezen-

de voor zijn eigen ongeval, door deze ontdekking-^ vergaderde eenig . , „-

volk by een, en begatzich op den z^. van January , naar Mardftone.
^^''

Aldaar dede hy een Proclamatie; dat hy niets voor hadde, alsdevry-

heid vanhet volk te behoeden, en te beletten dat het zelve niet onder

eea vreemd j,ok kwame, tegeas het welke hy zeidc dea gantfchea

Raady
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ïji5'4' Raad} ecnoftwceuitgezondert, censgclijks ingenomen te zijn, ver-'

zeekercnde ook het volk, dat al den Adel, en voornaamfte lieden van

Engeland, met hen zouden aanfpannen. Hy fprak niets van de Re-

ligie, maar deze, dewelke hywift voorde Reformatie te wezen, vcr-

zcekerdehy in het heimelijk, dathy voor hen verklaren zou.

Daar kwameenen Roper, dewelke hem en al zijn gevolg voor ver-

raders uitmaakte ', maar hy nam hem gevangen, nevens eenigc Edellie-

den, die zich vergaderden, om hem tegen te ftaan. Van daar begaf

hy zich nïar Rochefter , en (chrcef aan den Sheriff of Droflaart van

Kent , dat hy hem hulp zoude komen toebrengen , tegens de vreemde-

lingen ; want daar waren alberects, gelijk hy voorgat, een hondert

gewapende Spangiaarts tot Doeveren geland. De Sheriff fchreef hem
tot antwoord, dat indien hy en deze van zijn gevolg met hem, iets te

verzoeken hadden, zy zulks zouden doen by de Koningin, op hun
knien, en niet met het Swaardindc hand, belaftetidehen vorder zich

van een te fcheiden op pene van verradery. Wiat hield zijn volk in

goede ordcre, zoo dat zy niemand fchadc toebrachten» als dat zy al de

Wapenen die zy konden vinden , weg namen.

Ter zeiver tijd eenenifleien Knevet, vergaderden cenigvolk om-
trent Tunbridge, en kwamen om zich by Wiat te vervoegen. DcKo-'
ningin zand eenHerault, met Pardon aan hen lieden, indien hy bin-

nen a4uren zijn volk wilde doen fcheiden; maar "Wiatontfing deze

boodfchapvanhem, aan het eene einde van de Brugge tót Rochefter,

en liet hem zoo weder heenen gaan. De Hooge Sherir vergaderde zoo

veel volks by een als hy konde , en toonde hem , hoe men hen vaft lo-

genshaddewijs gemaakt, dewijl'ergeen Spangiaards met allen geland

waren, en deze die komen zouden, waren hun vrienden en bondge-

nooten , tegens hunne vyanden. Deze dewelke hy by een gebracht

hadde, trokken naar Gravezend om den Hartog van Nortolk te ont-

moeten, nevens Sir Hen. Jerningham, dewelke aldaar met 600 Maa
van Londen waren gekomen j en zy hoorende , dat Knevet onderwe-

gen naar Rochefter was , ging henen om hem den weg af te fnyden , en

te flaan , gelijk gefchiede , t'zeftig van de zijne bleven dood op de plaats,

de reft vluch te in de BolTchen.

De tydinge hier van dedeWiat den moed niet weinig zakken; die

men had gezien , tranen te ftortcn , roepende om een rok , den wel-

ken hy met Goude Angelotten wel voor zag , in meninge om de vlucht

te nemen. Maar de Hartog van Norfolk naar Rochefter aan trekken-

de, met 200 te Paard en 600 man te voet, onder het beleid van eenen

Bret,
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Bret, wierden zy dooreenen Harper, een geveinsden overlooper, van ï^Tl»

Wiac opgemaakt j deze zeide regens deze Londenaars, dat zy in der

daad nier anders voor hadden , alsdcbehoudenisvanhet volk, met hen

te bewaren voor hecSpaanfche Jok; en zeeker was het, dat niemand

onder het zelve meerder als zy, zou hebben te lyden. Dit had zulk

een kracht op hen, dat zyal tezamen uitriepen, wy zijn alle Engel-
Londtoaais

fchen j en gingen zoo over tot Wiat. Hier over wierd de Hartog van fevoitercn.

;
Norfolk gedrongen, om weder te ruggcte trekken; en ftond nuge-

I
heel Kent voor Wiat open, dewelke daar op een van de zijne aan den

' Hartog van ZufFolk zand, hem aandringende zich re haaflen , en het

Land op de been te helpen; maar de Bode hier van wicrd ondcrfchept.

Hier op wierd de Grave van Huntington, raeteenige Ruitery gezon-

,
den, om den Hartog aan te taften. Deze was altoos een flaphartig man

- geweeftj maar zulks bleek noit beter als nu j want na een geveinsde po-

ginge, om het Landvolk opde been te krijgen, liet hyhet werkftee- - '-

ken , en verftak zich in een gemeen huis j maar hy wicrd verraden

door die geen, aan wiehy hem vertrouwt hadde, en in hun handen

van den Grave van Huntington overgegeven , en zoo in den Towr
gebracht.

Ondertuflchen Wiatspartye toenemende en aangroeyende> begeeft

, by zich naar Londen. Wanneer zy kwamen tot Debttord , kwamen
Sir Eduard Haftings , en Sir Thomas Pornwallis by hen , om hen uit na-

me des Koninginne afte vragen , wat hun begeeren waar. Wiat eifch-

te, dat hem het Commande van den Towr mocht gegeven worden j en wiatseifch

dat de Koningin onder zijn bewaring mocht ftaan , en dat de Raad mocht
verandert werden. Opdeze uitfpoorigevoorftellingen van Wiat vie-

len hooge woorden, en deze Heeren van den geheimen Raad, keer-

den wedernaar dcKoningin. Hieropbegafzichdezelvenaar de Gul-
de Zaal tot Londen , en dede aldaar bericht van haar bezending aan

Wiat, en zijn antwoord. En wat haar Houwelijk aanging , zeidczy,

2y dede niets omtrent het zelve als met ad vijs van den Raad , fpreeken-

de verders zeer tedcrlijk , van de liefde, dewelke zyhaar volk en die

Stad, toedroeg.

Op den 2. February vielhyin Soutwarkj eenige van de zijne, had-
S(^°thwaik*

den wel de meening, ora in Winchefter-Huis in te brceken, en het

zelfde te pionderen , maarhy dreigde hem op tehimgcn , die zulks zou-

den ondernemen. Men hadde hem hoop gegeven, dat indien hy rot

Southwark kwam , Londen zich voor hem verklaren zou ; maar hier in

washy bedroogen, de Brugge was gtfortificeert, zoo dat het hem on-
IL Deel. Kkk woog"
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25'j4' mooglijk ware de zelve te overweldigen. Hier dan hield hy Krijgs-

raad meczijn Bsvelhebbers; eenige rieden weder naar Kent te rugge te

keeren, om aldaareen troep volks, diedoordenLordAbergaveny ver-

zamelt wierd , te verftroyen : maar hy zeide zulks ware maar klein fpel

gefpeelt; de fVerktevan hun party was binnen Londen, en daaromme

was het hem nodig daar. zoo haalt te zijn alshy kondej want alhoewel

zy de Brugge voor zich niet konden openen, zoo was hy echter verzce-

kert, indien hy aan de overzijde was, dat hem volks genoeg toevallen

zou, Eenige rieden dat men naarEffex over zou flecken, alwaar zy

vernamen, het volk zeer wel tot hun genegen te 2ijn; maar zy hadden

geen Boots genoeg, en alzoo trok hy voort om tot Kingfton-Brugge

over te geraken.

Opden4. kwamenzy totKingfton , alwaar de Koningin, deBrug-.

KingftoH gebaddoenafbreeken , maar zijn volk de zelve weder opmakende, trok

ovttdc \-yy ^i^n nacht den Teems over , en hoewel hy veel tiids verletten , met
Revier. •^rtn . ••!.• j j i

veritellen van iets aan zijn bagagie wagens, dat onderwegen gebroo-

ken was, zoo washy echter des morgens ten negen uren al by Hide-

Park; zijndehetalstoen Afchwoensdag,

d na-
^^ Gravcvan Pembrok had een goeden troep volks byeen verga-

gen. dert, om hem op het lijf te vallenj want zijn volk was nu in groote

onordere, maar zy wachten tot dat hy van zelve in hun handen vallen

zou. Hy nam zijn aantocht nietlangsHolborn, gelijk zommige rie-

den, maarhy nam het op Charing- Kruis- Alwaar de Lord Clinton

inviel, tuiïchen de afgefcheidene deelen van zijn volk, en de zelve

zoodanig verftroyde , dat hy geen 5 00 mannen by zich behield. Ech-

ter met deze, pafleerde hy langs her Strand , langs Fleet Straat , naar

Ludgate, alwaarhy bleef ftaan , verhoopende, dat men hem de Poort

openen zou^ maar deze hoop hem bedriegende, nam hy den Marlch
Êngevan- y/cder terugge j en zijnde nu t^'eenemaal moedeloos, wierd hy tot Tem-

pel Bar , door een Herauld gevangen.

Gedurende al dezen tijd, toonde de Koningin een zeer groote moe-

digheid , zy wiideuit VVhitc-Hall niet vertrekken , noch te water naar

den Towr gcvoert werden, gelijk haar veele rieden, maar ging mei

haar Vrouwen en Priefters haar devotie doen.

Ditwaseen wederfpannigheid, aangevangen en vernietigt, op zulk

een byzondere wijze, als men zich zou konnen inbeelden. Wiatwas
een gemeenzaam en ftout man, maar had geen hooft, voor zulk een

onderneminge, anderzints de Regeringewas zoo zwak, dat hetgeen

groote zaak zou hebben geweeft, de Koningin tot dcuiterfte benaut-

heid

gen.
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held te brenges. Zy was gecnzints over het ftuk van de Godsdienft iyj'4.

aangelegt, dewelke, volgens het geene, door ordere van de Konin-

ginne daarvan gedrukt is, zeUs niet eens j^enoemtis geworden. En
gelijk zommige Schrijvers, willen , dat Poinet,delaatfte BilTchop van

Winchefter , daar mede vermengt zy gcweeft , zulks is zeekerlijk valfchj niJdlTdezT

want uit zoo veel gevangens , zou wel iemand hebben geweeft die zulks opft«n<i'

voortgebracht zou hebben , alware het maar om dien Godsdienft hate- ^

lijker temaken; en het is niet te bedenken , ofGardincr zou|wel zorge

gedragen hebben , dat hy in het naaftc Parlement aangeklaagt zou

zijn geworden.

Korts daar aan , heeft Kriftophorzon een Boek tegens de Rebclly^

gelchreven , in het welke hy dezeopftandde Predikers van-de nieuwe

Godsdienft, op denhals tracht te fchuiven , gevemie tot dien einde
'

eenige prefumptien, dewelke niet verder gaan, als kleine blijken van

7.ijn verftand , zonder zoodanige by te brengen , als voor goede proe-

ven en bewijzen zouden konnen gaan, zoo dat zulks maareen onge-'

grond vercicrzel zy geweeft , bedacht door deze , dewelke ofde autheu-

ren daar van zijn geweeft; of ten minften zich beholpen hebben, met
de gronden van al cc wederfpailnigheden, van de Chriften Wereld,

trachtende echter de blaam op een ander te werpen, en zich zelven

daar van te vryen ; alsof zy waren de zeekerfte vrienden der Vorften

,

dewijl zy vaft trachten , dezelve onder eenBuitenlandfchc macht, dienft-

baar temaken, willende hen niet toeftaan te Regeren, nochtelevea

als op genade van het Hooft van die opperhoofdigheid , onder het wel-

ke alle andere machten zich moeten buigen, of breeken, indienze an-

ders zulk een tijd vinden , die v/el zoo licht gelovig en bygelovig is , als

hun bevelen aan tenemen.

Deze zoo rauwe en licht verbrookenc wcdcrfpannigheid , was zoo

gelukkig voor Gardiner, en deze die voor het Houwelijk waren, als

of zyhet zelve hadden beftooken; want hier door wierd het volk zea'

kleinmoedig gemaakt ; en hun deffeinen gefterkt : nademaal
, gelijk

ecnige koortzen Criticaal zijn , en veel fchuilende kwaad.^ardigheden

uitwerpen, dev/elke geen hulpmiddelen machtig waren afte drijven ,

•en echter indien zy niet uitgejaagt werden , de geheele Maflavan hcc

bloed , ten laatften zouden komen te bederven , alzoo ook in een zwak-
kcRegeringe, tot het welke het volk kwalijk genegen is, plegen kwa-
lijk aangeleide wederfpannigheden , den Prins hooger te doen rijzen , en

zoo veel gecfts zijn vrienden toe te brengen, alszy deaanhangzelcn te-

gens hem , afnemen; gevende een handvatpsl, om zommige dingen
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^iSh tedoen, voor de welke het anderzints niet licht zou vallen, ofcenvcr^-

we of een werkmiddel te vinden.
De Executie Een uitwerkzel van deze wederfpannigheid was hetinfpannen van

Gny°n""' geflrenghcid tegens de Jonkvrouw johanna en haar Man, den Lord
liaaiman. Guilfort, dcwclke beldcop den 1 2. Fcbruary moften lyden. De Jonk-

vrouw Johanna wasdaarover niet xeer ontdek, want zywid:, op de

^
cerfte jalouzyewel, dat zyhet Slacht-oftcr wezen moft^ en had daar-

©mme zich, deze zes Maanden tot een gedurige overdenkinge van de.

dood begeven. Feknam , daar na Abt van VVeftmunfter , wierd

van de Koningin aan baar gezonden, dry dagen te vooren, om haar tot

fterven te bereiden. Hy had een lange ommegang met haar, maarzy
antvvoorde hem gcduriglijk met zulk een bezadigtheid des gemoeds , en

zuiverheid van verftand, dat het een zaak van de hoogfte verwonde-

ringe waSj zulk een jong perzoon, van haar fexeenftaat, op de dood,

haar zoo naar by zijnde, met zoo weinig ontfteltenis te zien, en met
zulk een kennis, van hetGelove, vande Heiligmakinge, vandcSa--

crarnenten , de H. Schrift, en het gezag van de Kerk te fpreeken.

Feknam verliet haar , ziende dat hy op haar niet werken konde. Maar
bevorderde gelijk gezegt word, noch dry dagen levens langer , voor

haar, en wasook by haar op hetStrafcooncel. Zy fchreefaan haar Va-

der, om zijn droefheid over baardood te matigen (dewelke noodzake-

lijk zeer groot moft zijn, dewijl zijn dwaasheid dezelve veroorzaakt

,jhad. Zydruktedaar in haar gevoelen uit, omtrent haar zonde, mits

,,het aannemen vande Koninklijke waardigheid, en dat hy wel wift,

„ hoe onwillig zy daar toe was geweefl: , en dat in haar Koninklijke Staat

„ dezeopgedrongen eer , haar onichuldig hart niet befmet hadde. Zy
„toonde zich verblijd, over het aannaarderen vanhaar einde, nade-

,,raaal niets welkomertot haar konde zijn, als uit dit Dal van ellende

j, verlofl, en inde HemelfcheThroon overgebracht te werden , tot de

„ welke zy (Vond gcvordert te werden , alwaar zy God bad , dat zy mal=^

yy kander eindelijic mochten ontmoeten.

Daar was eenen Harding, die wel eer haarsVaders Capellaan was ge-

weelt, en een zeer yverig Prediker, in Konink Eduards tijd. Voor
wiensdoodhy het volk zeer hadde aangenioedigt, om zich te bereiden,

om vervolginge te verdragen , en noit vande wareGodsdienftafte wij'-

ken; maar deze was nu zelve afgevallen. Aan dezen Ichreef zy een

Brief, vol van hevige belVrafTingen , expoftilatien en dreigementen,

over zijn afvalligheid i maat het dede maar kleine werkingen op hem.

De Briefis van een byzoydere ftijl, vol van levcniheid in gedachten , en

yver
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yvcr (indien niet wat te veel) in haar uitdrukzelen. I5j4v

Den nacht voor haar Executie, zand ze haar Grieks Teftament, het

welke zy altoos gebruikt hadde, aan haar Zuller, meteen Briefin de

zelve taal, in dewelke zy zecrhard-rakendc uitdrukt, de achtinge de-

welke zy daarvoor hadde, haardeoeteninge en pra6lijk van het zelve,

zeer crnftig aanbevelende. Zy had ook een zeer Godsdienftig Gebed,
Toor haar eenzaamhedcn gemaakt , en alzoo had 2y de laatfte fton-

den van haar leven doorgebracht.

Zy toonde groote teederheid , wanneer zy haar man, voor afnaar

de llraffe zag leiden; maar zy overwon Zich zelven wel haaft, wanneer

zy overdacht, hoekortzy hem volgen zoude. Hy had verzocht, oor-

lofvan haar te nemen, voor zijn dood, maar zy weigerde zulks, de-

wijl zulks eerder een vermeerdering van fmart, als vertrooftinge Zou

zijn. Zyzcide, dat zy verhoopte, datze in het korte by elkander zou-

den zijn , en in een gelukkiger ftaat vereenigt werden , en met een wel-

geftelt gelaat, zag zyhen, het onthoofde lichaam, naarde Cïppel

brengen , daar het begraven ftond te werden

,

Wanneer zy naar het Straftooneel , het welke binnen den Towr op-

gerecht was, om geen ontftcltenis in teveel aanfchouwers, door me-
delijden te verwekken, geleid wierdj beleed zy, gezondigt en mis-

daan te hebben, met het aannemen van de eer vanKoninginne, wan-
neer haar diegegcvenwierd; zy erkende dat de daadonwettig was, ge-

lijk mede haar toefland tot dezelve; nTaar,zeidczy, zulks was noit van

haar begeert, noch bearbeid. Zy verklaarde te fterven een recht Chri-

flen, en dat zy hoopte Zalig te werden, alleen, door de genade en het

Bloed van Jezus Chriftus. Z,y erkende datze Gods "Woord te veel ver-

zuimt hadde, en zich zelve te veel in de Wereld behaagt, voor het

welke haar van God, rechtvaardiglijk deze ftraffe toegezonden wierd ,

maar zy dankte hem, dathy zulks hadde gemaakt, toteen middel van

berouw en leedwezen. Hier op, hebbende de Gebeden van het volk

verzocht, knielde zy neder , en herhaalde den 5i.Pfaim, waar na zy

zich zeil onthulde , en leggende het hooft op het blok , riep uit , Heer
in uwe handen heveele ik mijnen geefi. En alzoo wierd haar het hooft

afgeflagen.

Al de wereld beklaagde haar droeve en ontijdige dood ; daar niet licht

toe verftaan was , zelfs niet door de Koninginne. Haar dood heeft ook
zeer krachtiglijk op den Rechter Morgan , die het vonnis uitgefpro-

kea hadde , gewrocht , die korts daar aan in zijn verftand geilagen wierd »

«nin zijn dolligheid niet anders dede , als roepen , dat men de Jonk-

Kkk 3 vrouw
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ï5'54' vrouwe Jobanna van hem afnemen zoude. Waarlijk het verwijt van

hajrdood, wierd in het gemeen haar Vader opgelegt, eerder dan de

Koningin , aangemerkt het ftreven om de Kroon, een zoo naauwge-

zette xaakis, dat zelfs die gcene die haar het aldermcefte beklaagden,

echter niet konden laten de Koningin te verfchoonen, dewelke Icheen

daar toe gedreven te zijn, eerder uit belang van Staat, ak cenige bit-

terheid omtrent haar.

Op den 17. February , wierd de Hartog van Zuffolk voor zijn Pairs

'Haar Vaders geftelc , en vcroordccId. Hy wierd op den xi . ter dood gebracht. Hy
zou meer beklaagt zijn geworden wegen zijn flaphertigheid, indien niet

zijn handelingen zijn dochter tot haar einde gebracht hadden.

Naar hem wierd Wiat voor zijn Rechters gebracht, alwaar hy met
- verfmadelijke enkleinhartige woorden, om zijn leven bad j biedende

aan des Koninginnen Houwelijk voort te Zetten, indien zy hem wil-

den fparen j maar het hielp niet; en hy wierd mede onthalft. Bret

wierd tot Rochefterin kectensgehangen. In alles wierd 'er^cht en vijf-

tig gerecht opverfcheideneplaatzen , welkers rechtsplegingen wierden

bevcltigt by een a61:e van het volgende Parlement. Zeshondert vandea

aanhang moeften voor de Koningin komen met ftroppenomdenhals,

en bidden om genade , dewelke zy hen toeftond , en zoo wierd dit on-

weder overgedreven 5 alleenlijk het bloedvergieten , daaropvolgende,
wierd wat te mild geacht, en deze uitfpoorigheden van ftraffen, wierd

in het gemeen Gardiner te laft gclegt , en maakte hem by al het volk

zeer hatelijk , het welke altoos zeer bewogen is geworden , op een flech-

te herhalinge van zulke droevige befchou wingen,

©e Jonk- De Grave van Devonshire, en de Jonkvrouw Elizabeth wierden in

r^h^^'^n^'^'
vermoeden gebracht, van deel aan deze wederfpannigheid te hebben,

recht be- als ofdezc opftand in het Weflen door den Grave te wege was gebracht,
met voornemen, indien hem dezelve had willen gelukken, de Jonk-
vrouw Elizabeth te trouwen , en in des Koninginnen plaats te ftel-

len. VViat had op zijn dood, benvanallcs, dit Gefpanfchapaan gaan-
de, t'eenemaalontlchuldigt. Echter de Koningin, dewelke zeer van
haar zufter vervreemt was, was niet onvergenocgt eenige pretentie te

vinden, om haar kwalijk te handelen. Zy dan wierd gevangen gezet.

En deGrave van Devonshire, die, als voorheen gezegt is, de Koningin
misnoegt had, om dat zy baar goedwilligheid tegcns hem kwalijk be-

antwoord zag, en beter genegcntheid tot haar zullcr in hem vermerk-

te, wierd ook weder vaft gezet. De Ridder Nicolaas TrogmortOH
,

wierd ook met dezelve fchuld belaft, en voor de Rechters ter examen

ge-

fchuldigt.
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gèl>racht, het welke tiengehede uuren duurde, maar wierd do©i' de i5'5'4.

gclwoorene vrygekent, en zy daar over in de gevangenis geworpen, en

in fware breuken beflagen, zomniige in 2000 ponden, en zomniige
ha,7d"fva

in 1000 Marks. Dit was noodfchikkelijk voor zijn broeder Sirjohan, dexoniR-

'die door de Jurys wierd verwezen, op dezelve blijken, volgens dewel-
^'""^'

kc zijn broeder vry gekent wierd i maar hy verklaarde zijn onfchuld

tot den laatften toe. Sir johanCheek was over Zee geraakt, vernemen-

de dat hy mede in vermoeden was, engezocht wierd j en zoo hy, als

Sir Pieter Carew, verhoopende dat de Prins Philippus blijde zoude zijn,

op zijncerilie aankomft tot de Kroon van Engeland, eenige a6]"ien van

gunft tebetoonen, en genade te bewijzen , begaven zich in zijn be-

icherminge. Maar als zy weder in Engeland kwamen , wierden zy

beide in den Touwr gezet. Maar Carew geraakte noch weg, en wierd

daar na , by Koningin EUzabeth, in haar zaken in Yrland gebruikt.

Cheek wierd ook ontlaftj maar over eenige nieuwe misbedrijven weder

in het Jaar 15 5<?, inMay, in Nederland gevangen ^ maaralsmenzoo

veel op hem gewonnen hadde, dat hy van Godtsdienft veranderde , is

hy weder vry geftelt; maar liet hem de fnoodheid van die daad, zoo zeer

ter harten gaan, datmengeloolt het zelve hem een kwijnende ziekte-

re hebben aangebracht , waar aan hy korts daar nageftorven is.

Daar wierd een vuil bedrog te dezer tijd, vaneendiefcheentefpree- '^cdrogyan

ken uit een muur met een wonderlijke lleni, ontdekt. VeeLe oproerige muut.

dingen wierden door die ftem voortgebracht, daar men verfcbeidcRt-

lijk van gevoelde. Zommige noemden het de geeft van de muur^ zom-

mige zeiden, het ware een Engel die fprak, en veel v/onderlijke din-

gen wierden daar van verhaalt j maar de zaak, op het nauwileonder-

-2.ocht zijnde , wierd bevonden , dat het een deern was, Elizabeth Crofts

geheeten, die uit een heimelijk gat in een muur, door behulp vaneen

fluitje, deze woorden had wecten voorden dag te brengen.

Zy wierd veroordeelt omopentlijk boete te doen inSt. PaulusKerk,

voor haar bedriegerye ^ maar volgens het gedrukte verhaal daar van,

bevinde ik niet, dat zy eenige Complicen met haar gehad heeft; be-

halven eenen genocmt Drake , v^n dewelke niets byzonders gezegt

word ; en het Ichijnt tufTchen deze twee een beftelt werk geweeftte

zijn, maartot v/at einde weete ik niet. Het is zeeker genoeg, dat het

een wonder was , in deze tijden, dat dit mede niet op reckcningevande

reformatie gebracht wierd ^ het welke ik te liever hebbe aangemerkt 5

ter oorzaak van de kwaadaardigheid vaneen van onze Hiftoryfchrij vers,

die zulks tot latte van de Zuingliaanfche Euangcligers gebracht heeft 5

hoe*-
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ï^f54' hoewel al het bewijs hiervan maarbcftaatin deze woorden 3 maar ik.

kitn dit niet anders aanmerken als een complot van henlieden. Stellende

het alzooals in tegen het bedrog vandedochter van Kent, daar in het

eerfte il uk gewag van gemaakt is ; en voortgaande : laat hen nu de Pa^

pijlen hier mede niet meer belaflen , daar dez.e nu al z.00 vuil zjjn.

infttuaic
Zijnde het volk in ftand gebracht, was het naalie voorde Koningin-

vooïdeBii- ne, Inftruólieaande Biffchoppen te geven, om voorttegaan tot het

OZ-'^Nff.
viziteren vandeGeeftelijkheid, volgens eenigeArtijkelen, dewelke zy

£Q. hen toezand, dcwelkein de Verzameling zullen gevonden werden. In

deze, na een lange en verdrietige Voorreden, aangaande de onorders,

dewelke ten tijden van den Konink Eduard gezien zijn, beveelt zy hen

lieden, uit te voeren al zulke Kerkelijke -wetten , als by haar Vaders

tijd in kracht hadden gewceft. Dat de Biffchoppen in hun Hoven van

Juftitie niet meer zouden procederen in des Koninginnen naam: dat de

eed vanSupreraacy nooit iemand vandcGeeftelijkenmeerafgevergtzou

werden : dat niemand, zijnde in vermoeden van Ketery, tot eenigc

Geeftelijkeordere zou toegelaten werden. Datzehun beft zouden doen,

om de Ketterye t'onder te brengen , en de Ketters te ftraffen , datze alle

ondeugende Boeken en Liederen zouden t'onderhouden : datze alle ge-

trouwde Geeftelijkcn zouden afzetten , en dezelve van hun Vrouwen
Icheideni maar deze aangaande, dewelke hunne Vrouwen verlieten,

moeften zy in cenige andere bedieningc ftellen , of eenig inkomen uit

hun penzioen voor hen ordineren: dat geen Kerkelijk perzoon , dewel-

ke beloften van kuisheid hadde gedaan , zou geleden werden met zijn

Vrouw te leven: dat men zorgc zou dragen, voor openftaande Kerken,

en het volkondertuffchen by de naburige gaan. Dat al de plechtighe-

den. Heilige dagen, enVaften dagen, gebruikt in Konink Hendriks

tijden, wederom zouden werden waargenomen. Dat ^tzt Priefters,

dewelke waren geordineert , by het nieuwe Boek in Konink Eduards

tijden, niet zijnde geordineert in der daad, de Biffchop, indienze an-

zints bekwaam zijn , zoude vervullen , het geenc voorheen daar aan

ontbrak, en hen zoo tot den dienft toelaten. Dat de Biflchoppcn een

uniforme, en overkomende gedaante van Homilien zouden voortzet-

ten, en het volk aandringen, om ter Kerken te komen, en den God-
delijken dienft aan tehooreri ; dat zy metgrootc zorge opzicht zouden

nemen , op alle Schoolmeeftcrs en onderwijzers van kinderen , en dat

de BilTchops , met alle naarftigheid zouden trachten voort te zetten, al-

derhande deugden , een vroom leven , en een goed voorbeeld, en alle

gcbrecken te onderdrukken.

Deze
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Deze dingen waren gedateert op den 4. Maart, engedrukf, enovcr 'J'H-

'al door het Koninkrijk afgezonden. Maar om de getrouwde Biffchoppen rrocedurc»

tot een voorbeeld van hungeftrenghcidteftellen, gafde Koningin by- regens de

zondere ordere, aan Gardiner , Tonftall , Bonner , Parfew , Bil- v'an^dcRc"

fchop vanSt. Afaph, Day , en Kitchinvan LandafFc, verhandelen- foimatic.

dej dat zy met groote droefheid van haar hart hadde verftaan, dat de

Eerft-Biflchop van Jork, de Biiïchoppcn van St. Davids, Chefter en

Briftol haar beloften hadden gebrooken, en hunne bedieningcbcfmet,

door het aangaan van hun houwehjk; 200 wierden dan deeze, ofceni-

gc dry van hen gclaftengemachtigt, om dezelve voor hen te ontbie-

den, en indien de dezelve dingen waarachtig bevonden werden, hen

van hun Bisdommen af te ftellcn. Deze hcbbc ik inde Verzamclingc Col.Na^

gebracht, beneyens noch een andere Commiffic voor de zelve perzoo- ^i' **•

„ncn, om de Biflchoppen van Lincoln , Glocefteren Heretord voor

j, hen te ontbieden, in welkèrsPatent beftelt ftond, dat zy hun Bis-

^,dommcn zouden behouden, zoo lange als zyzich zelvenwel droe-

„geni en nademaalzy door het Prediken van een dwalende leere, en

„door een ongeregeld Icvenen ommegang, gelijk zy, geloofwaardig-

,, lijk hadde veritaan , zich -ielven tegens Gods Wel gedragen hadden ,

„en tegens de Praóiijk vande algemceneKerk aangegaan, dat deze of

, , eenige twee van hen , tegens de zelve zouden procederen,'t zy volgens

), de Kerkelijke Canons,ofde wetten van het Land,en verklaren der zel-

„ ver Bisdommen open
,

gelijk de zelve alreeds indcr daad open zijn.

Op deze wijze wierden zeven Biflchoppen opeen tijd uit hun Stoel ge-

zet. Daar wierd zeer tegen gefprooken, om datter wetten gemaakt waren,

volgens de welke'de Geeftelijken mochten trouwen,en datde Koningin,

aldus op haar eigen gezag, en op intrekken vandeze wetten, de Bif-

fchoppen zou afzetten, om zaken, dewelke zoowel door de wetten

geordonneerd waren. Want het herroepen, was alleenlijk maar een

annulleringvan de wet, voor het toekomende, maar maakte die niet

krachteloos van den aanvang , zoo dat , hoe zeer men ook voor het toe-

komende gerechtelijk deswegcn zoukonnen procederen, indienze by

hun vrouwen ^^ebleven waren , zulks echter geen plaats behoorde te

hebben, inaanmerkingevan het voorgaande, cndatvoorby was. En
zelfs de aldergeftrengfte Pauzen, of Pauzehjke Legaten, deweHce de

echteloosheid aldermceft aangezet hebben , hadden echter , eer dat zy

voortgingen, omeenigPriefter, ter oorzaak van zijn hou weiijk , afte

ftellcn, tot hun keur gelaten, of zy hunne vrouwen ofhun Beneficie

wilden verlaten j maar hadden hen noit plotzchjk afgezet, ©m datze

getrouwt waren. LU Ea
II. DsqI
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15-54. ^^ ^^^ '^^ andere Biiïchoppen aangaat , het was een ongehoorde wij-

ze van proccdere.i , voordeKoniiiginne,. eer dat eenigc rcchtsplegin-

ge regens hen w.is gemaakt > gedelegeerde macht te geven, om huQ
Stocleii ledig te verklaren, daar ze in der daad al ledig waren ; dit was

het vonnis uitfpreekcn eerde Man verhoort is. En al dit gefchiede uit

kracht van des Koninginnes Suprcraacy en Opperhoofdigheid; want

alhoewel zy wift dezelve een zondige en Schifmatijke. macht te zijn,

wildezy dezelve echter weltegens de Gereformeerde Geeftelijkheid ge-

bruiken, orahcn, op zulke ongerechtige en onwettige pretentien, van

hun ampten en bencficien te beroven : 200 dat nu de proccduren tcgcns

Gardiner en Bonnsr, in dewelke de meefte ftriktheid vandegantichc

voürigeRegeeringc gebruikt waren, wel verre, door deze nieuwe ge-

delegeerde, overtroffen wierden.

Want deEcrftbiflchop van Jork, hoewelhy nu afgezet was, wicrd

echter noch gevangen gehouden, tot dat Konink Philippus , onderal

de a6len van genade, dewelke hy gedaan heeh, wanneer hy overkwam,
ook zijn vrydom bezorgt heelt: maar deze Stoel wierdniet gevultvoor

February naaftkomcnde j want alstoen had Hceth zijn verlof van te ver-

kiezen. Op, ofvoorden i8. vanMaart, wierden deze Stoelen vacant

verklaart O p dien dag ging het verlofvan te verkiezen uit aan de Dee-

kens en de Capittels van St. Davids , Lincoln , Herelord, Chefter, Glo-

ccller en Briftol : voor Morgan , White, Parfew , Coates , Brookes en

Holyman. Goodrijk vanEly ftierf in April dezes Jaars. Hy ichcen

zich naarden tijdgevoegt te hebben , gelijk gy meermaals te vooren

gedaan hadde; want hy had geen moeyelijkheid met allen, op den hals,

dewelke , buiten bedenken , hy anders niet zou hebben konncn ontgaan

,

nademaal hy het groote Zegel aan het patent van de Jonkvrouw Johanna
hadde gezet, ten ware hy zulks door zijn vol vaardige toeftand, tot de

veranderingen , dewelke gemaakt zouden werden , hadde afgekocht.

Hy was een Man vaneen werkelijke geeft in alle wereldichc zaken ,

en had zich zelven t'eencmaal tot cntrigues en faflien van Staat over-

gegeven, zoo dat, hoewel zijn opinie altoos tot de Reformatie had ge-
neigt, het geen wonder was, datecn man van zoodanigen nature, het

behouden van zijn Bifdom , boven het kwijten van zijn Conlcientie

zocht te ftellen. Thirlcby van Norwich wierd overgebracht naar Ely,

en Hopton wicrd Biflchop van Norwich gemaakt. Maar Scory , die Bif-

fchop van Chichcfter was gcwceft , hoewel hy , op de herftelling van
Day, uit zijn Bisdom gezet was,, heeft opentlij k de huik na de wind
gehangen. Hy kwam voor Bonner, itond van zija vrouwe af, de



ColLKê.

In ENGELAND. IlBoek. 451
de boete daarvoor, en kreeg daar van abzolutie, onderzijn Ze- i^y^»

gel , op den 14. July van dit Jaar , welke in de Verzameling te

vinden is. ~
. v _

Maar het fchijnt wel dat zulks uit vreeze is gcfchicd , want Ébrts

daaraan ishy uit Engeland gevlucht, blyvende uit het Rijk, tot aan

de Regcringe van Koningin Elizabeth, wanneer hy weder overge-

komen is; maar men oordeelde het onbetamelijk, heminzijn vori-

gen Stoel te hcrftellcn, alwaar dit Scandaal, dat hy gegeven bad-

de, te wel bekent wasj cnalzoo wierd hy Biffchop van Hereford
gemaakt.

DeBiiTchop vanBiith en Wells Barlow wierd mede tot refignatie

gebracht, gelijk blijkt by de Co«^f d'Elircy yerlofvan te verkiezen,

gegeven voor Bourn , om hem op te volgen , van date den 1 9. Maart.

Hier in word gezegt dat de Stoel vacant is , door Rezignatie van

den voorigen Biffchop. Hoewel inde verkiezinge, dewelke is gc-

fchicd op den 28. van Maart, gezegt word, dat de Stoel vacant en

Icdigis doorhet rcmoveren of afftelien van den voorigcn Biflchop.

Maar ik gelove het waarfchijnlijkerte zijn, dat hy rezignatie heeft

gedaan, nademaalhy, in de CommilTïen hiervoor, niet vermeit

word. Maar dit was het niet al i want daar wierd noch op dees tijd,

een Boek uit zijn naam uitgegeven , 't zy dat hy het gefchrevcn heeft

,

ofdatmcnflechts zijn naam daar toe gebruikt, in het w^lkehyal zijn

voorigc dwahngen wcderroept, envan Luther, Oecolampadiusen

verfchcidcne andere,met dewelke hy zegt gemeenzaamlijk omgegaan
te hebben , met een groote verbittertheid fpreekt. Hy befchuldigt ook
de Euangeligers in Engeland van gulzigheid, fchijnhcilighcid , ho-

vaardigheid en kwaadaardigheid : en in der daat hetis een van de bit-

terde Schriften envenynigfte vinnigheden, tegcns de Reformatie,

die in al die tyden gefchrcven zijn: maar het isniet gélooflijk, in-

dien hy 200 gerechtelijk zichliad omgekecrt, als deftroom van dat

Boek loopt, dat hy afgcftelt zou zijn geworden; voornamcntlijk,

dewijl hy noitgetrouwtis gcuccft; zoodat ik het zelve eerder aan-

zie, als eengefmccd wcrkop zijn naam uitgegeven, om de refor-

matie een fchandaal aan tedoen.

Hyvluchte over Zee, alwaar hy, tot aan de begintzelen van Ko-
ningin Elizabets Regcringe, gebleven is, enalsdanfchijnthetdatter

jnisnoegen over zijn voorige "wijze van doen genomenis geworden

,

wanthy wierd, inhetBisdom van Bath en Wells niet herüelt, maar

:in dat van Chichefter gezet, zijnde van wat minder belang. Aldus

Lil a hebbe
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Jf J54 hebbc ik een klaar bericht gedaan, vry vanallezydigheiden rezcrra«r

tie , van de veranderingen , dewelke in mceft de Bisdommen van En^
geland, gemaakt zijn.

De twee Eerft-Biflchoppen Kranmcr en Holgate j de Biiïchoppen

Ridley , Poinet , Scory , Covcrdale , Taylor , Harvcy , Bird
j

Bufi, Hooper , Ferrar en Barlow , zijn alle afgezet ; Rocheftcr

ftond ledig, en Griffinswierd in deze Maand van April daar inge-

ftclt. Goodrik nu ftervende, had Thirleby tot een opvolger j en

Sampzon van Coventry, en Litchfield korts daar aan komende te

fterven , 200 is Bayn in zijn plaats gekomen. Zoo waren dan ze-^

ftien nieuwe Biflchoppen ingebracht > het welke geen kleine veran-

dering in de Kerk maakte.

ï)e MUlc "Wanneer dit nu aldus bcftelt was, begaven zich de BifTchoppcn

sczetv°^* fothet uitvoeren van des Koninginnen lalt en bevelen. De nieuwe
dienftwierd overal uitgeboent, en de oude plechtigheden endienft

weder ingeftelt. In de^en handel was niemand zoo yverigals Bon-
ner; wantdeade, dewelke Konink Eduards wetten herriep , b/die

van de Gemeente, aan de welke het Hooger Huis die gezonden had
,

toegeftaan zijnde, heeft hy, zelfs zonder na de Koninklijke tocftand

te wachten, noch dien zclven avond de oude dienft, in St. Paulus

Kerk, op St. Catharynen dag, opgeftelt, en zijnde het de wij^e,

dat op eenige Heilige dagen, het Choor op den Toorcn klimt, on>

deAuthemen, een flag van Choor gezangen, te zingen, geviel dat

dan op cencn nacht , zijnde het zelve een over-oudc wijze van
ccnzoort van dienft aan te vangen, daar het volk al over lange af-

gewend was: en op den volgenden dag, zijnde die van St. An-'

dries, dedc hy zelve den Dienft , en maakte een zolemnele Bc-r

den-gang.

De alderuitfteckenfte Predikers binnen Londen, waren of in de

gevangenis, ofondcr confinatiecn. verzeekering^ en gelijk hen alle

Gemond was geftopt, door h^t verbod van te Prediken, zonder ver-

lof te hebben verkregen , zooftonden zynu ook om op hctlijf geval-

len te werden , ter oorzaak van hun trouwen.

Parker acht datter nu over de 1 6000 Gceftelijken in Engeland wa-
ren,en van deze waren 1 2 o'oo uitgeboent: zommige zegt hy , waren
afgeftelt zonder overwonnen te zijn , alleen op bloot loopende ge-

rucht; zommige waren nochnoit ingcdaagt om te komen vcrfchij-^

nen, en evenwel uitgeworpen: vcele die in de gevangenis waren ^

wierden gedaagt en afgezet, om diitze niet vericheencn, hocwelr

sulks
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lulksinhun vermoogen niet was; zommige wierden gedrongen om i')^^,

zich te onderwerpen, en rerlieten hun vrouwen, om te konnen le-

ven , maar wierden echter alle uitgezet. Doch dit was het niet al,

maaralflc nualafgelteltwaren, wierdcnze noch echter gedwongen

hun vrouwen te verlaten : welk ftuk van gcflrcngheid opde beloften

gegrond was, die (gelijk men voorgaf) zy gedaan hadden : maar

de valsheid van die belaltinge, is hier voor genoegzaam aangewezen.

Om dezeftrcngc procedurentc Juftificcrcn, wierden verlchcide

beffclt, om tegens het trouM-en van de Geeflelijken , te fchnjvcn. Boekente-^

Smith , van de welke ik in het voorige Boek gewag hebbe gemaakt, die h^^ "|[i,k

toen tertijdzoo ootmoediglijk had herroepen en zich ondtrv-orpen, 4^^Geeftc=

toonde zich nu wel floutelijk, endede zijn Boek herdrukken, met-'^
^"*

verfcheidc byvoegzelen. Maar het beft bearbeid Werk, wierd voort-

gezet, door Martijn , een Dodor in de Rechten. Hctwaszeeker-

lijk , voor het meefte gedeelte Gardiners werk , en ik heb de proef

bladeren van een groot deel van het zelve gezien , die op veel plaatzen

door Gardiners hand verbcetertwarerï.
,

Deze Martijn had zich voor heen zeer aan Kranmef gehouden , hy
haddetot Bourgesin de Rechten gcftudecrt, alwaar Francois Bal-

duin, een van de vermaardfte Rechtsgeleerden van dien tijd, hem
opentlijk gefchandaalthad, om zijnondoogcntheid, als zijnde niee

alleen aan de Franfche Pokken vaft i maar ook een bederf voor de ge-

heele Univerziteiti het welke Balduin in een zeekeren brief, aan ie-

mand in Engeland overgekhreven heeft, die de moeite heeft geno-

men die daar na te laten drukken.

Alzoo wierd ook in druk uitgegeven dat Bonner menigte van Hoe-^

ren Kindershad, en hy zelve wierd gelooft een baflaart te zijn, van

eenenSavage, cenPricfterinLeiceftershire, diecenBaftaart wasgc-

weeft vanSir JohanSavagcvanCheshire. "Welke Priefter , byEli-

zabeth Frodshum , vrouwe van een Edmond Bonner , dezen Edmond
Bonner , nu Biflchop van Londen ,

geteclt had : en het fchijnt dat zijn

Moeder deZc hoerachtigen handel noch zoo niet achterliet; want

"Wijmfly, Opper- Diacon van Londen , was mede een van haar

Maakzel. Dat Rioel van Geeftelijke onzuiverheid , en Hoer-
dommen van Geeftelijke Huizen , wierd nu ook weder by de-

ze gelegentheid opgehaalt, en, hoewel met te veel onbetamelijk-

heid, omgcroert: want de gctroudePriefters zijnde opentlijk be-

fchuldigt over de vlecflijkheid van hun leven , oordeelden dat het niet .

«ndcrs ais een gercchtigc verwceringe was , om deze Bal aldus op dc-
-

LU 3 ze
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*5H' ze gepretendeerde Kuiflelingen, die het zoo flordig maakten, wedct
tcruggetckaatzen.

Zoodanig was als toen de ftand der zaken, wanneer het nieuwe

PixUment. Parlement, op den 2. April by een kwam. Gardiner had voors-

hands dié van de Gemeente geprcpareert, met de voornaamftc onder
hen Penzioenen te geven , zommige hadden 200. en zommigc
100. Ponden 'sjaars, voor het geven van hun ftem tot het Hou-
wel ijk.

De ecrfte Adedie pafTeerdc, fcheea van een oude natuur te zijn,

en had een groot geheim onder zich. DcSpreekcrvan het Huis der

Gemeente, bracht een Bill in , verklarende, d^t, voor 200 veel

de Koningin met recht tot de Kroon was opgevolgtj maar om dat al

de wetten ran Engeland voor dezen, door Koningen gemaakt wa-
ren, en verklaarden^^datdcPrxrogativen indeperzoon van denKo-
nink waren: eenige daar uit zouden mogen zuftineren en ftaandc

Koninklijke houdcn , dat de Koningin geen rccht daar tochadde : derhalvcnwierd
macht op de

y^ft geftelt , dat de wetten verftondcn, dat deze Prsrogativen bc-

bcvcüigt. hoorden tot deKroon, tzy dat dezelve op Vrouw orMan gevallen

-was ; en wat ook de wet voor den Konink heeft gelimiteert eii geap-

poincleert, dat zulks uit recht, mede tot de Koningin behoorde,

dewelke verklaart wicrd, zoo veel gezags te hebben, als iemand van

haar Voorzaten.

Geheim* Veele in het Lager Huis waren verwondert, wat de meening van

a'^^^aa^^
zulk een wet ware , en gelijk het volk te dezer tijd vol van jalouzy wa«.

EenSkinnergenoemt, eenLid van het Huis (dewelke ten tyden van

de Koningin Elizabeih Diakon van Durefmewierd gemaakt) zcide,

hy kondc zich niet inbeelden, waarom men zulk een Frivole wet ver-

zocht had; nademaal die zaak buiten difpuit was, en dat voorgeven,

van het volk te vergenoegen, was te gering, en daar om vreesde hy,
darter iets in de woorden verborgen lag , dat de Koningin z,oo arootge-

z.aghady als iemandvanhaar Voorz^aten. Op het welke miflchicn

daar na mocht gezegt werden, datzy dezelve machthadde, dewel-

keWillem de Overwinnaar ,ofVeroveraar,hadde geoefent, met het

aanflaan van de Landen der Engelfchen , en die aan vreemdelingen te

geven, het welke ookEduardde eerftc opliet veroveren van Wal-
leshad gedaan. Hy konde niet bedenken, wat betrekkingedit op
het voorgenomen Houwelijk mocht hebben , dcrhalven waarfchoudc
hy het Huis, om wclophunhoedetezijn; zoo wierd dan een Com-
.miiTie geftclt, om het zelve te veranderen., door de welke dez*

WOQJC-
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woorden daarby wierden geftelt, dewelke dePrcerogativen van dcKo- if5'4i

niii^in, onder dezelve Limitatien brachten , zoowelaldic, dewel-

ke dezelve die van haar Voorzaten gelijk maakten.

Maar ccnen Fleedwood , daar na Penzionaris van Londen , zeide

aandcnGrave van Leicefter het geheim daarvan, ten tydenvan de

Koninginne EHzabeth , dewelke zijn difcoursaanteekende, van waar

ik het uitgcfchrcven hebbe.

V Daar was een dewelke een Dienaar van Kromwei was gcweeft, en

/zeer door hem gebruikt, in het Supprimeren der Kloofters. Hy
was een man van groote kennifïe , maar een windbreeker en faétieus

-iticnfch, enhyalzooeen groot wcrkmcefter voor de JonkvrouwJo-
hanna ge weeft zijnde, wierd daar over als de Koningin tot de Kroon
kwam, in de Fleet geworpen j maar wierd, na dat hy daar een Maand
gezeten hadde, weder los gelaten. Maar in delaatfteopftand, me-
de doende gcweeft hebbende, wierd hy weder vaft gezet, en van

hoog verraad befchuldigt ; hy had groote vrienden , en maakten zijn

addres tot een van des Keizers Gezanten, zijnde alstoendc Cancel-

liervan hetHartogdom van Milanen , en doormiddel van de zelve

- tcrkreeg hy zijn vryhcid. Zijnde by dezen gebracht , toonde hy hem
iecn nieuwe platte forme , of bcwerp van een wijze van te heerfchen ,

dewelke hy voor de Koningin had ontworpen. Zy moftzichzelven

als een veroveraar doen erkennen , ofdatzy, zijnde gekomen tot de

Kroon, volgens het gemeene Recht, geenzints , door de Sta-

tüyt wetten te limiteren ftond , dewijl dezelve alleen reftridien

waren voor Koningen, maar voor geen Koninginnen van Engeland,

en dat dêrhalven al deze limitatien van de voorrechten , alleenlijk de

Koningenennict de Koninginnen verband j en zy derhalven vry daar

van was. Daar na toonde hy , hoedatzyde Godsdienftzoukonncn

beftellcn; de Kloofters weder oprechten , haar vrienden groot maken,

haar vyanden vernietigen , en alzoo heerfchen na haar welgevallen.Dit

bracht de^ Gezant by de Koninginne , en fcheen daar zeer mede in zija

Ichik j verzoekende haar , het zelve met zinnen over te lezen , en als

^cen groot geheim te houden.

Wanneer zy het nu zag , vand zy daar geen genoegen in , en oor-

deelde het ftrydig te zijn met den eed, den welken zy op het ontfan-

gen van de Kroon gedaan hadde, enzanddaarop, omGardincr, en

belafte hem , zoo als hy het zelve zoude willen voor Gods Vierfchaar

verantwoorden , dat hy dat Boek met alle zorgvuldigheid wilde over-

zien 5 en zijn gevoelen des anderen daags haar toe te laten komen
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1 5 5;4* het welke viel op den \C"ittcn Donderdag. Zoo als de Koningin vati

Viaar dicnft kwam , wachte hy op haar in haar Vertrek Kamer , en Ztidc

iiaar deze woorden : Mijn goede en genadige JonkyroHw , ik hen hier

niet om uw Htogheid, met eenige ootmoedige verz.oeken te he'willigeny

de opjlelders van dez,e nieuwgevondene platteforme te noemen, maar
dat z,egge ik alleenlijk^, dat hetjammer is y dat een z.00 Edele en Deugd-

Z.ame Jonkvrouw , in gevaar z^ougebracht werden door de verderflijke

vonden y van zulkefn00de en arglijlige bedriegers en guyten , want het

Boek is vuil en affchrikhlijk., zelfs daar aan te denken. Hier over

bedankte hem de Koningin» en wierp het Bock in het vuir; belaften-

de vorders den Gezant, datnoch hy, noch iemand van zijn gezel-

fchap, zulke projcótcn van iemand vanhaar volk zou aannemen. Dit

* deedeGardiner vrezen, dat indien de Spaanfche zoo vroeg met zul-

ke concepten voor den dag kwamen , om die de Koningin in het hooft

te hangen, zy dezelve, wanneer zy haar in handen hadden, wel in

het werk mochten flellcn. De welke dcrhalven, om zulks voor het

toekomende voor te komen, deze a<ftedede inftellen, dewelke hoe

zeer hy ook fcheen, zulks tot voordeel van de Koningin te doen,

als ftellende haar tytul buiten difpuit , echter in der daad daar

niets mede voor hadde, als dat zy zoude werden ingetoomt, door

al deze wetten , die de voorige Koningen van Engeland hadden

toegeftaan.

En om datKonink Hendrik de revende, hoewel zijn befte recht

tot de Kroon afkwam van het Houwelijk, met de erfgenaam van het

Huis van Jork, echter de beftieringe geheel in zijn hand genomen
had, vreesde hy mede, dat de Spaanfchen Prins zoodanigen machx

raedepretendeeren mocht, door het gezag het welke het Houwelijk
de mannen over de vrouwen geeft , en derhalvcn bezorgde hy de Ar-
tykelen van het Houwelijk , in het Parlement gcratificcert te werden,

door het welke zy niet alleen tocftaan, het geen bedongen was,

maar ook een volder uitlcggingc van dat gedeelte maakten , het welke

verklaart de gantfche bcftierfng van het Rijk alleen aan de Konin-
gin te behoorcn.

Tot deze zaak gaven de Spaan fche te veel reden, door het publicc-

dcnken over', ren van Konink Philippusgeflacht boom, dewelke zy brachten tot op

^Vch""^'^*'^
Johan van Gent (Hartog van Lancafter). Zy zeiden dat zulks alleen

gefchiede, om de gunft van het volk daar door te verkrijgen , met den

Konink voor te ftellen , niet als een vreemdeling,- maar als een inboor-

ling: maar dit in tegendeel, gafgroot mifnoegenj het welk belangen-

de,
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de, hebbe ik een klein Bock gezien, dat als toen gedrukt was, in/ier ^fHi

zelve wierdgezcgt, dat Konink Hendrik de'zevendc inkwam , alsaU

Iqenlijk pretenderende te trouwen, met de erfgenaam van het Huis

vanjork; maar hy was niet zoo haaft op den Throon, ofhy verklaar-

de zijn eigen tytul f, en behield die gedurende xijn leven. Zoo zeide

men , zocht ook nu de Spaanfche Prins zich te ftellen als een erve van het

Huis van Lancafter, en op zulk een pretentie zoude hy licht de Konin-

=^in haar macht uit de handen wringen , dewelke fcheen niet andersals

iiaar devotie te betrachten.

Dit maakte Gardiiicr te beter naarde vryheid van de Kroon en het

volk te zien ; zoo dat zeckerlijk moet erkent werden , dat men hetbe-

. waren Van Engeland , van uit de handen der Spaanichen , in dien tijd,

r| meeft aan hem verfchuldigris.

In dit Parlement wierd de Marquis van Nortliampton herftelt in

bloed. En de Aclevoor hetherftellen van het Bisdom vanDurefmc,

niet gegaan zijnde, door het laatfte Parlement, wanneer hetgediflol-

veertwierd, brachtmennu weder op het Tapijt. De Stad van Nieuw
'Caftccl wasdaar zeer tegen , wanneer dezelve io het Huis der Gemein-

Tekwam. MaardcBifichopvanDurelme, kwam op den 18. April by

hen, endeed hen een groot bericht van al zijn moeyelijkhcden, wegens

den Hartogvan Northumberland, en verzocht hen datzy de Bill wil-

den laten pafleren. Menichten vanExceptien waren daar ingebracht,

voor ccnige, dewelke belang hadden aan Gatezide,maar het wierd zooda.

nig beftelt in het Huis , dat in plaats van deze exceptien, zy hem een ver-

zoek aan hem zouden zenden, in de welke men deze lieden zijn gunft

zoude aanbeveelen. Zoodan op het tellen van de ftemmen, bevand-

men 120 daar tegen , en 2 1 o daar voor.

Naar dit kwam de Bill, bevcftigende de rechtsplegingen ,omtrent den

Hartog van Zuffolkj en noch andere 5'S, dewelke wegens de voor-

gaande wederfpannigheid aangetaft waren geweell. De Lords brach-

ten een exceptie by , voor aangehechte Landeryen , uit de verbeurtma-

kingeuic tc'zonderen, maar die van de Gemeente verwierpen deze ex-

ceptien, en palTeerdendeBill.

Daarna zondendievan deGemcente een andere A«5}c op, voor het

nazien van de Statuiten , die tegens de Lollardy ( een lt<5tcin Engeland )

gemaakt waren , dcwelk-e tweemaal inhct Hooger Huis gelezen zijn-

de, ter zyde wierd gelegt. Daar ria trachte het Lager Huis de Siatuic

van de zes Artykelen te hebben naargezien , maar zulks kwam niet over

een, metdedcffeincntcnHoof-, ecnigeachtingeopKonink Hendriks

II. Deel M m m acten
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*5'54- a£^cn te flaan , zoo wierd dit mede ter zydengelegt. Daaropbrachten-

ae een andere Bil voort, tot uitroeyinge van dwalende Opinien en Boe-

ken : maardiewierd op dedardelezinge mede ter zydengelegt. Daar

op pafleerden zy een andere Bill tegens Loilardy, ineenige poin(5i:en;

als het ceten van Vleefch in de Vaften i maar dezelve ook naar het Hoo-

ger Huis opgezonden zijnde, wierd op de darde lezinge mede door

hetmeefte gedeelte van het Huis, verworpen: zoo voorbarig waren

die van het Lager Huis, om de Koningin te believen, of zulk een

werkingc dedc het Spaanfchc Goud onder hen , datzevier Billen in een

zittinge opmaakten , tot vervolginge van deze, dewelke zy den naam

van Ketters gaven j maar om aan de andere zydeeenig genoegen te ge-

ven j
pafleerden zyeen Bill, datnochde Biflchopvan Rome, noch

iemand anders eenige macht zou hebben , om iemand aan te (preeken

,

ofmoeyelijkheidaantc doen, over het bezitten van AbdyeLanderyen.

Deze wierd ook naar het Hooger Huis gezonden , maar wierd ook

voor dien tijd ter zyden gelegt, zijnde vcrzeekering gegeven, dat

de eigenaars van dezelve Landen , ten vollen verzeckert zouden bly ven.

De reden waarom dezelve wierd verworpen, w^as dat, nademaal

volgensde wet, deBiflchopvan Rome geen macht met allen in Enge-

land hadde, het nodeloos ware, een Aéte tegens zijn macht, in dat

by'zonder te pafleeren ; want dat fcheen zijn gezag in alle andere dingen

vaft te ftellen: en nademaal zy bellooten hadden, de natie met bera

weder te verzoenen, oordeelde men, dat hetongevoeglijk ware, een

Afte te pafleren , in de welke hy , alleenlijk , Biflchop van Rome ge-

noerat wierd j zijnde dal de naam , dewelke hem , gedurende de Scheu-

ringe, was gegevenj zijnde het ook het achtcrfie voor gedaan,te beginnen

met een bepalinge van zijn macht, eer zy zijn gezag erkent hadden:

zoo wierd dit dan bygelegt j en het Parlement eindigdeop den af. May.
Maar hier ftaan nu de zaken van de Con vocatie te verhandelen. Die

van de Reformatie klaagden noch als vooren, dat de dilpuitenvan de
laatftc Convocatie nietoprechtclijkgehandclt waren, datdetreffelijk-

fie mannen van bun opinie, inde gevangenis gehouden wierden j en

tot het dUpuit niet toegelaten : dat alleenlijk eenige weinige van hen
lieden, die het recht hadden, van in het Huis te bitten, tot fpreeken

toegelaten wierden , en dat dezelve noch geduriglijk , in hun
voorftellingen

,
geftoort waren. Zoo dat nu bellooten wierd

,

de Convocatie te ad;ourneren, voor eenigen zeekcren tijd, en den
Spreeker , met eenige uit hun getal;, naar Oxfort te zenden , op dat de

difputaticin de tegenwoordigheid vandcgchcele Univerziteit, mocht

gcfchie-
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gefchiedcB. EnnademaalKranmer enRidley , de gcleerdlle mannen ij^4»

van die opinie geacht wierden j wierden zy, uit ordcrevandeKonin-

ginne, uit den Towr, naar de gevangeniflen van Oxford overge*

bracht. EnhoewclLatimer niet voor de geleerdfte wierd geacht, en

daar en bovenal ruim het getalvan 80. Jaren ouderdoms bereikt had,

echter hy een vermaard Prediker gevveeft zijnde , die de Reformatie

geen minder dieaft, door zijn Prediken, als andere met hun fehrijven

had gedaan, wierd hy ook derwaarts gezonden, om mede zijn gedeelte

in de difputatie te hebben.

Deze dan, dewelke van de Convocatie gezonden waren , kwamen ^fp^^tïe

tot O.Kfordop den i;. April, zijnde Vrydag. Zy zonden om deze

Biffchoppen opZaturdag, en (telden hen, den Maandag, Dingsdag

. en Woensdag , ieder van hen, zijn by zonderen dag, om zijn leeringe

te beweeren : maar daar wierd beftelt dat zy ieder byzonder zouden

werden gehouden , en dat alle Boeken en fchriften hen onthouden zou-

-den werden. Dry Vraagftukken zouden beredentwift werden.

I, Ofhet Natuurltjhe Lichaam vanChriflHsweZjentltjkin het Sacrd'

ment ware.

1. Ofer eenige zjtbjiantie bleef, behalven het Lichaam en Bloed
van Chriflus.

'

' 3. Ofer in de Mijfe een Verz.oen-Offer of Propitiatoire Sacrificie 9

t/oer de zonden van levende en do oden , m/are.

Wanneer Kranmer eerft voor hen gebracht wierd, dede hem de

Spreeker een vermaninge, om weder tot de vereeniginge van Chri-

ftus Kerkte keeren. Op het welke hy antwoordc, mstgroote ftem-

migheid en zedigheid, zoo darter veel beftonden te weenen. Hy
zeide, dat hy 200 zeer tot de vereeniginge was genegen als iemand,

maar hrt mofteen vereeniginge zijn in Chriftusen volgens de waar-

heid. Als hem de Artykelsgetoond wierden , vraagde hy, of zyby

het Lichaam van Chriftus een Organicaal , of vleefch en bloedig Li-

chaam verftonden. Zy antwoorden , dat het het Lichaam was , hetgee-

nevan de Maget Maria gebooren was: daar opzeidc hy, dat hy het

neen , ofnegatijfvan dit Vraagftuk wilde ftaande houden.

Op den \6, wanneer het difpuitmet Kranmer aanvang ftondte ne-^
.

men , begoft VVefton , die Prolocutor ot Spreeker was , met een miftlag: difpiüt"^^^

want hy zeide : G) zjjt dez.en dag vergadertom de verfoeyelijke Ketterj ,

VAn de waarheid, van het Lichaam van Chriflus in het.Sacrament , te

confunderen , of te overtuigen. Deze milTlag dede de gantfchc verga-»

dering lacchen , maar hy hervatte het , en ging voort ; iiy zeide , het was

M m m 2, niet
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XfH' niet wettig dfiZe dingen in twijFel te trekken , nademaal Chriftus de zei'-

veïoouifdrukkelijkbcvtiligthadde, en dat daaraan te twijfelen , \va^

re te twijfelen aan , ofte luochencn de waarheid en- de kracht van God.
Chedlei hier ópjdrong Kranmer met het woord van Chriftiis,dit is mijn

Lichaam; waar ophy antwoorde, dat het Sacrament efteftuecl Chri-

Ihis Lichaam was, als zijnde gebrooken aan het Kruis j dat is, zijnly-

den effeétuclijkgeappliceertcn toegecigent. Voordeuitleggingehier

van, bood hy een groot gefchrift aan, behelzende zijn opinie : vanhet

welke ik nier van noden hebbe te fpreeken j nadcmaal het een korre

uitfchriftwas, vanhetgecnehy voorheen, op dat ftukgcicbreven had-

de, vanhet welke in hctvcorige Boek gefchreven is, daarop volgde

een langdebat , over deze woorden. Oglethorp, Wefton en ande-

re, drongen hem zeer aan; datChriflus, makende zijn Tcllamenc,

-^ moft gcoordeelt worden, de waarheid te fpreeken, en wel een klare

waarheid; enhierftonden zy geweldig op. Kranmer antwoorde daar

op, dat Figuurlijke manieren van fpreeken, waaraclitig waren, en

wanneer de Figurc klaarlijk was vcrftaan, was die ook klaar genoeg.

Men citeerdeook veel van de hooge uitdrukzelcn van Chryzollomus",

omtrent het Sacrament, dew<:lke Kranmer zeide van de Geeftclijkc te-

genwoordigheid te moeten verftaan werden , dewelke door het GcloT'e

genoten word. Over deze zaak wierd veel tijds doorgebracht , dra-

gende zich de Spreeker zc^r onbetamelijk regens hem , noemende hem
een ongeleert, onwetend en onhcfchaamt man: daar waren ook ver-

fcheidencin deVergaderin;:, die hem menigmaal uithitften, zoo dat

hy zomtijds niet met allen konde geboort werden-, daar .hy weinig na

fcheen te vragen ; manrhy ging al voort, zoodikmaals alshetgewcel

ophield. Zy brachten vorders de woorden van Tertullianus by : het

vleefch wordgevoeddoor het Lichaam en het Bloed van Chrifltii- , op dat

alz.00 de Ziel mach gcvoedet ^verdcnby God. Maarhy kcerdedit te-

gcnshen, en zeide, hier by bleek het klaarlijk, dat het Lichaam zoo

wel als de Ziel voedzel ontfing in het Sacrament , en derhalven moft de

Subftantié van Brood en Wijn blyven, nademaal het Lichaam, door

diegcsftelijke tegenvv-oordigheid van Chriftus Lichaam , nietkondege-

voed werden. T."relhaai wierp hem deze bewijsreden, voor, Chriftus

zegt, gelijk als hy leeft' by den Vader, dat ook alzco zy, die zijn

Vieelch eeten , zouden leven by hem ; maar hy is wegens zijn zubllantie

vcrecnigt metden Yadervi Daarommemoiten de Chriftenen werden
vereeisigt met zijn zubitanfie: hierop antwoorde Kranmer dat de gelij-

kenis geen gclijkniatigheid mede bracht ; maar een gelijkheid van zee-

• kerc
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k-erezoort; Chrilhjs is Effèntieelijk vereenigtmetden Vader; maar de w;4'
jrelovi^^e worden vereenigt met hem door genade; endatin den Doop

200 .wel als in de Eucharifticofheü Avondmaal. Als toen fpraken zy

lange vaneenige woorden van Hilarius, Ambroziuscnjuftinusj toen

bclaften zyhem, als hebbende kwalijk eenige van de paflagicn, van

de Vaders, in zijn Bockovergezet, van het welke hy zich zelvenver-

fchoonde, zeggende dat hy, in al zijn leven, en in alle manieren van

Zaken, de valfheid gehaat haddc.

Na dat het difpuit van den morgen af, tot twee uren naar den middag

geduurt hadde , wicrd het afgebrooken ; en daar was geen klein gejuig

,

gehjk otKranmer, volgens de mecning van al de toehoorders, over-

wonnen was geweeft, het welkezy metlacchen enhiflen, uitgedrukt

hadden. Daar waren Schrijvers bydcr hand, die alopfchreven wat

.'•gezegt wierd, uit welker SciiriftenFox daarna het gantfche verhaal

' van deze zaak heeft uitgegeven, het welke in zijn groot Boek be-

grepen is.

» Den volgenden dag wierd Pvidlei voortgebracht; enSmith, van de-
Difpuit vsh

.- welke in het voorgaande Boek gefprookcn is , was nu zeer yverig om die Ridièi.

'-hindernifle, dewelke die involginge, heminzijn bevorderingefcheen

i te konnen toebrengen, weg te nemen, en ondernam derhalven dien

"dag het difpuit. Ridleibegoftmeteen Proteftatte, verklarende, dat,

-*voor zoo veel hy van een ander gevoelen voor heen was geweeft, als

dit, het welke hy nu hadde te bev/eeren , hy op geen wereldlijke in-

zichten verandert was geweeft, maar alleenlijk uit liefde tot de waar-

"heid, dewelke hy uitGods Woord, en uit de Heilige Vaders vcrza-

melthadde: maar nademaal het Gods zake was, den welken hy hadde

ftaande te houden , zoo protelleerde hy , dat hy verlofmocht hebben
,

daar na by te voegen ofte vei-anderen , wanneer hy , op beeter bczeffing,

zulks nodigzoude achten. Hy verzocht ook zijn gevoelen, zonder

interruptie te mogen uitfpreeken. Het welke, hoewel hem belooft

was, 200 wierd hy echter dikmaals verhindert, zoo als hy voortging

met zijn leer uit te leggen.

Hy bewees tegens de lichamelijke tegenwoordigheid , als zijnde ftry-

dig met de Schrifrure, dewelke fpreckt vanChriftus verlaten van de

XVereld j als zijnde tegens het Gelooh Artykel van zijn zitten ter

Rechterhand Gods, en tegens de natuur van het Sacrament, hetwel-

keecn gedachrenilTeis. Hy toonde dat alzoo de kwade zoo wel als de

goede bet zelve grnooten: dat het tegens de natuur is, een levend mcnfch

mte fweigeo. Dat dezele^reyerfeheidene buiten ordinare miraculen-

Mmm 2
'

mede-
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if^-f medebragt,zor.dcrncodwendigheid,en dezelve groot voordeel toebracht,

aan de Ketters, dewelke loochenen dat Chriftusoit een wezentlijk Li-

chaam gehad heeft, ofeen menfchelijke nature. Dat het was, tegens

de Leer der Vaderen. Hy erkende, dat het was, waarlijk de gemeen-

fchap van zijn Lichaam, dat is, van Chriftus dood, enhetHemellche

leven door hem gegeven, en alzoo heeft hy in een zoo krachtige en

nerveuze reden, alsikoit omtrent die zaak gezien hebbe, al de voor-

naarafte bewijsredenen roor zijn opinie te zamen gebracht.

Smith bewees, dat niet tegenftaande het zitten ter RechterhandGo-

des van Chriftus, hy evenwel op Aarden was gezien. Ridley zeidc

niet te loochenen , oF hy mocht komen en zich vertoonen op der Aarde,

maar zulks was maar voor een ogenblik, om eenige te overtuigen , an-

dere te verfterken , gelijk den Heiligen Paulus en Stephanus , hoewel

zeidehy, het welkonde zijn, dat zyhem inden Hemelzelfs gezien

hadden, maar hy konde niet, opcenenden zelven tijd, beide in He-
mel en op der Aarden zijn. Zy keerden zichdikmaals aaarxle woor-

denvan Chryzoftoraus, en drongen hem met zommige van Bernar-

dus, maar zoo als hy zeide, dat de wijze van Ipreeken van de eene,

Rhetoricaalen Redcnkonftig, enFiguratijfte zijn, alzoo cxcipieerde

hy tegens het oordeel vanden ander, als hebbende geleeftin een tijd,

wanneer dit gevoelen , in het algemeen aangenomen was. Het dil-

puit duurde zoo lange, tot dat Wefton moede wierd, en alles we-
derhield , zeggende, Gy zjet het hardnekkig, ydele eergierig^ he"

drieglijk.en ontfiantvafliggemoed van dez,en man\ maargj z.ietook^t€

gelijkt (i^t de kracht der li/aarheid niet kan verz,et 'worden, en de/-

halven roept uit met my: de waarheid ovtrwind. Zijnde dit, door

het gehoor beantwoord, gingen zy heen, metgroote Triumph^ en

nu reckendc zy , dat het hardfté gedeelte van hun werk af was , nadc-

Biaal nu niemand meer als Latime r overig was.

Latimeis Latimer Zijnde des anderen voortgebracht , zeide hen, hy had deze
difputitie. geheele twintig Jaren, zich zelvenin het Latijn nietgeoefent, en was

derhalven jiiet bekwaam om teaifputeeren j maarhy wilde verklaring

van zijn geloofdoirn, en dan mochten zy doen, het geene hen wel ge-

viel. Hy dan verklaarde dat hy oordeelde, dat de tegenwoordigheid

van Chriftus ^het Sacrament alleenlijk gecftelijk was, nademaal het

zelve is, door het welke wy het eeuwige leven verkrijgen^ het welke

alleenig afvloeit van Chriftus wooninge in ons, door den Gelove. Der-

halvenis hetnieteen bloot en naakt teekea alleenlijk. Maar aangaan-

de de Lichamelijke tegenwoordigheid , die merkte hy aan , als de wor-

tel
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tel van al de andere dwalingen in hun Kerk. Hy breide zich zeer uit 1554.

regens de Sacrificie vandeMiffe, en beklaagde zich, dat zyde Com-
munie , ofgemeenfchap , in een byzondere Mifle verandert hadden , dat

2y het volk èen Drinkbeeker hadden afgenomen , en in pluatze van den
Dicniè in een bekende taal, het volk brachten tot een dienftplicht, den
welken zy niet verftonden. Hy merkte dat /e met hem lachten, maar
hy zeide hen, datze zijn hooge Jaren moften aanzien, en overden-

jfcen, wat zy zouden mogen zijn, wanneer zy zoo verre gekomen
waren.

Zy drongen hem zeer , om hun bewijsredenen te beantwoorden :

maar hy zeide: zijn geheugniffe was weg, maar zijn Geloof was ge-

grond op Gods Woord. Hy was ten vollen overtuigt door het ,

Boek, het welke Dr. Kranmer over die zaak gefchreven hadde-

in deze geheele difputatie, gelijk Ridlei daar van fchrijft, was'er
^j^"JJJ,'d^^"'

«en groote dis-order , van een gedurig uitroepen , berijpen, vcrwy- Sifpiuatien.

ten , zoo dat het eerder een Toneel als een School van Godsgeleerden ge-

leek , en het geraas en de verwarringen , die hem altoos zeer hadden te-

gen geftaan , wanneer hy inde Sorbonne was, waren enkel zedigheid,

by deze woeftheid vergeleeken zijnde.

Op den z 8 April wierden zy weder tot St.Marias gebracht, alwaar

Welton hen zeide i zy waren overwonnen in de difputatie, daarom
-verzocht hy hen de reft te onderteikenen. Kranmer iprak tegens hun
wijze van dilputeeren, en dat zy niet konden verdragen, dat iemand

haar dwaUngen tegenfprcekt, of de waarheid voor ftaat, dat menig-
maal vier of vijf van de hunne te gelijk op hen aanvielen , zoo dat men
hen raooglijk niet hooren noch beantwoorden konde^ totbefluit, hy
weigeixie te onderichrijven. Ridlei en Latimer gaven dezelve ant-

woord, zoo datze alle als Ketters en voorftanders'van Kettery geoor-

deelt wierden. Daar op wierdenze gevraagt , otzy van mening waren

om te vallen. Zy antwoorden , dat zy niet wilden , en alzoo wierden

Zy als hardnekkige Ketters geoordeelt, en verklaart geen leden nneer

van de Kerk te zijn.

Hierop antwoordeKranrner: van dit uw oordeel en Vonnis, Ap-
pelleer ik tot bet rechtveerdig oordeel, van den Almachtigen God,
vertrouwende by- hem tegenwoordig in den Hemel te zullen zijn,

voor wiens tegenwoordigheid op den Altaar, ik aldus veroordeelt ben.

Ridlei zeide : alhoewel ik van uw gezeilchap niet ben , echter twij-

fel ik niet, of mijn naam is op een andere plaats gefchreven j waarheen

oos dit vonnis zal zenden, vroeger als wy, volgens den natuurlij-^

keii>
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JjTH' ken loop , anders daar zouden gekomen hebben.

Latimerantwoorde ja, ikdankGod van harten, dathycfiijn lévea

zoo lange gefpaart heefc , tot dien einde , dat ik in deze zaak , met zoa-

danigen dood , God verheerlijken mag.

Wefton zeidedaar op: ludiengy naden Hemel gaat met dat Ge-
loof, zoo wilik daar nimmermeer komen , gelijk ik my des ver-

zeckere*

Naarditwas'er een plechtelijke pro'ceffic totOxford, indewelkedc

Hoftie, door den SpreekerWcllon gedragen wicrd, dewelke, gelijk

by zelve in zijn difputatiezeide , 6. Jaren tentydenvan KoninkEduard

in degevangcnis gezeten hadde. Dit werk gat hem nu een grootaan-

, zien, hoewel hy voor een gelladigen Dronkaart bekent was. Ridlei

Ichreef aan hem, verzoekende te zien , wat de Notarizcn gefchreC'

ven hadden , en dat hem mocht toegelaten werden , in eenige dee-

len iets by te voegen, gelijk hem belooft was, maar hy kreeg geen

antwoord.

Op den 2. 3. April zijn de Gom miffa riffen van de Convocatie gezon-

den, weder naar Londen gekeert. Krar.mer zand een vcrzoeklchrift

gezegelt, by VVèfton, om aan den Raad gelevert te werden, in het

welke hy ernfiig hun gunft omtrent de Koningin verzocht, dat hy

mocht wegens zijn verraad, vergiffenis verkujgen, nadesmaal zywi-

ffen, hoeongewiliigÜjk hy tot de Patenten vanhaar uirJluitingverftaan

had. Hy beklaagde zich ook over de onordereinde difputatie, zeg-

gende dat men hem niet had willen hgoren fpreeken, of zijn bewijsre-

denen voorftellen, maar dat het al'in een dag algchafpelt was, hoewel

hy ftof genoeg voor twintig dagen hadde. Dat het wel een befluit

fcheen , om metter haaft daar over heea te loopen , een zegen-kreet daar

over te maken , en zoo hen wegensKettery te veroordeelen. Hy liet het

aan hun wijsheid , te oordeelen , ofdit een onverjTchillende weg van han-

delen, omtrent zulk een materie, waar.

Weftonbrachtditvcrzoekfchrift halverwege, opende het toen j en

ziende wat den inhoud daar van was , zand hy het weder te ruggc , zeg-

gende dat hy zulk een verzoek niet wilde inleveren. Kranmer wierd

zodanig gehouden, dat, daar Ridlei en Latimer malkander konden be-

zenden , zy echter zulks zeer fwaarlijk aan hern konden doen , zonder

hun bewaarders de handen te vullen. Ineen van Ridleis Brieven aan

Kranmer, zegt hy, dat hy gchoort hadde, datzc Rogeis, Cromc en Brad-

'ford naar Cam bridge wilden voeren , om daar mede zulk een Triumph
.jSem^ken, als zy van hen tot Oxford gemaakt hadden j hy verhoopte

dat
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datdedagvanhun gedurige ruft, en gedurige vreugde en geluk, nu 'fH*

naar by was , en bad God , dat hen die wilde verfterke/i , door den krach-

tigen geeft van zijn genade ; hy verzocht Kranmer voor hem te bidden

,

«n alzoodedehyook voor Kranmer.

Wat de Brieven aangaat, dewelke de gevangens aan malkander ge-

fchreven hebben , Fox heeft de Originele verzamelt, vandiegeene,

die dezelve hadden j en Sir Walter Mildmay , de fondateur van het

EmanuelCollegie, -heeft die weder van hem gekregen, en dezelve in

de bockery van het zei ve Collegie gebragt, daar ik dezelve gezien hebbe-

maar zy zijn alle gedrukt by Fox,in wiens Aéten en Monumenten de le-

zer de zelve zien kan. Van hen allen fchreefRidlei met de grootftet*za-

menknooping en kracht, zoo in de ftofFe, akin de wijze van die uit

te drukken.

Dit nu dus over zijnde , was'er een groote fnorkery onder die van den S lS»
Paaplchen aanhang, als waren de Voorvechters van de Reformatie on- verklaren

der de knie gebracht. De gevangens tot Londen hoorende datze hen tege/s mw.
dus zochten te overlnorken, gelijkze dievan Oxford gedaan hadden, *^^^/"S^<^ii"^

gaven een gefchrift over, onder het welke de gewezene Bifl^choppen

vanExeter, Sr. DavidsenGlocefter, nevensTaylor, Philpot, Brad-

^ford, Crome, Sanders, Rogcrs en Laurence hun hand hadden ge-

„zet, op den ,8. May, van het welke de Inhoud was : datzy gevan-

„gens zijnde, nier als Rebellen, verraders ofovertreders van ecnige

jj, wetten , maarenkelijk wegens hun gewifle omtrent God en zijn waar-

„ heid, hoorende dat men voor hadde, hen naar Cambridge te voe-

,, ren, verklaarden datzy niet wilden difputeeren, als in gefchrift, reu

„ware zulks gefchiede, voorde Koningin en haar Raad , of voor

cenige van de Huizen van het Pa rlement , en datom deze redenen.

I. Eerftelijk het was klaar , datdeDeterminatien van de Univcrzi-

teitcn albereeds gemaakt waren , zy waren hutme openbare vyan-

den, en hadden albereeds hun zaak veroordeelt, zelfs eerze die ge-

hoort hadden, het welke ftrydig was, beide met Gods Woord, en

de Determinatien, dewelke zyten tyden vandenKonink Eduardgc-
jnaakt hadden.

a. Zy zagen dat de Prelaten en Geeftelijken , niet uit waren, noch

omde waarheid uitte vinden , noch om hen eenig goed te doen , an-

tlcrzints zouden zy hen gehoort hebben , wanneer zy hun gewilTen zon •

der gevaar hadden mogen verklaren ; maar dat zy alleenlijk hun verderf

zochten, en hun eigene eer en glory.

3. Zy zagen dat deze, dewelke hun Rechters in deze difpuiten hsd-

vöfn tezijn, hun verouderde vyanden waren, en uit het geene in het

Nnn Coa-
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i'554i Convocarie Huis , in het voorleden Jaar, en uit het geene nu on-

langs tot Oxtord was gefchied , willen zy wel, hoe men met hen han-

delen zoude.

4.. Zy -waren lang in de gevangenis gehouden geweeft , zorami-

gep.of 10. maanden zonder Boeken ofPapieren, ofbekwame plaatzen

om te Studeren. v

5. Zy wiften wel dat hen nietzou toegelaten werden hun gedachten

ten vollen uit te fprceken , maar dat men hen zou doen zwijgen , als het

de Rechters gelietde.

6. Zy konden de verkiezinge van hun Schrijvers of Notarien niet

hebben, de welke zoodanig gekoozen zouden werden, datzefchrijven

• en openbaar maken zouden, juift het geen hun vyanden goed vonden.

Daarom wildenzyzich ingeen openbaar difpuit in laten , ten wareal-

leen by gefchrift. Maar zy wilden geven een kort begrijp van hun Ge-
loof , voor het welke zy gereed waren , hun lichaam en leven aan

dcnftrop ofaanhet vuyr , zoo als het God zou believen, op te offeren,

Zy verklaarden j dat zy geloofden dat deSchrifturehet ware Woord
Gods was , alsmede de befte Rechter in allegefchillen en zaken van

Godsdicnft, en dat men de Kerk moet gehoorzamen , zoo lange als de-

zelve dat woord volgt.

Dat zy geloofden het Symbolum der Apoftelcn, en deze, dewelke

door de Concilien van Nicxa , Conftantinopolen , Ephezen en Chal-

cedon, en byheteerfte en vierde van Toledo waren voortgcftclti als

medede Symbolen van Athanazius, Irenaeus, TertuUianus, enDa-
mazus.

Datzy geloofden de Rechtveerdigmakinge door het Gelove, welk
Gelove niet alleenlijk een opinie is , maar een volle verzeekeringe

, ge-

wrocht door den Heiligen Geeft, dewelke het verftand verlicht, en

verootmoedigt het hart , om zich zelvcn onbeveinsdelijk God te onder -

werpen.

Dat zyerkenuen dat een inhangende gerechtigheid de Juftificatic, en

de vcrgevinge der zonden, kwamen alleenlijk door Chriftus gerechtig-

heid, hen toegeeigent. Zy oordeelden dat den Dien ft van God moft
gefchieden ineen taal, dewelkeby het volk verftaan word, datalleen

Chriftus, en niet de Heiligen moften aangebeden werden. Dat tcrftond

nahctaffterven, de Zielen overgaan, of tot den ftaat der gelukzaligen,

of tot den ftaat der verdoemden , zonder eenig Vageruyr tulTchen beir

den. Dat de Doop en het Heilige Avondmaal, de ingeftelde Sacra-

menten van Chriftus zijn, dewelke moeten bedient werden volgens
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hun inftellinge, en daaromme veroordeelen zy het onthouden van 'iT^*

den Kelk, de Tranzubftantiatie, de aanbiddinge of de Sacrificie in

deMiflc, vaft ftellendede wettigheid van het Houwelijk voor een ieder.

Deze dingen verklaarden zy , waren zy gereed te befchermcn , gelijk

2y te vooren menigmaal aangeboden hadden 5 en beflooten , met het

. -volk te belaften , tot geen wcderfpannigheid regens deK®ningin te ko-

men, maar haar in alles te gehoorzamen, behalven als haar bevelen,

iinet Gods wet ftrydig waren.

In het einde van deze Maand wierd de Jonkvrouw Elizabeth uit den

Towr genomen, en inbewaringcvanden Lord "Willeras geftclt, die toe

- Woodftok op haar pafte, cnhaar met groote bcleefthcid handelde, en

«11e eerbiedigheid bewees, die haar ftaatvereifchtci maardezezooaan-

^naam voor de Regeerders niet zijnde, wierdzygeftelt onder de bewa- PraicesEii-

ringevanden Ridder Hend: Benefield, door den welken zy wat harder veircheidenQ

^handelt wierd. bewaringen

Op demo. July, is Prins Philippus tot Southampton aangeland.
^^ ^'^*

Wanneer hy cerftzijn voet op het land zette, trok hyaanftonds zijn

zwaard uit , en droeg het een goeden weg blood in zijn hand. Ofdit jtrianditf'

nu de wijze van doen , van zijn Land was , of niet, zulks isstijy onbe- *"geiand.

kent: maar het wierd als een voorteeken genomen , dat hy van me-
ningewas, Engeland met het zwaard te regeren, hoewel andere zei-

den , dat zulks beteekende , dat hy zijn zwaard trok , tot befchermin-

ge van het volk. De Major van Southampton bracht hem de Sleutels

van de Stad, tot erkentenifle van onderdanigheid, die men altoos aan

onze Princen toont i hy namzehemaf, en gafze hem weder, zonder

een woord te fprceken , ofdooreenig teeken uit te drukken, dat hena

ten minften zulks aangenaam was. DeZe trotsheid mishaagde de En-
gelfchen zeer, die gewoon zijn met groote zoetigheid in zoodanige

gelegentheid , van hun Princen bejegent te werden. En zooveel

ftcmmigheid in zulk een Jongman , koft men niet verftaan j maar wierd

aangemerkt, als een tcekenvan een fchrikkelijke hoogmoedigheiden

trotsheid

De Koninginne ontmoete hem tot Wincheftcr, alwaar, op den ^..

25". van July, Gardinerheninde Hooftkerkgetrouwt heeft, zijnde weiijkmet
"'

hy alstoen in zijn zeven en twintigfte Jaar, en de Koningin in haar acht fejj""*"

ca dcrtigfte van haar ouderdom. 2y wierden vereert, van wegen
den Keizer , met zijn titulaar Koninkrijk van Napels ; en dat van Si-

cilië , dat wat beter van waarde was ; het welke panden waren van die

geheelercfignatie die korts daar aan volgde.

Nnn z Zy



4Ó8 Hiftorie der Reformatie

* SYA> Zy dan wierden op den 27. july met hunne nieuwe tytulen gepfot

clameert, aldus: Philippus en Maria, Konink en Koninginnc vaa

Engeland, Vrankrijk, Napels
, Jeruzalem en Yrland, Princen van

Spangie»! en Sicilië , BefchermcrsdcsGeloofs, Eerfthartogen van

Oollcnrijk, Hartcgen van Milanen , Bourgondie en Brabant : Gra-

ven van Habsburg , Vlaanderen en Tiroi: vermakende zich Span-

gie altoos in eenlangeoptellinge van pompeuze tytelen.

Men heeft waargenomen, hoe gelukkig het Huis van Ooftenrijk

in haar trouwerrwas, het">^'elke van geen buiten ordinaire begintze-

len , nu, in den tijd van tachentig jaren, door tweeHouweli/ken ,

200 groot geworden was. Eerftclijk met de Erfgename van Bourgon-

die en de Nederlanden, en dan weder met de Erfgename van Span-

gien , wordende alzoo het gr«otfte Huis van Chnftenrijk j en de

GoUaterale Familie, door het Huwelijk , metde Erfgename van Bo-

hemen enHongaryen , was nu het grootfte van het Keizerrijk. En
waarlijk , indien kinderen by dit Houwclijk gewonnen waren geweeft,

xou men het alder buiten ordinarizc 'gevolg aan het zelve gezien heb-

ben.

Maar daar was geen grootcfchijn baarheid van het zelve te verwach-

ten; want gelijk de Koningin nu zeer in jaren was gekomen, alzoo

was zy, boven dat, in een flechte ftaat van gezondheid, hebbende

een lange gedurigheid vanoogenoegte, vermindert, niet alleen de

gezondheid vanhaar lichaam, maar ook dev/elgeftcltheid van haar

geert: ook veranderde dit niet door haar trouwen, als tenargften.

Des Koninks wonderlijke ftemmigheid en ftilfwiigentheid wan
siets op de Engelfchen ; maar zijn milddadigheid en goedertierent-

heid was zeer aangenaam. Hy had een zeer grootcn fchat mede ge-

bracht, zevenentwintig kiften met ongemunt zilver , ieder van een

elle en eenige duimen in de lengte; dewelke op twintig Karren ge-

voert wierden , en in denTouwr gebracht. Achter dewelke kwamen
negen en tnegentig Paarden en twee Karren, geladen met gemunt

z^ngrootc gpud cn züvcr. Deze groote fchat, wasmiilchien dezomme, daar
fchattenme- hier voor van gefprooken is , dewelke onder de Engelfchen ftond
« 8<= "c

f'yer^eeijfg^ygi.(]g,i j wanthetisnietongelooflijk, dat , hoewel hy zijn

Gezanten en Gardiner bemachtigde, groote zommen gelds,aande
zoodanige, als zijn Houwclijk bevorderden , te beloven , maar dat

hyvan zoo veel gelds niet wilde fcheiden, voor dat alles in zeekeren

ftandwas, endcrhalvenbefteldc hy, dat hem deze fchat volgde. Ik

makedaar hier wel gewag af, echter kwam dezelve niet voor Odo-
ber
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ber en January daar aan volgende in Engeland. Hy ^QêiQ zijn Intre' lyf^'.

de binnen Londen met 2eer groote praal.

Op zijncerfte vaftftcllinge in Engeland, verkreeg hy vandeKo-
ninginne , dat verfchcidene gevangens in vryheid geftclt wierden , doJ""Jjf

onder dewelke de voornaamfte waren, de EerftbifTchop van Jork en bc*ezen.

tien Ridders, met veele andere perzoonen van ftaat. Deze vertrou-

we ik, zijn vaft gezet geworden , ter oorzaak van de opftand van

Wiat, ofdezaakvande Jonkvrouw Johanna; want ikgeloveniet,

dat iemand, die over het ftuk vanden Godsdienft gevangen was, ont-

-flagen is geworden. En wat dezen Eerllbiflchop aangaat, hy vor-

derde mede tot de Reformatie; maarik vindeniets, dateeniggroót

Charader van hem geeft. Ik hebbe van hem nooit eenig gelchrift

gezien, noch ook dat ergens eenig eerzaam gewag van hem gemaakt

word j zoo dat het (chijnt dat hy een zacht en een flap man moet zijn

•gewecft , en behalven deze kleine ftukken van zijn gevoelen omtrent

cenige poinden vandeMiiTe (dewelke inde verzameling zijn) weet

ik van geen overblijfzels van zijn penne.

Het ïchijnt dat hy zich, in dien tijd, omtrent zaken vanden Gods-

dienft infchiktej want zonder dat , is het gelooflijk, dat Philippus

over hem bewogen , of de Koningen voor hem verbeden zou zijn ge-

worden. ~ ,"

©evoorfpraak, dewelke Philippus verftrekte voor de Jonkvrouw Hy behoed

Elizabeth , en de Gravc van Dcvonshire , wan het harte van het vrVuw^Èu-i

volk, meerder als iets anders dat hy gedaan heeft. Gardiner was zabct.

Zeertegens hem ingenomen , en trachte te onderdrukken , de ver-

klaringe dewelke \<^iat van hun onnozelheid ( als al dat hykonde)
gedaan hadde -, maar dezelve was zoo opentlijk op het fchavotge-

fchied, dat het ni^t mooglijk was, dezelve te fupprimeren : te voo-

rcn in zijn examin;\tie had Wiat hembefchuldigt, hoopcnile, door

zulk een vuile daad zijn behoudenifle te vinden j maar op zijn fterven

heeft hy alles geioochenc.

Dit had Gardiners befluit gebrooken, dewelke datht, dat alles

wat zy deden,' omtrent dcjiGodtsdienft, was maar halfgedaan, ten

ware de Jonkvrouw Elizabeth uit den weg geholpen was: want hy

wift, dat, hoewel zy in veele dingen toegaf, echter haar opvocdin-

ge altoos geheel onder de Gereformeerde was geweeft^ en het geen
vafter by hem lag, die een ieder by zijn belang oordeelde; hy ree-

kende ook dat haar intercft en belang , haar ook moeft doen verklaren

tegens bet Pausdom (nademaal zy anders eenBaftaartwas) indien

zy haar Zuftcr kwam te oyerleycn. N?"^ 3 ^^^^
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1554. Hier was Philippus tegen , cerftelijk uit een Edelmoedige drifti

om zich zelten aangenaam te maken , door zulk een goed werk van

de Koningin te bevorderen. Maar daar na , wanneer hy de hoop van

kinderen by haar te krijgen, nu begofl te verliezen, bewaarde hy
haar, uit belang van Staat; want indien Elizabcthaan een kantgc-

laolpcn wasgeweeft, zou de Koningin van Schotland , dewelke met
den Daulphin ftond te trouwen , tot de Kroon van Engeland moeten
koraien, het welke een te grootcn aanwas voor deFranfche Kroon
zou gemaakt hebben; en daarenboven, gelijk naderhand gebleeken

i«> DJ was niet buitenhoop, om haar te bewegen, met hem zelf te

trouwen , indien haar Zufter zonder kinderen kwam te ftervcn.

Aangaande den Grave van Devonshirc , hy kreeg zijn vryhcidiich-

telijker, hoewelniet, als naar verloop van cenige maanden.

Deze GraaHnvryheidgeZ'et zijnde, en bevindende dat hy altoos

ondereen gedurig misvertrouwen had te Jeggcn, en dat hy licht, op
dc^minfte onorder, weder inden Touwr zou mogen geraken, tot

het welke zijn ongelukkig noodlot hem fcheente veroordeelen, bc-

floot het Rijk te verlaten ; maar fticrf binnen een jaar daarna, gelijk

zommigc meenen , van vergift.

Al deze dingen heb ik tezamen gevoegt, hoewelze op een tijd niet

ttxinig bydc voorgevallen zijn , om een volkomen bericht te geven , van al de

feemiiu'"^"
v/crken van genade, dewelke Philippus in Engeland gedaan heeft.

Maar wat de reft van zijn handel aangaat, dezelve is in geenendeelcn

het volk aangenaam geweeit ; wj^nt hy trok de natie in al zijn belan-

gen, zoo dat voortaan, gedurende deze Regeeringe, Engeland geen
gedeelte meer in de beradingen van Europa hadde , maar blindelings

door hem geleid wierd , het welke weinig geluks haar toebracht ,

voornamentlijk door het fchandelijk verlies vanCales. Daarenboven
zijn aarden manieren fcheencn zeer belacchelijk., en extravagantlijk

gemaakt, voordeEngelfchen, dewelke van nature den middelweg

beminnen , tuflchen de uitfporige dartelheid en lofligheid van de

Frankhen, en de gemaakte bezethcid van de Spangiaarts, neigende

echter meer na de leventheid vandeeenc, als na de hovaardige trot-

zigheid van de andere. En inderdaad, zijn manier van doen was
zoodanig hier , dat het naarbootzen ran hem en zijn Spangiaards, daar

na een vandegrootfte vermakelijkheden van Koningin Elizabets Hof
is gewecft. i3e Zaal van het Hof was mceft altoos geflooten , ge-

durende zijn tijd , en niemand konde daar toegang krijgen , ten ware

zulks ecrft verzocht was, en dat metzoo veel Formaliteiten , als de

AlH-
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Ambafladcurs gewoon zijn te gebruiken , wanneerzy Audiëntie ver- ^Si4'

zoeken, zoo dat de mcefte Adel het Hof verlieten, blijvende maar

ccnigc weinige, benefténs deBeamtpe van de hiiishoudinge.

Gardiner had nu de beftiering geheel in zijn handen- , enhy, om
zich te aangenamer by den nieuwen Konink te maken, predikte op ^untütHa
den 30. September , in St. Paulus Kerk, alwaar, na dathy dapper een zer.

op de Predikers van Konink Eduards tijden gefcholden had , het wel-
"^°^""

ke hetgemcene onderwerpzel van al hun Zermoenen was, voer hy

dapper iii lof van den Konink uit, zeggende hem te z,ijn zoo wijs

,

nuchteren, goed engematigt, als ooit eenig Prins in Engeland was

gcweeft ; en indien hy zoodanig niet bevonden wierd , was hy te

vrëden , dat al zijn toehoorders hem voor een onbefchaamden loo-

genaar hielden. In deze geftalte bleef het Hof, tot aan het naafle

Parlement.

Maar groot misnoegen vertoonde zich nu over al. De flrengc

rechtsplegingen na delaatflcopftand, hetHouwelijk met Spangie,

enhetfchierlijkorokeeren vanden Godsdienft, liepen alle tezamen,

om de Natie van debefticringe te vervreemden. Dit zag men ner-

gens klaarder als in Norfolk, alwaar het volk, inaanmerkinge van

haar goede dicniften, wclmecndcn een woord in 't vat te hebben.

Daar wierden eenige kwaadaardige geruchten geftrooit, dat de

Koningin fwanger was, eer de Konink o ver was gekomen. Hierover

was men aan het Hot zoo misnoegt, dat de Koningin een brief fchreef

aan dcRechters aldaar fdie in de verzameling ftaat) om na deze valkhc Co/. N0.1 4.

geruchtenen uitftrooycn onderzoek te doen. DeGravevanSuilex
hierop, examineerde een grootemenichte, raaarkon niets vinden.

Dit kwam voort uitdegedienftigebeleefthcid van Hopton,ide nieu-

we Bifl'chop van Norwich, dewelke dacht, zijn yver voor de Konin-

gin uit te drukken,' wiens Capellaan hy lange was gcweeft, met alle

praatjes die hem voorkwamen , na den Raad te zenden , niet aanmer-

kende hoe verre het ware, onder de waardigheid vandeRegeeringe,

op alle lofle praat acht te (laan.

Dezen Zomer deden de Biflchoppen hun Vizitatien , om te be- Bonners

zorgen , dat alles volgens het bevel der Koninginne uitgevoert wierd.
^*"'"'*-

Bonuer dcde ook de fijne neffens de andere. Hy had zijn Capellancn

belaft, om een boek van Homilien , of Schriftuurlijke uitleggingen,

met een verklaringe van de Chriftelijke Godtsdienft, temaken. In

de voorreden daar van zegt hy,. dathy, enzijnCapellanen hcc zelve

te zamen gebracht hadden j maar het is wel waarfchijnlijk, dat hy

alleen'^
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i;54' alleenlijk den naam daar van hadde, en dat zijn CapelUnen het Zelve

gemaakt hadden , immers het grootfte en befte gedeelte daar van ,

was door hun handen gegaan. \Vanthet was genomen, uit de /»•

ftttutie'vaneen Chrifien mcnfch , door Konink Hendrik voortgezet,

verfchillende alleenlijk in deze Poinden , in het welke het ver-

fcheelt, van het geene zy nu bezich waren, op te ftellen , zo dat

belangende de Pauzelijke Macht, nadcmaal de zelve noch niet vaft

gcfteltwas , hy niets voor noch tegen fpreekt.

^l.No.if, De Artiikelen op de welke hy zijn Vizitatie maakte, zal in devcr-

zamcling werden gevonden i en uit deze, moogen wy van alle an-

dere Vizitaticn over Engeland oordeelen. In zijn voorreden ver-

klaart hy , dat hy zijne Artijkelen niet heeft gemaakt, uit ecnigen

heimclijken wrok, of ongenoegen tcgcns iemand , maar alleenlijk

tot de ontlaftingevan zijn gewifle, jegens God en de "Wereld. De
Artijkels waren: „ofdeGeeftelijkheid zich zelven zodanig droeg,

j, in Leven, Iceringe en handelingen, dat, in het oordeel van een

jjonzydig Perzoon, zyfchecncn te zoeken de eere van God en de

„ Kerk , van den Konink en de Koninginne ? Ofzy waren getrouwt

,

„ofvoorgetrouwt gehouden gcwecft. En ofze van hun Vrouwen
,,afgelcheiden waren , endaar ook meer by kwamen } Dan ofze haar

55 Houwelijk beweerden? Of zy in hun plaatzen bleven j herbcrg-

5, zaamheld oefenden , een Paftoor in hun afzijn beflelden ? Ofze
„ook Godtsdienftelijk den dienft verrichteden , en ProcefHcn ge"

„bruikten ? Ofze ook in kroegen. Herbergen, en Spcelbancn,

j,ofiufpeö:e en beruchte huizen verkeerden? Ofze ook met lieden,

„ die in vermoeden van Ketterye waren , verkeerden ? Ofer ook
„eenigPriefter in de Parochie ware, die zich van zijn Kerk abzen-

„ teerde .> Ofze ook ccnige heimelyke byeenkomften hielden ? Of
„ook iemand van die Geeftelijken gebrekkig waar, godslafterlijk om-
„ trent God ofzijn Heiligen , of fchuldigaan Simonie ware? Ofze het

„ volk al tot vrede en gehoorzaamheid aanmaanden ? Ofze ook iemand,

„die van ketterye verdacht ware, tot het Sacrament toelieten, of ook
-„zulke, die van een kwaad leven , een verdrukker en kwaaddoendcr

„was? Ofze ook iemand toelieten te prediken, dewelke geen licencie

,,of toelatinge hadde? Of ook afhielden , die gelicentieerd waren?

.,;Of ze ook den Dienft in het Engels deden? Of ze de Sacramenten

„recht gebruikten? Ofze de Zieken bezochten, en dezelve de Sacra-

5, menten mededeelden ? Of zy ook iemand trouwden , zonder dry

^, Zondags -proclamaticn ? Ofze'de Fetften en Heilige dagen ook viar-

dwii
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3, den.^ Ofzeookin hun Priefterlijke klederen en /cheeringe gingen? ïff4.

3j Ofdeze, dewelke als fcheurig geordonncert waren, ookdienftde-

„den, zonder door de ordinaire toegelaten te zijn? Ofze renten voor

„veele Jaren van hun Beneficie maakten? Ofze ook Koopmanfchap

}} of woeker hanteerden ? Ofzeook Degens ofPooken droe,s;cn op onbc-

„ tamelijke tyden ofplaatzen ? Ofze ook ieder vierdendeel Taars aan het

„volk, in de moeders taal witlegginge deden j vanhetApoirolifcheGc-

j;loof, detien Gebodenr, en de twee Geboden vanChriftas, wegens
„deliefde van God en zijn naaften, de zeven werken der Barmhartig-

„heid, dezeven Dood-zonden, de zeven Hooh-deugden, en de ze-

,, ven Sacramenten? Dit waren de voornaamfteHooft-ftukken, op de

„ welke hy de bezoekinge dedc.

Een zaak isaanmcrkcns waardig, dat het blijkt, beide by deze en

des Koningins in junilien en bevcelen ; dat zy niet trachten te reordene-

renotbevcfligen diegeene, dewelke in KoninkEduards tijd , volgens

het nieuwe Boek geordineert waren, maar datze alleenlijk die reconci-

lieerdcn , met byvoeginge van die dingen , dewelke ontbraken , ge*

lijkalsdcSalvinge, en het geven van de Priefterlijke klederen, en ande-

re plechtigheden van het Roomfche Pontificaal. In het ftuk van reor-

denering of Hervorming, om het gemeeae woord te gebruiken, van

zoodanige als in KetteryofScheuringe waren ingewijd, had de Room'
fcheKerk, niet altoos een zeekere regel gebruikt j want hoewel zy de

Griekfche Kerk erkennen Ichuldig te zijn , ofaan Kettery , of aan fcheu-

j"inge , zoo ontfiingen zy echter hun Priefters , zonder een nieuwe or-

dinatieof Inwyinge. Echter na de tijd van het gefchil , tuflchen den

PausNicolaus en Photius, en noch meer, na de Roomichc verbitte-

ringen tuflchen Zergius cnFormozus, waardoor de doode lichamen

dei vooriger Pauzen opgegraven , en door de ftraten , door hun opvol-

gers gefleept wierden, hebben zy de Ordinaticn en Inwyingea ver-

nietigt, als achtende dezelve ongeregelder wijze gcfchied te zijn.

Daarna wederom , na die groote Icheuring tuflchen de Pauzen van

Rome en van Avignon , hebben zy de orders, dewelke gegeven waren

,

nocl\ vernietigt noch vernieuwt i maar nu in Engeland, hoewel zy te

dezer tijd maar alleen^ het geen daar aan ontbrak, vervulden ; even-

wel daarna, wanneer zy begoftcn , die geene die in ordere waren, te

verbranden, gingenzenadeoude wijstewerk; zeggende, dat orders

infcheuringe gegeven, krachteloos waren. Alzoo achten zy, noch

Hooper noch Ridlei Biflchoppcn te zijn, en hebben hen alleenlijk van

hun Prieftcrfchap gedegriidccri , hoewel dczelrc volgens hun eigene

JI.Deelo Ooo Tor»
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''5 5'4» Formulier waren geortlineert en ingewyct gewecft" , behalven datle «ben-

eed aan den Paus fiiet hadden gedaan. Maar aangaande deze, dewelke

volgens het nieu we Dienft- Boek geordineert en ingewy et waren : deze

hebben zy gants niet gedegradeert, als vaft (lellende, datzygeenor-
dcre met al hadden.

Bonner in zijn Vizitatie, wende groote zorge aan , datalle zaken,

overal naarde oude wijze gcfchieden, welke ook devoornaamfte be-

trachtinge was, komende de andere dingen maar by Pro i^*r»7<^, om
hctwelltaans wil. Wanneer hy tot Hadham kwam, verralle hyden
Doébor of Leeraar aldaar , dewelke hem zoo vroeg niet verwacht hadde,

op twee uren na; zoo dat'er geen Klokke-geluigefchiede, hetgeen in

hem geen kleine onordere veroorzaakte ; dewelke vermeerdert wierd

,

wanneer hy in de Kerk kwam, en aldaar het Sacrament noch niet opge-

hangen , noch andere toeftel gemaakt vand ; waar op hy begoft te ky-

ven , zeer onbetamelijk te vloeken en te Ichelden , noemende den Prie-

fter een Ketter en een Guit , en meer andere goeilijke namen meer. De
Priefter zcide, dat al die dingen fpoediglijk zouden beftelt worden

;

en wel wetende dat een goede maaltijd, het befte middel was, omBif-
Ichop Bonners gramfchap teftilien , verzocht hy hem by hem te komen
en het middagmaal te houden; maar Bonner nam het zdo kwalijk, dat

Hadham , dewelke een van zijn eigene Kerken was , een kwaad exem-
pel , voor de omleggende plaatzen wierd^ want Bonner verloos zijn

gedult, en floeg na Doólor Brikkei (zoo wasdenaamvandePaftoor)
maar mifte den flag, zoo dalzeSir Thomas Joflelin, geweldig genoeg

voor het oor kreeg. Feknam, toen Diaken vanSt. Paulus, in Do6ter

May zijn plaats , had moeite genoeg, om Joffelin te bevredigen , en

zeidehem, dat de lange gevangenis van den Biflchop, indeMarfhal-

zea , hem zoo wat berooit van hooft gemaakt had, zoo dat hy in zijn he-

vigheid zom wijlen niet wift wat hy deedc ; maar wanneer hy weder tot

ïoima!
^^°

^^^^ zelven zou gekomen zijn, zou hem hetzelve leet genoeg wezen,

joflelin antwoordc daar op , hem docht dat hy uit het Marfhalzca geno-

men was, om naar Bedlam, het Dolhuis, gebracht te worden. Maar
Bonner ging voort in zijn woeden; en hoewel hyhad voorgenomen
daareenige dagen te blijven, enorderc tot het maken vanprorizieger

ftelt hadde; zoo wou hy echter nu met kracht voort, hoewel het al de

reft van zijn vizitatieninonorder bracht, komende alzoo op zommige
plaatzen eerder , als hy zelve geracent hadde.

De Beeldhouwers begoften nu een beneeringden tijd te krijgen , voor

aldcrhande Beeldewerk dat men voor alle plaatzen moll oprechten.

Bon-
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Btsniier hadgemerkt, dat in de meefte Kerken, de Muren met eenige ^SS^^
Schriftuur plaatzen befchreven waren, en zelfs waren op zommige
plaafzien paffagien gefchreven , dewelke , ofhet Houwelijk van de Gee-
'ftelijken begunftigden , of tegéns de Lichamelijke tegenwoordigheid

en de Sacrificie ofOfferhande van de Miffe, en andere Ceremoniën van
deKerk, tegenfpraken. Hierover dedehy, opzijn wederkomftjBif-

fchoppelijke Brieven, op den 24,. O£l:ober, rontzora af zenden^ om
<Jeze letter fchilderinge uit te doen.

Hierop wierd van veelegezegr, dat de Schriftuur moftuitgewifcht

werden, om plaats voor de Beelden temaken, nademaal zy malkander

200 ftrydig waren , en zoo kwalijk verdragen konden , datze niet by
een konden duren.

Veellpotteryen wierden aangerecht, tot befpottinge van de oude
wijzen en het Bceldewerk ; menigte van Gedichten wierden gedrukt en
uitgegeven , en andere Ipottelijke verbeeldingen , van den Latijnlchen

dienft, en het Heidendom van hun aanbiddingen. Maar niet veroor-

zaakte meer gelach, als hetgeenc, op voorgaande Paaflchen, in St.

Paulus Kerk voorviel j zijnde het de wijze, om het Sacrament in het

Grafte leggen, op den avond dienft van goeden Vrydag, en hetzelve,

met het aanbreeken van Paafch dag weder daar uit te nemen ; ten tydea

ran het uitnemen van het zelve , was het Choor gewoon te zingen deze

woorden: SurrexitnoneJlhiCjHyishierniet,hyisopgeftaan: want in *

der daad iemand had het weg geftolcnj en de Priefter daar na ziende, vand

het nietj het welke geen kleine onorder onder hen verwekte,maar een an-

der Hoftie wierd terftond in de plaats gebracht. Hier op volgde terftond

een ftraat-licdeken,dat hun God geftolen was, maar datze een nieuwe in

de plaatsgemaakt hadden. Maar deze Raillery was zoo gezouten, dat-

2e de Geeftelijkheid niet weinig tergde. Zy boden groote vergeldin-

gen aan, om dien Dief, die het Hoftie geftolen had, uit te vinden,

maar die bleef wel verborgen. Maar zy beflooten wel haaft , de-

Ze belachelijke poetzen der Ketteren in een droevig treuren te ver-

anderen.

Aldus ftonden d§ zaken aldaar op den 11. November, wanneer het Eennieuw

darde Parlement beicheidcn was. In hetgelchrift van Sommatie was ^"'^"i^öc.

de tytul , van Opper-Hooft van ^e Kerkt uitgelaten , hoewel de zelve

'by wetten , aan den Koninklijken tytul gehegt was : en derhalven wierd

ditby de Regeringe van de KoninginneElizabeth voortgebracht, als

•een bewijsreden , om goed te maken, dat dit geen wettig Parlement

was g-cwceft , en om het zelve te vernietigen , om dat het door geen

Ooo a wettig
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ÏSA' wettig gefcnrift , beroepen was. De Kardinaal Polus wierd o^k nu

.

tnegelaten in Engeland te komen. De Keizer had hem dezen Zomer
in de Nederlanden gebracht, alwaar om die rauwigheid , van hem den

voortgang te beletten , te verzoeten , hy hem verzocht om een vrede,

tuffchen hemen Vrankrijk te bemiddelen j maar dat hadde geen goe-

den uitilag. Het bleek wel haaftelijk, dat alles zoo wel, door de loos-

heid van Gardiner beleid was, en dathetSpaanfche goud kracht had,
dat het een lichte zaak zou zijn, alles van dit Parlement te verkrijgen,

. dat men dromen konde.

De Lord Pagct tnê^z Lord Haflinglis wierden van den Konink en
Koningin gezonden, om den Kardinaal over in Engeland te brengen.

Op het openen van het Parlement , was het een ongewoone zaak te
"

zien, beide Koning en Koningin in Staat te zien rijden, en met twee
Swaarden van Staat, en twee kappen van Maintenancie voor hen ge-

dragen. De Swaarden wierden gedragen , het eene door den Gravc
van Pembroke , en het andere door dea Grave van Weftmoreland , en -

de Kappen by de Graven van Arundel en Schrewsbury.

De ccrfteBil, inhetHoogerhuisingelevert, was het herroepen van
dj Rechtszaak tegensden Kardinaal Polus, dezelve kwam in op den 1 7.

en wierd naar het Lagerhuis zonden , op den 19.. dewelke zy dry-
B.echtz»ken maal opeen dag lazen en weder opgezonden. D ezeBill zijndeom ge-

getiokkcu!" paffccrt te moeten werden , eer hy in Engeland konde komen , wierd
in bet Huis der Gemeente voorgeftelt, otdieBilzoukonnengepafleert

werden, zondereen zefïie te maken, dewelke een prorogatie veroor-

zaken zou» Menbeflootvanja, en zoo kwamen op den 2x.de Konink
en deKoninginne, en pafleerden dezelve.

Hier in wierd voorgeftelt, dat de eenige reden van de Rechtszaak
tegens hem, wa&, dat hy niet had willen vcrJftaan tot de onwettige
fcheidinge en echtbreuke , tufiTchen Konink Hendrik , en zijn zeer

gocderticrene , deugdzame en wettige Huisvrouw , de Koninginne
Katharina : dcrhalvcn zy aanmerkende de oprechte en rechtzinnige

Gonfcicntie ran den Kardinaal in dat ftuk , en zijn andere treffelijke

deugden eil hoedanigheden , herriepen dezelve aólc.

«ten komt. Op den 24.. kwam hy tot Londen , maar zonder de pompery van In-

trede van een Paurelijk Legaat,om dat het gezag van den Paus noch niet

wettiglijk opgeftelt was. Hoedanig de Inftruólien vanden Kardinaal
waren , weet ik niet, ook is niet ten vollen verftaan by de geleerde, wat
de macht van een Legaat a Latere in dien tijd was. Maar ik heb in

^esKoninks Papier Kamer j de Origineele Bullevanden Kardinaal Be-

ton§
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tons Lcgativc macht in Schotland gevonden, het welke wel fchijnt door iyi4«'

eenige van des Koninks Scheepen op Zee genomen , of naar Londen
door deze, dewelke hem omgebracht hebben , gezonden te zijn gc-

weeft , na datze zich meefters van zijn Kafteel en goederen gemaakt C0U.N9.1j

hadden. Enik hebbende gcwaggemaakt van dezeBuIle,, tegen deze

geleerde Mannen, volgens welkers directie , ik myzelveninditwerk

gegouverneert hebbe : hcbbcik, volgens hun goedvinden, dezelve^

inde verzamelingc gebracht , hoewelze groot is, nademaal zonder

twijflfel, de Bulle van den Kardinaal Pool vanden zelven inhoud zal

zijn. Indezelve zaldc Lezer duidelijk konnen zien, wat gezag byde
Legaten is, zelfs tot vernietigen en difpenzeeren, toe, van by na al de

Regulen en Canons van de Ketk; alleenlijk eenige byzondere dingen

(dewelke zichtbaarlijker fchandaleus zouden zijn ) worden voor den
Apoftolifchen Stoel zelve bewaart 5 wiens byzonder voorrecht het al-

toos geweed te zijn , geacht is , te difpenfeeren met de befte dingen, en

de vuilfte toe te (laan , ind ienmen naar proportie daar voor betaalt i en

dit gezag was te geheiligt, om, zelfs aan een Legaat vertrouwt te wer-

den, zijnde zulks het voorrecht vanden Paus zelve; de aideruitftee-

kentftc overtreders van alle Regulen eninftellingente zijn.

De Kardinaal dede openinge van zijn voornemens en raacht, alder-

eerft aanden Konink en de Koningimie, en dan op den 27. wierd een

bezending aan het Parlement gedaan, om te konïen, en hem zijn Le-

eaatfchap te hooren voorftellen ; het welke zy doende , heeft hy een^"^»^*^^"-
P ril J L J-J kmcnt aan-

-

Jang gelprek aan hen gedaan , hen noodigende tot een verzoenmge met rpreekr.

den Apoftolilchen St<3el, van dewelke hy gezonden was , door den al-

gemcencn Harder van bet Chriftendom, om hen, die lange buiten de

bepalinge van de Kerk gedwaalt hadden, weder terechte te brengen.

Dit maakteecnige ontfteltenis in de Koningin^ het welke zy voorzee-

kerlijk meende een kind tezijn , dat haar in het lichaam begofl: te leven.

Het welke de vreugd vermeerderde , ontziende zich eenige niet te zeg- De Konin-

gen, dat gelijk Johannes denDoopcr opfprong in zijns Moeders lig-g'''
"^h^°t€

cliaam , opdegroeteniffe van deMaget, zoo ook alhier een gelukkig zijn.

vocwteeken ontftond , op deze groetinge van Chriftus Stedehouder. By
deze gelegentheid , haar Vrouwen, dewelke haar zeekerlijk in het ge-

voelen van fwangerheid zagen , vleiden haar daar omtrent, Zoodanig,

dat zy daar niet meer aan twijfelde.

Dit wierd den Raad bekent gemaakt, die noch dien zelven avond

aanBonnerfchreel , laftende hem, daar over het te Deutn Laudamuf

ia St.Paulus Kerk, en andere Keiken, te doen zingen > en dat men
Ooo 3 ^oi'
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1554. Colleéten geduriglijk zouden gedaan en gebeden werden, om ditt^

gelukkige volkomentheid te brengen. Dien gantfchen nacht, enden
volgenden dag was 'er groote vreugde in het Hot en in de Stad.

Op den 29. bracht den Spreeker , voor rapport aan het Huis der

Gemeente, het kort begrijp van des.Kardinaals aanfpraak. Ook kwam
'er een bezending van het Opperhuis, omtrent een Conferentie van

ccnige van henlieden , metdenCancelier , vier Graven, vier Biffchop-

pen, en vier Lords, om een verzoek te bereiden , omtrent hun ver-

zoeningemet den Roomfchen Stoel. Dit wierd toegeftaan , en het

verzoek zijnde goedgevonden by deCommiffie , wierd gerapporteert,

en geapprobeert by beide de Huizen. "Het beheUde een Addres aan

den Konink enKoninginne: („) alsdat, voor zooveel zy , aan een

,, grouwelijke afval en- fcheuringevap den Apoftolifchen Stoel, Ichul-

dig waren, zy nu oprecht leedwezen daar van hadden., en tot tec-

ken van het zelve nu gereed waren, teherroepen, aldewcttcn, de

welke tot nadeel van dezelve Stoel gemaakt waren. Dcrhalven , na-

'*,demaaldeKoninknoch de Koninginneeenigzints, door hun fcheu-

*' ringe befmct waren, baden zy«dezelve, hun tullchen envoorfpra-

>» ken , by den Gezant te willen zijn , ten einde hen dezelve wilde ab-

.,» zolveren , en weder in den fchoot vtm de Kerk aannemen.

^, Zijnde dit by beide de Huizen ophunknicn den Konink enKo-

j, ninginne aangeboden , maakten die hun voorfpraak by den Cardi-

naai, die daar over zich in een lange reden verklaarde.

Aanfpmk Hy bedankte het Parlement, voor het intrekken vandea<5le, te-

ïïdiMal.
'' genshem, en hem te maken een lit van de natie, van dewelke hy
'* door dezelve aóte afgefneden was j in vergeldinge van het welke, was
'' hy nu, om hem weder met het lichaam van de Kerk te verecnigen.

»3 Hy zeide hen , dat de A poftolifchen Stoel Britannie groote liefde toc-

„ droeg . als zijnde de eerfte Natie, dewelke opentlijk het Chriftelijk

,
, Geloof had aangenomen. De Zaxen waren ook daar na bekeert , door

middel van dien Stoel , en zommige van hunne Koningen haddea

daar zulke devotie voor gehad , dat Ofta en andere waren gereift om
^' dezen Stoel der Apoftelente bezoeken. DatAdriaaodelV. ccnEn-
'' gelfche Paus, Yrland aan de Kroon van Engeland had gegeven , en
'* dat veele onderlinge teekenen van genegentheid , tuflchen die gemee-
»> nen Vader der Chriflenheid, en onze Koningen, hunalderbeminftc

«jZoonen, v/aren gepadeert , maargeen uitfteckender alshet-befteden

j, op den laatflen Konink den Tytul van Befchermer des Geloofs. Hy
ji zeidc hen, dat in de vcreeniginge met dien Stoel , de gelukzaligheid eri

fterkre
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3, fterkte van alle Kerken beftond , dat zedert zich de Grieken van hen ï J-S^f*

3, afgezondert hadden , zy van God waren verlaten geweeftyen onder het

3, Jok der Mahometanen waren geraakt. Dat zulks genoegzaam bleek

5, door de ellenden, mits de verdeeltheid van D uifland, maar alderbefl: uit

„ de verwarringen, die zy zelve hadden uitgeftaan , zedert dat zy dat ver-

„ band van volkomentheid gebrooken hadden. Dat zulks door ftaatzugc

en loosheid van zommige , by gekomen was , dewelke om hun byzonder

belangjhct zelve hebben aangevangen, na de welke zich de andere,onder-

daniglijk gevoegt hebben , en dat de A poftolifche Stoel, tcgens de zelve,

met hulpen byftand van andere Ghriften Prtncen mocht hebben anders

geprocedeert ; maar dat die zich echter hadde wederhouden , wachtende

op dien dag, en de hand des Hemels. Hy fpattewijdloopiginderoem

en lof van de Koningin uit, en zeidedat haar God oogenfchijnlijk be-

waard hadde, om deze groote zeegen de Kerk toe te voegen. Eindc-

fijk leide hy hen tot boete op , de wetten , die zy gemaakthadden , te we-

derroepen; en alzoo in den name van den Paus, ftondhy hen een vol-

Romene abzolutie toe, dewelke zy op hun knienontfingen, en te ge-

lijk ontfloeg hy het gantfcheRijk van alle Cenzuren.

Het overige van den dag wierd met groote Feeftery en Triumph Abzolutic,

doorgebracht, en al datgefchied was, wierd op den naaften Zondag

in St. Paulus Kerk verkondigt. Daar wierd een Commiffie beftelt door

beide de Huizen, om hetStatuit van wederrocpinge te bereiden, het

welke niet voor den 2 f. December was ten einde gebracht, endan, de

Biflchop van Londen daar alleenig tegens protefterende, ter oorzaak

van een provizo ot exceptie, ingeftelt, voor de Landen, dewelke de

Lord Wentworth uit zijn Bisdom bezat, wierd het toegeftaan , en het

Lager Huis toegezonden. Dirmaaktemeerfpoed daaromtrent, want

zy zonden het op den 4. January weder op, met een verzoek, dat 20.

regulcn, daar in begrepen, dewelke het Bisdom van Londen raakten,

en den Lord Wentworth aanging , daar uit mochten weg genomen
werden , en twee nieuwe Exceptien daar in gevoegt. Een van deze be-

haagde de Heeren niet , die een andere inftelden. Tegens het welke.

deBurggrave Montacute en de Biffchoppen van Londen en Coveniry

waren. De twintig linien van de Lord Wentworths exceptie wierden

niet uitgenomen ; maar de Heer Cancellier, nameeu mes, en Inced

dezelve uit het Parlement, zeggende, nu doe ik te recht, het werk -

van een Cancellier, zijnde het woord onkunddijk by zommige afge-

trokken, van het woord Cancelleren , of afzonderen. Men vind niet

in het Dag-re^ifter, dat zulks door ordere van hec Huis. gefchied is>

snaar
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^iH maar men moet dat vertrouwen, anderzints, is niet gelooflijk , dathet

Parlement, tot zulk een onbepaalde macht , zou verftaan hebben , als

by denCanceliier gebruikt wicrd , als provizi<in na zijn wil en believen
te royeren ofuit te fnyden.

LmJcpIJJe »» ^" ^^^2 Acle word voorgeftelt , hun voorige fcheuringe van dea
van alle wet- „ Roomlchen Stoel , en nu hun verzoeninge , op het welke , alle A6ten

den R?o"m- >i gepafleert , zedert het zo. Jaar van Konink Hendrik de achtfte , tegens
khen Stoel, „deRoomfcheStocl, ieder in het byzonder opgetelt zijnde » wierden

„wederroepen. Daar word gezegt, dat om alle onluften, daar uit mo-,

„ gende komen te ontftaan , te weren ; zy verzochten , dat de volgcn-

9, de Artykelen, door tuflchen bemiddelinge vanden Kardinaal, van

5, den Paus mochten werden toegedaan,

„ I." Dat alleBildoramen, Cathcdralcn of Collcgien, nu opgeftelt,

„ voor altoos bevefligt mochten blijven.

M- 2. Dat Houwelijken gemaakt, binnen zulke trappen j als tegens

,,Gods wet nietftrydig zijn, maar alleenlijk tegens de wetten van de

5, Kerk , mochten blyven bevcftigt, en de kinderen daarvan , voor wet-

„ tig gehouden.

5, 3. Dat alle inftellingen in Geeftelijke ampten, mochten beveftigt

„ werden.

„ 4. Dat ook alzoo alle Judiciale proceflfen mochten blyven beveiligt.

„ En eindelijk dat al deinflellinge van de Landcryen , van eenig Bis-

„ dom, of eenige Kloofters , en andere Religieuze huizen , mochrea

„ blyven gelijk zy waren , zonder eenige moeyelijkheid door Kerkelijke

,, Cenzuren of wetten.

Verzoek van „ En om dit te beter doorgang te geven , wierd een verzoek fchrift

,

fj^ jjJJ'J^^ „ van de Convocatie van Kanterbury bevordert, voorftellendé , dat

trcnt. „ voor zoo vecl zy , zijnde de voorftanders en belchermers van de Kerk,

,; gehouden waren te betrachten , met al hun vermogen , om wederom
te verkrijgen, degoederen voor de Kerk, dewelke ten tyden van de
laalfte fcheuringe waren vervreemt j zoo evenwel deze dingen wel

.„aanmerkende, wel zagen, hoefwaar, eninderdaadonmooglijkhct

„zelve zoude vallen , en hoe zeer zulks dealgemeene vrede en ruft

j, van het Koninkrijk in gevaar zou ftelien. Zy derhalven prxfereren-

„de, het gcmeene goede, cndeZaligheid van de Zielen, voor hun by-

„zondet belang, zeer ootmoediglijk den Konink en Koninginne ba-

„ den , by ÓQn Legaat voor hen te intercéderen , dat , volgens de macht

,

jjlicm, door den Paus verleent, hy wilde vaftftellen en beveiligen, d
/, het^eenc , omtrent de Alienatie van Kerk en Abdyc Landeryen was
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yjgefchied, tot het welke zy, voor hun belang conzenteerden. Zy iSS^^

)) voegden daar noch een ootmoedig verzoek by : du deze dingen , de-

jj welke raken deKerkelijke Jurifdiólien en vryheid ,
' mochten werdsn

,j herftelc , opdatzy alzoo bekwaam gemaakt mochten werden , de Pa-

,, ftorale zorge , hen aan bevolen , te oeffenen.

5, Hierop ftond hen deKardinaal een volle beveftigingevandczedin-

5,'gentoe; eindigende het zelve met een fwarcbelaftinge, opdezejde-

„welke degoedèren der Kerke in hun handen hadden, datzy hetoor-

,,deel van God aanmerken, het welke BeKhazar overkwam, 'teroor-

j, zaak van zijn prophanatie van de Heilige vaten ; hoewel dezelve

„niet doorhem, maar door zijn Vader waren weggenomen. En hy
„mofl: hen ernftiglijk vermanen , dat zy ten minilen wilden bezor-

„gen, dat uitde tiendenop Paftoryenof Vicaryen, deze die de Ker-

, „ke bedienden, genoegzaam mochten onderhouden en gemoedigt
'•^, werden.

Dit wierdin het Parlement beveiligt, alwaar ook wierd verklaart^

df\t alle procefl'en , over deze Landen, alleenlijk voor het Hofvan de Ko-
ninginne, en niet in de Kerkelijke Gcrechts- Hoven , zouden werden

; afgedaan. En oHemand wilde onder den Dekmantel van eenig Ker-
kelijk gezag, de Onderdanen in hun bezittinge ontrulligen , zouden
die in een misdaad van Pri^munire (als van ongehoorzaamheid) ver-

vallen. Daar wierd ook verklaart, dat de tytul van Opperhoofr,

noit met recht aan de Kroon behoort heeft j echter zouden alle ge-

schriften , in de welke -dezelve gebruikt is geworden , hun krach-

ten behouden ; ook dat voortaan , alle fchriften kracht zouden heb-

ben, in de welke, ofzedertdekomfIvandsKoninginnetotdeKroon,

ot daar na, dien tytel zou zijn , ofhebben, zijn naargelaten.

Daar wierd ook verklaart , dat Bullen van Romen geexecureert moch-
ten werden, dat alle exemptien, dewelke aan eenige Religieuze huizen

hadden behoort j endoor toefland hen gegeven, gecontinucert wa-
ren , wierden ingetrokken , en dat deze plaatzen aan de Biflchoppelijkc

Jurifdi6lie onderworpen wierden gemaakt; uitgezondert alleenlijk de '

. voorrechten van beide de Hooe;e Schooien , de Kerken van Weftmun-
ftcr enWindzor, en de Towr van Londen. Maar om iemand aan te

moedigen , om wat hen goet dacht , aan de Kerken te belleden , wierden

•4eStatuiten van Mortmain, otDoodehand, voor twintig toekomen-

de Jaren ingetrokken, behoudens nochtans , dat niets in deze A6lezy
.' ftrydig met eenig recht van de Kroon, of de oude wetten van Enge-

land; maardatalieszalgebracht werden in den Haat in de welke zywa-
II. Deel. Ppp ren,
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rf 54. ren , in het lo Jaar van haar Vaders Regeringe , en datze zullen wer^

den gecontinueert in die ftaat en conditie.

Addiesvan Om deze A6\e te beter teverftaan, zalik hier by voegen deHoofc-

'ce^'eu k-
ft^kken , van het Addres , bet welke het Lager Huis van de Con voea--

heid. tie(ofGecfl:elijkevergadering)aanhet Opper Huis van de zelve,gemaakc?

ColNo 16 ^^^^^- want raeeft de Spranten van deze Aéie, hadden hun eerftc oor—

fpronk van hetzelve: Ikhebbehet zelve in de Verzameling gefl:clt,zoo>

als ik het zelve onder de papieren van den Eerft-Biflchop Parker gevon-

j, den hebbe. In het zelve verzochten zy de Lords van het Opper--

Huis der Convocatie, zorge te dragen, datmethun toeftemminge,

omtrent het inflellen in de Kerkelijke Landeryen ^ niet tot nadeel van
" eenigen gerechtigen tytul, dieze daartoe mochten hebben, mocht
'' gedaan werden i alsmede, zijnde gezegt inde toeftand van de Chan-
"trijs ofChoor- goederen, aandenKonink Eduard, dat'er Schoolen-

»> en Gafthuizen, in verlcheidene gedeelten van het Konmkrijkmo- '

j, ftenopgerecht werden; verzochten, zy dat op hetzelve behoorlijke

3, acht zou werden geflagen: van gelijken dat de Statuten van Mort-
main mochten werden ingetrokken i en voor zoo veel als de tienden ,^

altoos tot den Kerkdijken dienftgefchikt waren geweeft, verzoch--
' ten zy daaromme, dat alle Improprianen mochten vernietigt, en*
" de tienden aan de Kerk weder gegeven werden.
*' Zy ftelden ook 17. Arty kelen voor, vaneenige dingen, dewelke'
a> omtrent de Reformatie van de Kerk , behoorden aangemerkt te wer-

j> den. Namentlijk, dataldiegeene, dieeenigcKetterfcheleerehad-.

,,
gepredikt , zoude gedwongen werden , dezelve opentlijk te recante^

rf« en te wederroepen 5 dat Kranmers boek van het Sacrament, het

nieuwe Dienft-Boek, met alle andere Ketterfche Boeken, zouden
' werden verbrand j en aldiegeene die dezelve hadde, zouden gelaft

'* werden, dezelve in te brengen, of datze anderzin ts, als begunfti^

'^ gers vanKetterye zouden gehouden werden: dat men grootezorge

», zou dragen omtrent de Boeken , dewelke ofgedrukt ofverkocht wier-

,, den. DathetStatuit , gemaakt tegens de i^o/Z^r^j- , weder leven-

^
dig mocht gemaakt werden, en de Kerk herftelt, in haar voorige

recht: dat alle Statuiten voor Pluraliteit van Bedieningen, en Non
rexAdence , ofafwczentheid mochten werden ingetrokken , op dat al«-

' Zoogebeneficeerde perzonen op hun plaatzen mochten paffen. Dat
'' Simonialc verbindingen mochten werden geftraft: niet alleen in de
^ Geeftelijken die zulke proeven-kramery aangingen, maar ook in de

*, Patronen, en in deze, dewelke de zelve bemiddelden. Patdevry-
„heden
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3,heden der Kerken weder mochten werden herftelt, volgens da ifS^'

j, Maif7a Charta, en deGeeftelijkheid ontlaft van defwarc laften

,

„ van de ecrftelingen , tienden en fubzidicn. Dateer een klare uit-

^„leggingc mocht werden gemaakt, van al de Artykelen van hetPrse-

j', miinire, en dat niemand onder hetzelve zou werden gebracht,

„voor dat'er ccrfl: een verbod van de Koninginnc, in dat byzonder

„ was uitgegaan i en dat ongehoorzaamheid, omtrent dezelve, hen

„alleenlijk onder die fchuld zoude ftellen; dat alle exemptien zoude

„weg genomen werden, alle woekery verboden, en alle Gcefte-

.„ lijke gedwongen werden , om in hunne kleederen te gaan. Het

. „ laatfte was , dat al die Kerken berooft hadden , zonder cenige

„ordere daar toe te hebben, zou verbonden werden reftitutie te

.„doen.

DenaafteaiSle, dewelke ingebracht wierd, was voor het weder Ie- yyettchtc

vendig maken van de Statuitcn, die waren gemaakt by de Regermgc g«"^Kettcre

van Richard de tweede , Hendrik de vierde en Hendrik de vijfde ,
^^'^"^'^"''^"

negens de Ketters , van dewelke in het eerfle Boek van het eerftc Weel

.bericht is gedaan. Deze aöenam aanvang in het Huis der Gemeen-
te, het welke gelijk inhetvoorige Parlement aangemerkt is , zeetr'

rtot flrengigheid genegen waren. Zy wierd opden 12. vanDecem-
-:ber ingebracht, en op den 15. naar het Opperhuis gezonden, die

dezelve op den 1 8 , van die Maand gcpafleert hebben.

Die van de Gemeente hebben noch een andere Bill ingebracht, tot

het vernietigen vande verpachtinge, door getrouwde Priefters ge-

daan , voor nul zouden verklaart werden. Hier over wierd veel on-

der hen geredentwifl , en zijnde het eerfte ontwerpzcl verworpen,

wierd een ander opgeflelt , en het Hoogerhuis toegezonden , op den

lp. van December j maar deze bevindende dat zulks vtr»r een groot

gedeelte de Kerklanderyen zou raken , in hun recht , dat door ge-

trouwde Priefiers of Bifl'choppen was gemaakt , leiden die ter zijden.

Zoo vacrdig liep dit dienftbaar en bedorven Lagerhuis, dat de

Biflchoppcn zelve gedwongen wierden hun voorbarigen yver te (lui-

ten.

Zy alle begrecpen weihoe zeer de Koningin trachte, deKerkzoo
hoog te trekken, alszy konde, en datter niets was, het gecne haar

gunft zoo wel konde bewerken, als hoog in deze zake te gaan; en

hoewel hunheden bewegingen, te geweldig en verwerpelijk geoor-

deeld wierden , echter wierd hun genegentheid daar door ontdekt

,

200 dat zy wiften dat zy zouden geoordeelt worden , mannen die die-

pelijk in die belangen ingewikkelt waren. ï*PP ^ ^*
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ï 5"^4* Na deze wierd de Bill wegens verraad ingebracht ; deze wicrd me*

ïeaAae ^^ voor cenigc dagen in het Huis der Gemeente betwift; maar ein-

veikhrciide dclijk toegeftaan , yolgensdezeaóte, iemand dewelke loochende des

ïaal"'^
'^'

Koninks recht tot de tytul van de Kroon, nevens dat van de Konin-
ginne, of poogde den zelvcn daarvan te ontzetcen , tezamen met

hen die verscheidene andere mifdaden begingen , mocftcn al zijn goe"

deren verbeuren , en vooral zijn leven gevangen blijven, en Gce-

ftelijke zouden van hun bedieninge , door hun ordinairen berooft

werden. In dezen gevalle wierd de tweede maal zulks te doen, ver-

raad verklaart.

Maar indien iemand des Koninlc-s dood zou zoeken te bewerken,

en zulks dooreenige blijkende daad te kennen gaf , gedurende zijn

HouwelijkmetdeKoninginne, deeerftcoffenfie in deze,20U vcrra-

derye zijn. Daar wierd ook aangeftelt, dathetParlement, hebben-
de de Konink verzocht, dat indien de Koningin kwam te fierven, met
eenige kinderen naar te laten , hy de opvoedinge van de zelve op zich

wil^e nemen , tot dat zy voljarig waren , het welke hy toegeftaan

hadde; derhalven, indiende Koningin kwam te ftcrvcn, voordat
hare kinderen voljarig waren, zou debeftiering van het Rijk in des

Koninks hand zijn; indien hy een Zoon zy, totdathy achticnjcnzoo

het een Dochter is, tot dat zy vijftien jaren oud is: en gedurende al

dezen tijd, zijn dood rebeconfpireren, zou verraad zijn.' De ge- .

tuigen zouden voor de partyen gebracht werden, en niemand zou
voor eenige woorden tot onderzoek gebracht werden , als binnen den
tijd van zes maanden , nadatze gefprooken waren.

Hen andere Een andere A(Sle pafleerde, (ter oorzaak van eenig bericht van
teger.sop- ecnigcKetterfche Predikers , dewelke, gelijk gezegt wierd, in hun

w°ooiden. Conventiculen hadden gebeden , dat God het harte van de Koningin,

yande Afgodendienft tot het ware Geloofwilde trekken, of anders

hare dagen verkorten) dat al die geenedie alzoo baden, tot wegne-
minge van des Koninginnes leven, als verraders zouden geoordcelt

werden ; maar indienze leedwezen van zoodanige gebeden toonden

,

zouden zy niet wegens verraad veroordeelt werden, maar toteenige

lichamelijke flrafie verwezen werden, anders dan de dood, naarbe-

fchcidentheid van den Rechter. Dit wicrd in grooten haaft gepaf-

feert, wanthetwierdtotdry malen in het Hooger Huis gelezen , en

pafTeerde opdeni<ï. January , op welken dag het Parlement ^vierd

gediflolveert.

Daar was noch een andere A^^ gepafleert , tcgens deze , die loogcn-

ach-»
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achtige dingen van ecnigeGrooten, onder het volk verfpreiden, dat J5'54-

de zulke die zulks deden, in de gevangenis zouden gelcgt worden,

totdatze hun zegslieden tekenncn gaven, volgens voorige A6len,
~ daar van. Indien iemand zoodanige dingen van den Konink ofKo-
ningin kwam te verfpreyen , die zoude in de Pillory gezet werden > en

betalen loo Ponden, of zijn ooren afgefneden werden, en blyven

dry Maanden in de gevangenis, of betalen loo Marks, en blyven een

Maandgevangen , alhaddenzyalzegsluiden , indien zy zulks kwaad-

aardiglijk doen^ maar indien hun rapporten ftrekken , om eenige

beroerte te verwekken, zouden die hun rechterhand verliezen, en

voorde tweedemaal eeuwiglijk gevangen blijven, maar men zoude

tegens hen moeten procederen , binnen de dry Maanden , na dat deze

woorden gefprooken waren.

JZijnde aldusal de Bills afgedaan, wicrd hetParlement gedifïol-

vccrtop den 16". January, tot grooteblijdfchap vanGardiner. Die
nu al te wegehad gebracht, hetgeenehy voorde Koningin of den

Keizer ondernomen hadde; over het welke hy zijn voorige achtrnge

beveftigdc, van een eroot Staatsman, en handitje uitvoerder van *^"^'^"iï|''ii

Staatszaken was, nadcmaal hy binnen zoo korten tijd, zulk een aage.

grooten verandering had te wege gebracht ; daar de belangen van

deze, dewelke die toeftonden, dezelve een anderen wegop ichecnen
te leiden.

Tegen deze, dewelke de Roomfche Tyranny vreefden , haddehy

gezegt, dat gelijk als hun voorige Koningen dezelve zeer wel hadden

geweten onder te houden, alzoowas daar nu te mindergevaar voor,

nademaal zy zagen, dat alle Princcnovcr een gekomen waren, om
hun recht, tegens de Panzelijke pretentien , geheel te behouden.

Hy toonde hen, dat daarom al de oude wetten, tegens de Provizien

vanRomen, als noch in volle kracht wierdengehouden. En aJzoo

wanneer de Kardinaal Pool over ontboden was , wierd hem een Com-
miffie toegezonden ,, onder het groote Zegel, van dato den i o. No-
vember, doorde welke hy geauthorizeert wicrd, de Legative macht

in Engeland te oefenen. Hiermedewifthy tetoonenente verzeeke-

ren, dat'er geen Legaat in Engeland komen zou, om eenige macht
tegebruiken, tot datzijn bekwaamheden door de Koningin zouden
gezien en geapprobeert werden. Andere dachten, het ware maar een

ydele inbeeldingen want indien het Pausdom eensten vollen opge-

fteltwas , enhet volk weder onder de oude Superftitie gebracht, van

den Paus voor Chriftus Stcdehou der te achten , en voor het onfeilba-

Ppp 3
re
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1 5'54' re hooft vari de Kerk te nemen , zou het niet mooglijk zijn het volk in

hun gehoorzaamheid te behouden j nademaal aldebyftand dewelke
de Chriften Princen van deze tijd hadden, van hun Onderdanen, in

hun Oorlogen tnet de Pauzen, alleenlijk daar uit vloeide, datzy niet

meer in "'t gemeen, zich zelven 200 Implicite, of blindelings aan hun
Pricfters onderwierpen. Maar indien eens die blinde gehoorzaam-
heid weder komt hcrfteltte werden, zoude het gemakkelijk vallen

voorde Prièfters, zelfs alleen, door hun byzonderc handelingen in

de Bicgc, geheele heerlchappyen hetonderfte boven te keeren, als

het hen maar geliefde,

ctootevrec- Maar dat, hetgeen meeft tegenhield , was, dat de Kerkelijke Lan-

a^T^k"*^
dcrycn, door de Canonijke wetten, zoo vaftaandcKerkgchegtwa-

Landcrycn, ren, dat dezelve daar niet afgefcheiden konden werden. Hier op
wierd geantwoord, datzy, door een wet van Rome zouden verzee-

Kcrt werden, waardoor alleAlIienaticn, dewelke daar omtrent ge-

maakt waren, uit kracht van toeftand der Geeftelijkheid, en Pauze-
lijkc macht, in zijn Legaat zouden werden beveiligt. Dat echter

konde aan veelcgecn voldoeninge geven , die eenige wetten in de Ca-
nons vonden, die zoo vaft lagen, dat de Paus zelve, daarvan niet

konde dffpenzeeren: en ofde Legaat het zelve al dcde, de Paus zou
konncn weigeren, dat tebeveftigenj én dan was alles niet j enraen
ziet dat dikmaals , het geen van den eenen Paus word beveftigt , van
den andere weder herroepen en vernietigt werd. Zoo wierd daar over
dan een befluit gemaakt , dat deze gepretendeerde confirmatie , maar
een konft en loosheid was, om alles te gemakkelijker door te krij-

gen. Daarenboven, had een ieder wel gemerkt, dat in de Confir-

matie van den Kardinaal, omtrent deze vervreemdeLanden, zulkeéa
laft ieder op den hals was gclegt, namentlijkhet Oordeel van God te

vrezen, het welke op Belfhazar, ter oorzaak van het Ontheiligen
der Heilige Vaten, gevallen was; het welke zoo veel was, als de
zaak te vergeven, en echter een Kerk- rovery daarvan maken, over
de welke zy de Goddelijke wraak te verwachten hadden , Zoo dat de
Kardinaal op een en de zeiven tijd band en onthand ; en het was blij-

kclijk, beide volgens die Clauzulc, en het intrekken van het Sta-

tuitvan Mort-Main , dat dat alles maar gefchiede om het volk in te

^
nemen, met de opinie van grooce zonden, in het behouden der Ker-
kelijke Landeryen , te leggen.

Men dacht ook dat dezeJConfirmatie eerder was een Indemniteit ca
toelatingc, om die te behouden, als de verklaringc van ecnigen ge-

recb-
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a?echtigentytul, voor de bezitters tot en op dezelve^. 2^oodat,wan- ijff.

neer de menichcn naar by de dood waren, en dezeLanacn niet lan-

ger konden genieten , zou daarniec aan te twijfelen zijn, ofdcfchrik

voor Kerkrovery, ende itraftedie daartoeftaat, met dehoop, om
daarvan vcrlofl te worden, en de verlichtinge, die.de Zielmiflen de

Ziel UI het Vagevuir zouden konnen toebrengen, zouden zoo krach-

telijk, op veel e van de ^eive werken, ten minftegroote, indien

niet een volkomene herftelling van de zelve te doen.

Dit Poind dan zijnde doorgedrongen en gedragen , bydeze, de-

welke niet^erftonden, in wat aankomftig gevaar hun bezittingen wa-

ren , en zich aileenig aan de tegenwoordige confirmatie , en de ande-

re voordeden, dewelke zy, door het toeftaan van dezelve Afte had-

den te bejagen , vergaapten, paffeerde al de reft , zonder tegenzeg-

gen. De A(5tc omtrent de proceduren tegens de Ketters, paflTcerde

lichtclijker als iets datvoorgeftelt wierd^ zoo dat het fchijntdat de

oppozitie , dewelke omtrent andere A6len gemaakt wierd , niet

voortkwam , van iemand die de Reformatie bcgunftigde , anderzints

20U deze gewiflelijk meerder tcgenftand gevonden hebben. Maar nu
was het de eenige weg, tot de gunft van de Koninginne, en bé-

vordermge, dat, het welke Kettcry genoemt wierd, op het lijf te

vallen.

Nahetdiiïolveren van het Parlement jivas het 't eerfte dat ter hand „ ,.

gcnomenwierd, te beraden, opwatmanierc men tegens de Ketters hoc met Ie
- . . . — ..._,... .

Ketterr

leven.
zou hebben te procederen. Kardinaal Pokis had in vermoeden ge- ^^^"^"^e

weeft, vandcProteftanten te begunftigcni maar fcheen nu wel zeer

van de zelve atkeerig te zijn, en derhalven, wanneer Tremellius,

dewelke zich zelven een Proteftant had verklaart, byhemtotBruflel

kwam , wilde hy hem niet zien , niet tegenftaande hy zijn Peeter

was. Hykwam over in Engeland, zeer verandert van de vrybor-

ftigheid in ommegang, die hy te voorcn had gehad ; hy toonde zich

achterhoudende byecn ieder, iprak weinig, en had t'eenemaal den

Italiaanichcn aard en gematigtheid aangenomen. Hy had ook twee

Italianen , Prinli en Ormaneto met zich gebracht , dewelke zijn

eeniee boezem-vrienden waren. Hy was anders een man van een

Edelmoedige en goede gefteltheid, maar hywift wel, hoe verdacht

hy by het Roomfche Hof zou zijn, indien hy fcheen de Ketters

e-nigzints te begunftigen, en daarom betoonde hy eengroore ver-

foeyinge omtrent de zelve. Ook verkeerde hy niet veel met eenige

,

die van die partye hadden geweeft, behalven niiet Cecil, onlangs

Secre|
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^55^4- Secretaris, dewelke, alhoewel hy voor het meefte afzonderlijk in aijii

Huis by Stamford, daar by naderhand een zeer koftelijk Huis gebouwc

heeft, leefde, en erkent wierd, de reformatie als noch in zijn hert te

begunlligen, echter in veele dingen zich naar den tijd voegde, meer

van zijn vertrouwentheidhadde, alseenig ander Engelfchman.

De Kardinaal verklaarde zich zelven altoos een vyand van de uirerfte

procedureni zeggende, dat een Harder moet hebben ^ijn ingewanden,

tracht naar zelfs voor ongehoorzamc Schapen, de BifTchoppen waren Vaders, en
ii.odciatic. behoorden deze, dewelke afdwalen, aan te zien, als hun zieke kinde-

ren, en hen daarom niet doden, Hy had wel meermaal gezien, dat

flrenge wijze van doen, de ziekte eerder dedeontfteekcn, Vis verbeete-

ren. Daar was een groot onderfcheid te maken , tuffchen een volk

datonbefmet was, als dat all eeneenige weinige Leeraars daar hun dwa-

ling hadden verspreid, en een volk dat door dezelve overloopen was,

zoo wel geeftelijk als wereldlijk. Het volk moeft niet met zulkgeweld

te ruggc getrokken werden 5 maar men moft hen tijd geven , om uit

diedwalinge te bedaren, in dewelke zy door de involginge enfchrif-

ten van hun Prelaten gevallen waren; daarom befloot hy , datter een

nauwe reformatie van de Zeden der Geeftelijken moft aangcftelt wer*

den. Hyhad waargenomen in ie^erland van Chriftenrijk , dat al de

befte en wijile Mannen erkennen, datdefchandalcnen ergerniflen, en

onkunde van de Geeftelijken, een weg tot Kettcry geopent hadden.

Hy dan ftelde voor, dat mePde regulen van de Primitive Kerk moeft

nazien, en dan zou men , binnen korten tijd, by trappen tot zijn oog-

wit konnen komen.

Ik heb niet gehoort dat hy voorgeftelt heeft, dat men het Concilie

van.Trente zou hebben aan te nemen, het welke daaromme te ver-

wonderlijker is , nademaal hy zelf een van de Legaten, op de eerfte

Zeftie, daar van is geweeft ; maar het fchijnt, datdevoorftellingedaar

van niet tijdelijk was, eer heiConcihe teneinde gebracht en gcdiflol-

veert was.

Aan de andere zijde Gardiner, die geen groot gevoelen, omtrent
Gardiner Kerkelijke zakcn hadde , als voor zoo veelzy tot de Intrigues van Staat

;dd.
"^ ""* konden dienen, en zijnde hy zelve mede van zulk een temperament,

dat harde proceduren op hem de befte werkingen deeden , oordeelde

dat de executie van de wet tegens de Lollards , het voornaamfte van
hun betrachtingc moft zijn. Hy was verzeekert , dat de Predikers

alstoenin de gevangenis, waren luiden van zulk eengeftelteniffe, dat

indien ze zagen , dat men hen zou willen verbranden , zy lichtelijk toe-

vallen
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vallen izouden , of, indienze het al uitftonden en verbrand wierden, ijii»

dat zulks dercfl: zoodanig vcrfchrikken zou, dat wel haaft het gant-

fchc volk veranderen zou. Hem gedacht wel , hoe de Lollaards in

Engeland aannemen, alleenlijk op het verflappen van den Kardinaal

Wolze7 , omtrent de Executie der Wetten tegen hen , en op het paiTee-

renvan het Statuitvan dezes Artijkelen, hadden zich veel onderwor-

pen. Zoodat, indien Konink Hendrik, de kloekmoedige uitvoerin-

ge daar van niet ontmoedigt hadde , zy alle ongevallen zouden hebben.

Hy konde niet tegen Iprecken, dat het reformeren van de Gecfte-

'hjkheid, was een goede en bekwame middel j maar hy meende, dat

alle tijden zulke dingen niet konden verdragen; en indien zy aan vin-

gen hun zeden te rebrmeren , zouden de Ketters daar uit hun voordeel

nemen, om tegens een ergerlijke Geeftelijkheid, te roepen en te tie-

ren, het welke de aFkeer van het volk vanhaar Harders eerder zou ver-

meerderen ala verminderen. Gardiner dan klaagde, dat Pool, door zijn

wil om te haaftiglijk over te komen , by na het werk bedorven hadde , en

nu door zijn flappigheid, het zelve door een anderen weg ilond tebe-

derven.

Al deze redeneringen warent'eenemaalnadegefteltcnis van Gardi-

ner, dewelke zijnde flaafs enfnood, alle andere, by zich zclven oor«

deelde.

Hy was te dezer tijd niet weinig ook getergt, door het herdrukken

van zijn Boek van de ware gehoorzaamheid, het welke hy, ten tijden

van Konink Hendrik, had gefchreven , endaar Bonner de Voorreden

opgemaakt had. In dit Boek had Gardiner niet alleenlijk de Supre-

raacy , of Opperhoofdigheid van den Paus, dapperlijk bekampt, en die

van den Konink vaft geftelt , maar ook des Koninks Houwelijk, met de

Koningin Katharina, zeer veroordeeld, noemende het een bloedlchan-

dig en onwettig Houwelijk, en rechtvaardigende daar uit des Koninks

echtfcheidinge en het trouwen van zijn wel deugdzame en lieve Vrouw,
Koninginne Anna.

Dit zijnde tot Straatsburg herdrukt, wierd nu in Engeland overge-

zonden j en het wierd geoordeeld een aardige trek van de Gereformeerde

te zijn, hem aldus voor al de wereld te brandmerken. Maar hoewel

hem dit niet weinig (peet, zoo was hy echter ftout genoeg, oratezeg-

gen , en zich te verfchoonen , dat hy had ged waalt door vrees en fwak-

-heid, gelijk een tweede Petrus; hoewel het een onredelijkezaak was,

eendwahng van omtrent een tijd van dartig Jaren, te vergelijken by

,ceH fchierlijke verloochening van dien Apoiiel » die zoo terüond

,

JI. Deel. Qsi ^ ^oöï"
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iTf4-

Neigingen
vanae Ko-
ainginne.

^55S*

Aanvang
snetRogcrs
sn andeie.

door 7Ailk een waar en oprecht berouwen wierd gebocr,

Tuilchen deze twee beradingen wildede Koningin den middel-vveg-'

houden, nemende van ieder van beide haar gedeelte. Zy moedigde
Pool aan , om voort te gaan met de verbereringe van de Leden der

Geeftelijken, en drong aan de andere zydeGardincr aan , omtegensdc
Ketteren ic procederen.

Zy zand ook Gezanten naar Rome, dewelke warende BargGra-
ve Montacute , de Biflchop van Ely, en Sir Eduard Carn , om de

Staat van het Koninkrijk voor te ftellen, en haar gehoorzaamheid aan

den Paus te betuigen, en te verkrijgen een beveftiginge, van al deze

genadens , dewelke de Kardinaal Pool in zijn naam , had toegedaan.

Op den 25. van January, gingen al de Biflchoppfn naar Lambeth,

om des Kardinaals zegeningen enordcre teonttangen. Hy vermaan-

de hen tot hun plaatzen te gaan , en hun kudde met alle zoetigheid te

handelen, en tepoogen dezelve hever doordien weg te winnen, als

extremiteiten en ftra^heid tegebruikcn. Enopden 2 5 . was 'er een zo-

lemnele Proceflïe door Londen. Daar gingen voor eerfl: 1 60 Priefters,

.

alle in hun Priefterlijke gewaden ; acht Biflchoppen volgden daaraan , r

en de laatfte van al , kwam Bonner zeil, dragende de Hoftiej allesom

God tedanken,oradatzy met de Kerk weder vereenigt waren. Voorts

wierden , den gantfchen nacht over , vreugdc-vuyren aangeftoo-

ken. E n om een geduirige gedachtenis daar van te bewaren, wierd be-

ftelt , dat St. Andries dag altoos zou gevierd werden , als een Jaarlijk-

Iche gedachtenis daar van, met benaminge van het Feefl der verzee-

mnge-y en de Bedegangen , met al de hoogc plechtigheden , diezeop.-

alle andere tyden gebruikten , zouden op dien dag geoefent werden.

Maar nu keerden zy zich t'eenemaal tot het vervolgen der Ketteren:

dartigvan de zoodanige wierden gevangen ineen byeenkomft, by de

Boog Kerk, alwaar cenen Roze, een Leeraar, hen de Communie uit-

deelde volgens het Engelfch Dienll-Boek j alle deze wierden inde ge-

vangenis geworpen. Op den 2 2. January , Rogers en andere wierden

voor den Raad gebracht. Hy was voor heen een Prebendaris van de

Kerk van St. Paulusgewceft, en in een Zermoen , nadat de Koningin
te Londen was gekomen , had hy yverig de leeringe voortgezet , die hy
ook voorheen gepredikt.had. Engelijk hier voor is gezegt, hy wierd

in zijn eigen huis, op de beroerte die in St.Paulus was ontftaan^, in be-

waring gezet. Hy wierd zeer aangedrongen, om rmar Duitlland ie

vlieden j maar hy wilde daar toe niet verftaan , hoewel zijn tien kindc-:

ren hem daar omtrent bczoekingc genoeg waren, ^
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Hy wierd vooreen van de geleerdfte van de Reformeerders geacht^
^Sis-

zoo dat, wanneer die van de Convocatie, gelaft wierden te difputee-

ren, zy verzochten , datRidlcienhymochtenv/erden toegelaten, otn

zichby hem te vervoegen. Men had dan voorgenomen een aanvang

-met hera te maken , neftens eenige andere , om te zien of men hem voor

den Raad over konde krijgen.

Hy wierd dan vervolgens voor den Raad gebracht, alwaar zijnde ge-

vraagt door Gardiner, ofhy zichzelven tot de CatholijkeKerk wilde

voegen, en den Paus als het Opper Hooft daar van erkennen ? gafhy

tot antwoord, hy erkende geen Opperhooh vandeKerk alsChriftus,

en wat de Paus belangt , die had geen meerder gezag in Engeland , als

cenig ander Biflchop, noch volgens Gods Woord , noch de autoriteit

van de Kerk , zedert4oo Jaren naar Chriftus tijd. Maar als z.y hem te-

genwierpen, dathyKonink Hendrik de achtfte voor Opper Hooft van

de Kerk erkent haddej gafhy tot antwoord, dat hy hem noit zoo ver-

re het hooft erkende, als om de zonden te vergeven, den Heiligen geeft

mede te deelen , ot een Rechter te zij n , boven Gods Woord : maar zoo Dewelke

als hy meende zich zelven breeder hierover te verklaren , gebood hem rfTlvalkn.

^'Gardiner, rond uit te antwoorden. Hy wierp Gardiner tegen, dat

al de Biffchoppen voor veelc Jaren , tegens den Paus hadden gepredikt.

Gardiner zeide hier op ; zy waren daar toe gedwongen , door de wreed-

heid van die tyden. Maarzy wilden geen meer redenen met hem voe-

ren : genade wierd hem nu aangeboden
i
indien hy die verwierp, zoo

Zou Juftitie in de plaats komen. Rogers zeide : indien zy , door wreed-

<heid waren gedwongen gewceft , des Paus macht te verloochenen, of

2y nu door het zelve geweld, andere wildendwingen , omdezclvete

j
erkennen? voor hem, hy zou het nimmermeer doen.

' Andere tien wierden ingeroepen, de eenenaden ander, enalleen-

I lijk een van dezelve, door gunftvan den Lord Effingham wierd heen

\ gezonden , op een algemeene vraag , -of hy een eerlijk man wilde zijn

;

\ -maar ai de reft kloekmoediglijk antwoordende , wierden weder na de gc-

ivangenis gezonden, en nauwer gehouden als voor heen^ zijnde nie-

>mand toegelaten , om ontrent hem te komen.

Op denxS. January , de' Biffchoppen van VVinchefter, Londen , worden ve:»

, Durelme , Salisbury , Norwich , en Carlifle zaten in Sta , Marias ° ^
''^^'

tl Kerk in Southwark; alwaar Hooperj aldereerft voor hen gebracht

I
-wierd. Men hoefc hier niet te twijfelen, ofBonncr was wel gedachtig,

i

-dat hj' tegens hem geinformecrt hadde, wanneer hy inKonink Eduards

êtvden v/ierd afgezet, Hy was gedaagt, om voor de Koningin te ko-

Q^q X men.
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^SfS" men, korts na dat zy rot de Kroon gekomen was , en men gelooft, dat hy
haar grootezommen geldsichuldig was; veel rieden hem niet te ver^-

fchijnen , zeggende dat het maar een voorgeven was , om hem , en veel

andere meer in de gevangenis te werpen, alwaar zy zouden gehoudtiyp

worden, tot dat'er wetten zouden gemaakt werden, om hen tot een

ftaak te brengen; maar hy wilde zich niet ontrekken. Hy dan, en
Rogers wierden uitgczondert, om een begin mede te maken. Zy
wierden ge vraagt of ze zich wilden onderwerpen of niet, Zy weiger-

den beide zulks tedoen. Roger zijnde zeer aangedrongen , en echter

vaft blyvendeby zijn befluit^ zeideGardincr, dat het eenyddegiory
in hem was, bet tegens de gcheeleKerk te willen uithouden. Hy we-
der, verklaarde dat hy naar zijn gewifl'e, en niet uit ydcle glorie han-

delde; hem aangaande, hy wilde met de Antichriftilchc Kerk van Ro-
me niet te doen hebben. Gardiner zeidc, dat hy daar mede de Konin-
gin en het gant(che Koninkrijk veroordeelde , van de Kerk vanden An^
tichriftre zijn. Rogers antwoorder de Koningin zou wel genoeg ge-

daan hebben, ware het niet door zijn raad geweeft. Gardiner zeidc;

di^t de Koningin hem in dezen raad was voorgegaan j komende de zelve

ui-t haar eigene bewegingen voort. Rogers zeidedat hy zulks noitwil-

degeloven. DeBiffchopvanCarlille zeide: zy konden zulks alle ge-

tuigen voor hem ; Rogers zeide, zy zouden lichtelijk de een voor

den ander getuigen.

Hier op de Comptrolleur en de Secretaris Bourn , fronden op in het

Hof, en attefteecdedat. Toen vraagdenze Rogers, wat hem docht
van het Sacrament? Hy zeide: het was wel bekent, dat hy zich noit

met die zaak gemoeit had, en dat hyby zommige verdacht was, van
een llrydig gevoelen, metmeeningevan zijne Broederen te zijn, ech-

ter hyftond geen lichamelijke tegenwoordigheid toe. Hy beklaagde

zich, dat , nadat hyeen halfjaar in zijn huis was vaft gehouden ge-
weeft; men hem een Jaar daar na in Newgate, ofde nieuwe Poort, ge-
vangen gehouden had , zonder 'eenige Ichuld ; want zy konden nier

zeggen, dat hy eenige van hun wetten verbrooken hadde, nademaal
hy al dien tijd een gevangen man was geweeft, zoo dat zy nu enkelijk

wegens zijn gevorlen, aldus tegenshemprocedeerden. Zy gaven Hoe-
per en hem tijd , tot des anderen daags, om te bedenken, ivatzy wil-

den doen : maar zy voortgaande in hun voorig befluit , wierden harr-

nekkige Ketters verklaart te zijn, veroordeelt om gedegradeert , enin
clesSherifsoi Schouts handen te worden overgelevert. Hoeper wierd
*llcen van zijn Priefter ampt gedegradeert. Toen verzocht Rogers,.

dat
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dat hem mocht toegelaten werden, met zijn vrouw te fprceken, aan- ïffj.

gianJe^ijn tien Kinderen. Zyantwoorden dat zy zijn vrouwniet was ,

en weigerden het alzoo Hier op wierden zy naar Nieugate , ofde nieu-

we Poort gebracht.

Op den 4. February , vroe^:: in den morgen, wierd Rogcrs aangczegt

,

zich te bereiden, om op Smithfield te ftcrven. Hy was 200 vaft in

fl ;ap , toen hem de boodfchap gebracht wierd , dat hy niet lichtelijk ont-

waakt wierd; hy trok zijn kledercaonbekommert aan, die hy toch

haaft, zoo hy zeide, weer zou moeten afleggen. Wanneer hy by teSJl.

Bonncr gebracht wierd om gedegradeert te werden, vernieudehy zijn

verzoek, om zijn vrouw noch eens te mogen fpreeken; maar konde

zulks niet verkrijgen. Hy wierd naar Smithfield gebracht, alwaar

men hem niet toeliet, eenige amfpraak aan bet volk te doen.- maarin

weinig woorden, bad hy hetzelve, voort te gaan in die leere, dewel-

- fee hy hen geleert hadde, en voor de welke hy niet alleen alle bit-

terheiden wreedheid geduldiglijk had verdragen; maar nu ook gaarne

zijn leven over gat, Ichenkende zijn vleefch aan het verteerendcvuyr,

tot een getuigenis daar voor. Hy herhaalde den 5'i Pialm, en zerre

zich zelven zoo aan de Staak. Daar was een Pardon gebracht, indien

hy wederroepen wilde i maar hy verkoos, eerder on der die iware, hoe-

wel korte Araf, te buigen , als zieh zei ven-door zijn afval, in gevaar van

het eeuwige vuyr te brengen. Het vuyr dan wierd aangeftooken, het

welke hem tot aflche verteert heeft.

Hocpcr aangaande, wanneer zy hem gedegradeert hadden, beüoo- Hcepertoc

ten zy hem naar Gloceller te zenden : daar hy zeer blyde om was : ver- ^eiburX
hoopende door zijn dood, hun gelovete fterken, over de v/elJ<e hy

voor heen geftelt wasgeweeft. Men bracht hem derwaarts binnen dry

dagen tijdsj wanneer hy daar gekomen was, gaf men hem een dag re-

fpijt, den welken hy beftede in vartenen bidden. Lenige zochten hem
tebe'A'egen, om de genade van de Koningin aan te nemen, nademaal

hec leven zoet, en de dooJ bitter was, hier opantwoorde hy , dat de.

dood die daarop volgen zou,nog bitterder zou zijnjen het leven hierna,

veel zoeter. Wanneer eenige van zijn vrienden van hem fcheiden ,

ftortede hy eenige tranen, en zeide hen,dat al zijn gevangenis hem zulkS'

niet had gemaakt te doen.

Op den 9, wierd hy na zijn dood gebracht, alwaar hem zijnde ver-

boden te fpreeken, maar alleen toegelaten om te bidden , zoodeedehy,.

in het midden van zijn Gebed, de Belydenis van zijn Geloof. Zijnde •

hem to^D , des Koningins vergiffenis gctoont, verzocht hy , dat men

Qqq 3
da2P
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i^^SS* daar mede heen zou gaan. HybadGodcrnftiglijkomfterkte, om de-

ze pijn geduldiglijk te verdragen , ontkleede zich zelven f en omhelsde

de Ried Boffchen. Wanneer hy aan dcftaak met yzerc Keetenen gebon-

den wicrd, verzocht by hen, die moeite te fparen, wanthy veFzee-

kerde hen , dat hy hen geen moeiten zou aandoen.

Het vuir wierd dan aangeftooken , maar het hout zijnde groen , wil-

de niet wel branden, endewinddreefde vlaramevan hetriedaf. Hy
bad gedueriglijk : -O JexMS Davids Zoone, ontfarmt u mijner , en ont-

fangtmtjngeejij roepende ondertuffchen tot het volk, datzeom Gods

wille meer vyer wilden toebrengen ', want het vyer verbrande zijn neder-

gcdeelten , en kwam niet tot de levende partyen. Het vyer wicrd wel

vernieut, maar de wind blies het gedurig van hem af , en belette hem
te IVikken, zoo dat hy lang in deze geweldige pyne was. De laatfte

woorden, die men hem hoorde zeggen, waren: Heere 'Jez.Hii ont»

fiingt mijngecfl.

Een van zijn handen vielen hem af, eerhyftierf, met de andere ver-

völgdehy, eedigen tijd daar na, opzijn borft te flaan, zijnde zoo in al-

les by na dry kwartier iiurs levende in het vuyr.

?anierstot De naafte aan deze, dieveroordeelt wicrd, was Sanders, die naar Co-
.pcventry ventry gczondenwierd, om aldaar verbrand te werden, alwaar hy op

den 8. February geleden heeft. Hy wierd ter oorzaak van zijn Prediken

. tegens des Koningins bevel ,
gevangen, en wierd veroordeelt , omdat

hy weigerde de nieuwe wet:en aan te nemen. Wanneer hy naar de

Staak geleid wierd , wierd hem mede Pardon aangeboden"; maar hy zei-

de , hy onderhield geen Ketteryen j maar het gezegende Euangelie van

Chriftus , en dat wilde hy noit wederroepen. Wanneer hy by de

Staak kwam, omhelfde hy de zelve , en zeide : Welkom Kruis lian

Chriflus , welkom eeuwig leven ; en alzoo wierd hy verbrand.

Dr.Taylor volgde naail daaraan,, dewelke Paftoorvan Hadley was

gcweeft. Eenige van zijn naburige Pricfters kwamen tot Hadley , met

, befluitom Mifleinzijn Kerk te zingen. Hy ging daar heen, onver-

klaarde opentlijk tegens het zelve ^ maarhy wierd met geweld uit de

Kerk gcftooten. Gardiner hier kenniCTe van gekregen hebbende , ont-

bood hem by hem. Veel van zijn vrienden rieden hem zich aan een

kanttehouden j maarhyzeide, dathy Chriflus naarvolgenmoft, die

Alsmede gocde Schaap Harder, die niet alleen zijn Kudde voede, maar ook daar

^^ylj^l'*^^
voor zijn leven liet. Hy was oud, en dacht, dat hy geen andere tijd

zouvinden, oraGodzulkeendienft tedoen, alsdeze, daar hy toe gC'-

Toepen wierdo Hy dan ging met groote bJijdlchap.

.Gar-
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Gardiner omfinghcm met zijn gewoone beleeftheden , A^an Verra- if ïf»

der^ Vtllain , Ketteren Schelnrj hy antwoorde , dat hy geen van deze was,

en bracht Gardiner in gedachten de eeden , dewelke hy gedaan had,

beide aan Konink Hendrik, en aanKoninkEduard. Gardiner zeide:

eenonwctcigen eed moeft niet gehouden werden , en leide hem ver-

ders te lalt, dathydeMiflTeinzijnKcrkte doen, verhindert had. Hy
antwoorde, dat hy wettiglijk dé Paftoor van Hadley was, endatnie-»

mand recht hadde daar te komen , en de Kerk en het volk met afgode-

ry teontheihgen. Na eenige redenen, over die zaak, wierd hy ge-

zonden naar des Koninks Bank in de gevangenis : en zijnde , op den 2 2.

January, voor den Raad gebracht , weigerde hy afte vallen , en wierd

daar op gedegradeert en veroordeeld. Men had beflooten hem naar

Hadley te zenden , om aldaar verbrand te werden. Gedurende de

gantfcheweg, toonde hy zich wel gemoed. Wanneer hy by deftaak

kwam, zeide hy tegens het volk, dat hy hen niets, als Gods heilig

Woord geleerd, had , het welke hy nu met zijn bloed te verzegelen

ftond. Maar een van de v/achters floeg hem op het hooft, en dwong
hem te fwijgen. Hy dan, begafzich tot zijn gebeden , en ging zoo

naar de ftaak , alwaar hy in een Pekton gezet wierd.

Wanneer de rakkeboffchen rontom hem gelegt wierden , wierp hem
iemand een ftok daar van naarst hooft, waardoor hy een groote wonde
kreeg, en veel bbeds verloos j maaral hetgeenehy zeide, was: Och

Vrkndy ikheb jammergenoeg ^ watisdat noodig. Hy herhaalde den

51. Pfalm in hetEngcUch, waarover een van dewachcers hem voor

den mond (loeg, beladende hem Latijn te fpreeken. Hy ging voor

c

in zijn aanroepen van God, tot dat hetvycrontfteeken was, en een

rVan de wachters gaf hemeen houwmet zijn Heibaard in het hooft, zoo

ikt'er deherffenen uitliepen. Ditgefchiedeop den p.February.

Bradford wierd mede opdien zelven tijd veroordeelt^ maar zijn Exe-
"
feutie wierd noch wat uitgeftelt.

Korts na de veroordeelingc van deze lieden, wierden noch zes andere,

over kettery gevangen.

Hier uit zag Gardiner wel, dat hetgeene hy verwacht hadde, niet Gardinerin

volgde j want h^«ieende dateenige weinige ftrenge voorbeelden, de ning'be-"

geheele Natie s^ouden doen omkeeren : maar ziende zich zelven hier in droogep..

bedroogen , wilde hy niet meer , met hen te veroordeelen , te doen

hebben ; maar liet Bonner het werk afhakken , die zulks wel gaarne

aannam, als zijnde van naturen een woeft en wreed raenlch, die maar

te gevoelig was , van het geene hem in Konink Eduards tijden gelchicd

was, Pe
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IS 55- De gantfche Naric ftond verbaaft over deze maniel: van procederen i

en dat men de lieden alleenlijk wegen hun Confcientie verbrande, zon-

?ed"n'«cr^' 'Jcrdat daareenige andere mifdaad mede vermengt, zelfs niet hen op-
mispiezcn, gelegtwas. Men zag dat aan als een verichrikkelijke wreedheid, om

dat deze lieden niet tegensde wetten mildaan hadden j want ^y wier-

deninde gevangenis gelegt, in het eerfte voor geringe zaken aldaar

gehouden, tot dat deze wetten waren gepafleert, volgens dewelke zy

nu verbrand wierden. Zoo dat, gedenkende Gardiners verweringc

voor zich zeiven in zijn gevangens , wanneer hy verzocht eerftinhet

byzonder re zijn onderzocht , over hetgecne , waar over hy vaft gezet

was, eer dat men hem nieuwe zaken opleide , ieder een nu wel Zag,

met hoe veel grooter recht , deze lieden het zelve van hem hadden mo-
gen eifchen.

Maar nu mocht men het onderfcheid van de geeflen va-n beide deze

Godsdienftenzien j ren tijden van den KoninkEduard, wierden de Pa-
piften alleenlijk uit hun bedieninge gezet , en voorliet alderuiterfte in de

gevangenis gelegt ; en van deze laatfte warender gantfch weinig j maar
nu konde zulks niet helpen ; maar men moeft meer als Barbarifche wreed-

heden aan onnozele menfchen oeffenen, alleenlijk om hun gevoelen.

Een (luk van wreedheid is onder anderen aangemerkt. De Raad zand

om deze lieden , dewelke hier en daar in het land zouden verbrand

werden, eneifchte een belofte van hen, van niet te zullen fpreeken,

anderzints dreigden zy hen terftond de tonge uit te fnijden j zoo
dat j om die flachtery te ontgaan , zy beloofden deze wrsede ordera

naar te komen.

De wijze van Hoepers dood, dedezommige, die te nauw omtrent
Aanmerking jjgQQjjjgjjjjjg Voorzienigheid oordeelcn , hun bedenkingc nemen, o.p

dood. op het mifgevoclen van hem ontrent de kledingen , als of hy , die dat

vycr ontfteckenhad, nu daarom ook temeer van het vyer te lijden had-

de gehad. Maar al dat gefchil , was nu al voor heen afgedaan ; want
Ridley enhy, tuflchen dewelke de aldergrootfte animoziteit en hevig-

heid hier omtrent wasgeweeft, wordende deelgenoten ineenlijdinge,

hebben zich onderlinge volkomentlijk verzoent. Hy heeft twee maal

aan Ridley gefchreven , die hem ook beantwoord heeft, zoohaaft als

hy dezelve konde afzenden , in dewelke hy verklaart , hoe innerlijk

hy hem genegen was, hoewel zy in eenigeomftandigheden, omtrent
-j

óen Godsdienft, voorheen een weinig getwift hadden. Het was"-

Hoepers wijsheid , en zijn eigen eenvoudigheid , die henald>us ver-

deelthadden, volgegde eenieder de overvJoedigheid van zijn gevoe-

len j
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:ni maar nu verzeckerde hy hera , dat inde ingewanden vanChri- ijfj".

.^ushy hem beminde in de waarheid en voor de waarheid.

Hy moedigd hem aan , om zich te bereiden tegens den dag van zijn

ontbindinge, na de welke zy tezamen zouden zegenpralen, indeecu-

;,wige Glorie. Hy betuigde groote blijdfchap, over het geenchy van

„Kraiimer gehoort hadde, en van zijn oprechte en Vaderlijke ftand-

jjvaftighcidj wiens oprechtigheid, vroomheid, deftigheid en onno-

,,zelhèid, aan het gantfche volk van Engeland wel bekent was, enby
„dankteGod, die gegeven hadde, in zijn eerwaarden ouderdom , dat

., zulk een mandegetuigenifle van zijn waarheid zoude zijn; wantel-

„ Jcndigcn hardnekkig moft hy zijn , diede zuivere en ftandvaftige Be-

.„Jydenis van zulk een waardig, een defiig en onfchuldig man niet

., zou konnen bewegen , om de waarheid te erkennen en te belyden.

Het hadde waarlijk een groot geluk geweefl, indien hetvyer, het

:welke deze vroome mannen verteerde , te gelijk een einde van deze con-

• teften gemaakt hadde, en deze, dewelke die zedert in dezelve inge-

wikkelt zijn, wilden acht nemen, meerder op hun gevoelen, wan-

.neerzyzich nu tot de eeuwigheid bereidende waren, als op de driftig-

heid ,.-ilieJien daar omtrent bewogen heeft; wanneer millchien
, ge-

-ruftheiJen overvloed hun lydmgen te geweldiger maakten. Hier uit

•mogen zybev/oogen werden , matiger gedachten, omtrent zoodanige

fdingen te voeden.

Indien het Engellch volkonvernoegt was, omtrent hetgeenc, ze- Dittrandeu

.dert den aanvang van deze Regeringewas gedaan^ zoo kan men zich róik.*^"^

'^

niet anders inbeelden, of hun ongenoegen vermeerderde niet weinig,

by het geene nu dagelijks aangevangen wierd. Deze , dewelke de

Reformatie begunftigden j wierden opgewekt, om ernftiger gedach-

ten nu daar omtrent te krijgen i nademaal zy zagen, deze, dewelke

hen dezelve gepredikt hadden, met zulk een lijdzaamheid en fland-

vaftigheid , de dood óndergaan , iievÉT als dezelve leere te verloo-

chenen.

Dit verwekte in hen grooter tcederheid , omtrent hun geheugnifTe

,

-en een tegrooter afkeer, van hun vervolgers. Dereft van het volk,

idev/elke de Religie oi niet kenden , of weinig werk daar van maakten-,

-waren echter ontft-elt , over de geftrengheid en wreedheid van deze pro -

xedurenen handeUngen; enzijnde van nature van een zachte en mede-
lydende geftel ceniiïe , kreegcn een grooten tegenzin voor den Kcnink,
r-van de welk^ zy geloofden , dat al deze dingen yoortkwamen. DeKo-

^ipinginhad voorheen verklaar t| dat zy niemand in deze poincten wilde

IL Deel. Rrr dwia-
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^5S^- dwingen; zoo Uacht hen noch redelijk noch betamelijk, haar daar-

mede tebclaftcn. Gardiner, en de andere Biflchoppenen geheime

Raden, hadden zich opentlijk in het Hof daar van gczuivert, cnhet

al op de Koningin gclcgt , zijnde daar in zorgvuldiger omtrent;

hun eigen achtinge, als haar eer j zookondehct dan op niemand ,als>j

opdenKonink vallen, wiens ftrafheid van gefteltenis, tezamen met*

zijn bigottery en fchijnheiligheid omtrentde GodsdienR;, reden ge-

noeg gaven , om alles op zijn reekening te ftellen. Behalven datjhy

was in Spangie opgevoed en gekweekt, alwaar de Inqiiizitie den vol-

len toom heeft tegens alles , dat van Kettery verdacht was , zonder

eenige bepalingc; enzijn Vader hadde, gedurende zijn gcheele re-

geringe, altoos, enzoo verre ais hy konde, een vervolger der Protc-

flanten gewecft.

Philippus liet ook niet te merken , dat hem alles te laft gclegt

wierd, en wel begrijpende, dat hy daar door walliglijk by het volk

ftond te werden, en zoo doende onbekwaam gemaakt, omzijndef-

fein, van zich t'avont of morgen mecfter van Engeland te maken,-

uit te voeren , was hy ecnigzins genoodzaakt
,

' om zich van deze im-

putatien en oplagen te zuiveren.

De Konink Daarom dan Alphoufus , een Francifcaner Monnik , zijn Biccht-

xuivcrtzich vader, heeft op den lo. February wijdloopig tegens het ombrengen^
^^^^"'

der mcnfchen, ter oorzaak van den Godsdicnft, gepredikt, en iii^

uitdrukkelijke termen de Biflchoppen , ter oorzaak van zulk een han-
del , dapper overgehaalt, zeggende, datze zulks uit de H. Schrif-

ten niet geleert hadden , dewelke de Bifichoppen leerde , in den geeft,

der zachtmoedigheid , hun tegenftanders te onderwijzen , en hen-

niet te verbranden, om hun Confcientie en gewiffe. Ditmaaktede
Bifichoppen gaande, dewijl het nu klaarlijk bleek, datdeSpangiaar-

den deze extremiteiten van zich weerden , en daar op was 'er een

ftilfland voor eenige wecken, omtrent het plegen van vordere ge-

ftrengheden.

Maar de Maar dc Paapfchc Geeftelijkheid , zijnde eens tot bloedvergieten

Stu*<^axhi"
"it^gclaten , heeft men altoos waargenomen, dealderwrcedfleenon—

vooit. menfchelijkfle van alle fchepfelen te werden, zoo dat het niet licht

viel hen in te toornen j endcrhalven beflootcn ^y, eer dat de Ket-

ters niet vorder vervolgt zouden werden , de fchande en blaam daar

van gewillig op zich te nemen.

Daar wierd op dien tijd een petitie of verzock-fchrift gedrukt , en

zelfs van over Zee, van iemand over gefchikt aan de Koningin, in

het



In ENGELAND. IL Boek. 499
h et welke haar het gevaar word getoont, in het welke zyftaat, van ifS^'

door een blinden y ver , in het vervolgen van Chriftus ledematen
, v^^^ogj^.

'00 verre vervoert te werden , als Sr. Paulus voor zijn bekeringe. fchrift tc-

7 brengen haar in gedachten, hoe haar Kranmer heeft behoed ten |Sïgc!"''°^'"

den van haar Vader , zoo dat zy meer reden haddc te geloovcn

,

.1: hy haar liefde , en de waarheid aan haar fprceken wilde, veel meer

en eerder als al de refb van haar Geeftelijkheid , dewelke zy vergelij-

-n met Jezabels Propheten.

Zy vergaderen menigten van pafTagien , uit Gardiners , Bonners,

enTonftals fchriften, tegens dePauzelijke Opperhoofdigheid, en

haars Moeders Houwclijk , en toonen daar mede , dat zy lieden zijn

,

dewelke , volgens hun eigene belijdenifle , geen Confcieniie heb-

benj maat alleenlijk al hun doen en laten, volgens hun vreze en belang

bepalen , met verzeekeringe , dat het bekent is , dat veele van dien aan-

'hang opentlijk belijden, dat indien zy inTurkyen waren, zy zich

na denGodsdienft van het land zouden voegen; zy zeiden, dat de

Turken zelve de Chriftcnen verdroegen
,

gelijk ook de Chriftenen

in veel plaatzen de Joden verdragen j maarde vervolginge, die men
nu gebruikte, was gelijk met die van de Schriftgeleerden en Phari-

zeen, tegens de Apoftelenaangefteltj want zy gaven voor dat deze

eens van hunne Godsdienft ^^eweeft, en nu derhalvcn Afvallige en

Ketters waren.

Zy zeiden ook ( maar met een gemeene misflag) dat de eerfte wet

van branden in Engeland, was gemaakt by Hendrik de Vierde; de

welke om de BiiTchoppen , die hem geholpen hadden, om Konink Ri-

chard de tweede, van, enhemopdenThroon te komen , daarvoor

goede vergelding te doen , hen die wet had toegedaan , dewelke was
beide tegens alle menfchclijkheid , en byzonderiijk tegens alle mede-
dogenthcid van de Chriftelijke Godsdienft.

Zy vertoonenhaar, dat ten tijden van Konink Eduard, nooit ie-

mand van de Papiften ooit zoo gehandelt is geworden j en totbcfluic

zeggen zy, God hadde haar het fwaard aanbevolen, totbcfchermin-

ge van haar volk , zoo lang als zy wel deden, en hadde voor hun bloed

te verantwoorden , indienze het zelve zoodanig aan de genade van

zulke verfchcurende Wolven overgaf. -

VandeKoningkccrtzich het bericht naarden Adel, den welken

2.y waarfchouwen van het gevaar, van niet alleen hun Abdy -lande-

rycn te zullen verliezen , m.aar ook van al hun Vryheden ontzet te

^ullea werden 5 v/erdende gebracht ondereenSpaanfch Jokjhetwel-
Rrr 2 ke
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^S55' ke veel van de befte Landen der wereld had verdorven. Men zeicie

hen, dat zy mede ftonden onder fware laftcn en khattingen teko--

meii> gelijk die in Nederland gekomen waren , het welke alle hen-

rechtveerdiglijk overkomen zou, die zich hadden in de Reformatie^

ingelaten, om daar doortot del.anderyen van de Kerkte komen, en-

zulke fnoode betrachtingen meer; en , denkende dat zy daar nu in'

verzeekcrtheid van waren, dezelve Reformatie met de voetftieten ;

maar wegens al deze dingen zouden zy voor God hebben te verant-

woorden.

Van deze keercnzy zich naar het volk, en vermanen het zelve tor

leedwezen over hun grootc zonden, dewelke zulke oordcelen over

hen gebracht hadden j en ten laatften bidden de Koninginnc, dat zt^

zo gunftig wil zijn aan haar eigen volk, als zy aan vreemdelingen was

geweelt , aan dewelke zy een vryen uitgang naar andere plaatzen toe -

ftaat.

Dit diicours is gefchreven in een krachtige en goede itijl, ver bui--

ten het bereik van de andere Boeken van dien tijd. Hierop wierden

eenige in het werkgeftek, om tot voorftand van zoodanige proce-

duren te fchrijven. Een Boek dan is voorgekomen, van het welke

-

deArc^umentcn en bewijsredenen zoodanig waren.

Sewljsreds- Zy zeggen, datde Joden een bevel hadden van de Laiteraars ter'

dood te brengen; en deze Ketters waren zoodanig; wantzylafter-

den hetSacrament van het Altaar, het v/elke her lichaam vanChri-

itus was, het welke zy cenfkukskcn brood noemen. Zy bewezen

ook dat de Heidenen de Chriftencn vervolgt hadden, en indien zy

zoo veel yver voor hun valfche Godsdienfl hadden , zoo betaamde het

de Chriftenen noch veelmeer, yvcrig voor de hare te zijn. Zy ge-

bruikten onder andere die woorden , in degelijkenifl'e : dwirtgheti om
in tegaan. En die van den ApoftelPaulus: Ik ^i/cnfchte dat zy af-

gefneden waren die ukwellen. Zy brachten by, dat S. Petrus-, door

een Goddelijke kracht Ananias en Zaphira dood geilagen hadde.

Het welke een goede voet voor O verighedenfcheen te zijn, om zoo-

danige menfchen ter dood te brengen. Zy zeiden dat de Ketters

zelve het branden voorftonden, en octendcn , wanneer zy de fterkftc

waren , en dat deze , dewelke alstoen door hun handen ter dood wa-
ren gebracht, zoo veel moeds en ftandvaftigheids in hunne dood en
onfchuldigheid in hun leven hadden getoont , als zy ooit gctoont had-

den. Zy brachten den OudvaderAugullinusby,die het vervolgen der

Donatiflen toeftond; en hoewel hy eens van andere gedachten was -

nen dia

voor.
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^eWctd , echter ziende dat geftrengheid zulke goede werking daar iTfJ^»

omtrent dede, veranderde hy van zinnen , en Hond mede toe hen te

bannen en te vangen. Deze waren de bewijsredenen voor en tegen?

deze wijze van procedurcn.

Maar latende hen aan het oordeel van den Lezer , zal ik voortgaan

tot de Hiflorie : Ik ben geenzints van meninge een pralende Martyro-

logie, of Martelaarsboek te befchrijven,en derhalven zal ik hier voorts,

maar alleen de namen der gener die geleden hebben , verhalen , nevens

de-redensenoorzjtók, waarom zy veroordeelt waren j uitzonderende

alleenlijk eenige weinige voorbeelden , zal ik geen ftand maken op de

wijze van hun rechtspleginge enfterven, het welke zoo overvloedig-

lijk gedaan zijnde by Fox , zoo is 'er niets overig gelaten voor die ge -

ne die naar hem komen,

-

In eenige byzondere paiTagienjdie hem alleen, by vliegende berich-

ten,toegebracht waren, heeft hy eenige weinige misflagen begaan, zijn-

de een weinig te lichtgelovig geweeft. Maar wegens het verhaal, het

welke hy uit Gedenkfchriften en papieren voortbrengt,is'hy een zeer

volkomen en getrouw Schrijver , zoo dat ik hem in geen afwijkinge

,

niet zoo veel, als wegen een beflooten verberginge bevonden hcbbe;

hy zegt het goed en het kwade , de fwakheden en drifcen , zoo wel als de

ftandvaftigheid en lijdzaamheid van deze goede luiden, dewelke hun'

gelove met hun bloed bezegelt hebben , die niet alle gelijk in kennifTe

en befcheidentheid v/aren^ maar hoeveel te fwakker eenige van hen-

waren, hoe veel te meer zulks de wreedheid van hun vervolgers bewijft

en te kennen geeft , voor zoo veel dezelve zoo ftraflelijk tegens zulke

onaanmerkelijke pcrzoonen gehandelt hebben.

Zijnde dan de eerfte tufïchen-poze over, zo wierd op den 1 6. Maart, voongjn*

Thomas Thomkins, een Wever, inShoreditch, ofStranddijk, op ^^^^
^^'''^'^

Smithfield verbrand, alleenig voor het loochenen van de lichamelij-

ke tegenwoordigheid van Chriftus in het Sacrament. Bonner had hem
vele maanden in zijn Huis gehouden, hoopcnde door zachte middelen

iets op hem te winnen; maar zulks niets konnende helpen,trok hy hem
eens op zeekcren dageen groot deel van zijn baard uit; maar om het

aelve te verbergen , dede hy hem den baard glad affcheeren. Op een

ander tijd hield hy zijne hand in de vlam vandekaers , zo lange tot dat-

de zenuwen en aderen fchroeiden en borften, en in Harpsfields aanzigt

fpattcn, die daar by ftond , dewelke by Bonner noch voor den armen
Man fprak, en verhinderde meer wreedheid voordien tijd.

De naafle in het lijden was eenen Willem Hunter van Brentwood

,

R r r ?
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1 55Ö. een leerjongen van negentien jaren ouderdoms,dewelke door een Prie-

fter aan de praat gebracht was , tot dat hy hem bracht, tot het ontken-

nen van de lichamelijke tegenwoordigheid , waar over hy hem vor-

ders befchuldigdcZijn eigen Vader wierd gebruikt om hem op te zoe-

ken, en voor het Gerecht te brengen ; maar hy, omzijn Vader van

moeite te bevrijden, bood zich zclven aan. Bonner bood hem veertig

ponden aan indien hy wilde veranderen ; zulk een Mercenaire en veile

xakc achte hy de gewifle der menfchentezijn; maar hy gaf tot ant-

woorde; indien zy hem met vreden wilden laten , dat hy zijn Con-
icicntie voor zich zei ven behouden zou, maar veranderen wilde hy

niet. Alzoo wierd hy verwezen, en gezonden om verbrand te worden,

het welke gefchiede by zijn Vaders huis , op den 20. Maert,

Op den zelven dag,Caufi:on en Highcd, twee Edellieden van goeden

(laat, en groote achtinge , wierden verbrand , by hun huizen in E flex.

Op den 2 8 . Maart, wierd Willem Pigot , tot Braintree, en Stephen

Knight tot Malden verbrand, en op den 29. Johan Laurence,een Prie-

iler tot Colqhefter, In al hun rechtsplegingen brachten de BifTchop-

pcngeen getuigeniflc tegens hen in, maar wierpen hen alleenlijk de

artijkelen van belchuldiging voor, volgens de recht-handcling van

deze Hoven, dewelke zy noemen, ^ATfiij^c/o; en belafte hen alleenlijk

te antwoorden, en op hun antwoord,dewelke Kettcrfch verklaart wier-

den , hebben zy hen veroordeeld ; zo dat het alles gefchiede op reeke-

ning van hun gewifle , zonder eenige andere belchuldiging ter wereld.

Fcrïaï, Bif- Ferrar , dewelke Biflchop van St. Davids geweeft was, zijnde door^

sïïfavids
Gardiner tot afvallen verzocht , en weigerende zulks te doen , wierd

vcïbïandi naar Carmarthen gezonden, alwaar zijn opvolger Morgan, met hem
te werk ging, gevende hem eenige Artijkelen , omtrent het Houwelijk

der Priefteren, deMifïe en eenige andere puntStcn; op dewelke zijn

antwoord Kettcrfch geoordeeld zijnde, wierd hy verwezen ; hy ftelde

een appel en beroep in aan den Kardinaal Pool, maar wierd niet aange-

nomen. Dit echter fchijnt vertraagde zijn dood noch wat,tot datze na-

der bericht wierden , want hy wierd op den 1 3 . Maart veroordeeld , en

niet voor den 30. Maart verbrand.Omtrentdicn zelven tijd is Rawlins^

White, een eerlijk arm Viflchcr, tot Cardiffverbrand. Dit gefchiede'

in Maart,maar de dag word niet aangewezen: hy was een zeer oud Man^
en wierd in de gevangenis geworpen, alleenlijk om dat hy zijn Zoon te

fchqol beftclthad, op dathy hem den Bijbel mocht voorlezen. Nadat*

hy een jaar gevangen had gezeten, heeft hem de Biflchop van Landaff

,

op artijkelen , of de welke by, als ccn Ketter antwoorde, veroordeeld-

Op
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Op den ^4. April wierdeenen GeorgeMarcb, een Priefter, totChe- '5*5^

fter verbrand , zijnde veroordeeelr, gelijk al de anderej alleenlijk zag men
op zijn dood een nieuwe vond van wreedheid. Een vaatje met pik wierd

boven zijn hooft geflelt , op dat het zelve, komende door de hette van het

vyer te fmelten, op zijn hooftdruipen mocht,en hem alzoo te meer kwel-

lingen aandoen*

Hier na eenen Flower genoemt , dewelke in gceftelijkeordere had ge-

weeft, maar een oploopend enonbefgheiden man wasjgingopPaalchdag Onhebbcir.

na de Kerk Sta Margariet tot \V"eftmunft-er,al waar hy meteen mes na den
^'°^"'^-

Priefter ft:ak,en hem verwonde, terwijl hy den dienft dedc. Hy voor eeni-

gen tijd , wilde het gecne hy gedaan hadde , rechtvaardigen , als voortko-

mende van een grootcn yver,maar daar na verfoeide hy het zelve ernftig-

lijk. Bonner hier over tegens hern , als een Ketter procederende^ veroor-

deeldehem tot het vyer , en hy wierd op den 24. April, op Weilmunilers

Kerkhof verbrand. Deze daad wierd dooTal de Gereformeerde veroor-

deelt, de welke erkende, dat de gramlchap des marrs, de weg tot vervul- ,

'ling der gerechtigheid Gods niet was.
*" In de Joodlche Regeringe , hebben eenige buiten ordinaire perzoo-

tien , wraak op eenige by zondere mifdadigers geoefent ^ maar die Con°
ftitutie was in al hunPolicie , door Moizes wet geregulcert, in de wel-

ke zoodanige dingen als voorbeelden wierden voorgeftelt, waar door

die als een wet des Lands wierden j zoo dat in zoodanige voorvallen,

het zeekerlijk een wettige zaak was, flrafte in die weg te oefenen j alzoo

ook in eenige Koninkrijken , iemand die een wct-verbreeker vi«d , mag
den zelven doodeng maar daar men geen wet heeft, die fulks ordon-

neert , daar is. het zeekerlijk, en tegens de Goddelijke en menfche-

lijke wetten , wanneer byzondere perzoonen het Recht van de Overig-

beid aanilaan , en recht plegen , op wat wijze het ook zy.

Daar was op dezen tijd een tweede pauze, omtrent de Executie van

Ketteren. Want tot het laatfte van May wierden geen vuiren raeeraan-

geftookt; werdendein het gemeen het volk 200 oatzint daar over, dat

zy het niel meer konden verdragen. I k zal ray dan tot andere dingen be-

geven , die den lezer een vermakelijker onderhoud befchaffen zullen.

Op den 28. Maart ontboodde Koningin den HeerSchatmeefter, Sir

Robbert Rochefter Comptrolleur , Sir Willem Peter Secretaris van

Staat, en Sir Francois Inglefield , Meefter van de Rcgifters. Zy zeide,

2y had hen ontboden , om haar gewiiTe te verklaren , omtrent de Kerke

Landen , die noch aan de Kroon verbleven, Zy bedacht , dat de zelve,

gedurende de Scheuringe, weggcnomenwaren, en dat dooj: onwettige
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^S^SS- middelen; dcrhalven konde zy dezelve met geen goede confcientiebe-

Bcnuitder houden; zy dan leverde de zelve wederom, enftondzeaf'. Indien zy

omaentde
^aar te gemoet Vüerdcn , dat haar Kroon zoo behoeftig was, dat zy zich

Linderyeu. Zelven niet konde Onderhouden , indien zy dezelve afflond; moft zy
daar weder op antwoorden , dat zy de behoudenis van haar ziel meerder
achte als tien Koninkrijken, en dankte God, dat haar man vail den zel-

ven zin was, en derhalven had zybeflooten ald-iarvan te difponeren,

zooalshetdePausotzijnLegaatgoedzouden vinden. Zy dan belaften

hen te gaan , met den Heer Cancelier , met den welken zy voorheen daar

, van gelprooken had , naar den Legaat , en den zelven zulks bekent ma-
ken, beneffens de waardyc van de zelve Landeryen.

Dit was cenuitwcrkzel van denaauwgezetheid, van hanr gewifle,

dewelke haar nu dacht, omtrent de tijd van haar verloflïnge te zijn, en
dcrhalven zulk een bezwaarnifle op haar gemoed niet hebben wilde, van
de welke zy te gevoelijker was , ter oorzaak van een Bulle , den welken
de Paus Juliushadde gemaakt, excommunicerende alle deze, dewelke
eenigc Abdye of Kerk-Landen bezaten, als mede alle Princen, Prelaten .

en O verighcden, die tot de executie van deze Bullen geen byftanddeden*

Zommige zeiden dat dit op de zaken van Engeland betrekkelijk was;
maar Gardiner zcide, dat het alleen op die van D uitüand zagj en dat geea
Bullen alhier kracht hadden , ten ware zy in Engeland waren aangeno-
men. Dit gafgeen groot genoegen aan het volk; want indien het zulk een
zonde in Duitfland ware,zy konden niet anders zien, ofhet was ook zulks

in Engeland;en indien de Paus zijn macht had van Chriftus en St. Pieter^

zoo moften zijn Bullen over al kracht hebben.

Paus juiiiis Korts hier aan komt Paus Julius te fterven ; namentlijk op den 2o«
'

Ma»ceu s'
^^^^^ » ^" opden d.van April, wierd de Kardinaal Mercellus Cer-

sijn plaats, vinus Paus in zijn plaats verkoozen, een man van groote deftigheid

en oprechtigheid van leven. Hy behield zijn voorigen naam, het
welke in lange Jaren niet was gefchied, behalven in Adrianus de
Vl.tufichen wiens gefteltenis en die van dezen Marcellus, een groote

^ over een komft was. Hy terftond keerde alle zijn gedachten (gelijk

Adrianus ookhadde gedaan) tot een Reformatie van al de bedorvent-
heden vanden Stoel: en beftrafte zijne Voorzaten zeer, diezulks al-

toos van de hand handen gewezen. Hem dacht dat niets het Pausdom
eerwaardiger konde maken, als hun overdadige en overtollige praal

wegtenemen; door het welke zy, over de ganifchc wereld in te groo-
ter achtinge zouden zijn, en op een zeekerder grond, de Goddelijke
.fcefcherminge verhoopen.

L
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"Hy was een van de Legaten tot Trente geweeft , en had aldaar wel

'^waargenomen , wat'er, als de wortel van alle Ketteryen en onor-

ders was voorgcftelt geweeft, namcjitlijk dat de Geeftelijkheid in

het algemeen zeer bedorven was , en door vcrfcheidene exeraptien

,

idieze van Rome hadden verkregen , alle de Primitive regulen ver-

brooken hadden.

Op zijn eerfteverkiezinge riephy om den Kardinaal van Mantua,

en hebbende hemeen man van grooteoprechtigheid bevonden, zeide

hyhem, dathywifte, dat het een gebruik voor alle Pauzen was, op

hun eerfte aankomrt totden Throoa, van Reformatie te fpreeken-,

maar hy wilde daar liever weinig van fpreeken , als hebbende befloo-

ten , liever veel te doen : alleenlijk hy , openbaarde zijn hart aan hem,

opdat, indien hyt'eeniger tijd, daar omtrent in gebrceke bleef , hy

zijn beftraffinge mocht hooren , en zich (chamen dat zulk een eerlijk

man als hy was , hem voor een fchurk en een fchijnheilig kennen zou.

Hy wilde niet, datiemand van zijn vrienden, dewelke in andere ge-

weften waren, totRome komen zou, noch zijn Neven, dietotRo-

me waren, in het Hof zouden verrchijnen. Hy had een befluitom

al de Priefters en Bifïchoppcn na hun bedieningen te zenden; fpree-

kende dikmaals vanhunafwczentheid metgroote verfoeyinge. Hy
wilde zijn tafel niet veranderen , noch zijn wijze van altoos een te heb-

ten, die hem, onder het eeten iets te vooren las. Zeekeren dag,

na dat hy lang overdetafelin gedachten had gezeten, zeide hy : dat

hem het zeggen van Adrianus de vierde te binnen kwam, als dat de

Paus de ellendigfte van alleraenfchen wasj zijn leven was vol van

bitterheid, zijn Stoel was vol van Doornen, en zijn wegen vol voet-

angels, en vervolgens, leunende met zijn hand op de tafel, zeide

*hy: Ik z.ie niet hoe hy Zalig kjun werden ^ diedez^e hooge plaats he-

kleet. Deze gedachten raakten hem zoodanig, dat op den 1 1. dag , Dicfteift;

Tiazijnverkiezinge, hy ziek te bedde ging leggen, en tien dagen daar

na een Lijk was. Deze dingen worden van hem verhaalt, door den

geleerden Onuphrius, die hem wel gekent heeft; enhet zal niet on-

hebbelijk geacht werden, dezelve hierplaatsin dezegcfchicdenifTcn

te geven.

Zoo haaft als de tijdinge van zijn dood in Engeland gekomen wag, 1?= Konia-

Jchreef de Koningin van den 29. dag van May aan Gardiner. Den mandcert'

,Xjravevan Arundel, endenLordPaget , die toen tot Calais waren , '^^"j*L"^'~,

nop de bemiddeling van de Vrede , ruHchen Vrankrijk en Spangie , de

.;welke zyniet konden uitwerken , maa-r bemiddelden alleenlijk een

IJ. Deel. Sss be-
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beftand. Zvgaf henlaft, om met eten Kardinaal van Lotharingen

tefprctken , als mede met den Conftabcl .en andere Franfche Cora-

tnilTarifen tè handelen, dat dezelve den Konink hun meeder wilden

bewegen, den Kardinaal Pool tot dien Stoel te bevorderen, nade-

maal hy, inalle Jeelen, de bckwaamfte perzoon daartoe fchcen tc"

zijn, voegende daarby (gelijk uit haar briet blijken kan, die in de-

Verzameling is ) dat zy dit buiten zijn kenuifle of toeftand gedaan

hadde. Dit konde op zijn tijd tot Rome niet komen, alwaar, op-

den 25. van die Maand, CarafFa tot Paus verkoozen wierd, die den-

naam van Paulus de IV. aangenomen heett , en zoo veel van zijn*

Voorzaat verfcheelde als mooglijk was. Hy had voorheen een groe-

ten fchijn van nauw gezetheid getoont , zettende ook een nieuweor-

dere van Monniken op , dieze Theatijnen noemen : maar op zijn»

komfttothet Pauldom, ftelde hy de grootfte praal aan die mooglijk

was, en toonde ziehde trotfte en bloedgierigftePaus, diezedcrtde:*

tijden van Juliusde tweede, ooit geweeft was.

Hy nam het voor een grooteeer,'dat op den dag van zijn vcrkie--

zinge , de Engelfche Gezanten binnen Rome kwamen , met een*

groot gevolg van 140 Paarden , van hun eigen volk. Op den X3. van

Juny, in deecrite Confiftorie , na dat hy gekroont was , kregen deze

gehoor. Zy wierpen zich ootmoedig voor zijn voeten, en erkenden*

de flappen en faulten van hun afdwalingeenfcheuringe, dieze hem
al oplazen , want de P<ius had het zoo geordonneert ; btlijdendc

vorders, dat zy ondankbaar waren geweeft, voor zoo veel weldaden,,,

als zy van dien Kerk ontfangen hadden , en verzochten ootmoedig--

lijk vergiffenis daar voor.

De Paus hield cenigc beradingen daar over, of hy hen zou ont-
fangen, nadcmaal in hun Credentialen , de Koningin zich zelven

Koningin van Yrland noemde : zijnde dien tytul van Konink Hen--
drik, ten tijden van de fcheuringe aangenomen. Het fchcen een har-

de zaak zoodanige Gezanten niet wel te handelen; maar aan de andere

zyde flond hyop zijn waardigheid, en achtc het alleenlijk zijn Stoel

toe te behooren , Koninkrijken op te rechten. Hy dan befloot deze

zaak zoodanig te matigen, dat hy gelijk als geen acht opdien tituL

zouflaan, njaar dezelve toeflaan als een tccken van zijn gunff. Hy \

dan, op den 7. van Juny, crigecrde Yrland tot een Koninkrijk, en
beflecdc dien tytul op den Konink en Koninginne , zcggen4e dat

hy andcrzints niet wilde , dat zy het in hun openbaar gehoor, zouden
gebruiken. En het is wel gclooflijk, dat zulks hun openbare aan-

fpraak ,.,,
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•fpraak, wel een maand zedert hun aankoraft , te rugge gehouden 15^5'*

heeft. Dit dan aldus zijnde geadjufteert, ontfing hy de Gezanten
gunftiglijk, vergaf de gantfche Natie haar mifdaad: en zeide, dat

„in teeken van zijn achtinge voorden Konink en Koninginne, hy
„hen den tytul van het Koninkrijk vanYrland fchonk, volgens die

„ hooge macht, dewelke hy van God haddeontfangen, dewelke hem
„over alle Koninkrijken geftekh.idde, om de hardnekkige te vernie-

„tigen, en nieuwe weder aan te ftellcn. Maar in zijn byzondere aan-

fpraak met de Gezanten , dedc hy zijn beklag, datdeLanderycn van

de Kerk niet herftelt waren : het welke hy zeide, in gceaer manieren De Paus

te verdragen was; want zy moeften het al wedergeven tot een duit
her^eHin*^

toe, nademaal dezelve a.ui God behoorden. Die zoude een Ana- der Lande-

thema, vervloekingeen belmettinge op het volk zijn , dewelke veel
^^^"'

jammer en ellende met zich flcepen zoude. Dcrhalvcn belafte hy hen

«ffet^uelijk daar over te fchrijvcn : dit herhaalde hy zoo menigmaal
-als hy met hun {prak, zeggende hem mede, datdePeter penning in

Engeland mocft betaalt werden , zullende hy een Onttangcr zenden,
om dezelve te verzamelen. Hy zelve had in dat ampt gebruikt ge-

weeft, wanneer by noch jong was, en hy zeide, dat hy zeer gefticht

was, de volvaardigheid van het volk, daar omtrent te zien , voor-
namentlijk die van geringer flag, omtrent het betalen van dezelve.

-Zy behoefden niet te denken, datSt. Picter den Hemel voor hen ope-

nen zoude, zoo lange als zy zijneGoederen op der aarden bezaten.

De Gezanten ziende de hoofdigheid van den Paus, diegcen te-

genfp*eeken konde lijden : antwoorden hem met groote onderdanig-

heid, en wonnen alzoo zijn gunft zeer wel; dochzy wiftenwcl, dat

deze dingen zoo licht niet te doen waren, en de Burggraat Montacutc
was zelrste diep van belang in dezezaak, om die zeer te bevorderen,

dewijl meeftal zijn ftaat tn bezittingc in Abdye Landeryen befton-

den. Aldus was die zaak eerder overlegt > als ten vollen vaft gcftelt.

Maarom weder totdezaken van Engeland tekeeren. Daar kwa-
men klachten van alle kanten, dat de Vrede-rechters, in het M'erk

Tan den Godsdienft zeer flap waren , voornamentlijk in Norfolk, en

dat op die dingen weinig gepaft wicrd. Men zand dan InftruÓlien,

(dewelke in de^erzamelingen te vinden zijn ) aan de Rechters, hen ColLNölif
belaftendczich in tien of twaalf diftriéèen te verdeden, opdatzeop
alle byzonderheden te beter acht zouden kennen liaan. Dat zy de

Predikers zouden aanmoedigen , die tot ondcrwijzinge van dat land-

-ichap gezonden waren ^ dat zy die gcene die niet te Kerk kwamen , of

Sss 5. zich
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1555. zich betamelijk in alle dingen droegen , zouden uitzetten ; tnaar

voornamentlijk dePredikers van Ketterye. Dat de Rechters en hun
Huisgezindc, voorbeelden vooral de andere zouden hebben te zijn >

dat zy twee ot dry in ieder Parochie zouden hebben , die hdmelijk

2ouden zijn geinftrueert , om van alle dingen informatie te geven,

op alle Vagabonden , die hier en daar loopen te letten, als rnedeop •

de vaUchegeruchtzayers, cn.diergelijke. Dit wierd gcoordeelt, zoo

veel vandelnquüTtie te hebben, dat hetzelve denSpaanfehen Raad
opgeduidet wicrd , enhetfcheen dat zy hun Patroon genomen had-

den, van den fnooden handel, van deze, dewelke Delatores, Aan-
brengers genoemt\vier3en ,. en dewelke by Tacitus voorgeftelt wer-

den , als het grootfte misbruik van macht, dat ooit door de kwade
Keizers, dieAuguftus nagevolgt zijn , geoeftent is geweeft , de-

welke gaande inallegezelfchappcn, en een ieder in zijn voorgevin-

gen, naar den mond pratende, de lieden tot difcourzen en redenen,

die tot nadeel van den Staat ftrekten , willen te brengen , en dan In»

formatien tegens dezelve gaven , dewelke, zonderdatzy zich hoef-

den te ontdekken , met tegens dezelve te getuigen , tot verderf en on-

dergang van de befchuldigde gebruikt wierden.

'VX''aarlijk dit was z^eer ftrijdig met de vryheid vandeEngelfchege* ^

fleltheid, en hielp niet weinig tothunvervreemdinge van de Spaan-

fchen. Maar men kan zich lichtelijk inbeelden , dat andere een af-

keer van flrengheid kregen, als Bonner zelve daarvan walgde. Hy
beklaagde zich, dat men hem het gantfche bewind van dit werk, op
den halslcide, daar andere hetfpel aanzagen , latende hem met de

executie van deze ftrafte wetten begaan. Zoo dan , wanneer de Rech-'

ters en Sheriffs hem de Ketters toezonden , zand hy hen weder te^

rugge, weigerende^ich daar verder mede te bemoeyen. Overhet
welke de Koning en Koningin , aan hem fchrevcn , op den 24. May,'

doende hun beklag daar over, en hem vermanende, van nu voort^

aan, meerder acht, op de plicht van een goed Harderen Biflchop te

fl&an , en wanneer hem zoodanige mifdadigers toegebracht wierden,-

-. te trachten, om hen van hun dwalinge af tG wenden ; of indien zy

zamelittgen
hardnekkig bleven , volgens de wetten tegens hen te procederen.

i^o, 29, Dezen brief dcde hy in zijn Regifter ftellen , van waar ik dezelve heb-'

bc uitgefchreven, enin de verzamelingen gebracht.

"'t Zy nu dat hy dezen brief zelve heeft bezorgt , tot een vcrfchoo-

ntng van zijn procedoren; of dat hem dezelve, ter oorzaak van zijn

flapheidwicrd toegezonden, zulks is onzeekerj nwar het laatfteis--
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Eetwaarfchijnlijkfte; wanthyhad, gedurende den tijd van vijf wee' 1555^

ken , niemand verbrand ; maar hy heeft wel haaft die fchade weten

ia te halen.

Op dees tijd was het^eantfche volk in verwachthipe van dat de Ko- Koninginnes

• I . j \ n ir IJl »

T

verloffing IS

nmgmne van kmde verloHen zou , zelrs op den darden van May, ydei,

IVhreef de BilVchop van Norwich een brief aan dcnGravevan Sui-

fex^, van dewelke ikhet Originaal ge2ien hebbe; dat hem van Lon-
den de tijding was gebracht , dat de Koningin een brave Prins ter we-

reld had gebracht, over het welke hy, in zijnHooftkerk, het Te
Deum LaudamHs had gezongen, gelijk zulks mede, inde andere om-
leggende Kerken was gefchied. Hy voegt'er in het Pofi fcripturn

by, dat hem de tijding door twee andere'^berichten bcveftigt was ge-

worden, Maarhoewel al dit zonder eenigen grond was, zoo bleef

evenwel de Koningin gedurig in het gevoelen, dat zy zwanger was

:

en op den 29. van May wierd door den Raad aan den Heer Schatmce-

fter gefchreven, dat hygeld gereed zou maken te hebben, op dat

die geene , die de gelukkige tijdinge van des Koninginnes gewenfchte

verloffinge, over al hadden te brengen , fpoediglijk afgevaardigt

fftochten werden.

In het begin van Juny geloofde men, datze in arbeid ging^ en

het gerucht vloog weder over Londen datzy een Zoon gebaart had'.

De Priefters , die al hun hoop daarop zetteden , waren weder voor-

barig genoeg: om ^^^ 7 e Deum Laudampts daarover te ztngen, too-

nende een blljdfchap die alle maat te buiten ging j een, noch offi-

cieufderals dereft, maakte daar eenPredicatie over , en befchrccf

wel netjes al de trekken en fchoonheden van den Jongen Prins ; maar

al deze vre'jgd verdween in rook , en een ieder zag op zijn neus:

menzeidewel, dat de menfchen opentlijk bedroogen wierden , en

daC zelfs de Koninginne niet eens een dikken buik had; maarMcl-
vin in-zijn Memorien getuigt , dat hy van eenige van haar Vrouwen
verzeekert was, dat zy van tijd tot tijd eenige Molas, ftukkenvan

ongevormtvleefch, kwijt wierd. Kortelijk daar was nu weer maar
e€n ilcchren hoop , dat zy ooit kinderen voort zou konnen brengen.

Dit dcde de fwaarmoedigheid van haargefteltenis n»eer en meer
Singrocyeni en de Konink Philippus , zijnde zoo veel jong ?r als

zy, wordende nu in al zijn verwachtinge bedrogen, maakte nu zoo
weinig werks van haar , als raooglijk was , z< Ifs dat hy haar wel eeni-

ge maanden niet genaakte. Hy, ziende wel dathy geen kinderen by
haar krijgen zou, en dat het hera derhalvcn onmooglijkwas, ooit

Sss 3, Enge-
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liSS' Engeland in handen te krijgen, zonder dat, liet al zijndcftcincn va*

ren. Hy dan hebbende met haar, omtrent vijhien maanden getrout

geweeft, vant noodwendig, een weinig meer nazijnerflijkc Kroon,
omtezien, en deZe ingebeelde wat aan een zyde te zetten i en van die

tijd afaan , merkte hy Engeland maar aan , als een zeckerc verwand-

fchap, dewelke vaft genoeg aan zijn belangen zou zijn, eerder als eea

volk het welke hykonde verhoopen, oit aan zijn andere Kroonen te

zullen kennen hechten.

Alle deze dingen liepen tezamen, om de fwaarmoedigheid van de

Koninginne te vermeerderen , werpende haar in een kwaden ftaat van

haar gezontheid 5 zoo dat het niet te geloven was , dat zy lange zou le-

ven. Gardiner hier óp, maakte zich zelvcn gaande, om de Jonk-
vrouw Elizabcth , aan een kant te helpen , maar als gezegt is , de Ko-
nink Philips behoede haar.

Zoo ftondcn en gingen de Engelfche zaken, tot debyccnkomllxran
Pi-ocedureii

jjgj. Parlement , inOcïober nacft komende. Maar ik keer my nu we-
tegens de •'

xcitcrs. der tot de arme genoemde Ketters , en den handel met hen gcvoert , die

nu wederom na een korte tuflchen pauze, tot nieuwe ellenden gebracht

wierden. Johan Cardmaker, die lezer in de Godheid in Sr. Paulus,ea

Prcbendaris tot Bathwas geweeft, en Johan Warne, Herbergier tot

Londen, wierden beidcinSmithfield verbrand, op den 30. May , we-
gens het verloochenen van de lichamelijke tegenwoordigheid^ zijnde}

tegens hen ex officio geproccdeert.
*

'.

Op den 4. Juny wiert'ereen flagvan Heidens werk op het lichaan»

vaneenen Toelygeoefent, dewelke zijnde geexecuteert wegens Die-
vcry, had opzijn dood iets gezegt, het .geen een fmaak van Kettcry

had. Hierover (chrecfden Raad aan Bonner, om daar onderzoek na
Belachelijk te doen , en na de Kerkelijke wetten te procederen. Hy daar over for-

yroccs.
meerteen proces, en daagt den doden: om op de hem te laft geleide be-

fchuldigingen , zich te komen verantwoorden j maarhy, gewiffelijk

noch te voorlchijn komende, noch zich verantwoordende, wierd ver-

oordeelt en gebrand.

Daarna, opdenio.Juny, wierd Thomas Hawkes, eenEdelman
inEflex, dielang in het Hof geleefthad, tot Cox Hall verbrand, ca
op den zelvcn dag Johan Simpzon, en Johan ArHelei, twee Huislui-

deninEflex, als medeThomas Watts een Linnen werker tot Chelms-
ford. Op den p.Nicolaas Chamberiain een "Wever tot Colchefter,

en op den 15. Thomas Ofmond, een Voller tot Minning Tree, ctk

op den zei ven dag W illem Bamiord , Weever tot Harwich.

Deze

,
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DczCj bcntffens vfrfcbeidene anderen, waren door dpn Crav^ van i^JiT^»

Oxbrd , Boniier toegezonden , om datze op voorgaande Paaiïchen het

Sacrament niet ontfangen hadden, en dcrhaiven in vermoeden van

.Kettery waren. Zijnde vervolgens Artykelen regens hen gegeven,

wierdenze op hun antwoord veroordeelt, cngc7.onden, na üe plaats

•van hun wooning , om aldaar verbrand te werden.

Maar Je Raad vrezende dat'ert'ecniger tijd eenige beroerte, om- Or<lere om-

trent deze brandingen zou komen te ontfraan, fchreef aan den Gravc bnnding ge-

van Oxford en den Lord Rich , het Landvolk by een te verzamelen , en ^^^^'

de Executien te affifteren. De Graat zijnde eemgzints onpaflelijk,

konde niet anders doen , als zijn volk aan den Lord Rich te zenden , de-

welke heencn ging en gehoorzaamde deorders, die hem gegeven wier-

•den, voor het welke brieven van Dankzegging aan hem wierden ge-

fchreven. En de Raad verftaande , dat eenige Edellieden by het bran-

den tot Colcheller gekomen waren, zonder befchreven te zijn ; maar,

•^lijk de woorden in den brief luiden , eerzAamlijk en 'van z,elfs daar

heengegaan waren , fchrcefdaar over aan den Lord Rich , dat die de

Belve voor hunnen y ver bedanken zou. Ik bevindein de Boeken van

den Raad verfchcidene Brieven, na verlchejdene oorden gefchreven ,

om den grootencn kleinen Adel tothetbyfta^n vandeze Executien te

Bodigen , en deze, dewclkeeenrtge verfchooninge daar over by brach-

ten , wierden , altoos daar na, met een kwaad oog aangezien , en vei-

dachtgehouden.

Hierop volgdede Executie van Bradfordin Tuly; hy wa^al onder Pr^dfc^fis

decerlte veroordeelt, maarniet verbrand voor nu. Hy waséén Pre-

bcndaris van St. Paulus, en een vermaard Prediker geweefl: , ten einde

van Konink E^uards Regeringe. Hy had Bournin die beroerte tot

Paulus Crols gezalveert , en dien naar middag predikende , in de Boog

Kerk , beftrafte hy het volk wel dapper , over hun beroerte in St. Pau-^

kis Kerk. Maar dry dagendaar na. wierd hy in de gevangenis gelegr,

.alwaar hy, zijnde van het eene gat in het andere gebracht, by dedry

Jaren gelegen hoeft. Waar hy ook kwam, verkreeg hy zoo veel van

de bewaarders, dat zyhern toelieten te Prediken, en aanzijn medege-

vangenen het Sacrament uit te deilen

.

Hy was een van deze , dewelke op den 2 2. January voor den Raad

gebracht wierden, alwaar Bonner hem, over de beroerte in Paulus

Kerkontftaan, bcfchuldigt heeft. Hoewel al hetgeeoc, daar hy

aulksmede meende te bewijzen, alleenig wasdatzimmanier van het

valk aan te ipreeken toonde , dat hy eenig gc2iag over hen hadue , en

derhaW
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£*rijS' derhalven verdacht Was , deze beroerte verwekt te hebben. Brad-'

ford beriep zich op God , die zijn onnozelheid kende, en zag hoe on-

waardiglijk hem, het behouden van zijnvyandèn beloont en vergol-

den wierd, ontvangende kwaad voor goed j eindelijk weigerende zich

zelven nade wetten te voegen, wierdhy met de reftop den 3 1. Ja-

nuary veroordeelt j alwaar de beroerte weder tot zijn laft wierd gelcgt,

beneffens eenige brieven , dewelke hy over Engeland gefchreven had,

dewelke ( gelijk de Grave van Darby het Parlement daar van Ichrijft
)

meer kwaad hadden gedaan, alshyzelfzou hebben kennen doen, in-

dien hy de vryheid om te Prediken gehad hadde.

Hyzeide, nademaalhy verftonddatzy byeen Commiflie, dievao

den Pausafkwam, ageerden, dat hy hen niet konde antwoorden, als

hebbende gefwooren dat gezag noit te erkennen. Hetgeene hy inSt.

Paulus gedaan hadde, was op Boums ernftige begeerte gefchied, de-

welke hem bad, om hetlyden Chrifti wille het volk aan te fprecken;

waar'overhy opden ftoel geklommen was, zijnde hyby namcteen
Ponjaart, die naar Bourn geworpen wierd, gedood; want zy raakte

hem aan de mouwe. Maar in hetftuk vanden Godsdienft beleed hy
zijn Geloot zoo ftantvaftiglijk., dat hy over die zaak veroordeelt wierd.

Echter het behouden van Bourn was een zaak die by al de wereld zoo

wel bekent was , dat het een ondienilig werk fcheen tezijn, zoo vaar- •

dig met hem voort te gaan , als zy met de reft deden.

Zoodan Heeth, Ecrfl Biflchopvan Jork, en DayBiffchopvanChi--

-che(ler , "Wefton, Harpfield, en des Koninks Biecht Vader, enAl-
phonzusa Caftro, gingen hem bezoeken, en trachten hem te winnen,

maar te vergeefs. Het ftond Bourn zeer kwalijk, dat hy noit veer

Bradford gefprooken heeft, noch eens by hem gekomen is; zelfs zoo

als Bradford voor den Raad gebracht wierd , was Bourns Broeder de Se-
,

crctaris zeer hard tegens hem. Alzoo wanneer hy tot zijn onderzoek

gebracht wierd, zijnde Bourn zelve toenBiflchop van Bath en Wells
tegenwoordig, heehdezenietzoo veel als zijn mond voor hem geopent,

hoewel hy zich op hem beriep , voor zoo veel de zaak van de beroerte

aanging.

Nevens Bradford , wierd een Jongeling van negentien Jaar , een leer-

jongen, JohanLeazcgenoemt, mede ten vyere geleid, die ook op de

Artykelcnhötn voorgehouden, veroordeelt wierd. Wanneer deze by.

deftaak kwamen , vielen zy beide neer, en deden hun Gebed, Brad-

iorddaarop, nam een takkebofch inzijn handjCnkuftedie, alsmede

4e Staak, drukkende daar mede de vreugde uit, die hy omzijn lydea

gevofil-



ïn ENG EL AND. 11 Boek. 5 1j
gevoelde, en riep daar op uit: O Engeland y Engeland^ bekeert H^be- ijj^

'keert Uy wacht u voordeafgoderyendenvalfchenyintichrill. Maar
de Sherifts, ofSchouten, verhinderden hém meer te fpreeken, hy om-
helsde zijn makker in zijn lydén , en bad hem goeds raoeds te Zijn, want
wyzoudcnochdienavondmctChriftus het Avondmaal houden. Zijn

' laaifte woorden waren, [mal is den weg ^ en dePcorte engy die tot het

Eeuwige leven leiden ," en weinig z,ijnz,e diez^e vinden.

De vervolging ging nu vaft op andere plaatzen zijn gang; maar

Bonner hield weder op, doch Thornton Suffragaan van Dover , Halps-

field Opper Diacon van Kanterbury , en eenige andere bcflooten mede
' hun yver tetoonen. Dezen Thorn-ton,had zich zedert de eerfte verande-

ïtng, door Konink Hendrik gemaakt , "de aldergedienftigfte en voor-

barigfte, op ieder verandering getoont, ch was ook weer de eerfte on-

der deze Regfering geweeft, die de Mifle tot Kanterbury had opge-
• ftelt. Hy was daarover in groote verachtinge by den Kardinaal Pool

;

"^maarpool konde dcfury van deze luiden niet hinderen , zonder zelfhet

milnoegenvan den Paus op zijn hals te halen. De Paus was zijn open-

bare enoud^n vyand, maar had geen gelegentheid om zijn haat legens
' hem te uiteren , nademaal hy zulk een uilftekenden dienft , aan de Kerk

'bewees , als Engeland weder aan de Kerk te brengen. Gardiner zulks
- verftaande 1 fchikte heimeUjk iemand naar Rome om Pool daar fwart te

maken, het welkedeonvergenoegde Paus lichtelijk aan nam. Gardi-

ner zocht EerftBiffchop van Kanterbury gemaakt te werden, en dat
' Pool mocht te rugge werden ontboden ; en inder daad de Paus had be-

'^^ooten , tap de eerfte gelegentheid Pool zijn Legative macht te bene-

men , en dezelve aan Gardiner te geven j maar Pool was zoo wel in de

-gunftvan deKoninginne, dat ditéenigen tijd vereifchtc , om tebo-

'ven te geraken. Dit dedcGardiner trachten, Kranmer zoo langein

Ihet leven te laten alshy konde. Het fcheen wel het gevoeglijkfte met

hem te hebben begonnen , die in der daat de voornaamfte aanleider van

-de Reformatie was geweeft , en het geene zy Kettery« noemen, voort te

zetten. Echter had Gardiner zoo veel zucht niet voor hem als in dien

'gevalle zijn voorfpraak te zijn i
maar hy wift wel , dat , zoo haaft als hy

zou verbrand zijn , PoolinhetEerft-Bisdom van Kanterbury ingeftelt

bouwerden. Daaromrac vertoonde hy, datindiénhy, ecnigermate,

'konde afgetrokken werden , zulks de alderkrachtigfte middel zou zijn

,

om de Kcttcrye uitte royen: want indien hy , die deze leeringen zoo

'zeer had voortgezet, dezelve nukwam te verUten, zulks zoude bui-

ten twijfelde geheele pattye om verre werpen, en tenminftcn, al die'

H. Deel. Ttt
,
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noch fwak en wankelende waren, doen overvallen ; daaraan de andere

zydc , indien hy gedood wicrd , met ftantvaftighcid voor zijn lecre , ^ .

de andere daar door te meer verfterkt zouden werden. Dit dacht hem-

voorwendings genoeg , om hem by het leven te houden. Maar waar-

om de Stoel van Kanterbury niet open te ftaan verkUsft vvierd, nade--

raaal hynu een hardnekkig Ketter verklaart was, kan ik 200 heel wcl^

niet begrijpen, 'tzy dateer iets was in de wetten of later vonden, van-

de Canoniften, het welke de noodwendigheid maakte van den Stoelt

niet te vervullen, zoo lange als hy leefBe , ik wcetehet niet.

Pool , ondertuffchen zijnde in deze omftandighedcn , derfde noch^

die van Rome mifnoegen, noch opentlijk de vervolginge der Ketteryi'

verhinderen , het welke wcLfchijnt dat hy met meer bezadigtheid zon^

gedaan hebben, indien het niet ware gelaten , uit vreezc van den Paus ge-

legentheid tegenshem te geven, die al voor heen in het Conclave heni'

voor een begunftiger van Kctterye had uitgcfchildcrt , en derhalven*

telichtelijker zou bewoogen werden , alles dat na Romen tot zijn na--

deel overgebrieft wierd , aan te nemen.

Deze die tot Kanterbury voorde Ketters terecht zaten, hadden vier':

mannen voor zich gebracht , twee Priefters Bland en Frankesh , en*

Shicerdon en Middelton, twee Leeken. Zy wierden veroordeeld op»

hun antwoord op de voorgeftelde Artijkelen, en op den 2 5.July tot'

Kanterbury verbrand. In July wierd Margariet PoUey, totTunbrid-

ge om dezelve zaak verbrand , zijnde deze de eerfte Vrouw, die on--

der deze regeringe geleden heeft. Op den Z2. july wierd Dirk Carwer'

tot Lewis verbrand, en opden 2^. Johan Lauder, totStoning. Deze'

waren tot Londen gevangen, en voor Bonner gebracht ; maarhywil--

de met hen niet tedoen hebben, verzoekende dat zy door hun Ordinai-

ren mochten geoordeelt werden. Een van deze zijnde geboortig van'

Sarrey , was onder Gardiners Jurildiólie , dewelke befloot niet meer'"

tegens de Ketters te procederen ; daarom verkreeg hy een brieft

van den Raad aan Bonner , hem ladende tegens hen te procederen, die-

hen terftond veroordeelden.

Daar waren omtrent deestijd verfchcidene Comploteryen ontdekt,»

voornaraentlijk in Dorzetshire en Eflex , en vorders in andere Graaf-

Ichappen. Maar de natuur van deze Comploteryen, is inhecBuek^

van den Raad niet te vinden. Eenigc wierden gevangen , en in den
Touwr gezet i twee of dry geheime Raden wierden op den 19. July
daar heen gezonden , meteen brief van den Raad, aan denLuitenanc

van den Touwr, om dezelve op de pijnbank te brengen naar hun dif-

creti§;
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fcretie en befchcidcnhcid : échter daar niets op volgende, zoo is he«€ ^5SS'

geloven dat dit maar vonden vandeGeeftelijkcn zijn, om den Raad te

meerder op te hiczcn, dewijl ^y hun verderf op alderhande manieren

zochten.

Daar was ook een belediging begaan , omtrent twee Prieftcrs,Peyto

^n Elfton , die Francifcanen rsn ds pbzervanH- «'sren. Zy hadden

icherpelijk regens Konink Hendrik , omtrent het ftuk van de echtfchei-

dingcgelprookcn, en waren over de Zee gevlucht. DcKoninginhad
om hem gejchreven , en dede niet alleen de befchuldiging tegens hen

vernietigen in het laatftc Parlement , maar maakte ook Pcy to haar

Biecht Vader, en hebbende beflooten ecnige Geeftelijke Huizen we-

der in Engeland op te rechten, had zymet hunordere begonnen j en

liet Huis van de Franciscanen Observanten , tot Greenwich weder op- hetbolm"
gerecht, het welkeook heteerfte was geweeft datgefupprimeert was het huis da

geworden j
gelijk in hetvoorlge boekgctoont is, en daarom dede zy ncntof""

dat dezen zomer ten eerden weder herbouwen. Elfton en Peytodan te Grecnwkh.

water afvarende, wierden dooreenige dietot Londen op de waterkant

ftonden, fteencn naar hen toegeworpen.

Dit wierdby de Koningin zeer hoog genomen, waar overzy den

Thezaurieraan den Lord Major gezonden heeft, hem beladende etn

Proclamatie van vergeldinge , voor iemand die de daders daar van

konde aanwijzen , te doen j maar de man konde niet uitgevonden

werden.

• Zy dede ook al Sir Thomas Morus Werken by een in een Boek druk- Thom»s

ken, dewelke dit Jaar in de Pars waren , en het wierd uitgegeven als een kcn^edwkt.

tuiten ordinaire zaakjdat Konink Eduard geftorven, en zy tot de Kroon
gekomen was op denzelven dag, wanneer hy wasonthalft. Maar in

het uitgeven van zijn werk, ismyecn flukvan bedrog voorgekomen

2edcrE dat het voorige gedeelte van dit ons Boek is gedrukt geweeft j ik

hebbe het handfchrift gezien, uit het welke zijn brieven waren ge-

drukt j alwaar ook de Originele van de Brieven dewelke hy aan zijn

Dochter Mceftres Röper gefchrevcn heeft , by waren, nevens de Có-

pyevandeze, dewelke hy aan Kromwei gefcnreven heeft. Maaron-
der deze is een lange Brief, aangaande de Nonne van Kent , in de wel-

ke hy een wijdloöpig verbaal van haar fcHijnhêiligheid en andere

inoodhedcn doet. Zy behelft: verfchcidenc aanmerkelijke pafiTagien,

fy hiaar aangaande, van het groot gevoelen , het v/clke hy , in het ecrfte

jjvatt haar gehad h«eft, hoe hy daar toegebracht vVas, en hoe hy daar

^öa overtuigt wasgeworden, dat^ydevalHeènaldergeveinftefchijn-

Ttt 2, heilige
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ïJ!J>- >, heilige was j die oit bekent is gcweeft, en dat hy gelooft datzy ge^;-

„ mcenzaamheid met den Duivel heeft gehad. Deze briet wierd op-.',

dien tijd achter gehouden» maar niet verlooren. Zoodatik nubevin-

dede giffinge, dewelke ik daaromtrent in mijn voorigdeel gemaakt -

hebbe, waarachtig te zijn , hoewel ik toen geen hoope had, om zelf

by den briet te zullen komen, gelijk ik zedert gekomen ben. Het%

fchijntdat men heilboten had , deachtinge vandiegefchiedenis tever'-

heffen; en nademaal deNonne vooreen Martelareffe en Prop hete rffc .

gehouden wierd , ishet waarfchijnlijk, datze wel lichtelijk gecanoni"

zeert zou hebben geworden, en derhalven de getuigenis van zulk een*

grooten man , wierd nietdicnftiggeoordeclt, haarindcn wcggelegttc-

ColNrZi. worden. De Brief zelve hebbe ik inde Vcrzamelingegevoegt, maar

-

in zijn werk is z^e uitgelaten.

Riftaigeefc 'J'q^ oorzaak van dit Werk van Thomas Morus, moet ik den lezer

uit,TOa»r weder in gedachten brengen, wat in het voorige gedeelte , zijn leven
laat rijn ic- aangaande, gezegtis; het welke door Raftal zou befchreven zijn. De-

ze vras nu de uitgever van zijn werk, en daar toe zoo zeer , door de Ko-
ningin, daartoe aangemoedigt , dat de Koningin hem kort daaraan ;

tot een Rechter maakte; en zoo is het niet gclooflijk dat Raftal oit zulk ^

een bock gefch reven heeft, anderzintszouhy zulks in deze uitgave be-

kent gemaakt hebben.. Hetisook nietgelooflijk dat de gefchichten, .

dewelke Zanders daarna, op zijn naam heeft laten gaan, belangende c'

Anna Bolcyn, oi Koningin Elizabeis geboorte, als toen zoo veel alsv

aangclcgc waren j anderzints, is het niet gclooflijk, datze indie tijd

• niet gedrukt zouden zijn geweeft, nademaal de Jonkvrouw Elizabeth,

zijnde het ccnigevoorwerpzel van vreezeen naarbedenkcn, voorden.
Paapfchen aanhang , nu uitdegunftvande Koninginneen een gevan--

gewas: zoo dat wy niet hebben te twijfelen, ofal zulke Gefchicht-Boe-

ken zouden de Koningin zeer aangenaam zijn geweeft, en de Gcefte-

lijken zouden dczorgc om die gemeen te maken , wel op zich genomen ^

hebben, al ware het maarom haar tcdiftameeren en haar tytulte vcr^. ,

minderen. En derhalven fchijnendeze dingen daar naaangelcgt gcr'

weeft, totwcderwraak, wanneerdeKoninginElizabeth, tegensdicn ..

aanhang ftrenghcidbegoft te plegen, na zoo veel aangèvangene en her-

haalde t*zam?nfweeringen , als zy tot nadeel van haar leven, hgdden .

gefmeed.

De Koninginne nu befloot zoo menige Geeftelijkc huizen te begifti-

gen, alsdcinkomften van de Kerk, diezy in handen had, konden on-

derhouden; en omtrent deze en andere byzonderheden, heeft zyeenir .

ge
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'ge beftellingen aan den Raad gezonden , zijnde door haar eigene hand- ^S^'^'

gefchrcven; dewelke in de Verzamelingen te vinden zijn. Ik hebbè DcKonin-

iwcc uitfchrifren van deze gezien , dewelke een weinig verlcheelen ^
l^^jj^g 'if

^^"^

maar ik volge dat, het welke het aldernaufte met het oorfpronkelijke Landeryen.

over een komt. Haar begeerte is: „dat deze, dewelke crdereheb- CW.N». x2...-

„ ben , om met den Kardinaal , omtrent de Kerkelijke goederen te han-

^-dclen, eens ter week hem gaan aanfpreeken, en met hemhandelen,

„om deze en andere zaken, dewelke tegenshet Parlement bereid gc-

,ymaakt raoeften werden, af te doen; byzoiïderlijk bind zy aan, dat

„ men doch zorge voor het ophouden van goede Predikingen zal dra-

„gen, daar zy goede opzicht toe vercifcht , vindende ook goed een

,, algemcinc vizitatic van Hooge Schooien en Kerken te beftellcn ',. door.

„zoodanige als de Kardinaal daar bekwaam tocoordeelen zah Aan-

„ gaande de ftraflFe der Ketteren , die wcnfcht zy dat met te voorbarig zy^

„echter wil zy het Gerecht haareifch geven, omtrent die gecne, die

„door hun leere de eenvoudige zoeken te bedriegen : doch zy wilde die

„ zoo gematigt hebben, dat hetvolk mag zien, datzy niet als over ge-

3>rechtige oorzaken veroordeelt zijn ; enbefteldc derhalven, dat al-

,,toos iemand uit den Raad, by al de brandingen omtrent Londen;

„zou tegenwoordig zijn, en dat over al goede Zcrmoenen op dien tijd,

9, zouden gedaan werden. Zy geloofde ook waarlijk ,- dat meer als een -

„Beneficie op een perzoon niet gebracht wierd , maar dat ieder Priefter

„haddezijn plaats wel te bezorgen, en zich aldaar ophouden, ziende.

j,2y de veelheid der zei ver over Engeland aan, alsde ware oorzaak van,

j^het gebrek van goede Predikers; welkers predikingen vervoegt met

j,cen goed voorbeeld van leven, veel goeds zouden köhncn doen,

„maar zonder het zelve, meende zy, dat hun Prcdikinge weinig vot'

„deren zou-

Ik kome nn weder tot de Branderyen , van de welke ik niet met on-
^^^^^ ^^^,_

luft zomwijlen uitfpat, nademaal een aanhangend verhaal van zulke tersgc-

fwaarmoedige dingen, een flecht onderhoud voor den lezer maakt. la.^"^^

July wierdeenen Juxontoc Chicheftcr verbrand. Op den 2. Aügur
ftus, wierd Denly, een Edelman tot Uxbridge, en Robbert Smith tot

"Waybciëge verbrand. Op den xó. wierd George Tankervil tot St..

Albans, cnopden xS.dicr Maand Patricius Pakkingham mede aldaar

verbrand. Opdea^ i- een Nieüman tot Saffron Walden in Eflex, en.

Robbert Saraucl een Prediker totlpfwich; en noch in de zelve Maand
zijnder zesin een vyer tot Kanterbury verbrand, gelijkmcde Eliza^-

b«th Warnetot StratfordLc Bow, Steven Whorwood tot Stratford 3.

Ttt g^ Tho.«-
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xj^f' Thomas Fuflr tot Ware, en Willem Hall tot Barnet. Maar van dcic

hun lyden hebben wy den bezetten dag niet.

In September op den 6, dag is Gcorge Catraer , en noch vier andere

tot Kanterbury verbrand j en op den 2 o. Robbert Glover een Edelmaii,

eneenenCorncliusBangey, totCoventry^ in dezelve Maand ( de da-

gen weten wy niet ) is Willem Allen tot Walzingham , Rogier Coo tot

Icrford , en Thomas Cob tot Thetford verbrand. Thomas Hayw(X)d,
en Johan Garaway wierden tot Lichtfield mede om de zelve reden ver-

brand, op den i<S. Oélobcr daar aan volgende. Willem Wolcy, en

Robbert Pigot lotElyi alwaar Schaxton, die Biflchop van Salsbsry

,

ten tyden van Konink Hendrik was geweeft, en zijn Bisdom, ter oor-

zaak Van de 6, Artykelen afgelegt had , maar op het laatfte van de zelve

Regeringe herriep , en nu Biflchop Suffragaan van Elywas, hen ver-'

oordeelde. Het is genoeg al deze maar gcnoemt te hebben, die enke-

lijk na de procedure ^x oj5ï«'o verbrand wierden j want zijnde gedwon-
gen of zich zeiven te befchuldigen , of te fterven , her gaat zoo 't wil

,

verkoozcn zy liever oprechtelijk deze Artykelen, dewelke hen voor-

gehouden wierden, te beantwoorden, en alzoowierdcnzeom hun ant-

woord veroordeelt.

Maar op den 16. 0£tober, hebben ookRidley enLatiraer hunlc-
Ridiey en ven tot Oxfordopgeoffert ^ over het welke wy een weinig breeder zul-

toVc^tad lengaan. De Biflchoppen van Lincoln, Glocefter en Briftol, wierden
vftbiand. by een byzondere Commiflie, vanden Kardinaal naar Oxford gczon-

iJen , om tegens deze mannen te procederen. Zoo haart: als Ridley hoor-

de dat zy in den naam van den Paus , en by gezag van den Kardinaal pro-

cedeerden, zette hy zijn hoed of kap op, hebbende tot daar en toe

bloots hoofts geftaan, om dat hygeen teeken van eerbiedigheid aan

deze, die uit zulk een Commiflie ageerden, wilde bewijzen. Hyzci-
de, dat hy groote eerbiedingc voor den Kardinaal , alsafkomftig van

het Koninklijk Huis, en een man die met zoodanige geleerthcid en
deugden begaaft was , haddej maar wat zijn Legative machtvan den
Biflchop van Romen aanging, daar van ren uncieerdchyopentiijk, en
wilde dat Chara£ler en mcrkteekcn geen eerbiedigheid bewijzen , en
alzoo zijn muts afnemende als hy van hem in andere opzicht iprak,

zette hy die weder op, wanneer by hem noemde als Gezant, en zijnde

belaft zich te ontblooten , weigerdexulksindien opzicht te doen, maar
f«n van de Dienaars dede zulks voor hem , en namze hem van het hooft.

Daarna dede hem de Biflchop van Lincoln een lange aanmaning, om
te wederroepen , en den Stoel van Rome te erkennen , nademaal Chri-

ftus
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itus zijnKerk opSt. Petrus gebouwc, enal de Vaders deuitfleekent- H5f*
heid en Prflecmincntic van dien Stoel erkent hadden, en hy Zelve me-
de voor heen , in dat gevoelen was geweeft { waar op hy toe antwoord

gat: dat het was op dat Geloof, daar St. Petrus belijdenis van dcdz^

daar Chriftus zijn Kerk op hadde gebouwt. Hy erkende dat de Bifïchop

an Rome altoos ingroote achtinge was gehouden geweeft, beide teti

opzicht van de waardigheid van de ftaat, en de verdienftcn vari den

Biflchop, die dezelve Stoel bekleede; maarzy wierden alleenlijk als

Patriarchen van het Weften gehouden ; en de Kerk had toen niet eens

gedachten van die macht , tot de welke zy zich zedert opgedrongen

hebben, Hy bekende dat hy eertijds van hun gevoelen was gewceftj

maar dat was, gelijk als S.Paulus een vervolger was geweeft, Zederc

had hy zulke fmetten ea vlekken in de Roomïche Kerk gezien , dat hy
nooit daar weder toe zou konnen komen. Hier over wierden veel woor-

den gebruikt ; maar tot befluit wierpen zy hem eenigc Artijkelen voor

omtrent ecnige opinien , dewelke hy anderhalf jaar te vooren , inde

Schooien had ftaandegehouden , en bclaftenhem , daar op te antwoor-

den.

• Hy ving aan met een Proteftatie , é^^t men met die te beantwoor»

"den, hyniet wilde geacht zijn het Pauzelijk gezach té erkennen, en

aistocn antwoordehy hen, als hy van te vooren gedaan hadde. Lati-

mer gebruikte dezelve proteftatie en antwoord. Zoo wicrd hen dan

een nacht refpijt, om zich beter te bedenken, gegeven, of zy afval-

fen wilden of niet : maar zy op den volgenden dag weder vcrfchij-

ncnde, en by de antwoord die zy gedaan hadden, blijvende, wierden

hartnekkige Ketters te zijn verklaart, metordreomgedegradeert, ea
JKan de wereldlijke macht overgelevert te werden,
' Maar daar na wierden nieuwe bewegingen omtrent Ridley aange»

<ycnd , ten einde hy de genade van de Koninginne wilde ontfangen^

maar dewijl alles te vergeefs was, zoo wierd het gefchrift afgezonden

om hem te branden. Desnachrs voor de Executie, toonde zich Rid-

ley zeer vrolijk, en nodigde den Major en zijn Vrouw, in wiens huis

hy bewaart wierd , om des anderen daags op zijn Bruiloft te komen,
op het welke, als de Major zijn Vrouw begoft te weenen, zeide hy,
diathy wel merkte, datze hem niet beminde: maar hy zeide haar, hoe-

wet zijn ontbijt fcharp zou zijn , dat hy verzeckert was, dat zijn avond°

maal zoet zou zijn. Hy was verblijd , dat hy hoorde dat zijn zufter

wilde komen, en zien hem fterven, zijnde in zulk een beftendigheid

%n zinnen } dat een ieder zulks met vecbaaftheid aanzag.
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^fff' op den volgenden morgen , zijnde de 16. wierden ly naarde plaats

van de Executie gebracht, dewelke voor het BalioCollegie was. >7jf
sagen op naar de gevangenis, ot zyKranmer niet zagen j maarhywas

toen meteenige Papen ineen difpuit bezig, zoo dat hy inzijnvcindcr

nietwas; maar hy zag hen achter na met groote tederheid , en, neder

knielende , bad zeer ernftigiijk , dat God hen in 't geloof en lijdzaam-

heid , op deze laatftepijnelijkepaffagic, wilde verfterken. Wanneer

zy tot de llaak kwamen, omhelldcn zy malk<ènder met groote gene-"^

gentheid. Ridley zeide tegens Latimcr , z.tjtgoeds moeds Broeder y

ivant God z.al ofhetgeweU van de vUmme afwenden , ofons bekwaam
maken dezelve te verdragen. Do6lor Smith was bcfteltte Prediken,

en nam zijntext uit deze woorden: of ikmijn Lic-haarrigeve om ver"

brand te werden , tn hebbe de liefde niet , z.o» is hetgeen voordeel. Hy
vergeleek hun fterven voor de Kettery by Judas, die zich zelvcn ver-

hing, en vermaande het volk zich voor de zelve te wachten , metzulk

een groote bitterheid als hem mooglijk was, uit tedrukken. Hetbeftc

daar van was, dat het Zermoenniet boven een kwartier uurs duurde;j

wanneer hy gedaan hadde, meende Ridley hem te hebben geantwoord,

en de Lord Williams, die door de Koningin beftelt was, om de Exe-

cutie te zien, wasgenegen om zulkste hooren; maar de onder Can-
cellicr zeide, ten ware hy van meninge ware te verloochenen, zoo was

„ hemnietgeoorloft tefprecken. Ridley antwoorde, dathynoitzija

„ Heer zou verzaken, ofdeze waarheid , van de welken hy zoo wel ver-

„zcekertwas, verloochenen. DesHecren wille moftin hem gelchie-

j,dcn, hy ftelde zich geheelijk in deflelfs handen, die zonder ondcr-

„ fcheid alles oordeelen zoude. Daar op keerde hy zich naar den Heer
„"Williams, en zeide hem: „niets kwelde hem zoo zeer, als dat hy

„ breuke van cenige ontfangen hadde , de welke verpacTitingen van hem
• „hadden, als hyBiflchop van Londen wasj en deze waren nu ledig,

„ hy bad daarom ootmoediglijk , dat de Koningin ordcre wilde geven ,

„ dat zulks aan de bruikers mocht weder goed gedaan werden , ofdat de
,

„boeten mochten wedergegeven werden, uit zijn eigene goederen,

„ dewelke hy in zijn huis hadde gelaten, en vry meerder waard waren,

„ als deze breuken konden monteeren , en datmcn noch ecnig mcdely-

„den met zijn Schoon- Broeder Shipzide wilde hebben, die uit een

„plaats, daar hy hem ingeftelt hadde, gezet was, en nu met groote

„ zorge op hem gepaft hadde. Daar op vielen zy beide aan het bidden,,

en voegden zich zelven aan de ftaak. Latimer zeide tegens Ridley,

,^ijt goeds moeds , wy zullen dez.en dag xjulkecn kaars in EngtUnd ónt'

ficek^n^'
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Jieeken, éUs ik vertrouwe, in Godsgenade die noyt uitgeblufl zal werden' i ff j

.

Zijnde dan Buskruid in groote menigte rontfomhun lichaam gehan-

gen, omhun doodteverhaaften , wierd het vyeraangcftooken, en

Latimerwicrd door de cerftevlam, zijnde het poeder aangedaan, uit

de pijn verloft, en ftierf terftond: maar Ridley moeftvry meerder

uitftaani want zy fmeeten zoo veel houtsophetvyer, dat de vlam

daar niet konde doorbreeken, zoo dat zijn beenen by na verbrand

waren , eer men zulks gewaar vvierd , en dan , iemand den weg voor

de vlam openende, maakte die haaft een einde van zijn leven.

Aldus ftiervcn deze twee treffelijke Bifl'choppen: de ecnc wegens

zijn Godvruchtigheid , geleerdheid en gezond oordeel, de bekwaara-

fte Man van allen, om de Reformatie voort te zetten, en de ander

wegens de oprechte eenvoudigheid van zijn leven , een recht Primi-

tief- Biiïchop, en Chriften. Van zijn zorgc omtrent zijnBifdom,

zullen de onder rechtingen entnftruétien, dewelke hy in zijn bezoe-

kingen gaf, voornamentlijk omtrent de Kloofters, klare blijk kon-

nen geven ; en daarom hebbe ik dezelve in de Verzameling ingc-

voegt, gelijkzeuithetRegifter van Woreefter, door dien verflan- Zietde

digen en waardigen Raadsheer Mr, Suramer uitgefchreven zijn; die Ferzawe-

uit yver tot de Reformatie , al de boeken aldaar doorzocht heeft, om iingeit.

uit dezelve zulke dingen te verzamelen, als hem dacht, tot dit Werk, N». zj.

dienftig te zijn.

Bonner had eenflechte vcrgeldingc aan Ridley gedaan , voor de

gunflen , dewelke hy zijn vrienden gctoont had, wanneer hy Biffchop

van Londen wasj wanthyhad Bonners Moeder geduriglijkaan zijn

Tafel gehouden , wanneer hy in zijn Landhuis tot Fulham was, ont-

halende haar, als olze zijneigen Moeder ware geweell^ behalvende

goedertiercntheid3ie hy zijn andere vrienden bewezen haddc. Heeth,

alstocn Biffchop van Worcefter , haddc anderhalf Jaar in Rid-

leys huis gevangen gezeeten , alwaar hy gehouden wierd , gelijk of hy

in zijn eigen was geweeft; en Heeth was gewoon , hem de aldergeleerd-

fte van al den aanhang te noemen ; maar deze had nu , zoo verre, alle

dankbaarheid enmenfchelijkheid vergeeten, dat, niet tegenflaandc

hy door Qxfordkwam reizen, terwijlRidley daar gevangen zat, hy
niet eens hem kwam bezoeken.

"Wanneer zy in den Touwr gevangen waren , was Kranmermet
hen beiden, ter oorzaak van het groot getal gevangens, in een en

dezelve kamer gelegt voor eenige maanden ; maar na datze tot Ox-
ford gebracht waren , konden zy nauwelijks boden of brieven aan

ILJDeel. Vy v vazU
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i55S- malkander zenden; en de menfchen hadden zoo verre alle menfche-

lijkhcid afgelegt, dat, zoo lange 2y aldaar gevangen lagen , niet eei»

van de gantlche Hooge Schoole hen kwam bezoeken. Weinige , die-

hun lecringe begunftigden, waren daar noch overig ; en wegen de

reft , was het geen wonder , dat hen niemand kwam aanfpreeken, noch.

hen, van ietsdat hen noodigmogt zijn, verzorgde: want al de lief-

de die hen getoont wierd , kwam van Londen.

Gedurende dezen Zomer, was ""er een naauw onderzoek naar de-

Kerkelijke goederen gedaan , die vervrcemt waren , en al die gene

,

die Viziteurs waren geweeft, zoo ten tijden van Konink Hendrik, of

KoninkEduard, wierden daar over in recht betrokken; maar veele

Rechtspk- maakten verdrag , en verkreegen zoo hun ruft , door rijke Gefchen-

frent^her kc naan de Kerk te docn ; en na de grootheid van dezelve, wierd hun
loveii der i^eiic^entheid tot de Kerk afgemeten^ veel van deze begunftigden de

Rcfornaatie, het welke hen te rijkelijker in den buidel dede taften ^

om daar door goede merkteekens te verkrijgen , en te min verdacht

te zijn.

Het Parlement wierd geopcnt op den XI. 0£lober. DcCancelier

kwam aldaar , als mede op den i
^

. raaar zedert niet. Men wil zeg-

gen , dat hy zoo lang met zijn middagmaal gewacht had , op dien dag

dood. wanneer Ridley en Latimer gebrand waerden, tot dat hem iemand

kwam zeggen , dat het vyer voor hen aangcftooken was ' maar de

Bode, hoewel te Poft rijdende, konde niet voor vier uren, inden

achtermiddag, tot Londen komen; wanneer hy blijdelijk ging aan-

zitten; maar over maaltijd wierd hy aangetaft met de kwale daar hy

vanftierf. Hetwas een ophoudinge van waterloozing, die hem tot

op den 1 2. van November bybleef , en hem toen uit de wereld Heep-

te. Hy had groot leedwezen orer zijn voorige leven ; en Day , Bit
fchop vanChichcfter, by hem komende, en hem verfterkende met
de verzeekering van de rcchtvaardigmakinge door Chriftus bloed:;

gaf hy hem tot antwoord : „ Hy mocht zulks tegens hem of andere

„op zijn conditie zeggen ; maar indien hydie gapinge weder open-

„de, en dat aan het volk predikte, dan vaar wel al tezamen. Hy
verhaalde deze woorden menigmaal : Erravicum Petre , fednonfievi

turn Petro: Ik loebbe met Petrusgedwaalt ^ maar niet met Petrusge-

weent. Hy was van een hooger afkomft, als gemeenlijk bekent was :

want hoewel hy den naam van Gardiner , van zijn gemeenden Vader
droeg, zoo wierd evenwel gelooft, dat hydeBaftaart zoon was van

Rijkaard "Woodwil,. die Broeder wasgeweeft van Koningin Eliza-

bcth.

Gardiners
ziekte en
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bctli , Vrouwe van Konink Eduard de IV. zoo dat hy , in den twee- i $ j j.

den of darden graad van bloedvcrwantfchap, aan Konink Hendrik

de VIII. vermaagfchapt was, het welke milTchien de oorzaak was,

dat hyzoofchierlijk totBiflchop van Winchcfter verkoozen wierd.

Dit word door Sr. Eduard Hobby, in een brief aan een vluchte-

ling over Zee, gefchrcvcn , verhaalt , aan den welken hy bericht

van zijn dood gaf. Alwaar hy onder anderen zegt, dat hy een man
van hoogcr afkomft was , als hy in het gemeen geacht wierd te zijn ;

en op de kant word gezegt, dat hyNeve van de Koningin van Enge-

land was. Dit verklaart, het geene zoo hem als Bonnet*, telaftge-

legt is geworden , in een van de Boeken, dewelke voor de getrouw-

de Geeftclijkheid'gefchreven zijn, dat het geen wonder ware, dat

zyzoovegens het Houwelijk waren , nademaal zy beide in overfpel

^gebooren waren.

Hy was in de Geeflelijke en Borgerlijke wetten z^eer wel , en in de

-Godtgeleerdheid matiglijk ervaren. Hy had een goeden flijl in het

JLatijn , en verftond het Griekfch wel ; maar al zijn kracht beftond

in een diepe Vcinzery, een vaardig begrijp, een grootc inzicht in

zaken van Staat , en een nauw beflootene en konftigen weg , om zijn

gedachten te verbergen, en ondertuflchen die van een ander door

te dringen , en de gunft en vertrouwcntheid van die te winnen. Den
gantfchen tijd van Konink Hendrik gedurende , hedft hy zich ge-

voc<^t, en zou het zelve ook wel gaarne onder de Regering yan Ko-

nink Eduard hebben gedaan ; maar Kranmer kende hem te wel , om
van hem by den neus geleid te werden, en handelde hem zoo als hy

het verdiende. Maar dezen handel won hem weder de gunft van

Koningin NUria zoodanig, datze hem in het hoogftc bewind ftelde^

en nu wanneer hem een Kardinaals hoed boven bet hooit ftond,

. word hy uit de wereld gerukt , en al zijn ftaatzucbtige gedachten vie-

len met hera.

Van zijn flaafachtige falyvouwery, omtrent de echtfcheidingvao.

Konink Hendrik, hebbe ik verfcheftalen gevonden, behalven deze,

van dewelke in het voorige Stuk gefprooken is. Wanneer hy, in het

I 529 Jaar, naarRometrok, fdireefAnnaBoulein een zeer beleef-

den brief aan hem, dewelke ik inde Verzameling ingevoegt hebbe. MNcI 14

By deze zal de Lezer klaarlijkkonnen begrijpen, dathy toen in het

geheim was van des Koninks Houwlijk met haar, zoo haaft als de

echtfchcidinge zou verkregen zijn. Daar is noch een andere by-

zonderheid in dex»n brief, dewelke eengifïinge, die ik in het begin

Vvv 2 " " van
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t^SS* van het voorgaande Boek heb neergeftelt, goedmaakt, aangaande

de Krampringen , die door Konink Hendrik gezegent wierden, het

welke ik dacht, byhem, nadat hy het hooft van de Kerk verklaart

was , gefchied te zijn. Dat gedeelte was gedrukt , voor dat my deze

brief ter hand gekomen is; maar deZe brief betoont dat men ze ge-

woon was te zegenen , zelfs voor de cchtfchcidinge van Rome geko-

men was ; want Anna Boleyn zand dezelve als een groot prezent

daar heenen. Het fchijnt dat het gebruik van dezelve , ten tij-

den van Konink Eduardafgebrooken isgewceft; maar nu onder Ko-
ningin Maria had men beflootcn de zelve weder op de baan te bren-

gen, en de plechtigheid omtrent de zegening was uitqefchreven in

een zeer Iraye hand, dat noch in wezen is, van dewelke ik een uit-
Cell.Ne.z'i

f^hrift inde Verzameling gevoegthebbe. Maar de flilfwijgcntheid

van de Schrijvers van dien tijd, doet ray denken, dat het zelden, ia-

dien ooit, gcpraólizeert of gedaan is.

Maar om weder tot de dienftwillige involging van Gardiner te ko-

men. Ik heb een brief van hem, aan Konink Hendrik gefchreven ,

Coll.N0.26
jj, de Vcrzamalingingevoegt, dewelke met zulk een geheim en ver-

trouwentheid gefchreven is, dat zelfs de Kardinaal Wolzey die niet

mocht te zien komen. Hy drukte in dezelve de vreesachtigheid van

den Paus zoo klaarlijk uit, dat hy zelfs zegt, niets te zien, als de

vreeze voor de macht van den Keizer , dewelke hem verhinderdeom
de fcheidinge toe te liaan : daarom raad hy den Konink, de zaak eens

in Engeland zelve te doen, en laten den Keizer daarover klagen, zoo
hy wil, niet twijftelende , ot hy zou met zoo veel uitvluchten afge-

wezenwerden, als nuin dezaakdesKoninks gebruikt wierden.

Heeth , EerftbifTchop van Jork , verkreeg de Zegels , in February

Fiaafl daar aan volgende, zijnde dezelve, gedurende dien tijd, in han-

den van Sir Nicolaas Hare , of Haas , toen Meeiler van de Rollen ge-

weeft; en alzoowierd hy Canceliertotwcderzeggenstoe, gemaakt.

De Koningin ook aanmerkende, dat Whitehallvan den Stoel van

Jork afgenomen was , kreeg een bcfwaarniHe in haar gewilTe om daar

langer in te wooncn ; maar Heeth en zy, verftonden malkander daar

omtrent zoodanig. Zufïolks plaats , door het fchuldig zijn vanden
Hartog , was nu in haar hand , en alzoo gafzy dat weder aan den Stoel

van Jork , dewelke Heeth verkocht , en tot Hoeven maakte , koopen-

dedaar voor eenander Huis , by Cbaring-Cruis , het welke zcdcrt

altoos den naam van Jork Huis gedragen heeft.

Maar wat nu het Parlement aangaat, hcc zelve bevand zich nu 'm

ecu

i
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een getieel andere gefteltenifTe , zijnde de zinnen nu zeer wifkeerig ^SSS-

vandeGeeftelijkheid geworden, als mede van de Koningin, die niet cefteithcid

anders betrachte , alsdezeive weder zeer rijk en machtig temaken. vau het

Op den 28. 0(ftober, wicrd in het Huis dsr Gemeente voorge- veiandm.

fteld, dar men fubfidie, en twee vijftienden zou opftcllen, om de

fchuiden van de Kroon te betalen ^ maar dit wierd met groot geweld
tegen gefprooken . Men zeide dat de Koningin verkwiftelijk de Rijk-

dommen en fchattcn van de Kroon hadM'eg gegeven , en aan de Lee*-

ken uitgekcert, om haar ichuiden te betalen. Waarom had zy dezel-

ve niet eerder tot de Geeftelijkheid aangewend? maar daar wierd ge-

antwoord, dat de Convocatie baareen fubzidie vanzesfchellingen

in het pond toegedaan haddej en de Koningin vei'zocht nu, naby
na dry jaren Regeringe niet anders, als het geenedaarze haar Onder-
danen van ohtlafk hadde, wanneer zy ecrft tot de Kroon gekomen
was. Evenwel nam de drift zoodanig toe , dat op den i . November

,

Secretaris Peter een boodfchap van haar bracht, dat zy die gcenc be-

dankte, die de twee vijftienen hadden voorgeflelt j maar dat zy die

weigerde aan te nemen. Zoo wierd dan tot de lublidie verftaan.

Op den 1,9. November zand de Koningin om het Huis der Ge-
Hieente. 'W'anneer zy gekomen waren, zeidezyhen,zy konde met ^^ Konir-

gcengoedgewifle de tienden en eerfte vruchten van de Geeflclijken decivpie

aannemen. Het was een taxatie , die haar Vader dezelve had o pge- '"
a"vht"

legt, om zijn Opperhoofdigheidftaande te houden, vande\i^elkezy gen.

Zedert ontbloot was, en daarom wilde zy hen daar ook van ontlaflen.

De Legaat daar op dede een verhaal, omtetoonen, dat het eigenen

van geeftelijke beneficien , het Patrimonie vandeKerkwas, en we-

der tot dezelve moeit keeren. DeKoningin daarop verklaarde, dat

2y dezelve eensgelijks de Kerkweder wildegeven. Hier op knielde

cenen Story, van het Huis der-Gemeente neer, en zeidetegens de

Koninginne , dat de Sprceker , hun begeeren , dat de toelatingen van

prediken, mochten bepaalt werden, haar niet had voorgefleld. Dit
was een groote verkleining van den Sprecker. Hy dan weder in het

Huis gekomen zijnde, dede zijn beklach over Story. Deze dacht,

dat hy wat meer als andere té zeggen had ; want ten tijden van Edu-
ard de VI. wanneer de Bill voor het eerfte Boek van de Engclfche

dienft pafleerde, fprak hy zoo vrymocdig daartegen; en dat met
zulke opmerkingen op den Konink en den Protector, dat hy in han-

den van den Zerjcantgcftelt, en naar den Touwr gezonden wierd.

De woorden dewelke hy zcide, waren dezer O Wee Engehndf

y v V 3
Ms
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^J5k.5' als u Kenmkecfj kindis. Hierover wicrdhem een belchuldiging op-

gelegt^ maaropzijn onderwerpingc, ordonneerde het Huis , de ge-

heime Raden aan denProte6lor te verklaren , dat het hun bcfluitwas,
'

dat hy weder zou ontflagen werden, en verzochten dat de Konink zijn ,|

mildaad vergeven wilde , die hy tegens hem en den Raad begaan had-

de. Aldus had hy zich nu weder even onhefcheidentlijk, tegens alle

Licentien van Rome komende, gedragen, meencndedathem toeftond

vryer te fpreeken , als andere. Maar hy bekende zijn fchuld , en het

Huis wetende datheteen goedenyver was, die hem dede fpreeken,

vergafhem zijn Ichuld. Maar naderhand onderde Regeringe van de

Koninginne Élizabeth , is hy over verraad veroordeelt.

Op den 2 3 . November , wierd de Bill tot het inhouden van de ecr-

fteling vruchten en tienden, en derezignatie op alle tocèigeningen

,

dewelke als noch onder de gift van de Koningin ftonden , om naar be-

lieven van den Legaat hefteed te werden , tot ontlafting van de Gcefte-

lijkheid, in het Huis ingebracht. Men had eens goed gevonden, dat

men het herftellen van de Impropriatien zou uitlaten 5 wantmenzeidc:
de Koningin mocht zulks alzoowel doen door opene Brieven j en in-

dien zulks in de Bill wierd geftelt, zou zulks grootejalouzye verwek-
ken, nademaal verftaan zou werden , datdeKoningin verwachte, dat

de Onderdanen haar voorbeeld volgen zouden. Maar daar wasbelloo-

ten , door alle mooglijke middelen , de tyden van het opcnftaan voor

deKerkteherftellcn. Zoo wierd het dan in de Bill geftelt^ veeldifpui-

teu vielen daar over , zommige zeiden dat de Geeftelijke de Kroon wil-

den beroven , en het volk te gelijk; en dat de Leekenalsdan de waar-

digheid van het Rijk moften ophouden. De zaak wierd byzonderlijk

Sir Willem Cecilen andere aanbevolen, om door hen onderzocht te

werden j op den 1 3. van December ftemde het Huis daar over j i zowa-
ren daar tegen , en 1 9 2 waren daar voor.

Daar wierd ook een Bill tegens deGravinne van ZuiTex ingelevert,

die haar man verlaten, en zich naar Vrankrijk begeven had, alwaar zy
opentlijk in overfpel leefde, brengende kindcrs, voor andere Vaders *

v^uchSr voort. Over deze zaak wierd een Bil ingegeven, in hetcerftc Parle-
oyerzecver- mcnt vandeze Regeringe , om haar Bruids-gare haar afte trekken, ea
^"rpen.

j^^^j, j^inderen baftaarts te verklaren.; maar dezelve wierd door die van
de Gemeente verworpen , en alzoo wierdze nu wederom gehandelt.

Eenandere Bill wierd ingegeven., tegens de Hartogin vanZuffolk en
andere , die over Zee gevlucht waren , om hen te belaften weder te ko-

men , onder zware Itrane. Maar hoewel zulksdoor de Lords was toe-

7 g^ftaan^
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gedaan, maarby omftecnminge van het Huis der Gemeente, wicrtlze «fn-
verworpen , en afgewezen. De Grootfte en Rijkile van dgze , dewel-

ke de Reformatie begunftigden , ziende in welkeen flechten ftaat zy
hadden te zijn , indien zy in Engeland bleven , hadden zich orer de
Zee begeven ; zoo zocht men hen nu weder te doen kecren , ofhun Sta-

ten en middelen verbeurt te maken: maar die van de Gemeente dach-

ten, zy hadden albereets, maar alteftren^e wetteïi, tegens dezelve
toegeftaan, en wilden derhalven geen andere daar toe voegen. De
Hartogin vanZuffolk was vervolgt geweeft, terwijl zy in Nederland

was, maar zy ontkwam het, ternauwernood.

Een andere BilT wierd ingelevert, om eenige perzoonen onbe-

kwaam, om Vrede-Rechters te zijn , te verklaren, maar deze is op
het ecrftc lezen verworpen. Deze was voornamentlijk tegensdiegee-

ne , die zich wat te flap , omtrent het vervolgen der Ketters toonden

,

ingeftelt. Maar die van de Gemeente wilden niets toeftaan , om zulks

voort te zetten j ook was het niet nodig, nademaal het in het vermo-

gen der Koninginne was, uit die Commiflie te laten, zulkealszy be-

geerde: maar dit toonde den yver van eenige, die zich zelvcn daar me-
de, dachten wel gewikte maken.

Daar wierdeen klacht, in het Lager Huis ingelevert, door de Aftermie-

Vrouw vaneenen RufFord, tegens Bennet Smitb, die twee mannen ^'V."l^^^'
^®

gebuurt had, om haar man te vermoorden: dewelke (gelijk de ade, verfteeS,^^

daar over gemaakt, medebracht) eén van de' fnoodfte moorden was,

daar men kennifle van hadde. MaarSmith, die demoorders gebuurt,

en daar na betaalt hadde , mocht volgens de wetten zich beroepen , op
de Beneficie van Geeftelijkheid. Het is en heeft altoos geweefl een ou-

de gewoonte in Engeland, dat voor en van wegen eenige mifdaden,

deze, dewelke konnen lezen , de dood niet hebben te lyden. Ditwas

in het eerlle gefchied met een verklaringe , dat deze ofhadden belooft,

of dan beflooten, geeflelijke orders aan te nemen j het welke ook de

oorzaak was, dat geen ^?^<«w/ , ofdie meer als eens getrout waren ge-

weeft, of zulke als weduwen trouden , daar bekwaam toe geacht wier-

den; om dat de zoodanige geen ordere konden aannemen: en het le-

zen alleenlijk was, omtetoonen, dat zy eeniger mate tot eenige orde-

re bekwaam waren ; maar daar na , wierd het konnen lezen y zelfs zon-

der zoodanige beloften , geacht, alles dat van noden was, om iemand

de Beneficie van de Geeftelijkheid , te doen genieten.
' Ditwas toegeflaan, als een aanhangzel van de Kerkelijke vrydomj,

want de Geeftelijke waren niet vergenoegt , dat hun eigene perzoon van

ftrafie-^
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155^. ftraffc bevrijd zou zijn , maar wilden enkel hebben , dat al die geenc

,

die beflooten onder hen te komen, van gelijken , van deverfchuldig-

de ftrafte bevrijd waren , over mifdadendieze voor heen begaan hadden.

Alzoo nu Ruffords Vrouw verzoekende , dat gezeide Smith , by Aótc

van het Parlement , van die Beneficie zou verfteeken zijn , wierd van

hetzelve, naar de Koninginne toegezonden , om te verzoeken dat de-

zelve geliefde te orcjpnneren , dat gezeide Smith van den Tower mo cht

werden gebracht voor de Barr van het Parlements Huis : het welke zijn-

de gefchied, hebben de andere medeftanders , alles bekent, en hoewel

hy het in het ccrfte loochende, bekende hy ook alles daar na- DeBill

dan wierd door het Lager aan het Hooger Huis gezonden, daar de zel-

ve zeer door de Geeftelijken wierd tegen gefprooken , die tot geen ver-

minderinge omtrent haar voorrechten wilden verftaan i maar de fnood-

heid van de mifdaad , wrocht zoo veel, op hei grootfte gedeelte , dat

2epaffeerde. De Graven van Arundelcn Rutland; de Biflchoppen

van Londen, Worcefter, Norwich enBriftol, de Lords Abergavc-

ny , Fitz-Water en Lumbey proteftcerden daar tegen. Patés was nu

Biffchop van Worcefler , na dat Heeth naar Jork was overgebracht.

Hy was al, (als zommige willen) totdat Bifdom, door Hendrik de

achtfle , op afftand van Latimer, gefchikt ; maar zijnde in een t'zamen-

ftemminge met den Paus en den Kardinaal Polus ingewikkelt , nam hy

zijn vlucht over de Zee: maar de waarheid van de zaak is, dat hy op de

dood van Jeronymus Ghinuci , door den Paus' Biffchop van Wor-
ctfter gemaakt was, doch hy wierd daarover in fchuld geftelt, maar

zijnde zulks byhet voorige Parlement ingetrokken, wierd hyin dien

Stoel geftelt.

jirAntony Opden 9. Dccembef wierd het Parlement gcdifl'olveert, endenvol-

dkn Towcr" gcnden dag , Sir Antony King-Ston , die een groot woelgeeft in het zel-

fczct. ve was gewecft, en op zeekeren dag4en Sargeantde fleutels van het

Huis ontnomen hadde (het welke naar het fchijnthet meefte gedeelte

van het Huis niet onaangenaam wasgeweeft, dewijl zy daar niet tcgcns

deden) wierd naarden Tom er gezonden; en op dien zelven dag
( ge-

lijk in het Boek ftaat) heeft de Biffchop van E ly, aandenSchatmeefter

deBulle vandenPaus, door de welke des Koninks en Koninginnen ty-

tulop Yrland bevcftigt wierd (zijnde van dateden 17. Juny) overge-

levert. Kingfton bleef in den Tower, tot den 23. van de Maand,
wanneer hy zich onderwierp en vergiftenis verzocht , waar op hy weder
oiitflagen wierd. Maarhet volgende Jaar wierd hy befcbuldigt, laa
^nige anderen 3 beflooten te hebben den Exchequcr , ofWiflcl-Bank
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Tan ^0000 ponden te beroven, waar op hy zes van de zelve, alsUdal, ^^S^*

Thiogmorton, Petham, Daniel, _Sian ton en White, over Fclony

wierden geexccuteert ; wat blyken tegens hen in gebracht wierden, v/eet

ik niet, maar Kingfton ftiert op den weg naar Londen,

VanhctPirlementbegcveikmy, vervolgens tot de Convocatie, al- Pool Canouï

waar nu de Kardinaal in meerder vryheidwas, zijnde van Gardineren mLi^^ande
zijntegenrpoorigcjalouzyenverlolt. Hy had van de Koninginne , op cicrgie.

-den ^1 . van Novcm bcr een ordere , onder het groote Zegel verkregen , parrs!keg.

'

om een Synode te mogen houden j (van de Licentie die hy voor heen

had verkregen, is hier voor gelprookcn.) En om voor te komen alle

twyfclingen en duifterhcden, dewelke uit de wetten en Prarrogativen

van de Kroon, zouden mogen on tftaan; machtigdezyhem, om dar,

^en eenige andere Zynoden vervolgens, te mogen beroepen en te be-

ifluiten, het geen deCanonyke wetten goed vonden ; zy ordonneerde

.ook de Geeftel ijken by een tekoraen, en hun toeftand en gehoorzaam-

heid aan deze wetten , zonder eenige vrees van hetwereldlijke Gerecht

-te hebben, toe te brengen. Dit wierd een veilige ztvak aan beide zy»

den geacht, beide tot behoedinge van het recht van de Kroon, en tot

bevrydinge van de Clergie , van naderhand, binnen hetStatuit van

Pr^w««irtf gebracht te werden, gelijk zy waren, ophet£rkenncn van

.;des Kardinaal Wolzeis wettigfi machr.

Deze convocatie fteldePool een Boek voor, het welke daarna ge-

drukt wierd , onder den tytul van deReformatie van Engeland, by

decreet van den Cardinaal Pool , en is nu in de Boeken van den Raad

ingevocgt.

Het eerfte decreet en belluit is , datter altoos een gedachtenis van de

. vcrzoeninge, dewelke nu met Rome gemaakt is, in ieder Müïe zou ge-
houden werden j benefFens een proceffie en andereplechtigheden , op j^n van

^*

de verjaringedaar van. Hy beveiligde ook dcinftellingen vanOtho, pooUrc-

.en Otho-bonus , verbiedende het lezen van Ketterfche Boeken , en
'"^*"*"*'

zet voort het Catholijke Geloof , in de woorden van die uitleggingc

.daarvan, dewelke de Paus Eugenius van het Concilie van Florencen,

^jtot dat van Armenia gezonden heeft.

Het tweede was voor de zorgvuldige bedieninge en behoudinge van

de Sacramenten , en het weg weeren van alle brafleryen , op deFeefte-

iijkhcdcn van de inwyinge der Kerken , dat wy Kermiflen noemen.

Het derde vermaant de Biffchoppen , om alle wereldlijke zprge aan

een zijde te leggen , en :&ich zelven t'eeiuemaal tot hunHarderlijke

plichteu te voegen j in hun Bifdommen te blijven , op de alderhoo^e

lI.DeeL Xxx üraf-*
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^5SS' ftraffe. Hun Canoniken worden ook gelaft, nevens alle andere Ker-
kelijke perzooncn , het zelve te doen. Alle veelvoudigheid van Bene-

ficien in bezorginge van Kerken , worden enkelijk verboden , onder

laft, van binnen den tijd van twee maanden, alle anderen, behalven

e«n, afteleggen, anderzins zouden zy verklaart werden, die alle ver-

beurt te hebben.

Het vierde is: dat voor zoo veel de rczidentic der Paftoren van geen

groot gebruik kan zijn , ren ware zy getrouwe Harders van hunne kud-

de wierden , het welke voornamenchjkte betrachten ftaat , door hun
prediken van Gods woord , het welke , anders als het gebruik der Apo-
ftelen, door veele zeer veronachtzaamt word. Hy dan belaft hen, ie-

der Zondag , oFHciHgendag te prediken ^ of indien zy des onmach-
tig waren» andere daar toe te krijgen. Zy hadden ook in het by-^onder

het volk te onderwijzen en te vermanen , gelijk mede al de mindere

Geeftelijkheid , trachtende hen te bekrachtigen , in het Catholijke Ge-
loof, of zelfs, des nood zijnde, dreigementen te gebruiken. Enter

oorzaak van het groot gebrek van goede Predikers , verklaarde de Car-

dinaal, dat hy zorgc wilde dragen , datter Homilien , oi verzamelde

uitleggingen van textcn zouden werden voortgezet. OndertulTchcn

iiadde ieder Bifichop , zoodanigealsdeuitfteekendfteinhunpredikinge

waren, over hun Bifdoramen te zenden, om het gebrek van de andere

te vervullen.

Het vijfde is, omtrent het leven der Bi0choppen, het welke bezet

«n exemplaar haddete zijn^ dat zy alle praal en pracht zouden hebben

afteleggen, zichzelven met geen zijde beklede, noch rijken toeftel

- maken; maar een zuinige tafel houden, en nier boven de dry of vier

öercchten op hun tafel hebben , en zoo vecleilaat hy eerder toe (aan-

gemerkt den tegenwoordigen tijd) als hy voor goed keurt : dat over

faun tafel de Heilige Schrift, of andere goede Boeken zouden gelezen

werden, vermengt met ftichtelijke redenen: datze niet re veel Dienaars

of Paerden zouden houden ; maar op dat deze fpaarzaamheid niet mocht

^ fchijnen uitgicrigheid voort te komen , zouden zyde reft van hun in-

komen aan den armen hefteden , of tot het optrekken van arme Stu-

denten, en andere Chriftelijke werken. Al de zelve regelen fteld hy

mede voor de mindere Geeftelijkheid , met een betamelijke over-een-

komft van huninkomften en voordeden , om zich na dezelve betame-

lijk te fc bikken en reguleren.

Het zeföe ïSi> otaircnt het aannemen in de ordefc, diat men daar

akt zoo voorbariglijk zou hebben mede toe te gaan j maar op een nauw
voor-
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voorafgaande examen. Dat ieder een, diedeordere haddeteontfan- Ifj?»

gen, zijn naam een geruimcn tijd voor af, zou hebben aan tegeven,

op datter tijd tuflchcn beiden mag zijn, om zorgvuldiglijk naar hem
te onderzoeken. De Biflchoppen v/ierden gelaft, deexaminaticnniet

iemand anders aan te bevelen, ab denkende dat het hen genoeg zy, de

handen op re Itgu^tn-^ maar zelve te examineren , zonder daar lichte-

lijk over te loopen; rcrmogende tot hun onderftand te roepen, zoo-

danige als zy godzalige en geleerde Mannen kennen te zijn , en op de?

welkezy mogen vertrouwen.
,

Het zevende was , omtrent het geven vin bèneÊcien en bedieriingcrii!

Öet welke eenigermate ook begrepen is n\ die laft : Legt niemand

h4afiiglijk^de handen op. Zy hadden alle zijdigheid in hun verkiczinge

aan een zijde te leggen , en na de beft-verdienende om te zien j en die

gecne dieze in den diênft ftellen , met eede tot rezidentie in hun plaats

te verbinden. ,

Het achtfte was , geen diehft te begeven, dewelke 'niet vacant eö

open is.

Het negende raakte Zimony , of preuven Krartiery , verkoping tan

bedieningen. ,-'.•.
*

• --i

Het thicnde tegens het vervreemden van cenige Kerkélijke'goedefén.

Het elfde was, datinieder Cathèdrale of Hooftkei'.c, één Semina-

rium , tot vervulling van het Bifdom zou zijn. Omtrent' het welke

men twee rangen zou hebben te maken; deeenevandcze, dewelke de

Grammatica leerden; de andere van deze, die nu opgeklommen wa-

ren, en bekwaamom Acholijten, of navolgers te zijn. En deze ma-
ften in de Studie en deugdsn opgetrokken werden, iotdatzctotdienfl:

van de Kerk bekwaam zouden zijn. En eentaxvan de vierde penning,

wierd op de Clergie gclegt , om dezelve daar mede te onderhouden,

Het twaalfde was aangaande deVizitatien en bezoekingen.

Alle deze wierden ten einde gebracht , toegeftaan en verkondigt, door

hem, inFebruary, in het naafte Jaar.

In deze decreten word gewag gcmadkt van Homilien, of Verzame-

lingen, dewelke in der daad ftonden uitgegeven te werden» En onder

dé Papieren vanden EerftbilTchop Parker vinde ik het bewerp daar van

aldus gelegt te zijn. Hy ftelt vier Boeken van Homilien, of Verza- Ex Man,
melingen voor. Heteerfte handeld van Poin6ten van Controvcrzien, Coll c. c>

of Stukken van gefchil, om het volk van dwalinge te behoeden. Het^*''^^»

tweede voor de uitleggingen van de Geloofs-arci) kelen, de thien Ge-
boden, het Gebed des Heerch , de Groet van Maria, en deSacra-

Xxx z men-



53^^ Hiflorie der Reformatie

^^55' mcnten. Het derde was, om voor de Heilige dagen, den Zondag én

Vierdagen van het Jaar te dienen , tot uitlegginge van de Euangelieil

en Zendbrieven. En het vierde was , omtrent de deugden en gebree-

ken , als mede de plechtigheden en gebruiken van de Kerk.

Uit al deze dingen , blijkt genoeg , hoe wel gematigt deze Kardinaal
Jools befluit ^gg^ Hv bind niet aan, dat de Geefteliike de Ketters zouden vervol-
«m de Keik -'

j i j r 11 » j
tcrefoxme- gen; maar om dezelv* eerder te reformeren, als wei wetende, dat een
'^"* nauwgezette en voorbeeldige Gecftelijkhcid , lichtelijk alle tegerftel-

lingen te boven komen ^ en de waarheid zelve overwinnen kan. "Want

het volk is in het gemeen,, of zoo onkondig, ofzoodanig door verfchei»

dene bezigheden verdeelt, datze zelden totoploffmge vancenigebe-^

fpiegelijkc ftukken komen , die gclchil-poinften tuflchen de Ge-
leerde zijn ; maar nemen alles op, by algemeene kenningen, en me-
ningen i en niets heeft meer invloeying op hen , als het ergerlijke of

bezette leven van de Kerkelijke perzoonen : zoo dat Pool, trachtende

jiUe deze dingen te verbeteren , goede regels voorfchreef , om hun leven

te verbeteren , en tot weringe van die roepende ergerniflen van meer-

derheid van amptcn, en afwezen theid; om de BiiTchoppenteverbin^

den, om exa6i in hun examen en onderzoeken voor de Orders, en het-

befteedenvanhun dienften, op de beft verdienende, en niet door by--^

Zondere genegejitheden gedreven te zijn.

Indit laatftc was hy ze\vc een treffelijk voorbeetd. Want hoewel

v

hy een eenig broeder haidc (zoovinde ik hem genoemtineen vandes-

Kardinaals Commifficn , hem en andere aanbevolen, hoewel ik geloof

dat hy cenbaftaart broeder zal geweeft zijn) David genoemt, dieon-

derKonink Hendrik maar Opper-Diacon van Darby was geweeft, heeft'

liy echter den zelven , 'tzy, om hem teftraffenover zijn voorigein-

volginge , of om te toonen , dat hy niet genegen was zijn Magen te

verheften, niet gevordert, als na dat hy wel twee Jaren inEngeland was-

geweeft, wanneer hy hem alleenlijk het Bifdora van Peterborg gaf, een*

van dearmftevan al de Bifdómmen; het welke in aanmerkinge zijner'

na-verwantlchap aan de Kroon , en faeoge geboorte , wel een Hechte be-

vordering was. Maar boven alle , dar deftein van hem , van Semina-

rien, ofPlantzoenen, in ieder Cathcdraic Kerk te hebben, tot bczor-

ginge van het Bifdom ingeftelt, toont wat een wijze bczefiinge hy had-

de omtrent de rechte methode van Kerken te reformeren , die, gelijk hy-

oordeelde, metkctteryebeloopen was. Het was het zelfde, dat Kran--

roer voor heenbeftclt had , zonder dat het evenwel ten einde kwam.-

JWjwrlijk lieden , dewelke van hun kindheid af, met andere wijzen van»* -
.

-

leveai*
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Teveft doortogen zïjn , hebben min beftellings vnor een heilig Charaéler ifff.

vannooden, alsdeze, dewelke in de vermakeJijkhcden en dwaasheden

van de wereld geleefc hebben j dewelke, ren 2:y een buiten ordinaire

erancJering in hen gewrocht werd , altoos ?ets van hun oude manieren

an leven omtrent zich behouden, cnzoorc kort va'Jen, omtrent die

dcftighcid en betamelijkheid, die een geeftcl ijke bedieningc betaamt,

Defwakheid van zijn geeft heeft hy in een zaak t^eroonr, dat zijnde

200 tegens deze wreedheid met de Ketters te plegen, hy zulks niet opent-

lijker beleden en getoontheeit, maar de andere Biflchoppen hun gang
iietgaan , zelfs tot Kanterbury , hetgeen nu in zijn hand geze<jueftreert

was, en korts (^ar aan , onderzijnzorggcfteli wierd, latende deze ar-

me mcnfchen onder de wreedheid van een woedende en verbitterde

Roomfche Geeftelijkheid. Hier in was hy te beklagen, dat hy niet

moeds genoeg hadde, zich tegens zulk een hoograoedigen Paus, als

Paulusde 4. was, aanteftellen, die geen andere weg had kon nen be-

denken rom Ketteryen uit te roeyen j als over al de Inquizitie aan te ft(»*l=

kn. Pool dan, ach te het genoegzaam voorhem te zijn, zelve geen

te octenen , noch elders eenige aan te ftellen , meenende te konnen vol-

ftaan, wanneer hy in het byzonder zulks tegen was ; echter ftond hy
Commiflienen Bevel Brieven , de andere Biflchoppen en Arehidiaco^

nen toe, om tegens de genoemde Ketters te procederen.

Hy was niet alleen bekommert van zijnLegaatfchap af te geraken,-

en het Eerft-Bifdom van Kanterbury, het welke nu boven zijn hooft

ftond, te verliezen. Maar hyvreeldc ook, dat men hem tot Romen"
ontbieden zou , daar hem de Paus ftrafFelijk genoeg gebandelt zou heb-

ben, die hun oude gefchillen te wel in gedachten had , omgeeagoede
gelegentheid , om zich te wreeken waar te nemen , gelijk hy daar in ni-e-

mand vergaf, en den Kardinaal Merone , eengroot vriend van Polus,

op vermoeden van Kettery, in de gevangenis wierp. Ai deze dingen-

hebben Pool bewoogen, om de vervolginge zijn gang te laten gaan, en

men gelooft, dat hy zelfde Executie van Kranmerverhaaft heeft j al&

verlangendeom in dien Stoel geftelt te werden , het welk de eenige per-

zoneele Imaat is , die ik bevindcdat hem opgelegt is.

Een zaak is echter zeer aanmerkelijk in hem, dat is, niet re hebben

willen luifterennadejezuiten, als die hem verzochten, hen in Enge-

land te brengen. Die ordere was omtrent twaalt Jaar , voor deze tijd

ingcftelt, en in haar eerfte inftellinge , voornamentlijkgelchiktomde

leeringe van de Roomfcha Kerk , in Ketterfche en ongelovige Landen

joorï te zetten^, byhet welke naderhand ds oaderwijzinge derkindo-
' '

;^xx 5; ri'iii
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^TS5- ren gevoégt is. Tor Rome wletd dezelve niet heel licht ingewlllicht,

om dat de Biflchoppen in het algemeen klaagden , over het groote getal

,

van gevryde regulieren, en dcrhalven wierd zyinhet eerlle, tot een

klein getal bepaalt ; maar die bepalinge wierd haaft weg genomen. Zy,

behalven de beloften die andere orders aan namen , wierden zelfsgcdil-

penzeert van die van een blinde en algemecne gehoorzaamheid, voor

denRoomIchen Stoel, om dat zy veel over al te doen en te verrichten

hadden , als mede van de uren van Choorzangen , door het welke men
hen als een halt {lag van mcnfchen, tuffchen Geeftclijk en Wereldlijk

noemde. 2y hebben zcdcrt dien tijd, door hun zorge, omtrent de

opvoeding der Kinderen, door hun onvermoeyelijl^ kloekheid, en

voornamentlijkdoor hun accommodatie eninrolgingevanpcnitentien

en boeten, en andere regels van hun ordere, en zichnadegeftcltheid

van hun Biecht-Kindcren te vlyen, byna degeheele wereld aan zich

getrokken, en zijn nu gerezen tot die hoogte van Rijkdom en macht,

datzy het voorwerpzel vanafgunft en haat van al de reft van hun eigen

Kerk geworden zijn: Zy gaven Polos in, dat, dewijl de Koningin

Was , om de goederen dewelke zy in handen hadden , weder aan de Kerk
teherftellen, het maar weinig te beduiden zoude hebben, dcoudeFon-
daticn weder op te rechten j want de Benedidyner ordere was eerder

een laft, als een hulp voor de Kerk geworden, dcrhalven wenfchten

zy, dat deze Huizen hen mochten toegedaan werden, om Schooien

en Scminarien op te rechten , daar zy terftond hun w crk van zouden ma-
ken j en zy wilden niet twyfelen, ofmet het handelen van de gewiflfen,

<3ergeener dieftierven, zy zouden wel haafthetgrootfte gedeelte van

de Kerkelijke goederen weder aan de Kerk brengen. De Jezuiten wa-
ren boven maten zeer op hem vergramt , om dat hy haar roorflageii

20Ö weinig inachtinge nam j het welke ik uit een Italiaans handichrift

heb getrokken, het welke mijn waarde vriend Mr. Crawford, totVe-i

nctie gevonden heeft, wanneer hy Kapellaan van Sir Thomas HiggiasJ
Envoyevan zijn Majefteit aan die Staat, was. Maar hoe het by kwam]
datdezc voorüagcn van de hand gewezen zijn, ben ik niet bekwaam rei

oordcelen.

Daar is niet veel anders van belang, van dit loopende Jaar voorgeval- 1

len, alsdat ophetlaatftevan November, Johan Web een Edelman,
GeorgeRoper, enOregoriusParkc, alle aan een Staak in Kanrerburyj
verbrand zijn , en op den 1 8. December Philpot, die in de Convocatie

Mmekar- 1^»^ gcdifputcert, in Smithócld verbrand is. Hy wierd op het laatfle

iciiap. van die byeenkomlf, in de gevangenis geworpen , over het geene hy

in
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in het zelve had gezcgt, hoewel vrydom van te mogen fpreekcn , be- Kjf.
looft was, en de natuur van de byeenkomft het zelfde fchecn teverei-

fchen. Men hield hem lang in de Boeyen of Stoks, in het Koelhuis

van den Billchop van Londen i en verfcheidene onderhandelingen \vier-

'den met hem gehouden , om hem te doen afvallen ; by hst geene Bon-

iner ineen van de zelve haddegezegt, fchijnthet, dat zy verhoopten

jd^tzy naGardinersdood beeter zouden gehandelt werden : wantBon-
-ner hadde hen gezcgt, dat hen dacht , nademaal de Heer Cancelher

dood was, datze niet meer branden zouden , raaarzy zouden zich wel

iaaft bedroogen vinden ^ indien hyniet herriep. Maar Philpot bleet

doen vaft by zijn gevoelen , en dreef, dat hynoit iets tegen hun weteen

had gezcgt, of gefchreven , zedert datze gemaakt waren gcweeft,

nademaal hy zedert altoos een gevangen Man was geweeft , behal-

ren het geene hy , in hun onderhandeUngen hadde gezegt. Echter

dit konde by Bonner niet helpen, die alzoo weinig gerechtigheid als

barmhartigheid in zijn ziel had.

Op den i(^. December wierd hy veroordeelt, en aan deSheriffs of

Schouten overgegeven. Men hadde hem in het eerftc 'm de yzers gelegt,

©ra dat hy zo arm was,dat hy den Bewaarder de handen niet vullen konde:

^maardes.anderen daags zijn dezelve door de Sheriflts afgenomen. Wan-
neer hy naar Smithficld geleid wierd, en by de plaats kwam, kniel-

de hy neder, enzeide: Ikjfil mijn beloften ^ O Smhhfield, iin'-eta-

len. Wanneer hy aan de Staak wierd gebracht zeide hy : zaI ikylieden

t^lyden aandez^e Staak ^ nademaal mijn f^erlojfer niet^eweigert heef

t

jianhet Kruysvoormy te lyden} Hy herhaalde den io6. 107, en 108.

Pfalmen , en Ichikte hem alzoo tot het vuy r , het welke hem tot-AÜTche

erteert heeft : alzoo eindigde dit Jaar, inhet welke zeven-en-t^zeftig

pnrzoonen voor de Religie verbrand zijn ; onder de welke vier Biflchop-

peu en dartien Priefters zijn geweeft.

In Duitfland wierd een Rijksdag tot Augsburg gehouden , op de üuitenhr.d-

welke de Duitfche Vrede ten vollen vaft geftelt wierd. En daar wierd
^''''' ^'^'^"'

beflooten , dat de Vorften van de Augburgfche belydenis , de volle vry-

^id van hunne Go.dsdieuft zouden hebben, en dat ieder Prins in zijn

Staat mocht aanftellen, wat Religiehy begeerde, behalven alleenlijk

^ kerkelijke Vorften , die hun bezittinge zouden hebben te verliezen,

.fiindienzy afvielen.

Deze van Ooftenrijk, en Fcrdinandus andere heerfchappyen eifch-

ten vrydom van hun gewifle j maar Ferdinandus heeft hen zulks ge^

weigert, echter ftoadhy toe, dat deBeekerof Kelkinde bedieninge

vaa<
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^.iS5' Van het Sacrament zou gegeven werden. Het zelfde dededc Hartög
van Beyeren in zijn Landen.

Maar over al deze dingen was de Paus ten aldcrhoogfte vergramt, bc-'

ginncndc al te fpreeken van Ferdinand zi te metten j en niet was hem zoo

xecr in de mond , als het gezag dat de voorigc Pauzen hadden geoeffcnt,

mat het open afftellen der Vorftcn naar hun welgevallen. Hyhad de ^
Kardinalen gefvvoorcn, eer hy verkoozen was, dat hy in twee Jaren m
maar vier Kardinalen zou maken j maar hy maakte zeven in een half

Jaar, en wilde niet hebben, dacdcConziftory daar een woord tegens

kikte, of eens van zijn beloften fprak ; maarhyzcidc, zijnraachtwas

ongebonden, enkonde niet bepaalt werden.

Een van deze nieuwe Kardinalen was Gropper , de Diacon van Keu-
len j een man vangrootegcleertheid en deugden , maar onftandvaftig en
vreesachtig, gelijk in hetvoorige Boek getoont is: hy weigerde die

waardigheid , die zoo in het gemeen van een ieder 'begeert word, te

ontfangen, en wierd meer geacht, doorhetverwerpcn van die hoog-

heid, als andere, diedoorhun ftaatzuchtenkuipery, tot de zelve ge-

raakt waren,

iSS^' Op het einde van dit Jaar, en het begin van het naaflvolgende , viel

•en gedenkwaardige zaak voor, van dewelke, indien ik wat wijdloo-

pighandcle, vreze ik niet, door den Lezer daar over berifpt te werden.

Voornamentlijk, dewijl bet als aan dit werk vaft is, zijnde de Konink.

en Koningin zoo veel daar aan gelegen. Dit is dat Keizer Karel de V.
Kardde heeft necrgelegt , eerftciijk cenige van zijn ericliike Heerfchappyen ia

ïijn^titen October van dit Jaar , en de relt , nevens het Rijk , met lange daar na.

^^' Hy had nu het eenc veertig , en het andere, namentlijk het Keizerrijk,

zes en dertig Jaren bezeten. Hy was zeer door de Gigt gekwelt , die

hem, gedurende nu eenige Jaren, naar malkander by was gebleven.

Hy bad de grootftemoeyelijkheden uitgeftaan, die ooit Prins verdra-

gen had , zelfs van zijn zeventiende Jaar ouderdoras a£ Hy was ne*

genmaal inDuitflandgeweeft, zesmaalinSpangie, zeven maalin Ita*

lie, viermalen in Vrankrijk, tien malen in de Nederlanden, hyhadde
twee optochten in Africa gedaan , wasook twee malen in Engeland ge-

' weeft, en had alzoode Zee dfmalen over gevaren. Hyhad nictalicca

ten Overwinnaar in al zijn Oorlogen geweeft; maarhad gevangenge-
nomen een Paus, een Koniqk van Vrankrijk , en eenige Princen «»
DuitHand , bchalven een fchrikkelijkf aanwas van macht en hecrfchap-

py, door het veroveren der Wcft-indic«,bygebracht. Manr de groot-

heid en pompery van deze wereld hem begionende tegen te ftaaU; bc-

goft
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goft veclernftiger gedachten van een ander leven te krijgen ^ deweike ifj^.

zeer in hem toenamen, door de antwoord, die een van zijnOverften

hem eenmaal gaf, wanneer die verlof van hem begeerde , om te ver-

trekken; en na de reden daar van gevraagt zijnde, antv.oorde, dat

tuffchen de zaken en handehngen van de wereld, en de uur van de

dood, eenige tuflchen tijd behoorde te zijn.

Hyvand de loop van zijn geluk gekecrt, zijn defleinen in Duits-

land inde aflche^ en in het beleg vanMetzzag hywel, dat het niet

meer voor de wind met hem was ; want hoewel hy een Heyr van
honderd duizend man onder hem hadde, zoo was hy echter gedwon-
gen het beleg op te breekcn , en wel veertig duizend man te laten

zitten. En hoewel zijn oorlogen noch dit Jaar , zoo in Italië als Ne-
derland, beter fpoed hadden gehad, zoo oordeelde hy, dat hy te

oud was , om met den Konink van Vrankrijk te doen te hebben.

Men oordeelt, dat zijn Zoon hem dit ingeblazen had, die nu Enge-
land met misnoegen had verlaten , zijnde moede beide zijn oude Ko-
ningin , en het dragen van een titulaire Kroon , alleenlijk in haar

recht , zijnde voor de reft uitgeflootcn van de beftiering.

Alle deze dingen te zamen komende , deden den Keizer beiluiten

te doen het geen hy had voergenomen, dewelke in een zolcmnele

Vergadering tot Bruflel , op den 2 5 . van Odober , in tegenwoordig-

heid van zi;n Zoon, en Maximiliaan, Konink vanBohemen, van

den Hartog van Zavoyeu , en zijn twee Zufters de Koninginnen
Douarieren van Vrankrijk en Hongaryen , met een overgroot getal

Tan andere Grooten van minder Staat , aan zijn Zoon eerft overgaf,

de Ordere van het Gulden Vlies , nevens het Hooftfchap van dezelve

Orderc. Daar na de Hartogdommen van Bourgondie en Brabant

,

en de andere Provintien van Nederland. Twee maanden daarna,

ftond hyhem af, al zijn andere erflijkeHeerfchappyen. En het vol-

gende Jaar , zand hy een afftand van het Keizerrijk aan den Rijksdag,

dewelke daar op zijn Broeder Ferdinandus tot Keizer verkoozen^ op
het welke de Paus groote exceptie maakte; want, zeide hy, de rezig-

natie ftond alleen aan hem , en zijnde zulks gedaan, gelijk het was,

erkende hy die als van nul engeender waarde i willende derhalven

dezen Keizer niet erkennen.

Karel bleef noch een wijl in de Nederlanden in een byzonder huis;

want hy verliet al zijn Palaizen, en had maar weinig gevolg , om-
trent hem. Men zegt dat Zeld^ zijn Broeders Geheimfchrijver aan

hem gezonden zijade , en die al laat in den nacht, van hem vertrek-

II.Deel. Yyy kende.
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^S^^ kende, al de Kaarflen op de trappen uitgebrand waren, en niemand

op pafte, om hen de trappen ar telicliten , daar over degeweczene-

Keizcr jjenoodzaakt was, zelve licm met de kaars af te «^eleiden. De
andere, als wel vermoed kan werden, hier over ten hoogftenont-

flicht zijnde, hem de Keizer hadde gezcgt; dat hynu een byzon-

dermanwas, en zijn Dienaars wel wetende, datter nu niet veelmeer

van hem te verwachten was, paften nu zoo weinig op hem.

Hy verzocht hem, zijn broeder te willen zeggen , watecnveran-

deringhy aan hem gezien had , en watcenydelezaakj dcdienübaar-

heid der Hovelingen waar , nademaal hy zoo haaft van zijn eigene

Dienaars verlaten was.Hy had alleen hondert duizend kroonen 'sjaars
•'

voor zijn eigen onderhoud behouden, en tzeftigDienaars. Maar op
zijn komft in Spangie,vand hy nog dat klein onderhoud niet gereede-

lijk betaalt, over het welke men gezien had, dat hy zeer misnoegt was.

Hy nam zijn verblijf in een plaats op de grenzen van Portugaal

enSpangie, dewelke hy op de Jacht bevonden had, bekwaam voor
zijn verblijf te zijn j ter oorzaak van de vermakelijke gelegcntheid,

.

en de goede geftelthcid van de locht: en aldaar had hy een klein verblijf

van zeven Kamers > veertien voeten in het vierkant voor hem doen
bouwen. Hy hield alleen twaalf Dienaars omtrent zich, enzandde
reft , om de naburige Steden te woonen.

Hy begaf zich zclvenin het eerftezeer totMechanicalc en Wis-
kunftige aardigheden, hebbende grootc verfchcidentheid van klok-

ken , en andere fpeelendc bewegingen, het welke de onwetende Mon-
niken vol verbaaftheid maakte , die vervaart waren of ''er niet wel wat

Tovery mede fpeclde , voornaraentlijk , zijn raderwerken van houte

Vogels, die uitvlogen en weder in kwamen, als mede de verbeeldin-

gevan geheele Heirlegers, diedoor inwendig werktuig , malkander

asntaftcn en vochten. Hy befteldc ook dat groote werk, door het

welke de Taag op een berg, by Toledo gebracht wierd , het welke

daar na met zeer grootc onkoften gedaan is geworden. Hy begaf

zich zelvcn tot tuinieren , in gebruikte de Spaa en Hark met zijne ei-

gene handen , en houdende maareen Paard, reed hy daarzomwij-

lenmede uit, zijnde maar door een Lackei gevolgr. Hetmakcn of

gieten van uur-klokken, was toen zoo volkomen niet, alshctnader-

hand wel is gewecft , zoo dat hy dezelve nooit kondc brengen te flaan

op een minuit , en zeide daar over , dat hy de dwaasheid zag van al de

menfchcn, tot een en dezelve meninge, inde Godsdienft, tewillen

brengen , nademaal hy die Uur^'erken niet volkomen konde over een

ïwengcn. Hy
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Hy voegde zich zelven ook zeer tothetlezen^ en in liet tweede i55iJ.

jaar van zijn afzondering, ginghy dikwijlder in de Kapel, cntothet

gebruik der Sacramenten, alshy voorheen was gewoon gcweeft. Hy
tuchtigde ook zich zelven , met ccn koorde, dewelke na zijn dood,

hebbende eenige bloedige teekenen , van zijn geftrcngheid tegens

zich zclvcn, door zijn Zoon , onder zijn voornaamfte byzonderhc-

den bewaart is geworden. Maar in het midden van al deze dingen,

gelooft men , dat hy in veel dingen van het Geloof der Proteflanten

wierd, eer hyftierf: en als zijn Biechtvader daarna van wegen Ket-

tery verbrand wierd; zoo wierd ook Miranda, deEerftbiflchop van

Toledo , die dikmaals by hem kwam , op vermoeden , lange in de ge-

vangenis gehouden : omtrent het einde van het tweede Jaar , op den

verjaardag, dat zijn Moeder eenige weinige Jaren (hebbende lang

van het gebruik van haar verftand berooft geweefl) begraven was,

fchoothem in de zinnen, een Tombe voor zich zelven te laten op-

rechten, en zijn Uitvaart te doen houden, by dewelke hy 3 met de

rcft der Monniken , zich liet vinden j biddende zeer aandachtelijk voor

-de ruft van zijn eigene Ziel , het welke al de tegenwoordige, tot wee-

nen veroorzaakte. Twee dagen daaraan, beving hem een koorts,

aan dewelke hy , op den 2 i. van September 16^58. geftorven is. Een
^.eldzaam voorbeeld , vancengemoed, van alde pompeusheden en

glorie des werelds, overladen, het geen niet anders zocht als na die

ruft in zijn afzonderclieid , dewelke hy lange te vergeefs^ in Paleizen

en Veldlegers had naargejaagt.

Ik kcere my dan weder naar de zaken van Engeland. Op den 2 1 . KranmtK

Maart, wierd Kranmer tot het einde van al zijn verdriet gebracht, ^Lngc?^^^*

en ontfing alzoo die eeuwige Kroon , op den 12. September. In

het voorige Jaar, kwamBrocks, Biflchop van Giocefter tot Oxford
,

als Onder Legaat van den Paus, nevens Martins en Story, Commif-
fariflen van wegendenKoninkcndeKoninginne, dewelke methem
te rechtzaten, in Sta Marien Kerk, om Kranmer te oord eclen, "VX^an-

jieerby voor hen kwam, deed hy een diepe eerbiedigheid voor hen
,

die inden naam van haar Majcfteitcn zaten j maar wilde aan BToeks

«een eer bewijzen , nademaal hy zat als Gezaghebber van den Paus

,

aan den welken hygeen eerbiedigheid wilde bewijzen. Broeks vor-

<jcrs , maakteeen langgelprek, vertoonende zijn Afval enketterye,

zijn Mis-onthoudinge , en eindelijk zijn verradery , vermanende hem
tot bekeeringe, onder groote hoope, van, daarop, weder in zijn

Biffchops SioqI gezet te werden. Hier op maakte ookMartijn een^ - .-

. Yyy 2, aan-
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i^S^* aanfpraak, rakende het pnderfcheid tuflchcn deBorgcrlijke enKer-
kelijke macht.

"Wanneer zy gedaan hadden , knielde Kranmer cerft neder , en
fprak het Gebed des Heeren, daar op lashy de twaaüGeloofsartijke-

len derApoftclen: vorderszeidehy, dathy nooit het gezag vanden
BifTchop van Romen wilde erkennen. Hy beleed zijn gehoorzaam-
heid aan deKroon, volgens den eed, den welken hy menigmaal gc-
daanhadde; en zich aan den Paus te onderwerpen, was recht ftrijdig

met dezelve: hy kondc geen twee Heeren dienen. Hy zeide mede,
datdeBilTchop van Rome zich zaken aanmatigde, die met de macht
der Vorften ftrijdig waren ,

gelijkze ook wetten maakre , die de God-
delijke tegenfpraken , het welke hy bewees inden dienfi: van God in

een onbekende taal, het onthouden van den Kelk aan het volk de
aangematigde macht van Kroonen te geven of te nemen , en zich zel-
vcn boven alle fchepzelcn te verheften; al hetwelkewel toonde, dat-
ze geen Stedehouders van Chriftus waren, maar wei van den Anti-
chrift , nademaal al deze dingen opentlijk met Chriftus icere ftrecdcn,

die door het Euangelie ons overgelevert is, Hy voerde Broeks te

gcmoet,dathy desKoninks opperhoofdigheid befwooren had. Broeks
antwoorde, zulks wasgefchiedaanKonink Hendrik de achtfte en dat
Kranmer hem zulks had doen fweeren; op het welke Kranmer weder
antwoorde: dat hy hem daar mede verongelijkte, want het was ee-
fchied ten tijden van zijn Voorzaat Warham, die des Koninks Op-
perhoofdigheid vaftgeftelt hadde, hetwelkeook, om onderzocht te
werden , naar de Hoogc Schooien gezonden was , <lcwclke hun haml.
en zegels daar onder gezet hadden; en dat Broeks, zijnde toen een
Leermeefter, het zelfde met de reft onderteekend had : zoo dat al deze
dingen gefchicd zijnde , voor dat hy'tot het Opper Bifdom kwam, het
zijn werk niet moft genoemt werden.

Hier op dede Story eenander gefprek, aangaande het gezag van
de Kerk, zettende denRoomfchen Stoel zeer hoog, gebruikende
die gemcene bewijsredenen, dieze altoos by brengen , en verzocht
Broeks, dat hy Kranmer daar rond op wilde laten antwoorden en l
alzooalledifpuiten aftebreekcn. Hier op volgde een lange redenc-
ringe, tuffchcn Martyn en Kranmer ; in het welke hcmMartyn voor-
wierp, dat hyeens voorden Paus had gefwooren, wanneer hyge-
confacreert en gewijd wierd, maar dat hy, hakende naar het Opper-
Bifdom, tot voldoening van Konink Hendrik, verandert was. Dat
hy Larabert wegens Kcttery had veroordeelt , om dat by de Lichamc-

li;kc
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lijke tegenwoordigheid van Chriftus loochende in het Sacrament, en 155^.

dat hy daarna zelf daar toe vervallen was. Op al deze dingen ant-

woordeKranmer, verklarende, datnoiteenigmcnfch, met meer-

der tegenzin tot een Bifdora gekomen waar, als hytot ditgckomen

wasj dathyzoo verre was, van daar oit naar gcftaan te hebben, dat

hoewel deKonink een Poft aan hem gezonden had, om over te ko-

men , om ingewijd te werden, zijnde als toen in Duitfland, hy ech-

ter zijn reis noch zeven weekcn had uitgeftelt; verhoopende, dat de

Konink hem onderüiflTchen in het vergeetboek mocht ftellcn : dat hy
op zijninwyinge , opentlijk zijnmeeningc , in welk een zin hy voor
den Paus den eed dede, hadde verklaart , zoo dat hy in die zaak niet

bedriechlijk gehandelt hadde: en dat, waimcer hy Lambert veroor-

deelde , hy dan de lichamelijke tegenwoordigheid geloofde , het wel-

ke hy noch bleef te gelooven , tot dat Dr. Ridlci hem zulke redenen

en kracht van gezag vertoonde, dathydaardoorbewogen wierd van

gevoelen te veranderen, wanneer hy zich ook niet hadde gcfchaarac

zijnvoorig gevoelen te herroepen.

Zy wierpen hem vorders tegen , dat hy twee Vrouwen had gthad,

dat hy , ten tijden van Konink Hendrik , zijn Vrouw in het heimelijk,

en daar na ten tijden van Konink Eduard , opentlijk gehouden haddcj

dat hy Ketteriche Boeken en Artijkelen hadde voortgezet, en andere

gedwongen die te onderlchrijvcn. Dathyde Katholijkc Kerk ver-

zaakt, en Chriftus lichamelijke tegenwoordigheid, in het Sacrament

des Altaars, geloochent had, hebbende noch onlangs tot Oxford
daar 200 opentlijk tegens gcdifputeert : hy bekende dat hy in het Hou-
welijkgeleeft hadde, maar dathy hadde gedacht dat het wettig voor

alle ware, te trouwen, en dat het zeeketlijk beter was, zoo te doen,

als by andere Mans Vrouwen tcflapcn, gelijk veel Pricfters deden.

Hy beleed al de andere artijkdenj alleenlijk zcide hy , dathy noitie-^

naand had gedwongen te onderfchrijven.

Daar na maakte Broeks een lang gelprek tegens hem , by bren-

gende veel van deze gcmeene bewijsredenen, aangaande de Pauze-

lijke macht, en de tegenwoordigheid van Chriftus lichaam , in het

Sacrament , op al het welke Kranmer een lange antwoord dede„

Alstocn wierden verfchcidene getuigen ondervraagt , aangaan-

de dePoin6i:en , dewelke zy Kranmer in de Hooge Schooien had-

den hoorcn bedifputeeren ; en tot befluit van alles , daagden zy

hem te verfchijnen voor den Paus, binnen tachtentig dagen, om op

al deze dingen , dewelke hem nu waren voorgehouden ^ te antwoor-

Yyy 3
den.
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%^^6. c3en. Hyzeide dat hy zulks gaarne vrilde doen, indien herti de Koninlc

en Koninginne daar heen geliefden te zenden. Maar hy konde daar niet

komen zoo lang als hy een gevangen man was.

Hieropwierdhy weder te rugge naar d« gevangenis gezonden, al-

waar hy bleef, tot opden 14.. February dei:es Jaars, wanneer Bonner

en Thirleby gezonden wierden om hem te degradecren. Bonner had

deze Commiflie begeert, als een vermakelijke wraak over Kranmer^

die hem te voorenmede van zijn dienft berooft had, maar de andere

was*er toe gedwongen , die voor heen met Kranmer in groote vricnd-

fchap gclecft had , en een beleeft en goedaardig , maar een onftant-

vaftig man was , zijnde bekwaam tot alle verandering. Zy dedenKran^

mervoor hen komen, en toen deden zy hun Commiffie hem voor le-

zen, dewelke hem verklaarde Contumax^ wederfpannig of ongehoor-

zaam , om dathy niet tot Romegecompareert was, metlaft aan hen

lieden, om hem te degradeeren. Zy kleden hem in zijn Pontificale

kledingen, met den Myrer en andere tpefl«llinge, gevende hem dca

KruisStaf in zijn hand, maar de kledingcn , welte verftaan, waren

van Kanefas gemaakt , om hem daar door te belachelijker te doea

. Ichijnen.

Daar op maakte Bonner een gefprek vol fpotternycn, zeggende?!

Dit is de maU) die den Paus verfmaad, en nu dosr hem geoordeehX

ti/ord : dit is de man die Kerken nedergeworpen heeft , en nu in een Keri

geoordeelt word : dtt is de man die het Sacrament verfmitadJoeeft , en nt

voor het z.elve veroordeelt wo rd ^ en andere zulke woorden meer , daar 1

zich Thirleby zeer milnoegtover toonde, die hem ook daar over by deal

mouw trok, hem verzoekende een einde daar van te maken , beklagen**

de zich daar nategcnshem, dat hyde beloften, dewelke hyhem ge-*

daanhadde, van hem met eerbiedigheid te zullen handelen, gebroo-

ken hadde, gelijk men ook gezien had, dat hy ondertuflchen geduu-

riglijk gefchreid hadde , en hy verklaarde aan Kranmer , dat dit de droe-

j

vigfte aólie was , die hy oit zijn leven gedaan hadde, en dathy genoeg*

erkende, de liefdeen vriendfchap, die altoos zoo groot tuffchen heay

lieden geweefl: was, en dat geen wereldlche opzichten, behalven hettl

bevel van de Koningin , hem daar zouden hebben konnen doen komenyl
en doen het geenczy als nu doende waren. Hy ftorte zoo veel tranen J
dathy menigmaal moft aflaten vanTpreeken, en niet konde voorts

gaan , door de overvloedigheid daar van.

Maar Kranmer zeide: dat zijn outwyinge hem geen droefheid:

allen veroorzaakte, hy had zich zelven aiover lange, ais van alleai

hangi;
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Kangingccn gemeenfchap, met den Stoel van Rome afgefneden ge- 'TS^^-

houden, en zoo nu het zelfde met zooveel grolleryen gedaan werden-

de, raakte hem zulks gints weinig i alleenlijk bracht hy ineen Appel

een beroep van den Paus , tothetnaaftevryealgemeene Concilie. Hy
zcidedathy tot Rome gedaagt was, maar dat men hemondertuflchen

in de gevangenis gehouden haddej zoodat*er geen reden was, om te-

gcns hem in zijn aiwezen te procederen ,• nademaal hy gewillig was ge-

weeft om daar te gaan, en zijn lecringcte verweeren, Hy ontkende

ook dat de Paus eenig gezag over hem ofover Engeland hadde , en daar- Kranmergc-

orammeappelleerdehy van zijn vonnis. Maar al dit niet tegenftaande, ^^" """

hy wierd gcdegradeert , en al dat fpottelijk gewaad, wierd ftukvqor

ftuk van hem afgenomen, volgens de Ceremoniën en plechlighedeö

die men omtrent het zelve gewoon is te plegen.

Maar nieuwe werk-middelen wierden tegcns hemaang^legt^ cenige

wierden gezonden , ommethcmtefpreeken, zooEngelfchealsSpaan-

iche Godsgelecrden , om hem tot herroepen te bewegen : men gaf hem
hoop van zijn leven en nieuwe bevordering , zijnde hy ook uit de gevan-

genis na des Diacons woninge van Chriftus Kerk gebracht. Men
bracht hem al de bewijsreden , die men , om hem te bewegen konde be-

denken, voorj entotbefluit, gelijk als St. Peter, zelf met een vloek

zijnen Zaligmaker verloochende 3 zoo ook hy, die nu geheele dry Ja-

ren had wederftaan , wierd tenlaatften overwonnen, en demenfcne-

lijkefwakheid, devreezc voordedood, en de hoope dewelke hem ge-

geven wierd, bewogen hem zoo verre, dat hy de hand op het papier

Üelde, afllaande al de dwalingen van Luther en Swingliusj erkennen- zijn afvai.;

dedcsPaus Opperhoofdigheid, de zeven Sacramenten , de Lichame-

lijke tegenwoordigheid, in het Sacrament, het Vagevyer, het bid-

den voor de Dooden , de aanroepinge der Heiligen; by het welke ge-

voegt wierd , dat hy leedwezen wegen zijn voorige dwalingen gevoel-

de; befluitende, met cenaanmaninge, aan alle die geenc die zoo be-

droogen waren , Wedertotde vcreenigingmetdeKerktekeeren; alles

onder vcrklaringe, dathy dit gewilliglijkonderteikent hadde; alleenlijk

tot ontlaftinge van zijn eigen confcientie.

Fox en andere later Schrijvers van hem , hebben gezegt , dat de

eenigftereden vandezeinvolginge was, dathy mocht tijd hebben, om
zijn antwoord op het Boek van Gardiner , aangaande het geenc hy , we-

gen het Sacrament gefchrevcn hadde, ten einde te brengen. En Fox
h«cftden Briefin druk , daar hy het zelve raeend mede goed te maken.

Maar die goede man , zoo het Ichijntj heeft dien Brief zeer onacht-

zaam--
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^5S^' zaamlijk gelezen , want Kranmer maakt van zulks geen gewag ^ maar
alleenlijk , dat hy zich op het naafte algemecne Concilie beriep , om i€

zien, cfhy daardoor wat langer tijd van leven zou konnen verkrijgen,

om ondertuffchcn zijn Boek ten einde te brengen. En tuflehen deze twee
dingen is eengroot onderfcheidj hoelang nu dit voorde tijd van zijn

Executie gefchreven en'geteekent is, vinde ik nergens aangeteekent,

want daar is geen date by dcflelfs opfchriftgeftelt.

Kranmers afval wierd terftond in druk uitgegeven , en veroorzaak-

te aan weder zyde , by na zoo groote befpottinge by de eene, als neer-

flachtigheid by de andere. Maar de Koninginne vand daar het grootftc

genoegen niet in; zijnde nu gedwongen te ontdekken , dat haarby-
zondere wreekzucht haar in deze zaak beftierde , het welke zy te vooren
ontkent haddc. Zy had beflooten , dathy een offer zou gemaakt wer-
den, voor het toeftemmen van haars Moeders echtfchcidinge, enhoe-
"welzetot hier en toe, alleenlijk yver voor de Godsdienft had voorge-
wend, nu echter dezelve geen plaats meer hebbende, volharde zy in

haar voornemen van hem te doen verbranden j ly zeide : nademaal hy
een groot voortzetter van Kettery was geweeft, door dewelke de ge-
heele Natie was bedorven geworden, zulks konde hem niet helpen,
dat in andere gelegenthcid genoegzaam zou hebben geweeft ; zijn be-
keeringe was goed voor zijn ei^en ziel, en mocht andere voordeelig

zijn, en daarom belafte zy, dat het vonnis zoude werden uitgevoert.

Haar ordcre daar toe ging uit op den 24. February , dewelke in de Ver-

C0l.N0.z7. zamelinge te vinden is. Heeth droeg zorgc , niet alleen dit gefchrift

re inroUeren, maar ook de ordere hem daar over toegezonden, die

niet ordinair was. Het isgelooflijk, dat hy zulks dede, om voor de
nakomelingen te toonen, dat hy zulks niet dede naar gewoonte, als

andere Bevel Ichriften, maar uit byzondere ordere van de Koninginne.
De lange tijd , dewelke was , tuflehen den date van het zelve ge-

fchrift, en zijn Executie, maakt geloofwaardig , dat hy Kranmer de
voorverhaalde verloochening gedaan heeft, na dat het gefchrift voort-

gebracht was j en dat de vreze des doods hem als toen voor oogcn ftaan-

dc , zoo «eer op hem wrochten , dat hy de onderteekeninge dedej maar
wanneer de tweede ordere wierd gezonden om de voorige ter uitvoerin-

gc te ftellen , heeftmen hem gezocht te bewegen , om zijn onderteike-

ninge te vernieuwen, en voorts om het geheel over te Ichrijven, hec
welicehy medegedaan heeft i zijndenochaldientijdineenigehoop van
leven; maar echter eenig nabedenkenkrygende, dat men hem echter

branden zou , fchreef hy heimelijk een gefchrift, behelzende degant-

I
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ichebelydenisvan zijn Geloof 5 zoodanig als die van zijn g£wiffe afvloei- iyj(J.

de, en niet uit fvvakke vreeze voortkwam ^ en wanneer hy uitgebracht

wierd, bracht hy het zelve met hem. Hywierd gebracht naar Sta.

MariasKerk, enopeen plaats geftelt, die hooger^voor hem als- ordi- zijn Cs«

naar gemaakt was , om te beeter gezien te kon nen werden ; Kool , Prooft '^^"^'^•

vanÈaton, dede het Zermoen, in het welke hy zich uitbreide om-
trent deGenade en Rechtvaardigheid van God, welke tweecigenfchap-

pen d'eenden ander niet uitftooten. Dit pafte hyop de Princen toe,

dewelke Goden opdcr aarde zijn, die alzoo wel rechtvaardig alsbarm-

hertig moften zijn ; en daarom hadden die beflooten, datKranmerop
dien dag zou hebben te lijden. Hyzcide dat hy diegene was, diehec

Hou weiijk tuffchen des Koningins Vader en Moeder gelcheiden had-

de, als mede het gezag vanden Paus uitgedreven, en de fonteinevan

al de Ketteryen in Engeland geweeft was ; en nademaal de Btflfchop

' van Rochefter, en Sir Thomas Morus voor de Kerk hadden moeten

li;den, zoo ware het ook billijk, dat andere voor Kettcrye leden. En
gelijk de Hartogvan Northutnbcrland had ^'cledenin vergeldinge van

Morus; alzoo was 'er geen ander Kerkelijk perzoon, bekwamer om
in vergelding van Viffcher te lijden , als hy.

•. Toen keerde hy zich naarKranmer , en verhief zij.n bekeeringie, de-

welke hyzeide de onbemiddelde hand van God tezijn, hebbende zulks

geenevan hun bewijsredenen j maaralleen de inwendige wcrkinge van

den Heiligen Geeft te wege gebracht. Hy gaf hem goede hoop van

den Hemel, en verzeekerde hem , datter Dienftrcn en Miffen voor zijn

Ziel zouden gedaan worden , en dat in al de Kerken van Oxford.

Al dit gedurende, toonde Kranmer een grootc inwendige beroerte;

lichtende zijn oogendikmaals naarden Hemel,, en dan dezelve weder-

om nederflaandc, als eendie befehaamtover zichzelven is j ftortcndc

ook menigmaal vloeden van tranen. Op het laatfte , als hem Kool ver-

zocht, verklaringe van zijn Geloof te doen, dedc hyeerft zijn gebed,

met menige bewegende uitdrukzelen van een diepe knaginge, en een

inwendige verfchrikkinge. Hier op dede hy zijn verraanmge tot het

volk , zeggende : („) Eerftelijk , dat zy de dingen des werelds niet zou-

„ den beminnen , noch hun herte daar op zetten : datzc de Konink en

„ Koninginne zouden gehoorzamen, wegens hun gewiffe tot God :

„ datze in onderlinge liefde zouden leven , en den armen mcdcdcelen,

j, volgens hun overvloed. Toen kwam hy daar toe , aan het welke, hy
„zeide, dat al zijn voorgaande en toekomende leven hing, zijnde nu

„ te gaan , of in de vreugde des Hemels , of in de pijnc der belle. Hy
II . Deel. Z z 2. jj zeidc
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^55^- j, zeide de Apoftolilche Geloofs artijkelen op, en verklaarde zijn Ge-

„loof, omtrent de heilige Schriftiire , en dan kwam hyopdat, het

„welke, (gelijk hyzeide) zijn Confcientieontrufl-e, meer dan eenigc

„anderezaak, dewelke hy, gedurende zijn leven , gedaan hadde, het

„ welke was , het onderfchrijven van een Gcfchrift tegcns de waarheid

,,en zijngewifle, uitvreeze voor de dood, en begeerte van te leven;

„ en wanneer hy kwam tot het vuyr , had hy bellooten die hand, die het

5, zelve gcteekent had , eerft te verbranden. Hy verwierp den Paus ge-

„ hjk een vyand van Chriïlus , en den Antichrift , enzeide, dat hy bet

„ zelfde geloot, aangaande het Sacrament hadde , het welke hy hadde ge-

„ fchrcven , in het Boek van hem uitgegeven.

Hier op ontftond een wonderlijke verwerringe in de vergadcringc.

Deze dewelke verhoopt hadden een grooie overwinning te erlangen

,

voor dien dag, ziende alles naar een anderen weg kecren, wierden daar

over ten hoogften ontftelt. Zy riepen hem toe, dat hy niet meer vein-

zen zou. Hyzeide, hy hadde altoos eenvoudigheid bemind , en had

voor dien tijd in zijn geheele leven niet geveinft. En voortgaande in

2ijn redenen , met overvloed van tranen , rukten zy hem neder , en lei-

den hem van daar naar de ftaak, dewelke was gefteltop dezelve plaats,

op dewelke Ridley en Latimer verbrand waren. De gantfche weg over

deden dePrieftcrs niet anders als hem te bcgrimmen voor zijn veran-

deren j maar zijn gedachten waren op andere dingen. Wanneer hyby
deftaakkwam, dedehy eerft; zijn gebed, en ging zich voorts ontkle-

den, en zijnde daar aan vafl: gemaakt, en het vuyr vervolgens ontft:ee-

ken, ftakhy zijn rechterhand ten eerften uit in de vlam, zonder die

eens te bewegen , behalven dat hy eens die over zijn aangezicht ftreek3

tot datze verbrand was; het welke was gedaan, eer dat het vuyr zijn

lichaam aanraakte. Hy toonde gantfch geen ontfteltenis door de pijn,

grLte ftant- dewelke hy verdroeg ; maar zeide zomtijds : Die onwaardige hand ;

vaftigheid. g^ dikmaals uitroepende: Heer lezMS ontfangt mijnzjel'^ tot dat hem
terfl:ond daar na de vlam ovcrmcefterde.

Maar het was geen kleine zaak van vcrbaaftheid, dat men zijn hart

geheel en ongefchonden vand onder de affche , zonder befchadigt te

zijn; hetwelkede Gereformeerde echter zooverre niet bracht, datze

biereen mirakel afmaakten, zijnde een klare proef, dat zijn hart op-

recht gebleven was, hoewel zijn hand gedwaalt hadde. Echterderfdcn

zydePapiften welzeggen, dat indien zulks ineenige van hun Kerken

voorgevallen was , het wel zeekerlij k voor een mirakel paflceren zou.

Aldus eindigde Thomas Kranmer zijn dagen in het zeven enzcftig-

fte
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fte Jaar van zijn ouderdom. Hy was een Man , tot groote dienden van ^S\^'

God verwekt, en had groote bekwaamlieid daar toe. Hy was van na-

turen vaneen goedertieren vriendelijken aard, niet haaftig of driftig,

noch voorbarig , om zijn opinie over zaken of perzoonen te geven; en zijn lof-

echter zijn gocdertierentheid , hoewel hem zulks menigmaal zijn vyan-

den on derwaardig maakte, die daar hun voordcel uit trokken, om hem
te mishandelen , als wel wetende dat hy het hen wel haaft vergeven zou,

bracht hem echter niet tot zulk een kleinmoedigheid , als alles te licht

toeteftaan, hetgeen buiten fchreef was: want gelijk hy zeer dapper-

lijk, zichtegens de zes Artijkelen , inKonink Hendriks tijden geftelt

heeft, niet tegenftaande zijn drift voor dezelve i alzoo ftond hy ook

den Hartog van Zomcrzet tegen , omtrent de zaak van het vervreemden.

vandeChantry ofChoorlanden, alsmededen Hartog van Northum-
berland, gedurende zijn gantfchebeftiéring, en nu zelfs tot den bloj?r

de toe. Zoo dat zijn zachtmoedigheid een deugd, en geen . kleinher-

tigheid in hem was. Hy was een man van groote oprechtigheid : hy
oatveinfde nooit zijn mening , noch verzaakte zijri vrienden^ twee zeld-

zame eigenlchappen van dien tijd, in-dewcikede vèinzery de overhand

had; onder alledag van menfchen, geeftelijk of wereldlijk, gaandeof

komende, zoo als hetHof dede. Maar dat hadde Hem die achtingeby

Konink Hendrik gemaakt / diehem in dien tijd boven hield. Hy wiil

Wel , wat klachten tegens hém irigèbraclit wierden, en ontzach zich niet

hemde ronde waarheid te zeggen ^ en in plaats van dezelve van andere

handen te eifchen, begon hy altoos van zich zej ven. Hy verwierp

nooit zijn achting voor de Konin^inne Anna, noch zijn vriendlchap

voor Kromwei , noch die van deft Hartog van Somerzet in hun onge-

vallen j raaafbetoonde, dal Hy dezelve gedachten voor hen, hadde ^ in

hun lage flaat, die hy in hun grootfte voor hen gehad hadde,

Hy zijnde aldus door een oprecht en goede natuur, voorbereid tot

het onderzoek der waarheid, voegde hier een wonderlijke naarftigheid

by, wanthy trok uit alle Schrijvers, dewelke hy las, al deaanmerke-

lijke dingcïT , en bracht die op hun Locos Communes , ofgemeenc
plaatzen. Dit maakte by Konink Hendrik een verwondering over hem,
want hy had hem menigmaal gezien , de vraagflukken en kwefticn der

Vaders en Leeraren, op hun behoorlijke ftand en plaats te ftellen, bin-

nen detijd van twee of dry dagen. Hier uit kwam die volflagentheid

van zijn Boek van gemccne plaatzen. Hy had een goed oordeel , maar
geen groote vaardigheid van begrijp, noch beknoptheid van flijl, die

in het gemeen verfpreid « en niet wel te zamen gebonden was. En daar-
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1556. om wanneer Iets moeftgefchreven worden, hetgeen wat meerkraclits

als ordinaar vereiichte, moeft hy zich. met RidJey behelpen. Hy befte-

de al zijn middelen aan den armen , en tot eenig Godzalig gebruik.

•Hyhad Gafthuizcn enHeelmeeftersdaar in, voor de verminkte Zee-
lieden van den Konink. Hy gatpenzioenen voor veel van die geene die

uitDuitHand in Engeland gevlucht kwamen, hield grootegallvryheid

aan zijn tafel, daar geduriglijk een groot getal van arme nagcburen ge-

nodigt wierden , en dat in plaats van overdadigheiden uitfporigheid van

groote Gafteryen , welke de tijden, daar wy nu in leven , met den naam
van gaftvryheid vereert hebben ^ die zoo veel mcnfchen bederft door het

naarvolgen van die gewoonte.

Hy was 200 nederig en gefpraakzaam , dat hy zich zelveninallecon-

diticn even eens droeg. "Zijn laatfte val was de eenige blaam van zijn le^

•venj maar hy heeft alles met een oprecht leedwezen geboet, endoor
een lijdzame Martelary goed gemaakt. Hy was de voornaamflc voort-

•imervin deReformatieinzija leven ^ en God heeft het zoo beftelc,

dat Zijn dood zou dragen de pi-oportie van het voorig gedeelte van zijn

leven, het welke geen kleine verfterkinge was, voor die geene, die

•iijn leeringe Iradderi aangenomens v/anheerzy hoorden hoe flandva-

ftiglijk hy alles met zijn bloed verzeegelt hadde. En hoewelmen-niet

'behöfft te denten , dat Konink 'Hendrik een Protee^ was , echter heeft

hy zoodanige dïngen in Kranmêr ©ritdekt; dathy daar uit befluiten

konde, dat hy noch 'als een Martelaar' voor zijn Godsdienft fterven

zou- en daarom dede hy hem zijn \C^apen veranderen, en gaf henl

-
. Pellikanen-in plaats van Kranen; dewelke voorheen het Wapen van

zijn Huiswas geWeéft ) met opmerkingé , van het geen ge^iqenlijk word

gèzegt', ' dat de Pcllicaan zijn bloed'tot voedzel van zijn Jongen uitflortj

en dat hy ook'alzop zijn bloed voor de' Kerk ftortenzou. Degoedwil-

ligheid van dien ïConmktcgens hem, maakte hen den zeiven te veel on-
" derdanig , Want groote verbinten iffen ziet men mcenigmaal regte ftrik-

kentezijn, voot Edele en brave gemoederen. Enhy was zoo inge-

nomen , door des Koninks eerbiedigheden voor hem , en zoo aangetaft

door de dood van dien Konink * dat hy zedert noit zijn baart gefchoorcn

heeft, maar de zelve liet groeycntot een groote lengte; het welke ik

hier te liever verbale , om dat dé Schilderyen die naderhand van hem ge-

maakt zijn, verrevan de eerfteverfchillen.

Deze die een vergelijking van oude en nieuwe tyden maken, vonden

in hem zoo veele en zulke uitfteekende hoedariigTieden , dat zy niet twy-

^fcldeuhem met de groötfte Primitiveen .oüdeBiiTchoppe» te vergelij-

ken,.
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iren , nietalleenlijkbyeen Chryzoftomus, een Ambrozius, een Au- i5'5'^*

.gulhnus; maar zelfs by de Vaders van den cerften rang, die op de

Apoftclen gevolgt zijn, als Ignatius, Polycarpus en Cyprianusj en

-feet fcheen nodig , dat de reformatie van deze Kerk , die in der daad niet

^anders was, als een herftelling vande eerftc, en Apoftolilche leerci

-voornamentlijk aangezet wierd , door een man , zoo vol van Apofto-

4ifche deugden. En dez,e , dewelke de Gereformeerde zijn val tegen-

wierpen, wierd weder tot antwoord gegeven, datLiberius, den wel-

-kenzy zoo hoog verheffen, opeen veel geringer bezoekinge, noch een

-avvaarder val hadde gedaan, nament4ijk uit begeerte alleen, om weder

in zijn Biffchoppelijkeft Stoel herfteit te werden , daar hy uit verftooten

.was j en dat hy noch langer daar in had volhard.

• En nu ftaatmy te verhandelen wie meer van dit Jaar verbrand zijn.

Opdenzy. January, wierd Thomas Wirthe een Prielfer, Barlet Green verbranden

een Edelman, Thomas Brouwn, Johan Tudzon, en Johan Went,
^^"^"'^"^°*

dry Handwerkers , Izabel Fefter en Johan Warne aangeklaagt , om dat-

xe niet te Kerke kwamen. Men fteldc hen Artykelen voor, en vol-

gens hun antwoord wicrdenze alle veroordeelt; en inSmithfield ver-

brand i
eu op den 1

1 . van die zelve Maand wierden Johun Lomas , en

vier vrouwen tot Kanterbury verbrand, zy wierdé'n aangeklaagt, om
datzeniet te Biegt kwamen, waar op hen Artijkelen gegeven zijnde,

wierden zy aan Kettery fchuldig bevonden; en alle in een vyer ver-

brand. In het begin van Maart, wierden twee vrouwen tot Ipfwich

verbrand. Dry Handwerkslieden wierden op den 24. Maart , tot Salis-

bury verbrand. Op den 25>. April, wierden Robbert Draaks een Prie-

fter, Willem Tymseen Diacon, en vier Handwerks lieden, die uit

het Land Eflex gezonden waren, omdatze nietin de Kerk kwamen,
veroordeelt, en al te zamen inSmithfield verbrand, johan Hanpole,

en Johan Boek, wierden tot Rochefter verbrand , op den eerften van

April; en op den tweeden wierd.Johan Haliier eenPrieller, tot Kan-
terbury verbrand.

Zes Ambachtslieden wierden tot Colchefter opgezonden , en de Bif-

fchop van Londen , die tot noch toe , zijn gevangens vooreenigen tijd

by hem plach te houden , om te zien , ofhy noch iets , op hen zou kon-

ncn winnen , wordende nu vermoeit van dien vruchteloozen arbeid

,

en door de gewoonte van wreedheid te plegen, metter tijd alle gevoe-

len, omtrent menfchelijkheid verliezende, gafnu, zonder veel om-
ilandigheden , hen maar de Artykelen , en zy antwoordende na de wij^

^e , dewelke by hem voor Kettery ging , gaf hy hen tijd van .antv/x)or-

Zzz 3 dM3
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Ï556. den tot den achtermiddag toe j maarzy, in den zelven zin volharden-

de, veroordeelde hen, en zandzete rugge naColchefter, alwaar ze

alle verbrand wierden.

Op den I f. Mey , gaf hy noch een uitnemender ftaal van zijn Barba-

rifche wreedheid van zich. Laverok, een ouden Kreupel, een Man
van acht en tzeftig jaren oud, en Johan Ap-price, een blinde man,

wierden op dez.elvc wijze veroordeeld en verbrand, tot Stradford-le-

bow. Zy vcrtrooften malkander , dat zy nu beide de een van zijn krcu-

pelheid en de ander van zijn blindheid verloft wierden. Op den vol-

genden dag, wierden dry Vrouwen in Smith-field, en een andere blin-'

deman, meteen ambachtsman, totGlocefter, in dezelve Maand ver-

brand. Op den II. wierden dry andere totBekles inZuffolk, en op

óenó. van juny vier mannen tot Lewis inZuffex, en noch een ander

aldaar, opdenio.en een tot Leicefteropden 2<?. verbrand; maar op

den 27. juny , dede Bonner een ongehoorde Executie van dertien

menfchen, elf mannen en twee vrouwen, alle in een vuyr in Strad-

ford-le-bow , verbranden. Hy hadde in alles zeftien veroordeeld, maar

door welke voorfpraak weet ik niet, dry van dezelve, wierden door

ordere van den Cardinaal Pool verloft.

Het fchijnt dat Bonner het de moeite niet waard dacht , elk byzondef

te verbranden , en daarom zand hy hen met heele kudden naar de ftaak ;

maar of de verfchrikkelijkheid van deze wreedheid , of het misnoegen

,

om dat de Cardinaal deze had verloft , op hem wrocht, ik weet het nier,

het laatfte ishecgelooflijkfte, altoos Bonner verbrande geen meer voor

April in het naaftejaar.

BaSiche Op den 30. Juny wierden dry totBury in ZuflFolk, en op den i^.

wreedheid July drie andere tot Nieubury verbrand. Maar in deze Maand zagmen
totcïcrnzy.

^^^ Gernzy een ftukwerks, van zulk een onmenkhelijke wreedheid,

als van ecnige tijden gezien is. Een Moeder met haar twee Dochters,

wierden aan een i^aak verbrand , zijnde de eene van dezelve een getrou-

de Vrouw, eniwanger. Wanneer zy in het vuyr ftond, borfthaar

buik , door het geweld van de vlamme , en een Jongske viel in de vlam,

maar wierd in aller haaft door iemand uitgegrcepen j maar na datze een

weinig zig te zamen daarover beraden hadden, hetfchepzel wierd we-

der in het vuyr geworpen , en wierd na den letter mee vuyr gedoopt.

Veel getuigen waren daar van deze daad , die het zelve daar na ten tijden

van de Koningin Elizabeth getuigt hebben , wanneer die zaak onder-

zocht wierd, en men groote zorge aanwende, om daar krachtige be-

wijzen van te hebbent W^fit indcr daad bet werk was zoo onmenfchc-
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lijk, dat een man met een verkeerd gevoelen, van deze werkers mocft ^SS^'

aangenomen zijn , of hy moet zich alleen door zo veel en krachtige ge-

tuigeniflen laten voldoe,n om het zelve tegeloven. Maar logcns en ver-

zieringen kan men fwaarlijk maken van dingen dewelke in het aanfchijn

van de Zon , en voor zoo veel oogen gedaan werden.

Hier over dan klachten aan de Koningin Elizabeth gedaan zijnde,

wierd de Diakon van Gernfy daar over in de gevangenis geworpen j en

daar na hy en noch negen anderc,kregen echter vergiffenis. Zoo genadig

was toen de Heerfchappy , als een werk van zulk een monftreuze nature

te konnen ongeftraft laten , om dat het met ecnigen fchijn van recht ge-

daan was , nademaal gezegt wierd , dat de Moeder was veroordeelt om
verbrand te werden, zonder dat 'er uitzondering omtrent haar vrucht

was gemaakt.

Op den iS.July, wierden tweeVrouwen en een Man tot Greenftead

verbrand. Op den eerften van Auguftus eenJohannaWaft, een blinde

Vrouw tot Darby. Op den 8. September , een totBriftoI, en een

ander op dezelve plaats, op den 2 5'. van de zelve Maand. Op den 24.

wierden vier Perzoonen tot May field in Zuffex, en op den 27. een

Manen een Vrouw tot Briftol, en op den 12. O£lober een man toe

Nottingham verbrand. En alzoo eindigde het branden voordat Jaar.

Deze die geleden hadden , waren in alles vijf en tachtentig. Alle deze

perzoonen waren aangeklaagt op vermoeden van Kcttcry , en gelaft te

antwoorden. De vraagftukken, die hen de Biffchop voorltelde, de-

welke flocgenopde lichamelijke tegenwoordigheid vanChriftusinhet

Sacrament, de noodwendigheid van de Oorbiegte, of de OfiFerhandc

vandeMiffen, en wierden op hun antwoord, tot den vyere veroordeelt.

Maar geen van hun allen wierden veroordeeld wegen eenig geweld aan

«enig Kerkelijk perzoon gepleegt , of over eenige belediging , hun
Godsdienft aangedaan j en alzoo was al dit lijden alleen om hunner Con-
fcicntie wil, dewelke zy echter hielden zoo verborgen als zy konden;

zoo dat meeft alles voortkwam uit zich te onthouden van een Kerk , in

dewelke het grootfte gedeelte bedorven was, als uit iets anders, dat zy

mochten gedaan of gefprookca'^hebben. Dit was een ongebruikelijke

en onaangename zaak voor de Engclfche Natie, en die alle medelijden

verdient , te zien vier, vijf, zes , zeven , en eens dartien te gelijk , in hefi

vyer verbranden, en dat men noch geflacht noch jaren onderfcheide,

noch kreupelen noch blinde , ontzag ; maar op alles woede, zonder om-
zien. Maar boven al die Barbarifche daad van Gernzy , verwekte die

fchrik in de Natie , dat het fchij nt , dat zcdcrt die tijd , zulk een afichrik

¥00f
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155*^' voor die Godsdienft, van Vader tot Zoon afgedaalt is, dat hetgeen

wonder is, dat een zoo diep gewortelde, en op zulk een grond geboudc

afkeerigheid , op een ieder nieuwe gedachtenis, of vermoeden, om
daar ooit weder toe te.;komen, indegrootfte en geweldigfte lijdingen

,

komt Uit te barffen.

matt/ ver- Maar aldczc vlammen blufchten de Reformatie , noch de liefde tot

fpreidzich dozclve nict uit j zy verfpreidendie.eerdertemeer, en kweekten nieu-:

ycivoiginge. we yver in het hert dermcnfchcn : zoo dat, al hetgech zy voorheen

van de vervolgingen der Heidenen hadden geleezen, nu voor hen

gantfch weder vernieuwt fchecn te Z:ijn. Dit dede diegene, die hett

Evangelie beminden , dikmaals te zamen komen , hoewel , door

kwaadaardigheid van hun vyanden , met alle xorge en voorzichtig

held : echter bevonden zich zomwijlen wel omtrent de twcehonderdL,

perzoonen by een , hebbende hun getrouwe Harders, die hen onder--'

wezen , en bewaakten, latende niet, inCpiitvacdeze Wolven, de kud-

de te voeden die hen zoodicr aanbevoolenwas. De vooroaamfte vao

^QZCy waren Scanïbler en Bentham , daar na, door Koningin Eiiza-

beth , beide bevordert tot de Stoelen van Peterborg en Litch-Fieldi

Foule , Bernher en Roug, een Schotsman, die daar na door Bonncr

veroordeeld en verbrand isgeworden. Daar wierd ook, door hun vrien-

den xivti Zee , 7,org gedragen hen met goede Bo.eken te voorzien , die

2c tothun onderwijzinge en aanmoedigingehen toezonden. Dezeon-
dertuffdien dieover de Zee gevlooden waren, gingen voor het mceftc

gedeelte, naar Vrankrijk toe, alwaar, hoewel zy,integenfl:ellingevan

deKoningin, wel gehandelt wierden, kondenzy echter de rryheid van

hun Godsdienft niet verkrijgen. Zy dun begaven zich naar Geneve,
Zurich en Arraw inSwitzerland, als mede naar Straatsburg en.Frank-

foort, inHoog, en naar Embden in Neder Duitfland.
Onge^iak 'p-Qj Frankfooft viel een ongevallig verfchil tuflchen deze vluchte-

fort onder tingen voor , cenigen van dezelve hadden voor heen de EngellcheLi-

vi^^hfdin^^
turgy gcbruikt, wanneer zy in Engeland waren , om de wetten te ge-

gen. hoorzamen; maar zijnde nu in vreemde Landen, en onder een ander

volk , dacht lien niet vreemd, datzehun dienft zouden voegen , naar

de wijze der geener, onder dewelke zy leefden. Zoo dan, in plaats

van de Engelfche Liturgy , gebruikten zy een, by na naar de wijze vaa
die van Geneve , en van de Franfche Formulieren. Andere weder
dachten , dat nademaal die in Engeland, dewelke zich na deLit-urgy *

gevoegt hadden , het gecne zy hadden aangenomen , met hun bloed

fevefligt hadden , en noch yeele dagelijks d«ar voor leden , het een

trotzc
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ïtotze verfmading van henlieden zou zijn , van deze Formulieren afte i y 5*^»

wijken. Deze tegenftribbeiing verwekte die driftigheid , dat Dr. Cox

,

dre tot Straatsburg zijn verblijf hadde , met Zijn Vriend Pieter Marty r,

zich naar Frankfort begaven i en hy zijnde een Man van een groot aan-

zien, eenordere vanden Raad verkreeg, dat alleen deEngelfche For-

mulieren, in hun Kerkgebruikt zouden werden.

Deze gefchillen echter eens ontftaan zijnde, gingen verder als mif-

fchienin het eerfte het vermoeden was gcwceft; wantdeze, dewelke

in het eerfte beter genoegen in die van Gcneve vonden, opdatzy zich

mochten voegen na die geenc daar onder zy woonden , begoften nu
weder over eenige dingen , in de Liturgy begrepen , te warren ; en

Knoksj zijnde een Man van een groote drift j drong zich zei ven met
allen hevig in het werk, en mr\akte dat zijn vriend Calvinus vaneenige

dingen 'm de Liturgie begrepen , wat fcharpjes aanving te Ichrijven.

Dit veroorzaakte, dat Knoks en zijn aanhang Frankfort verlieten, en

zich naar Geneve begaven. Knoks Kad mede ietsonbetaamlijks van

den Keizer gefchrcven , het welke de Raad van Frankfort hem uit hun
gebied heeft doen vertrekken.

'1 AndereConteftenen rwiften ontflonden , omtrent het Cenzurererï

en tuchtigen van eenige misbedrij ven , dewelke eenige van de vergade-

ring niet wilden in dc'handen der Dienaren alleen laten , maar begeerden

dat de gantlche Gemeente haar deel daar aan hebben zou.O ver deze zaken

ontftonden groote debatten , en veel papiers wierd daarover befch reven,

rot groot verdriet van Parker en andere, die zich noch heimelijk in En-
geland ophielden, entotgrooteergernifTeder vreemde volkeren,die niet

weinig geèrgertwierden,tc zien,dat een hoopvolks, vluchtende uit hun
Vaderland, wegens hun gewifl'e , in plaats van hun tijd in vallen ea
bidden, voor hun vervolgde broederen in Engeland , door te brengen

,

nunietdeden, alsonder malkander te twiflen , endatover zaken, de-

welke zy zelve erkenden, geen zclfftandigheden van den Godsdienll,

noch poin(51:en van gewiffetezijn : in het welke zy zeekerlijk dekheu-
ringe begoften , diediegewooneweg van dienft verliezen, dewclkezy

zelve erkenden goed en wettig te zijn. Maar daar volgde te veel hard-

hooidigheids van wederzijden , het welke het zaad was van al deze ver-

fchillen , dewelke zedert die Kerken zodanig verdeeld gehouden hebben.

Deze die acht floegen op de gefchillen dewelke de Novatianen aanvin-

gen, zoo tot Rome als tot Carthago, ten tijden van Cyprianus, en de

hevigheden der Danatiften , diede AfricaanfcheKcrk zoodanig beroer-

de, korts na dat de vervolgingc begoft op te houden, vonden eenige

II. Deel. Aaaa over
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1 5 5Ö. over een komfl: , 200 met deze nu ftaande, als met de andere fcheuringen

daar na ontftaan , wanneer hier ook de vervolging ophield.

Ik kome nu weder tot de zaken van ons Engeland.Op den x 1 . Maart,des

anderendaags na dat Kranmer verbrand was, wierd Pool, als Eerftbif-

fchop van Kantelberg , ingewy d, door den Eerftbiffchop van Jork , de

Biflchoppen van Londen , Ely, Worccller, Lincoln, Rochelleren St.

Azaph. Op zijn overkomft was alleen een Kardinaal , Diacon, en wierd W
de winter te vooren een Priefter genjaakt, en nu een Opperbiflchop. Het p

ïoof woid
fchijntdathy 2ijnCongéd'Elire, verlof van verkiezen , metdeverkie- ff

Ecrftbii- zing zelf en zijn Bulle vanRome,alvaardighad voordien tijd. De Paus -v

Cauccïln"y. ^'^ "^^'^ ^^"^ ^^^ aangezicht hem te konnen atVijzen,zijndedoor de Ko-
ninginne 200 zeer aangedrongen , hoewel hem niet anders ontbrak , als

een voorwending, omzijn wraak tegens hem te ocffenen, tot het welke

hy , de eerfte gelegentheid, dewelke zich aanbood , niet zou laten voorby

gaan. Hetichijntook, dat het Pool onbetamelijk dacht, ingewydte

werden, terwijl de Man noch leefde, echter den naaftvolgenden dag na

zijn dood daar toe te verkiezen, bracht hem onder het vermoeden van

zijn dood bevordert te hebben; zoo dat de woorden vanElias, aanA-
chab, aangaande Naboth : gy hebtgedood enhezjttmgegenoomeny op

hem gepaft wierden.

Op den 1 8. van die Maand kwam hy in ftatie door Londen, maar de

Boog-kerk, alwaar de Biflchoppen van Worceftcr en Ely, nadat de

ecrfte de Miffc hadde gedaan, hem den Mantel omgehangen hebben. •

Dit was een vond, opgeftelt door de PausPafchal de tweede, in het be-

gin van de twaalfde eeuw , om de Opperbiffchoppen des te meer aan de

afhanginge van denPauzelijken Stoel te verbinden, dewijl zy nahetont-

fiingen van den Pnll of mantel, waren om als geboorene Legaten van óqvl

Paus (gelijk het luid") te handelen^ daar deze het teeken van was. Maar
dit wierd inheteerftemet veel tegcnfpreekens ontfangen , zoo van de

Konink van Sicilië, als die van Polen, zijnde de Eerftbiffchoppen van

Palerraoen Gniezen, de cerfte , aan dewelke zy gezonden wierden ; zijn-

de een ieder, over de nieuwigheid van de zaak, ten alderhoogfte ver-

wondert j als mede over den eed, den welken de Paus, op bet overleve-

ren van de zelve , van hen eilchte.

Zijnde dan deze Pool omgehangen , begafhy zich na den Predikftoelj

en maakte een koude Predikatie, omtrent de beginning, het gebruik»

en de ftofte van deze mantel , zonder of geleerdheid , ot welfpreekent-

heid. Het onderwerpzel kon niet veel geleerdheid medebrengen; en wat

7.ijnwelfprcekentheid aangaat, hoewel in zijn jonger jaren, wanneer

I7
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hy'tegcnsKonink Hendrik fchrcef, fijn flijl veel te dartel en vol bloemen ïJ'5<S.

was , echter zijnde daar na gevoelig van zijn dwaling in diegelegentheid,

keerde hy zich zo zeer tot het andere uiterfte,dat hy, affnijdende allecier-

lijkheden van fpreeken , zijn ftijl tot zulk een ilappe flau ivigheid bracht,

darter noch leven noch fchoonhcid meer in te vinden was.

Al den handel van Engeland van dit Jaar beflond in het oprechten

van Gceftelijke Huizen. Greenwich had aiin het voorgaande Jaar zijn Het oprccir-

aanvang genomen. De Koningin ftichtc ook eenKIooltervoorde Do- flcU^kcHuil

minicanen in Smithfield, en noch een ander voor de Francifcanen, en z'i^.

deze zijnde BeJel-orderen , hebben hun bcgifcigingen niet zeer veel ge-

koft. TotZion, by Brainford , waseen GeeftelijkHuisgewecftvan

Vrouwen, vandeordreranSta. Brigitta. Dir Huis was onder de eer-

fte van die, dewelke door Hendrik de achtftegcflaakt wierden, omdat
hetdes Koninks vyanden geherbergthadde, en deze Nonnen het mcE

de Maagd vanKentgehouden hadde.

De Koningin heeft daar van nieuws eenNonne-kloofleropgerecht,

zyftichteook een voor de Karthuizers, tot Sheen^ dicht by Richmond,

tot erkentenis voor die, als hebbende om haars Moeders wil moeten

lijden. Van deze begaf zy zich tot grooterfondatien en (lichtingen,

maar die haar minder kefte; want zy vernietigde de Diacony en het Ca-

thedraal van Weftmunfter 5 en in September dezes Jaars, verkeerde

het in een Klooftcr , makende Fcknam, Deeken van St.Paulus, daar

Abt van. Ik heb deze haar fondatieniet konnen ontmoeten , dewelke

miCTchien uit de Gedenkfchriften inden aanvang van Koningin Ehza'-

bets regeringe , weggenomenis: want het is niet aangeteekent onder

haar andere openefchriften van dit Jaar; maar op den 23. September,

gaf zy ordonnantien van Penfioenen te betalen aan de Prebenden van

Weftmunfter, tot dat anders daar omtrent bezorgt zou zijn ^ en om-
trent dien zei ven tijd wicrdFeknara Abt verklaart; hoev/elzijn folera-

nele inwyinge, en die van veertien andere Monniken met hem , niet

gefchiede alsopden 21. November.
Daarziin verfcheide onderzoekingen en ontdekkingen gedaan , in de '^"c ^^-

voorigc Regeringe, van groote onorders omtrent deze Huizen, en we- ten daar/a»

ggndeongebondentheid van hun leven, hebben veele openbare belij- geroyeeiu

denifïen gedaan , gelijk mede van hun groove fuperftitic , alle welke in

de Kamer van Augmentatie aangeteekent en bewaart zijn geworden.

Daar zijn ook, in die ftand van zaken , dewelke zy nu de voorgaande

fcheuring noemden , verfcheide belijdeniflen gemaakt , by Biffchoppcn,

Abten, en andere Gceftelijke Perzoonen , van hun affweeren van

Aaaa z d€
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^SS^- (Ie Pauzelijke macht, en het erkennen van des KoninksOpperhoefdig^

heid. Derhalven wierdvoorgeftek, dat al deze dingen zouden by een

gezamelt en geroyeert worden.

Zoo wierd dan op den 23. van September een Commiflïe , aan

Bonner en Cool (de nieuwe Deeken van St. Paulus , in Feknams plaats)

en Dr. Martin gegeven, om alleRegiftcrs door te zoeken, en uitte

zoeken al de Belydeniffen die tegens de Paus, en omtrent het doorzoe-

ken van de Kloofters gedaan waren, dewelke ( gelijk de Commiflïe daar

van luid, die in de Verzameling is ) ftrekt , tot omkecringe van alle Re-

Coll.No.1% ligie en Religieuze Huizen, Deze dingen dan hadden zy te verzame-

len, en den Kardinaal toe te brengen, om daar medeïe doen, als de

Koningin ordonneren zou.

Men vind niet klaarlijk , hoedanig zy ^deze ordere hebben uitgevoerr,

maar het uitwerkzel daar van , blijkt by de groote gebreekenis van deze

gedenk fchrihen , zelfs in veele dingen van groot gevolg , de welke gcra^

zeert en verlooren zijn. Dit was een nieuwe (lag van zuiveringe , door

het welke zy voor hadden , zoo weinig voetftappen voor de nakoraelin-

'gen te laten , van alles wat voormaals gcfchiet was. Hun zorge onder-

tuflchenvoor hun eigen achtbaarheid, bracht ben 200 verre als te ver

nietigen, zelfs de verklaringen die zy zelve voor heen gedaan haddea

zelfs tekens den Stoel van Rome , de Kloofter orders , en veel-oude ver

dorventheden meer, die zy verworpen hadden. Veel dingen echter

ontfnapten al hun naarftigheid , gelijk kan blijken , by het geene ik al-

bereeds verzamelt hebbe ; en aanmerkende de moeite die zy namen , in

het verbafteren vanRegifters, en verftroyenvangedenklchriften, zoo

verhoope ik dat het de lezer niet vreemt vinden zal , indien hy veel ge-

breeken in dit werk ontmoet.

In dezeondcrzoekinge, namen zy niet alleenlijk wfg hetgeen hen
mocht raken, maar ook zelfs dingen van ter zyden , die de toekomen-»

detyden mochten dienen tot onderrechtinge, om deze voorgaande ni

te volgen: en alzoo is onder andere fchriften , deCommlffic, dewelke'

Cromwel had, om Onder-Regent te zijn, mede verftroit j maar ik heb

be dezelve, zedert weer ontmoet, in een uitfchrift, gevonden in dd
Boekery van Cotton , die ik in de Verzameling gebracht hebbe.

;

CtihNo.i^ Hoe zeer dit overeenkomt met de betrachtinge der Heidenen , in.

de laatft^ en heetfte vervolginge , omtrent het verbranden , van al de ge
denkfchriften van de Kerk , laat ik den lezer oordeelen.

Zijnde aldus de Abdye van Weftmunfter opgerecht, wierden ecnigc

MonnikkenyanGlaflienburg, die noch in het leven waren, daar in ge

Z0C
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ket , en al de reft van <3e oude Monnikken , die uit Glaflcnburggejaagt IIS^-

waren, en diezedert nietgetrout waren, wierden genodigt, om in

dit Kloofter weder te komen, het welkede oudfte, en zcekerlijk de

Rijkfte van gants Engeland gehouden wierd te zijn ; en daarom be-

wogen zy de Koninginne en de Kardinaal , dat hen het Huis en fon-

datie herftelten vernieut mocht werden ; zeggende dat zy zich met ar- roogingen

beiden en boeren werk wilden generen j niet twijfelende of de lieden omde Ab-

van dat geweft, zouden gereet zijn, ommildelijkhun vorder onderhoud chflenburj

te bezorgen.
^

-£^^^
De Koningin en Kardinaal namen in deze voorftellinge goed genoe-

gen, enalzoo fchrevende Monnikken jian den Lord Haftings, toen

Lord Kamerling, hem biddende de Koninginne daar van indachtig te

maken, en de zaak te zien tot een goed einde te brengen ^ het welke een

groote eer zou zijn voor de geheugniiTe van Joz^efh van Arimathea^

die aldaar begraven lag, den welken zy hartelijk baden Chriftus te bid-

.den , om goed geluk voor zijn hecrfchap. Deze letter hebbe in de

Verzameling gevoegt , zijnde uit het oorfpronkelijk getrokken. Wat
daar opgevolgtis vindeik niet. Het isgelooflijk dat de Monnikken ColLNe.yQ-

yan andere Huizen diergelijke hebben gedaan, gelijk ieder een van de

zelve, nietbotwas, o.n iets zeltzaamft, tot elk Huis behoorendc, uit

te vinden, het welkede noodwendigheid om zulk een Huis haaftelijk

weder op te rechten , te grooter maakte. Die van Sc. Albans konden

zeggen , dat de cerfte Martelaar van Engeland in hun Abdyc lag : die

van St. Edmundbury , hadden een Konink , die door de Deenfche Hei'

denen gemartyrizeert was : die van Battel konden zeggen, datzege-

fticht waren , ^er gedachtenis van Willem den Overwinnaars overwin-

ninge, van den welken de Koninginne haar Kroon hadde: en die van

St. Auguftinusin Kanterbury, hadden den Apoftel van Engeland in

hun Kerk leggen i kortelijk, zy hadden alle goede hoop, om haafte-

lijk weder herftelt te zullen werden j en hoewel zy maar klein van getal

waren, en op geringe inkomflen aanvang te maken, hadden echter,.

2.0O haaftalshet geloof van het Vagevyer wederftand zou beginnen te

grypen , zouden zy wel weeten , die oude kraam weder op te ftellen j

konnendcdien handel dry ven, met de grootfte voordeelenter wereld,

ïiademaal zy met het volk , by nieuwe beweegmiddelen hadden te han-

delen, behalvendeoude, diezc voorheen gebruikt hadden, als dat het

Kerkrovery was , de goederen van de Kerk te bezitten , van dewelke

zydoorhun Voorouders berooft waren. Maar in deze zaakkondegeea

'grooten haaft gebruikt werden , nademaalde gtooren en kleinen Adel
. Aaaa 3 daaf
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Ï55Ö. daar over zeer gealarmcert wierden; en in het laatfte Parlement veel

hun hand op hun fwaard, in het Huis der Gemeente hadden gelegt,

zeggende, datze van hun goederen niet begeerden te fcheiden, maar
dezelve befchermen : echtereenige, dcwel ke daar byeenigegunfi- van

de Koningin zochten te verwerven , maakten Fondatien tot Miffen

voor hun zielen. In de gedenkftukken van het laatfte Jaar van Konin-

gin Maria , vind men verlcheidene a6len van toeftand van haar , voor

zoodanige begiftigingen: want hoewel het Statuit van Mortmain, Do-
de hand , was herroepen ; echter , tot grooter verzeekering,. wierd dien-

ftig geacht, zulke toelatingen afte vorderen. Ditisallesdatikj aan*

gaande onze binnenlandlchezaken, voor dit Jaar, vinden kan.

Buitenland-
' Buitenlandfche dingen waren toteen gerurter ftaat gebracht; want

fche zaken. ^g^j. bemiddelinge van Engeland , wierd'er een beftant voor vijt Jaren ,

tufichen Vrankrijk en Spangie beraamt; en de nieuwe Konink van

Spangie was genegen , om hetzelve getrouwelijk naar te komen, om
zich ondertuffchen in zijn Koninkrijken vaftteftelien, eer hy zich tot

eenigc nieuwe Oorlogen inliet : maar de driftige Paus brak alles in ftuk-

ken. Hy was zeer mifnoegt over het befluit van Augsburg , voor de

vryigheid van den Godsdienft, en mede tegen Ferdinandus, wegen

het toeftaan van den Kelk voor zijn Onderdanen, en voornamentlijk,

over het aannemen van den Tytul van Keizer, zonder zijn toeftem-

minge. Op deze laatfte belediging liet hem de Paus weten , dat hy

hem tot zijn fchade zou doen voelen , hoe zeer hy hem vergramt hadde.

Hy gebruikte hieromtrent zulk een hoogen ftijl , als oit iemand van zijii

voorzaten had derven gebruiken , zeggende dat hy de Koninkrijken

wilde veranderen naar zijn welbehagen. Hy pochte dat hy van Yrland

een Koninkrijk hadde gemaakt, dat alle Princen onder zijn voeten la*

on^iebo^^"^^ 8^*^ » (enals hydatzeide, was hy gewoon met zijn voeten op de grond

dentheid te ftampen ) en dat hy geen Vorft tot zijn medemakker begeerde te heb-

ben, noch al te gemeenzaam met hem zijn
, ja eerder als iets onwaar-

digs voor hem aan te gaan, wilde hydegehecle wereld, in vyer en"

vlamme zetten. Maar om te tooncn dat hy iets voor een reformatie

wilde doen , beftelde hy een vergadering , om eenige regulen op te ftel-

1

kn, tegens Simony. Dezebrachthy in'tlicht, enzcide; dat, hebben-

de hy nu zijn eigen Hof hervormt, hy ook vervolgens de Hoven der

Princen wilde hervormen: en om dat zeer geklaagt hadden over de be-

dorventheidvandeGeeftelijken, enhetRoomfcheHof; hadhynube-
flooten, het werk hen op den hals te draaycn , eii al de misbedrijven,

die in hun Hoven waren , by een halen , en die reformeren , dat het een

aard had. Maar

van den
Paus
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Maar hy was zeer gctergt dooreen Gezantichap uit Polen, om van ^SS^-

hem te verzoeken , datze de Miflfe in hunne eigene taal mochten doen

,

en de Communie in beide de gedaanten uitdeden. Dat hun Priefters

mochten verlof hebben om re trouwen, datze geen meer Annatcn en

Jaargelden, tot Romen behoefden te betalen, en een Nationaal Con-

cilie in hun eigen land vcrga4eren.

Deze dingen fielden hem t'eenemaal buiten alle'gedult , en met

al de bitternifle , dewelke hy konde uitfpouwen , betuigde hy, hoe ver-

vloekelijk deze voorftellingen voor hem waren. Hy zeide, hy wilde een

Concilie houden, niet dat hy hetzelve van noden haddc, want hy was

boven alles : maar het zou nooit tot Trente zijn, daar men, als een

ydele zaak, omtrent de tzeftig Bifl'choppen vandealderonbekwaamfte

heen gezonden had , met veertig Do6loren van de geringde flag , ge-

lijk men tot twee maal toe gedaan had ; maar hy wilde het houden te La-

teranen ,
gelijk verfcheidene van zijn voorzaten hadden gedaan. Hier

van dcde hy bericht, aan al de Gezanten der Princen, zeggende: hy

dede dat alleenlijk uit beleeftheid , als niet behoevende huhtoeftand of

raad daar toe , want hy wilde van hen allen gehoorzaamt zijn.

Hy hadde voorgenomen in dit zijn Concilie, hen in hun Hoven te her-

vormen en een ontlafting te maken , van alle belaftingen , die zy op de

Geeftelijkheid gelegt hadden : en derhalven wilde hy dat beroepen , met

hun wil of tegenwil ; en indien zy daar geen Prelaten toezonden , zoude

hy het houden, met die van zijn eigen Hot, en aan de wereld laten

zien, wat het gezag van de Stoel ware, Wannneer dezelve een Paus

heeft, die moeds genoeg heefc, omdezelvetebeftieren.

Maar naai deze heersheid, diehem zomwijlen buiten het fpoor de-

den uitlpatten, en dat zoodanig dathetvry naar enkel zotheid geleek,

wierdhy hartelijk ontroert, door hetbeftant, dat tuflchen Vrankrijk

en Spangie gemaakt wierd. Hy hatedede Spaugiaartszéer, om datze

deColonnen zeer voorllonden, welkers verderf hy bcflooten haddc;

en daarommezand hy zijn Neve naar Vrankrijk , met een zwaard en een

hoed, dewelke hy gewijd hadde, om d^p Konink tot het verbreeken

van de Vrede te bewegen , biedende zijn hulp aan , tot het vermeefteren

van hec Rijk van Napels , tot gebruik van een van de jonj^er Zoonen van

Vrankrijk ; maar men gelooh eerder, dat het was voor zijn eigen Neef,

HyzanJ denKoninkook eenkwijdfchelding van zijn eed toe, diehy,

tot bcveftiginge van den Treves had gezwooren , belovende daar en bo-^

ven, zoodanige Kardinalen te maken , als hy zelve zoude willen; op
dat hy zoo mocht verzeekert zijn, Van een'vanzijn eigene Ichepzelen,

om het ia hem Pausdom op te volgen. Ds-
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155^' De Paus echter , ontveinfde zijn recht bcfluit hier in, en dat ïoö

dicht, dat hy Sir.Eduard Carudede geloven (die toen Gezant van de

Koningin tot Rome was) dat hy niets zoo zeer als een algemeenc

Vredp pegeerde j en dathy hoopte, gchjk als de Koningin het beftartd

bemiddelt ha<lde, datzy ook zou voortgaan, om een volkomene Vrede

te helpen bemiddelen. Hy zeide dathy twee Legaten gezonden had,

om dezelve te bevorderen ; en nademaal hy de gemeene Vader van
' Chriftenrijk was. God hem zijn ftilfwijgenthcid in die zaak te lafte

zou leggen-, indien hy nietallesdededat hykonde, om dezelve te ver-

Hy oeklaagde zich zeer over den aanwas der Ketterye in Poolen,

enindeheerichappyen, vanden RoomlchenKonink : tot demping van

dewelke, hy zeide, een algemeen Concilie te willen beroepen, en om
het zelve wel tewege te brengen, waseen algemeene Vrede ten hoog-

ilen van noden : nademaal een beftand, niet machtig genoeg was, om
deze, die tot het Concilie hadden te komen, aan te moedigen ^ hy zei-

de, dathy zelve daar meende tegenwoordig in te zijn, enhetzelvein

deKerk van St. Jan de Laterancn te houden: want hem dicht, dat Ro-
me, zijnde het algemeene Vaderland van de geheele wereld, de be-

kwaamlle plaats, tot zulk een vergadering was, en hyzoooud alshy^.

was, koft nergens buiten Rome gaan, en daarom had hy beüooten hei

zelve aldaar te houden. Maarhy zeide, dathy zich veelopdeKonin

gin verliet, den welken hy noemde : Die gex^egende Koningin , m zj]rt

z^eer aangename lieve Dochter. En houdende haar Briefin zijn hand',

zeide hy : zy waren zoo vol van eerbiedigheid en goedheid tegens hem ,

dat hy begeerde, datzc in de Konziftory zoude gelezen werden j ma-
kende ook een Kruis over haar onderteekcninge.

Het was geen wonder dat zulke redenen , met zulke omflandighedcn

voorgeftelt, zulk een eerlijk en oprecht man, als Caru, bedrogen, ge-,

lijk blijkt uit den Brief, die hy hier over aan deKoningin gelchreven
Ctf/.Nö. 31 heeft; die ik in de Verzamehnghebbe gebracht.

Maar het bleek wel haaft, om wat reden hy zijn Legaat naar Vrank-;

rijk gezonden hadde, wanthy drong dien Konink metdealderuiterftej^j

macht aan , om den Treves te breeken , en den Oorlog te vernieuwen.^

Hier toe ( zijnde vorders door den Kardinaal van Lotharingen bewo-rfl

gen) heeft de Konink, niet tegenftaande al de andere zijne Heeren,(|

hem zulks ontrieden, verftaan ,, makende zulk een fnoode V^rede-J

breuk, en befluitende een Oorlog in Italië
;k djie altoos fataal en ver-. • <

derEijk voor de Franfchen isge\Yéeft,
{{isjaöjfe, Vl j
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Be Colonne'icn waren , uit het Koninkrijk van Napcis, met by- i^f^.

ftandondcrftat, en dairoverhad de Paus in deConziflory voorge».

Aek, datde Koniqk van Spangicn, met hembyflandtedöcn, zijn

Koninkrijk van Napels verbeurt badde j en zijnde nu verzeekert van

ondcrftand uitVrankriji<, bcgoft hy den Oorlog, en nam al de Car-

dinalen vandenSpaanfchen aanhang, gevangen, nevens de Gezan-
ten vanSpangie enEngeland, voorgevende, datzconderbandelingc

hielden met de Colonnczeii, die tocii verraders waren. Hy gafook'

Comsniflie, om ecnige Regimenten onderde Grizons te werven

^

maar als deze aankwamen, zeidemenhera, dat zyaltezamcn enkele

Ketters waren , en dat het een eeuwig verwijt voor hem zou zijn

,

zulk volk te gebruiken : maar hy verftaande dat het goede Krijgslui-

4ei waren, zeide : hy vertrouwde zeckcrlijk , dat God dezelve bc-

keeren zoude , en dat hy hen aanzag , als Engels , die hem van God

,

tot befcherminge van zijn perzoon toegezonden waren.

I 'Op deze brcuke van den Paus, deHartog van Alba, zijnde toen

in Napels, en van zich zelven een groot Devotarifch van den Paus,

nam den Oorlog met een grooten tegenzin aan. Hy gebruikt e eerft

alle moogJijke wegen , om die te ontgaan , en maakte veelprotefta-

tiencn vcrtuigingen, van de onwaardigheden , die zijn Mecfter waren

aangedaan, en hoc ongewillig hy indien Oorlog trad, endat tegen^

hem, die de algemeene Vader van Chriftenrijk hadde te zijn j maar

al dit niet helpende , viel hy in Campania , en nam al de plaatzen al-

daar weg, dewelke hy verklaarde, voorden naaften Paus te houden;

hy zou ook Rome zelfwel hebben konnen veroveren ; maar de groote

<:erbiedigheid5 welkehy het Paufdom toedroeg, wederhieldhem.

Dit nu in Engeland bekent zijnde, verwekte een groote droefheid

in de Koningin en den Kardinaal, die wel zagen wat voordeel die van

de Reformatie ftonden te nemen, uitdezen Pauzelijken handel , van

aldus lichtvcftdiglijk de Princen van zulke vafle en heilige banden

,

vanmenfchelijke gezelligheid en iocietcit, te ontbinden: nademaal

het verbreeken van trouw en eed , omtrent publijke Tracliten en

Verbonden, een zake zy, die van de alderbarbaarfte Volkeren ver-

foeit word , en als hy , die zich zelven als Chriftus Stedehouder ftclt,

daar die de ware Vrede- Vorft is gewecft, zulk een nieuwe Oorlogs-

vlam in Chriftenrijk gaat ontftcekcn. Waarlijk deze dingen waren zo

ergerlijk, dat zy wel zagen, datdezelvealhun bciluit om verreftond

te werpen. En in der daad, de Proteftanten bleven niet ingcbreekc,

tom dit over al , waar zy konden , te doen gelden.

II. Peel.
'

Bbbb^ Het

m^.
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3 55<$. Het fcheenook een wonderbare zaak , dat in een jaar , een groote

Overwinnaar, diezijn gantfclie leT^en in Staats en Oorlogszaken had

doorgebracht, in zijn zes en vijftigfte Jaar zich in een Kloofter zou

bcge\ren , en dat^ een Biflchop van tachtentig Jaren , die zulk een

fcbijn van afkeer van de wereld had getoont , dat hy voorheen een

Bifdom had gelaten, om in een Kloofter te gaan, nu zulk een Oorlog

zou verwekken , en Chriftcnrijkop een nieu in vyer en vlamme zetten.

»55' In het begin van het volgende Jaar, wierd de Vi;^itatie van de Hoo-
ge Schooien in Engeland gedaan. Pool zand Schot, Biflchop van

Chefter, zijn Italiaanfchc Vriend Ormaneto, mctWatfon, en Chri-

ftophcrion , de twee vcrkoozene Biflchoppen van Lincoln en Chi^

chefter ( in de plaats van "White naar Winchefter verzonden, uit welk

vi7.itat;e dct Bifdom , Pool een penzióen van duizend ponden jaarlijks had bedon-
Umver2j- gg^j ^ ^,-1 yan D^y diegeftorvën was ) en eenige andere, naar Kambrid»

ge. X-C^anneerzy aldaar op den 1 i.Januariu^ aankwamen jftelden zy

de Kerken van Santa Maria, en St. Michiel ondereen ïnterdi^oi

verbod, om dat de lichamen van Bucerus en Fagius, twee Ketters,

in dezelve begraven lagen. De Orator van de Univerziteit ontfing

hen met een aanfpraak , dewelke verdeelt was in een befcheldinge

tcgens de Ketters , en een lofreden van den Kardinaal , die hun Caiï-ji

-celier was. Zy gingen door al de Collegien , vergaderden menig

van Ketterfche Boeken by malkander , en onderzochten de ordere die

men in hunCapellen gebruikten. "Wanneer zy in Clara-Hall kwa-

men, vonden zy daar geen Sacrament. Ormaneto vraagde de Prie-

fterSwinburn , hoe dat by kwam .<* deze gaf tot antwoord , datdc-

Kapclnoch nietgewyd was. Hier overhaalde hem Ormaneto noch

te mecrderover , dat hy daar zoo lang dienft in gedaan hadde. Maar
hen vorder ondervagende, bcvandhydathy verlcheidene bencficiettVl^i'

onder hem hadde, over het welke hy hem zoo geweldig bekeef, d

de arme Man zoo verbaaft wierd, dathynieteen woord, op alles

" men hem verder vraagde, konde antwoorden. Maar Chriftoph

• fon zelf y zi'jnde Meefter van het CoUegie der Dryeenigheid, gtng nii

vry, Ormaneto bevond, dat hy de inkomften van het Huis niet wel

aangelegthadde» eneenige van dcLarkdcryen , aan zijn Schöonbroe-

der, onder de waarde verpacht hadde. Ormaneto fcheurde het Con-
tra^): inftukken, en haalde hem zoo dapperlijk over, dat hy, vrezen-

de dat het zijn bevordering hinderen mocht, daar ziek vante I>edfii€

viel. . ; /

Hier op volgde de Comediantery van het verbranden der twee li-

' • • '-chamcn
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'.iraen Bucerus en Fagius. Zy wierden eerft gedangt teverfchij- iffZ'

a, of indien iemand wilde komen in hun plaats, om hen voor te

i preeken. Zoo dan, na dty dagementen , de doode lichamen iliet

voor den dag komende om zich te verantwoorden , en niemand ver-

Ichijnende, om voor hen tcpleitcn (uit vrees vanhen gczelfchap te

zullen moeten houden) dacht het de Vizitatoren goed, om met hef

Proces voorttegaan. Op den i^.January,-- maaktedeBiffchop van

C'heftcr een aanfpraak, vertoonende de begeerte van de Univerzi-

tcir, om Juftitie enRcchttedoen , tot het welke zyGecomrpitteer-

den, hoewel zeer tegens hun wille, gedwongen waren zich te voe-

ren. Daarom dan, hebbende verfcheiLlene getuigen geexamineert,

de Kettery die Bucerus en Fagius geleerd hadden, aangaande, oor-

deelden zy dezelve hardnekkige Ketters te zijn : en ordonneerden

derhalven , dat hunne lichamen uitde heilige grond opgenomen , en

aan den wereldlijken macht overgegeven zouden werden. Zijnde dan

de laft van -Londen daar toegekomen, zoo wierden op den 6. Fe-

bruary de lichamen opgenomen , en met kift met al weggebracht
j

aanftaken gebonden, en nevens menigte van hunne Boeken, en an-

dere ketterfche Schriften verbrand. Pern dede hier het Zermoen
over, dewelke zijndedat Jaar Onder CanceUer, noch vier Jaar daar

na , in dezelve bediening was , wanneer door de Koningin Elizabeth,

openbare eerplichten , ter gcdachtenfle van deze zoo geleerde Man-
nen , en openbare redenen enzermoenen , tot hun lof en eere ge-

maakten gedaan wierden, daar Pern al weder aan het werk mocft; maar

hv had dentnantel zoo dikmaal omgehangen , en toondczich zoo yvc-

rig aan ieder zijnde, dathy een fpreekwoord daar over wiérd.

Op het Feeft vandezuiveringe, of purificatie, predikte Watzoil
totKambridge, alwaar, tot verheffing van de plechtigheden en pro-

cefïien der Catholijken , en hun dragen van Kaerfl'cn op dezen dag,

hy zeidc, datjozeph en de gezegende Maget, ook W'^afTe-kaerflen

op dien dag in Proceffie gedragen hadden, gelijk deKerk, naar hun
voorbeeld, tot noeh toe had gedaan: het welke van veele niet ileclv

telijk belacht wierd.

De Kardinaal zand ook Ormaneto en Brooks , BifTchop van Glo-

cefter, nevens eenigc andere, om in het Hooge School van Oxford

mede te gaan onderzoek doen. Zy gingen door alle Collegien, gelijk

•zy tot Cambridge hadden gedaan, en verbranden al de Engelfche

Bijbels, en zulke andere Ketterfche Boeken, die zy konden vinden ,-

'oen vingen zy een proces tegens het lichaam van Petrus Martyrs

Bbbb 2. Vrouw
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^fó7' Vrouw aan , die ineen van dt Kerken aldaar begraven bg: maar 2^
zijnde een uidandij^c, die geen Engelfch verfloud, konden zy geen

gcuiigcn vinden , die haar ooit of ooit Ketterfche dingen hadden hoe-

ren voortbrengen. Hier van dedcnzc bericht aan den Kardinaal

,

die daarop weder fehrecfi dat, nademaal het klaarJijk bekent ftond^

dat zy een Noniie was gewecft , en tcgens haar beloften getrouwt

was, haar lichaam ook moeft opgenomen werden, en in een Mcft-

hoop begraven werden, gelijk als eea die onderden ban fterft. Dit

wierd zoo dan gedaan ; maar ten tijgen van de Koningin Elizabcth

wicrd zy weder opgegraven ^ en onderde beenderen van Sand-a Fr i-

difwijde vermengt, opdat zy in alle toekomende voorvallen, het zei»

ve lot met deze Heilige mocht dragen.

Terwijl deze dingen alzoo gelchiedcn , wierden groote klachtea

gedaan 5 dat de mindere Overigheden, over al zeer verüapte, om-
trenthcc onderzocKcn en vervolgen van Ketters en Ketteryen. Zy
konden ten platten lande, oi inde Graaffchappen, geen genoegzaam
getal van Vrede Rechters vinden, die hun behoorlijke zorge daar om-

Tvcrtotiict trcnt hefteden wilden , en in de Steden vonden zy in htt gemeen hun

dcrceie- fchuilplaatzen. Aan eenige Steden, als Coventry en Rye, wierdca
loimeerdc Bricvcn gcfchrcven , die in het Raadbock gevonden werden , inde,

welke zommigc worden aanbevolen , als yverigeCatholijken,om toc'l

Majors verkoozcn te werden. Het is wel gelooflijk, dat diergelijkc

brieven mede aan andere Steden gefchrevcn zijn ; want de Raadsboc^

ken van deze Hecrlchappy , zijn zeer onvolmaakt en vol gebreeken.-

Maar al deze dingen vorderden hun bcfluit niet, en de Koningin-

bevond wel haaft , dat het geral der Ketters eerder toe alsafnam , zoo

moeft men zich dan totnicuwe beradingen kceren. Ik bevinde, dat]

eenigc hebben voorgeftelt dat mende Hoven van Incjuifitie, gelijk

die inSpangiezijn , behoorde op te rechten in Engeland. In Spangienj

ontfingendelnquiüteiirs, ot Kcttermeefters, die toen alle Domini»
cancn waren, heimelijke informatie en bericht, en taften daar op ie-'

mand, die in vermoeden ftaat, aan, den welken zy dicht gevangca'

houden, tot datze zijn Proces formeren, en door al de middelen van

j>ijnigingc, dewelke zy bedenken konden, dwirigen hemtotbeken-
teniftc, 'tzy tegens zich zelve, oftegens andere, die zy zoeken in"

hun klauwen te krijgen,* zy hadden zulk een onbepaalde macht, dat

'er geen Heiligdom ware, het gecne iemand voor hunordere zou
konnen bevrijden , noch zelfs de Prins iemand uit hunne handea

Ycrloficn koude. Huft gevangens wierden ook tot geen openbaar

onder?

vexüieur
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onderzoek gebracht. Maar datgefchicde in het hcimelijkj en een^van ^5^S^%

de Advokatcn van het Hof, wicrd welflaans halven gcordonnecrt,

om voor hem te pleiten,- maar deze droeg altoos meer zorgc om het

Hof te behagen , ais om hun gevangen te behouden, Zy procedeer-

den tcgenshcm, beide by artijkelen^ dewelke zy hadden te verant-

woorden, en op vermoeden j en het was een zeldzame zaak, indien

iemand uit hun klauwen kwam te geraken, ten ware 2y zichzeiven

verloflcn, of doorgroote fchenkagten, of door het aanklagen van

andere.

Deze Inquizitie wasaldereerfl, in KctGraaffchap van Tholouze,-

tot uitroeyinge van de Albigenzers, opgerechtj van waar dezelve

daar na inSpangien is overgebracht, als Ferdinandus van Arragoa

de Mooren uit dat Rijk zocht te verdrijven, op dat alzoo niemand

van de zelve hier of daarin het land mocht blijven fchuilcn, dewelke

zijnde eenvalfcheen (noodeflag van menkhcn , enzeekere vyandcn

vande Reegeringe, een buiten ordinare ftrcngheid , omtekonnen
verdreeven worden, fcliecnen te vercifchen. Maar nu handelen de-

se Hovende mcnfchen, die van Kcttery verdacht zijn, op dezelve

wijze als men de Maliometanen te handelen plag , en hadden in der

daad Spangicn van verandering in den Godsdicnft bewaart. Ditdc-

de den tegenwoordigen Paus by.alle Princen aanhouden, om zooda-

nige Hoven in hun Hcerfchappyen op te rechten j enPhilippus was

zoo verre van dezelve meeninge, daihy had beflooten zich in de Ne-
derlanden daar van te dienen j het welke de eerftebeweginge van de-

zen Oorlog , die korts daaraan daar opgevolgt, en met het verlies

van de zeven Provinciën g; eindigt is
,
gemaakt heeft.

Maar in Engeland hebben zy,. indeMaandvanFebruary, al een BcOuircat^

goeden ftap daar heencn gemaakt;, want daar wierd een Commiilie ge- f]J^En-'

geven aan den BifTchoppcn van Londen en Ely, deLordNorth, en geland op te

:

Secretaris Bourn, Sir Jt'han Mordant, SirFrancois Englefield, Sir
"^^"^ ^^"'

Eduard \^algraaf , Sir NicolaasHarc, SirThom. Paap, Sir Rogier

Cholmley, Sir Richard Rcad, Sir Thomas Stradling, Sir Roeland

Hall, en Sergeant R;:ft al, Kool, Diacon van St.PaulusKerk,^X^il-

lemRoper, Randulph Cholmley en Willem Coek, Thomas Mar-
tijn , Johan Story, en Johan Vaugham, Dodors inde Rechten:

„ Dat nademaal veel vallche geruchten onder de Onderdanen gc-

„flrooit, en veel Ketterfche gevoelens mede onder hen gezaaitwa-

„ ren , zylieden derhalven , ofeenige dry van henlieden, zouden heb-

,^ben onderzoek, omtrentdezoodanigetcdoen , hctzybyconfrojv-

Bbbb j tatis
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1 557. „ tatic van getuigen , ofeenige andere wegen , die zy konden bedcn^

„ken, en nauwonderzockdoen, na alle Ketteryen, de inbrengers,

j,dc verkoopers, oflezers van alle Kettcrfche Boeken, Datzyhad-

,j den onderzoek te doen , en ftraf te plegen , over alle onachtzaam-

„ heden en verzsimeniilen, in ieder Kerk of Kapelle , en te onder-

„ zoeken watPriefters niet prediken van het Sacrament des Altaars,

„ watperzooncn geen Mifle hoorden, of in hun Parochie Kerlt niet

5, tendlenft kvv'amen, wie niet indeProceflïen wilden gaan, noch het

„heilig brood ontfangen , noch heilig water gebruiken -, en indien

3, zy iemand vonden, die hardnekkiglijk in zulkeKettcryen volhar-

dden, datzy denzelven in handen van zijn Ordinaireof Competen-

5, ten Rechter zouden overleveren, op dat tegens hen , naar de wetten

„mocht geprocedeert werden. Gevende hen de Koninginnc

„volle macht, om te procederen, naar dathun befcheidentheid en

„gewifle, hen zoude Icercn, en al zoodanige middelen te gebruiken,

„alszy zouden konnen uitvinden, om alles te onderzoeken, geven-

j,de hen ook macht zoodanige getuigen voor hen te roepen , als het

5, hen zoude gelieven, dezelve den eed at te nemen , omtrent zooda-

,,nige dingen, als zouden konnen dienen , tot cj^itdekken van het

5, geenc zy zochten.

Deze Commiffie hebbe ik in de Verzamelinge gebracht, en die kan

toonen, hoe hoog zy voor hadden hun vervolginge op te voeren,
^^''- ''3

v/anneer een volmacht van zoodanigen nature, in handen van dry per*

zoenen , uit zulk een verkoren getal , geftelt wierd. Behalvendeze wier-

den noch vericheideneonderftalligeBcvel-brieven gegeven. Maar het

ichijnt dat die voorgaande , in bet voorige Jaar gegeven , en nu alleen-

lijk vernieuwt is : want in de Rollen van dat Jaar hebbe ik veele van zul-

ke onderftallige of zubalterneBevel-brieven gevonden, /laande alleop

dezeals boven hen zijnde. En opden achtllenvan Maart, na deze,

wierd ook een Bevel-briefgegeven aan den Eerft-Biffchopvan Jork,

den Biffchop Suffragaan van Hul , en verfcheidene anderen tot dien zei-
^

veneinde^ maar met die bepalinge, dat indien iets hen zoo verwarde--^

lijk mocht voorkomen^ dat zy daar geen befluit omtrent zouden kou-'

j

nen maken , zy zich verders aan den Biffchop van Londen en zijn Col^

legen, die breeder Commiffie hadden, zouden hebben te gedragen.

Zoo wierd nu dan alles aangewend datmooglijk was, om de KetteryBj

uitte royen-, ten ware Hoven van Inquizitie opgerecht wierden, toti

hetwelke, ofdit niet een tamelijk ftap van toegang zygcweeft, laatik

den lezer oordeelen.

Nu
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Nu ftaat my voor het naafte weder bericht van het branden van dit iSSI'

Jaar te doen. Op den 15. January , wierden zes mannen verbrand in voortgang

een vyer totKanteibury j en op den zeiven tijd wierden twee andere tot tegensdc

Wycj entwee totAshfort, die met de andere zes veroordeelt waren,

verbrand. Kortsnade voorverhaaldeCommiffie, w%rd een getal van

twee-en-twintig vanColchefter naar Londen gezonden. Maar Bon-
ner, hoewel hem die goedheid heel zelden orerkwam, was tevreden

de zelve weder te ontflaan. Wanneer deze lieden door Londen geleid

wierden , toonde het volk opentlijk haar genegentheid tot de zelve, de-

wijl hen meer als duizend menfchen navolgden Bonnerhierop fchreef

aan den Kardinaal, dat hyhen alle hardnekkige Ketters bevonden had-

de : maar nademaal hy, over zijn voorige proceduren , mifnoegt te-

gens hem was geweeft, hadde hy niets willen doen, voor dat hy zijn

believen hadverftaanj deze Briefis in Fox te vinden. Maar de Kardi-

naal wederhicld hem , en maakte eenige onderhandeling met de gevan-

gens, om een gefchrift te teekenen, dat zy beleden te geloven, dat

Chriftus Lichaam en Bloed in het Sacrament was, zonder eenige verde-
,

•

reuitlegginge, en datzezich deCatholijke Kerk van Chriftus onder- -

wierpen, en getrouwe Onderdanen van den Konink en Koningin zou-

den zijn, ook gehoorzaana aanhun Overighedcn, zoo-^ Gecftelijkals

Wereldlijk zich bctoonen zouden , volgens hun fchuldige plicht. Het
is zeeker dat dit zoo bedacht was , op dat zy zulks zouden mogen teeke-

nen, zonder verkortingevanhun gewifife : want het wasniet gczegt:

3, dat zy de Roomfche Kerke, maar dat zy zich de Kerke van Chri-

„ ftus onderwierpen ^ en zy zouden hun Overighcden gehoorzaam zijn,

„volgens hun plicht, het welke een goede rezerve voor hun Confcien-

3, tie was.

Ik fta hier te langer op, op datmagblyken, hoe genegen de Kardi-

naal was, om maar eenigenichijn van onderdanigheid van hen tehèb-

"ben, en het woeden van Bonner te fluiten. Hier op wierdenze in

ryigheid geftelt.

Maar dry mannen en twee vrouwen wierden binnen Londen in Ja-

nuary heni voorgertelt, en nadat hyhen een weinig meer tijdsgege-

"Venhad, als hy gewoon was, zy echter vaftby hun gevoelen blyven-
^

'dé, wierden op den iz.van April op Smithfield verbrand. Daar na

'heeft White, de nieuwe BifTchóp van Wincheftcr, dry lieden veroor-

d'éèld, dewelke op den 3. May in Southwark verbrand wierden j een

^an deze Steven Gratwijk genaamt , zijnde uit het Bifdom van Ghi-

chefter » beriep zich van hem op zijn ordinaire en Conipetenten Rech-
ter 5.
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t-557 • ter , 't zy dat by meer gunft van de zelve verwachte , cfzul ks alieetilijli:

dedcom tijd te winnen. Maar zy brachten een verdichten brief, ak
zijnde van den Biflchop van Chicheftcr (gelijk Fox die drukt, als zijn-

de van des mans eigen hand gefchreven ) en 200 veroordeelden zy hem,
'Op den 7. May wierden dry tot Briftol verbrand. Op den iS Juny
wierden twee mannen envijt vrouwen tot Maidftone, en op den 10.

Juny dry mannen en vier vrouwen tot Kanterbury verbrand j zijnde

alzoo binnnen twee dagen tijd, veertien pcrzoonen vernield j door

Thorntön en Harpsfeld ; in het welke een vreemde zaak fchijnr , dat de

Kardinaal minder genegentheid hadde, het woeden te (luiten, in zijn

eigen Bifdom als binnen Londen: maar hy was nu inongunft vanden

Paus, als hier nagetoont zal werden.

Op den 1 2'^ Juny wierden zes Mannen en vier Vrouwen tot Lewis
in Zuffex verbrand, zijnde door White veroordeeld, want Chrifto-

pherzon , verkoorenBiflchop van Chichefter was ncch niet gewyer.

Op den Ij. van July wierden tweeperzoonen totNorwich verbrand.

Op den tweeden Auguilus , wierden tien perzoonen tot Colchefter ver- .

brand j zes des morj^ens, en vier op den naar middag. Zy waren eenige

van deze, dewelkeopordere vanden Kardinaal ontflagen waren; maar
de Prieftcrs van het Land klaagden, dat degenade aan hen getoont,

groote onorder onder hen veroorzaakt hadde, wordende daar door,
en Ketters en Ketters vrienden al te ongebonden, en die geenc die onder-

zoek over hen deden , daar door moedeloos 3 Bonner dan zijnde nu niet

meer als onder den teugel van den Kardinaal , zijnde klachten gelcomen

,

dat zy niet meer als voorheen te Kerk kwamen , veroordeelde ben , ^op ,

hun antwoord, opde Artykelen, diehy hen voorflelde.

Op dcZe tijd een George Eagle, een Kleermaker , die gewoon was vatt

plaats tot plaars te gaan, en te komen by deze, dewelke voor de Re-
formatie waren , biddende en rpreekende methenoverdeGodsdienft,'

en wegens zijn groote naarftigheid, Werkover, ofzoogenoemt, wierd
by Colchefter gevangen, en wegens verraad veroordeelt, omdat hy
des Koningins Onderdanen byeen vergaderdej hoewel noit bewezen
is, dathy hen tot eenige moedwilligheidhadaangeftookt: maarhydc-
-de het alleenlij k , gelijk hy zelfnaderhand verklaart heeft , om hen aan

te moedigen, om ftandvaftiginhet geloofteblyven j hy wierd als eeh

verrader geregt. Op den vijtden van Auguftus wierd een perzoon tot

Norwich verbrand i en op den : o. een man en een vrouw tot Rochc
iler, als mede een tot Liich-field in Auguftus, maar de bezette dag
word niet genocmt.

lo
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t n die zelve Maand wierd een klacht in den Raad gebracht , over de i J j 7-

Overigheid van Briftol, dat dezelve zelden tot hetZermoenin deCa-
thedrale ofHooft Kerk kwamen ; zoo dat de Deeken en het Kapittel ge-

woon waren , na hun huizen in procefiïc te gaan , met hun Kruis voor

hen gedragen , en hen van daar te halen : hier over wferd een Briefaan

dezelve gefchreven , verzoekende hen, zich met meer gewilligheid

naardeordere van de Kerk te voegen, de Zermoenen byte woonen,

ocn dat uit eigene beweginge.

Op den 17. September wierden dry mannen en een vrouw tot Ifling-

ton, dicht by Londen verbrand ; en op den zelven dag twee vrouwen

tot Colchefter ; op den 20 . een man tot Northampton ; en noch in die

^clve Maand een tot Laxefield in Zuftolk, op den 13. een vrouw tot

J^Torwig. Zeventien wierden verbrand in het Bi(d©m van Chichefter

,

omtrent deze tijd, een van dezelve was een Priefter , de dertien andere

fvaren Lceken , en dry Vrouw en onder dezelve : maar de dag word niet

^ingeteekent. Op den 18. van November wierden dry in Smitbtield

verbrand. Op den z 1 . van December , wierd Jan Roug, een Schots-

man , verbrand , van wiens lijden dit de oorzaak was.

Op den II. December was 'er een heimelijke byccnkomft, van de

20odanige, dewelke God vervolgden te dienen, naar de bedelde wijze

Van Konink Eduard tot Iflington , alwaar hy het Sacrament zou heb-

ben uit te deelea, volgens de ordre van dat Dienflboek. Deverfpie-

ders hadden een van deze vergaderingen omgekocht , om zijn broederen

ts verraden , zoo datze gevangen wierden , zoo als ze tot de Commu-
nie gingen.. Maar Roug , zijnde een Uitlander , zoo wierd in den

Raad overlegt, of hy als een ingeboorene zoude onderzocht werden

cf niet. Hy had een Beneficie , ofdienft , in Jorkshire , ten tijden van

Konink Eduard gehad, zoo wierd dan btflootcn , enden BiflTchop van

Lonnen te kennen gegeven , dat hy tegcns hem 2.0U procederen , als te-

gens eens ingezeeten.

Bonner dan wierp hem te vooren , dat hy de lecre van de Kerk ver-

worpen , en de Ketteryen van Kranmer en Ridley, omtrent het Sacra-

ment, voortgezet, en het Dienftboek, in Konink Eduards tijden ge-

bruikt haddej dathy veel gemcenfchap met deze, dewelke over Zee

gevlucht waren, gehouden had. Dat hy verachtelijk en versvijteiijk

vanden Paus en de Kardinalen gefprcoken had, engezegt, dat wanneer

,by, tot Rome was j hy een Buil van den Paus had gezien, die de Hoe-

rren toeliet, en dat hy een Kardinaal had gezien, opentlijk met eca

jliiocr te rijden : en verlcheidene andere Artijkelen meer ; hetgrootilege-

JI.Deel. Cf ex dtQÏtc
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ï557' deelte hier van bekende hy ; en daar over wierd hy , neffens een Vrouw
van dezelve vergadering , op Smithfield verbrand. En aldus eindigde

het branden voordat Jaar^ zijnde zeven en negentig perzoonen in als

verbrand.

sroimoJ^T ^^ZG wreedheid tegens de Ketters gcoeffent, dede de Koningin te

hangenom minder barmhertighcid voorden Lord Stourton hebben, als men miC-
moorder/.

fc};jien anders van haar zou hebben verwacht. Hy had, onder de Re-
geringe vandenKonink Eduard, zich altoos als een zeer yverig Papift

gedragen , en was geduriglijk in bet Parlement een afkecrder van de

wetten , die men alstoen omtrent den Godsdienft voorftelde ; maar hy
had het voorgaande Jaareenen Argalienzijn Zoon omgebracht, met den
welken hy lange in gefchil was geweeft , en nadat hy hen met kneppels

onderde voet geflagen , en hen den hals afgefneden had, had hy hen,

vijftien voeten diep , onder de aarde begraven j denkende alzoo het werk
te bedekken: maar de moord eindelijk voorden dagkomcn«ie, wierd

hy, met vier van zijn knechten, gevangen genomen, en aangeklaagr,

Hy wierd fehuldig bevonden aanFelony , en veroordeeld omgehan-
gen te werden , met 2ijn Dienaars in Wiltshire ^ alwaar de moord begaan

was j en alzoo wierdenze op den 6. van Maart tot Salisbury opgehan*
gen.

Alhetonderfcheid het welke in hun dood gemaakt wierd, beflond

alleenlijk daar in , dat daar de Dienaars in gemeene ftroppen wierden

gehangen, de Heer een van zyde gegeven wierd. Het fcheen inder

daad een onbetamelijke daad te zijn, daar men zoo wredelijk met de
menfchcn ter oorzaak van hun gevoelen handelde, iemand te fparen,

die aaneen zoo fnooden moord, aan Vader en Zoon begaan , fehuldig

was 5 maar het is vreemd, dat noch zijn ftaat, noch zijn voorigen yver
voor de Papery , eenige verandering in het vonnis konden te wege bren-

gen , om in de plaats van de fmadige Galg , hem te hebben laten onthal-

aen,gelijk doorgaans,omtrcnt luiden van zijn Sraatjgewoon istegefchie-

deu. Men heett willen zeggen , en het pafleert voor een regel van recht,

dat hoewel in Veroordeelingen wegens verradery , deKonink kan be-'

ilcllen, dat de Executie door onthalzen gefchied , zijnde het een ge-
deelte van het vonnis , dat het hooft van h»t lichaam zal gefcheiden wer- j

den , dat de Konink al de andere gedeelten kan verfchoonen , behalven

dat: echterdatinfchuld van Felony, het vonnis volgens het voorlchrift

van de "Wet , moet uitgevoert werden , en dat , indien de Konink wilde

ordonneren, onthoofden in de plaats van hangen, zulks moordery zou
2ïjn , inden Amptman of Sheriff, en den uitvoerder daar van. Zoo dat

in
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in zulk een geval, zy een Pardon moeten hebben, onder hetgroore ^SSJ-

'Zegel, wegens het onwettig dooden van een menfch. Maar dit ichijnt

Zoo opgenomen te werden zonder goede grond, entegens klare rede-

nen: want in de voorigeregeringewasdeHartogvan Zomerzet, van

Felony en wederfpannigheid veroordeelt, en echter onthalft. En on-

der de Regering van Konink Karel deeerlle, is de Lord Audly , mede
wegens Felony veroordeelt , wanneer al de Rechters van gevoelen wa-

ren, dat de Koning het vonnis van hangen in onthalren kondedoen

veranderen, gelijk gefchied is, zonder eenig naklagen. Zoo dat het

fchijnt, dat het hangen van den Lard Stourton, niet voort quam uit

een nauw gezetheid van de Koningin , omtrent wettig of onwettigheid
,

maar dat zy , by deze gelegentheid een openbaar voorbeelt wilde geven

,

hoedanig een afkeer zy van zulk een Moorderye hadde, en daarom liet

zy hem over aan de Wetten , zonder vorders voor hem te zorgen.

QpdenlaatftenvatiFebruary, wierdhy van Londen, met een brief

aan den Sheriff van Wiltshire gezonden , om zijn lichaam aan te ne-

men, cnhetjVonnistegenshem en zijn dienaars gevelt, uittevoeren,

het welke ook geichied is , gelijk wy hier voor gezcgt hebben.

Hier uit namen de Papiften groot voordeel , om de naugezetheid en

onzijdigheid van het gerecht der Koninginne te verheffen, als die zelfs

z;.ilk een yv^rigCatholijk niet wilde fparen,. daar hy Ichuldig aan zulk

een vuile iMoort was : Menzeideook, dathet doden van 's menfchen

lichaam een veel kleinder mifdaad waar, als het doden van zijn Ziel,

welklaatfte, door de voortzetters der Ketterye gefehiede ; en derhal-

ven, indien de Koningin zulk een ftreng Gerecht oefende, omtrent

een Vriend, voor zulks als een minder trap van Moordery was, zoo

aadden zy », die haar Vyanden , en aan hpoger müdaden fchuldig wa-

ren, immers op geen Genade te wachten. ' In der waarheid, gelijk de

jrmc Proteiianten geen Genade vetwachten, alzoo kwam die hen ook

wel zelden te vooren ; ab die hen noch van den Kardinaal gcgunt wierd:

Maar hy was nu zelf in tnoeyelijkheid genoeg , om dat hy hen te veel

begunftigtjïad, zijnde zulks het gecne den Paus-, tot een voorwcndin-

ge diende ,
j3|tii zijn haat tegens hem te bedekken.

- Xyflchen;Vrankrijk ,er^ Spangie , was dan nu den oorlog weder ont-

(lopk^li^ en de Konink- Philippus trachte de Engelfche, mede itihet

Spel te krijgen , en tot zijn ónderftand te verbinden. De Koningin had

mcnjgma^ aan ihet^Ffarifthte, Hof haar beklag gedaan-,, datdevJuchte-

lingfiOlj.U^hi^S^J^-iiife ViérUtcriihjidden , in Vrankrijk wel onfhngen

v^Wüée.ii*bn^y'Vfrflan[i.9pKdaEd? wederfpannigheden vanW en haar

s5 Cccc 2 ande-
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HS> andere moetwiilige onderdanen , van daar aangehitft wierden, voör^

namentlijk van Ashton, die dikraaals tuffchen beide de Rijken, over
Coli No. en weder ging , en de Jonkvrouw Elizabets Naam gebruikre, om be-
*^' Toerten te verwekken, gelijk kan blijken , uiteen brief (die in de ver-

zamelingen is) dewelke een uit den Raad, aan een van de Dienaars van

de Princeffe gelchreven had.

laloitzy det Zy wierd hier over in der daad naaiiWcr gehouden , en des teflechter

jconinginne gehanoelt. Maar daar en bovcn geviel het , dat in dit Jaareenen Staf-

rchen. " ford in Vrankrijk getrokken was, en aldaar eenigeEngelfche Vluchte-

lingen by een vergadert had , en met Volk en Scheepen, die hem hei-

melijk uit dat Hot belchikt wierden , het Kafteelvan Scarborong had

weten te veroveren, van wa^r hy een Manifeft tegens dcKoninginnc

had uitgegeven , dar, door het inbrengen van de Spangiaarden , ty'

van haar Recht tot de Kroon vervallen was, van het welke hy zich zelr

ven Proredlor en befcherm- Heer verklaarde. De Graaf van Weftmor-

land , veroverde het Kaileel op den laatften van April , en StafFord^met'

dry van zijn Medcftanders gevangen genomen zijnde , moften als Verra-

ders op den 2 S . May den dood lijden. Zijn komft uit Vrankrijk vermeer--

derde hetnaarbedenken vande Koningin niet weinig, hoewel de Ko-
nink van Vrankrijk ontkende, hem eenig onderftand te hebben gedaan.'

Maar Dr. Wotton, alstoen daar Gezant , befloot om de Koningin een

klaarder ontdekkinge vaij de neiginge der Franlchen tedoen hebben , o^
dathy haaralzooinden oorlog mocht trekken» «gelijk Konink Philij^^

pus van haar begeerde. Hy dan dede een Neve van hem uit Engeland'

ovev komen, den welke hy heimelijke Inftru^ie gegeven hebbende,-

bclafte hy hem te trachten , om met den Konink van Vrankrijk te fpree*'

ken j voorgevende, dathy, van een ige milnoegde in Engeland was-

afgeveerdigr , die de Protectie van den Konink verzochten.' Maarde'^

Konink wilde hem niet hooren, voor dathy, metden Konneftabelge--

fprookcn had. Deae Wotton dan wierd by den Konneftabel gebracht , en*

Mclvil,uit wiens Gcdenk-lchriften ik dit hebbe,wierd daar by als vertaa

der geroepen. De Jongman boodhelu eerrtdendienft vanvelcin Eng(

land aan, dewelke, ten deelen- ter oorzaak van den Godsdienft, 'te

iJeelen uit haat tegen de Spaani'chen 5 gereed waren , indienze dc^oi

Vrankrijk onderfleunt wierden, aldaar opftarid te maken. De' Kon-

neftabel onifing en beanfwobrde dit , maar kouwclijk > en zeide , dit?

hy niet konde zien, wat dienft zy zijn Mecfterdaai* in konden doen.'

Waar op de andere antwóorde: datze^Cales Hizïjnhanderf^ildenle-

Vfr«n* De Konneftabel geen vermoeden van bedroöhliebtóndci'COi^o*'
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(k zich hierop wat williger, en toonde zijn genoegen over dien voorflagj i ï ^7*

maar begeerde te weten , op wat wijze zulks te wege zou gebracht kon-

nen werden. De Jonge Wotton zeide hem, dat'er ongevaar duizend

Proteftanten binnen waren , en gafhem vordcrseen lang en formeel be-

werp , van de wijze om het zelfde uit te voeren : Met het welke de Con-
neftabel zich genoegde, hebbende met hem, noch veel redenen over

die zaak, in de welke hy hem groote belonin^^en toezeide, gevende

hem met eenen directie, hop hy in het DelTein vorders te handelen

haddc.

De Gezant dan hebbende uitgevonden het geene hy begeerde , zand

zijn Ncve weder over aan de Koninginne , die daar over zeer vergenoegt

was; ziende dat de Franfehen beflooten hadden , met haar te brecken veikiaaa

en te beginnen. Haar Man, de Konink bevindende, dat het zoo ge- ^gg^gn"^^"^

makkelijk niet viel, door brieven en Boden haar tot den oorlog te trek- vtankrijk.

ken, kwam op den 20. van May, zelfin Engeland over, en bleefby

hai^ot op den aanvang van July. Binnen dezen tijd won by zoo veel

op haar en op den Raad , dat zy een Herault naar Vrankrijk over zand

,

met een Formele verklaringe en aankondiginge van den Oorlog, die de-

zelve tot Rheimsdede, 'daar de Konink alstoen was, opdeny. van Ju-
ny , e?i korts daar aan zandzy 8000 Man , onder het Commande van

den Gra/e vanPenibrok, over, om zich by de Spaanfche Oorlogs

Macht fe, voegen ; dewelke nu beftaande in omtrent de ^oooo Man,
Zich zelven voor St. Quintijn neder floeg.

De Conneftabel hier over wierd gezonden , om het beleg op te (laan

,

met groote Macht, endevoornaamften Adel van Vrankrijk. Wan- Nedetha?;

neer de twee heirkrachten malkander in het gezicht kwamen , trachte W st. Quin-

de Konneftabel zij n heir te rugge te trekken , maar door verbyftering in
"'"'

den weg, gcraaktenzem cenige verwarringe» De Spangiaarden hier

op aanvallende, verkregen all-eenlijk met het verlies van vyfcig Man,
een volkomiine overwinninge, x5oo wierden van de Franfehen op de

Plaats gedeind j de gantfche Macht wierd verftrooit, veel van de eerfte

kvv'alitei^',nI^jE|fn daar het leven , en de Konneftabel met veel anderen,,

wierd ge V;af)g^fi. '>v/^.,

. De Konink van Vrankrijk was hier over zoodanig ontftelt, dathy

niet wift , waar heen ^ich te keeren. Al de Franfehen vervloekten des

I^aus_ kwaden Raad,^ om dat hy den Konink had bewoogen , dezen

ópi^o^ aan te vangen , eq dat met zulk een openbare breuke van zijn

rrouw.

Door dit verlies vcrloos vorder de Conneftabel, al die achtinge , die

Cccc 3 " Ivv
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15*5 7- hy voor heen behaalt haddc , en verhehe die van den Hartog van Guhc
dewelke nu in aller biaft, met zijn Oorlogs macht, uit Italië ontboden
wierd, om Vrankrijk te helpen befchermen.

Vrankrijk in dtr daad wasnoit in grooter gevaar, als óp dien tijd,want
indien KoninkPhilippus zijn overwinninge welhadkonnen gebruiken,

'en voort naar Parijs aangetrokken waar , hy zou geen tegenlland aldaar

gevonden hebben. Maar hyüoeg zich weder voor St. Quintijn, het

welke Coligny zo lange Terdedigde, tor dat dceerftcichrikover wa3,
diezulk een overwinning had veroorzaakt, endar de Franfchcn v/edci*

moed begoften te krijgen , en die van de Spangiaarden , zoo wel als huri

achtinge , begoft te vervallen ; en de E-ngélfehë Vitldendè i'ilU ni^t zeer

welgehandelt, keerden weder naar hun land.

ZoohaaftalsdePaushsdgehoort, dat Engeland tegens de Franfchen

den Oorlog had aangevangen , was hy daar over niet weinig vergram t

,

en zijn toorn wierd niet weinig vermeerdert , wanneer hy de nederlaag

by St. Qiiintijn kwam te hooren , en dat hetheir van den Hartógv^an

Guize uit Italië geroepen wierd, door het welke hy ter genade vl^de
Spaanfche gefield wierd. Nu zeide hy opentlijk , datze nu alle wel kón-

den zien , hoe weinig achtinge de Kardinaal Polus j éen Apollolifchen

Stoel toedroeg , dewijl hy toeliet , dat de Koninginnc deffelb Vyanden ,

De Paus ver- tcgens desfelfs Vrienden de hand bood. Zijïitie dan-de Paus^ero zeef

fooT
°^ tegens Pool vergramt, zocht hy alle middel om zich 're ^^reeken"^ ecri.

ftelijk maakt hy een be{luit(in de Maand van May, in dit Jaar) -vab eeri

algemecne op ontbod, vanallel.egarenenNuntien in het gebied van

den Konink van Spangien rezideerendc, en "ónder deze wierd deKardi-

naal Polusniet vergeeten.
'

" "
'

MaarCarne, dit verftaande, gingeerftby de -Kardinalen,' «^ gaf

hen te kennen, wat een hinder het aan htinGodsdienft zou toebrengen,

indien Polus uit Engeland te rugge geroepen wierd , terwijl de zaken

in Engeland noch 200 tvvijf-elachtig ftonden. Hier omtrent waren zy

alle zeer gevoelig, en verzochten hem, dathy den Paus daar over wil-

de fpreeken ,
gelijk hy ook in een aanfpraak , fulpentie van Hie Revoca-

tie verzocht. De Paus gafvoor, dathy zulks in het getó%?ii'tc5ver het

gantlche Spaanfche gebied dcde , echter beloofde hy Carfl^ïKët^zelvc rn

"

de vergaderingederinquizitievoor te ftellenj maar hy was geenzints

van meninge het zelve te wederroepen, zeggende met zijn Majefteit

niet over een te komen , noch de plaats die hybeklecde, te betamen,

dat hy eenig gedeelte van een 200 plechtelijk gegeven befltiit 3 • weder-
'^

roepenzou.
^ ; ;\^ 'l^^]
" '-"" "la



In ENGELAND. 11 Boek. S75

In de Vergadering had de Paus wel gedacht, detoeftemmingevande ^SS7-

Kardinaals te. vinden, maar zy waren ongewillig om daarin te treden.

Hydan zeide tegeDS Ga^'r^e^ dat hoewel hy geen deel van zijn befluit

wilde waderroepenv hy echter ordere wilde ftellcn, dat'er geenlnti-

matie of aandieniïige vaó, aaridën Kardinaal Polus zou gedaan wer-

den, en dat, indien de Koningin zijn voihardinge in Engeland ver-

zocht, zulks zou konncu toegeftaan werden. Hy liet zich ook eeni-

ge woorden tegens Carne ontvallen, aangaande zijn genegen theid,

om Vrede , tuflchcn den Konjnk Philippus en hem te maken ,• en

inder daad te dier tijd , was hy zeer mifnoegr over de Franfchen.

i Van dezezaak IchreefCarneaan den Konink, hoewel hy toen beter

kenniffe van des Paus veinzeryen had, als oit voorheen i en hy nie-t

ïeer veel (laats op zijn woorden maakte, gelijk kan blijken, uit het

eeene hy , over die zaak gefchreven had ( het welke in de Verzamelin-

ge te zien is) of de Koningin hier over weder aan dtn Paus gefchre- coU.No,^^

venheefr, Itaat my niet bekent 4 het is gelootlijk van ja^ want deze

jtaak bleef ilapen t@t September toe, wanneer de Paus niet alleenlijk

Pool weder op ontbood, maar ook voornemens was, om hem te ruïne-

ren. Het kwaatfte was, dat hy niemand konde vinden, om tcgens

pdol- op te zetten , nademaal Gardiner dood was, en niemand van Je

andere Biflchoppen in Engeland gróót genoeg was , of genoeg te ver-

trouwen, om tot zulk een hooge waardigheid opgevoert te w rden.

Peito de Francifcaner, fcheen echter een man van zijn eigen aard te

zijn , nademaal hy den Konink Hendrik zoo ftoutefijk in zijn baard

had derven varen j enhyvandeKoninginne tot haar Biecht-Vader ge-

koozen zijnde, wierd als de bekwaamfle aangemerkt 1 omgevordert

te werden.

De Paus dan fchreefnaar Engeland om hem j en wanneer hy te Ro-
me kwam, wierd hy Kardinaal gemaakt, en de Paus zund zijn Bulleu

over, inde v> elke hy de Legative macht van Pool introk, enhenibe-

lafte naar Rome te komen, om opdebefchuldigingen, dietegenshem

ingebracht waren, als ofhy een begunftiger van Ketters was, teant»

woorden. *

Dit heeft miflchien gegrond geweefl: op het ontflaan van zoo veel

aangeklaagde van dit Jaar, en dat op zulk een twijfelachtige onderwer-

pinge, als zy gedaan hadden. De Paus fchreef ook aan de Koningin,

dat hy den Kardinaal Peito met volle macht zou overzenden , haar ver-

zoekende dezelve als Legaat van denApoltolifchcn Stoel te onttangen.

DeKonint^ia eifchte de Bullen, en (volgensde wijze die voor heen in

^ Enge-
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jyj7. Engeland was gcpra6lizeert , en noch tegenwoordig in Spangie onder-

houden word , wanneer geen aannemelijke Bullen overgezonden wor-

den) beval dezelve weg te leggen, zonder die te openen. . ,

In het voorige deel is getoont hoe Eerft-BiflcboLp Chichely , wan-

neerhy, op dezelve wijze, door Paus Martinusgehandelt wierd, tot

den naafte algeraeene Concilie geappelleert heeft. En zommige dewel-

ke begeerig waren, de Formulieren van zodanige Appellen, van die

tijd te zien, hebben het gedacht een nabarigheidinmy te Zijn, dat ik

delTelfs Appel niet in de Verzamelingen heb gemeen gemaakt^ zoo

zal ik dan by dczegelegentheid den lezer daar aan wyzen , gelijk hy dc-

ColLNo.""; 2.elve inde Verzameling vinden zal. Maar Polus nu befloot, zich

zelven op een onderdaniger wijze te dragen; want alhoewel de Ko-

ninginhad beftelt, dat des Paus Brevet aan hem niet zou gegeven wer-

den, zoo heeft hy echter uit ^ich zelven de tcekens van de Legative

macht afgelcgti en Orraaneto , die den tytul van des Paus Datarius

voerde, en zijn vriend en vertrouwde was, afgezonden, om eengCT

heel bericht van al zijn handel in Engeland te geven j en hen van deze

verwijtinge van Ketterye te zuiveren. Dit dede hy met zoo veel on-

derdanigheid, dat hydcn Paus vermurwden ^ alleenlijk zeidehy, dat

Pool niet had behooren toe te (taan , dat zich de Koninginne in oorlog

tot hulp vandevyanden vandenHeiligenStocl , inliet.

Peito had zijn reis naar Engeland al aangevangen; maar de Konin-

gin fchreef hem dathy niet over komen zou, anders wilde zy hem,
en al die zijn gezag ophielden , binnen het Pmemunire ( fchuld van on^-

gehoorzaamheid ) Hellen. Hy dan fchorte zijn voortgang j en in April

daaraan komende te fterven
, genoot maar voor een korten tijd deze

hooge waardigheid , te zamen met het Bildom van Salisbury , tot het

welke hem de Pausgevordert hadde, kJaarlijktegensdeoudewet, toen

als noch in kracht , tegens de provizien van Rome.

Deze ftorm vorders tegens Pool ontftaan, gmg haafl: geheel over,

door de Vrede , dewelke tuffchen Philippus en den Paus geflooten

wierd, van het welke het verhandelen te verhalen , den Lezer niet on-

aangenaam zal konnen zijn.

I)e Hartog van Guize hebbende zijn Oorlogsraacht uit Italië gevoert,

trok de Hartog van Alba na Rome , nemende en plonderende alle

plaatzendie hem voorkwamen. Wanneer hy dicht by Rome kwam,
v-and hy alles in zulk een verwarringe, dathy de Stad gemakkelijk had,

;konnen veroveren ; maar hy tafte ze niet aan. De Paus vergaderde

,al zijn Kardinalen i en voorftellende het gevaar ia het welke hy was,
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zcide hy, ract vcele tranen, dat hy het Martelaadchap zonder ver^ ^SSl^
fchrikken wilde ondergaan , het welke deze , die wel wiften dat al deze
zijn ontftehenis niet, als uit de grond van zijn ongerufte fierheid

en ambitie voortkwam, kwalijk zonder lacchen konden aanhooren.
De Hartog van Alba toonde zich gewillig om te handelen. De
Paus ftond zeer op hctpoinö: van eerc, en wilde die noodwcndie-
lijkgcheel behouden, hoewel hy gedwongen was toe te geven 'm de
voornaamfte zaken. Hy zeide, eerder als een ftip te wijken van het ^''*'J« f"/-

gcene hem toekwam, wilde hylieverde wereld het onderfte boven it^l^st-l'

zien , voorftellende dat het niet 2ijn, maar Chriftuseerewas, die
'^^^^*"^'

hy zocht. Eindelijk, de Hartog van Alba wierddoor hem tot Ro-
me te komen, en op zijn knien vergiftenis te verzoeken, belaft, om
dat hy het Pauiraonic van de Kerk hadaangetaft , en ablolutie voor
hem en voor zijn Meeftertcontfangen. Hy zijnde fuperltitieuflijk

devoot, tot het Paufdom, en in andere dingen zijn genoegen ver-
kregen hebbende , ftond zulks toe. Zoo dat de Overwinnaar ge-
bracht wierd tot vergiffenis te verzoeken ; en de ydelzinnige Paus
ontfing hem met alzoogrootcn trotsheid en praal , als of hy zijn ge-
vangen was geweeft. Dit gefchiede op den 14. September, en de
tijding daar van in Engeland , op den 1 6. van Oótober gebracht zijn-

de , zoo wierden brieven van den Raad aan den Lord Major en de
Aldermannen van Londen gefchreven , door dewelke zy verzocht
wierden in St. PaulusKerk te komen , daar men hooge MifTe zoude
doen, ter oorzaak van de Vrede, tuflchen dcnKonink en den Paus
na het welke vreugde-vyeren wierden aangeftooken. Een van de fe-

crcte en afgezonderde voorwaarden van deze Vrede, was het herftcl-

len van de Lcgative macht aan Polus.^

Zijnde nu dan de Oorlog tuflchen Engeland en Vrankrijk verkon-
digt, zand de Konink van Vrankrijk aan de Koninginne Regente
van Schotland, om ook dat Rijk in den Oorlog tegens Engeland re

trekken.. Hierop wierd een byeenkomft der Staten beftelt 5 maar oorio» tuf-

in dezelve bevonden zich twee verfchillendepartyfchappcn
: die van fchenEngc-

de Clergic , en Geeftelijke , neigden nu meerder tot de belangen van Sitkud.
Engeland , hoe jaloers zy voorheen daar over waren geweeft, en kon-
den alzo tot den oorlog met dat Rijk niet verftaan , nademaal zy met
dat Rijk in Vrede waren. Zy hadden ook een heimelijke wederzin
tcgeas deRcgence, om datzede Ketterfche Heeren wat terenegcu
fcheen. Aan de andere zijde, d€2c Heeren waren vaerdig genoegd
om daar door de befcherminge van de Regente , en de gunft van

lI.DccL Dddd "
Vrank-
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^fS7r Vrankrijk te binnen , en fteUen zich gereed om in den oorlog te tre-'

den , verboopendc daar door hun partye in Schotland te fterker te

xullen maken , ter oorzaak van het aanhouden , dat de Koningin Re-
gente zou genoodzaakt zijn te doen , aan deze, dieby die gelegcnt-

heid , om de Godsdienfl:, uit Engeland naar Schotland zouden kon-

nen vluchten. Evenwel het grootfte gedeelte van de vergadering

was tegcns den Oorlog.

De Koningin Rcgcnte dacht ten minften de zaak tot een defenziven

Oorlog te brengen , met de Engelfche zoo ver te brengen , datzc die

cerft begonnen. Zy zand derhalven d'Oizcl, die het opperfte gezag

ten oorlog had, om Aymouth fterk temaken , welke plaats volgens

het laatfte Traclaat ongcfortificeert raoft blijven. Hier over dcde de

Gouverneur van Berweyk een intocht in Schotland om dit werk te

beletten. Hierop ving d'Oizel den oorlog aan , trok Engeland in,

en beWgerde het Kafteel ^-C^arke. Hier op vergaderden de Schotfche

Hccrcn tot Edcnburg, en klaagden dat d'Oizcl hen vaft in een oorlog,

met Engeland bcdraaide, zonder hun tocftand daar toe te hebben, en

Lelaftcn hem , weder te keeren , onder bcdreiginge van een vyand

van de Natie verklaart te zijn; het welke hy genoegzaam tegens zijn

dank gehoorzaamde. Maar terwijl hy daar lag , wierd de Hartog
van Norfolk mctccnigeiroupen afgezonden, om de Markt-plaatzcn

te befchermen, Daar ontftond maareen treften tuflchen hem en de

Kersj maar na een langdifpuit, zy wierden gcflagen, enveelevan

hen gevangen. DcKoninginncRegenteziendehaargezagzoo klein

geacht, fchrcef naar Vrankrijk, om het Houwelijk van haar Doch-
ter met den Daulphijn te doen verhaaften, opdathy, metdeKroon
van Schotland vercicrt zijnde, de Franfchen aldaar te meerder ver-,

moogen zouden. Hier oVer wierd een bezending van Vrankrijk naar

Schotland gedaan, om aldaar een vergadering van Staten te hebben ,"

dewelke in December by een kwamen, om hen te kennen te geven,

datdcDaulphijn nu als tot zijn jaren gekomen was, en datze daarom
iemand wilden overzenden naar Vrankrijk , om over de voorwaarden

van het Houwelijk te handelen. Zy zonden dan den Biflchop van
Glafcou, de Biflchop van Orkney, den Prioor vanSt. Andries, die

naderhand Grave van Murray wierd. De Graven van Rothes en
Cafïïls , den t^ord Fleeming en de Provofis van Edenburg en Mon-
trofs, uit ieder Stad eenigc, opdat uit name der dry Staten, deze;

?iandelinge geflooten mocht werden.

Komende dan alzoo deze Oorlogen Engeland op den hals, en dat

terwijl
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terwijl des Koningins Schat-kiftt'eenemaal was uitgeput, vandmêii if^^

het geen gemakkelijke zaak geld te vinden , om deze Oorlogen voort

te zetten. Zy hadden albereets zulk een traagheid in het vöOfi|e

Parlement gevonden , dat zy vreefden dar van die kant weinig te hakn
zou zijn j of immers niet zonder toeftand -van ecnige gunit voor de
Ketters. Zy dan onderzochten cerft, geld te lichten, door het

zenden van orders , onder het geheime Zegel , om zcei^,€re zommen
van penningen op te nemen. Maar hoewel de Raad den cenen B^icf

op den ander xandj om deze middel te doen gelden, echter deze zijn-

de zonder, indien niet gants tegens de wetten aangelcgt ,. konde
langs dezen weg niet ofweinig opgedaan werden, 2üo dat men zig

eindelijk genootzaaktvand, het Parlement te doen bcfchrijven, om
op den 2 o. January by een te komen. Op het einde van het Jaar kreeg

de Koninginne bericht van den Konink, dathy verdaan hadde, dat

de Franfchen cenigen aanflag op Calais hadden , maar zy , 't zy uit ge-

brek van geld, otdatzyin de winter, voor de plaats geen bekommer-
nis hadde, zand hetnoodige onderftandniet, en aldus eindigde de

Engelfche zaken voor dit Jaar.

InDuitiland waseen Conferentie beftelt, om de zaken van den' ^4f^
'^*'-^

Gods-dienft in een vafter fland te ftellen, Twaalf Papiften en zoo
°'^"^'**''^'

veel Proteftan ten wierden tot de zelve gezonden, zullende dieecxft

hun begin maken, met hctveroordecicn van de Kettery van Swin-

glius, Melankthon daar ©veroordeelde, dat het een verkeert werk
was, een aanvang te maken, met het vcroordeelen van dwalingen,

voor dat zy de leering van den Godsdieiift vad geftcU badden. Ech-
ter hctgeene de Papillen verwachten, volgde hierop^ want cenigc

van de bitterftc Lutheranen zijnde zeer tegens de Zwinglianen inge-

nomen, ftonden het zelve toe. Dit verv/ekte vinnigheden onder

hen, dewelke veroorzaakte, dat de Conferentie afgebrookenwierd,

zondereenige zaken tothun einde te brengen,

By dege gelegentheid konde men licht de Koniicngryen van de

Roomfche Kerl< bemerken , die^c voor en na maar al te veel , en met
tegrooten gevolg gebruikt heeft, wanneer zy deze j dewelke zy Ket-
ters noemen , met open geweld niet over moogcn , zod is hun naaftc

wegi hen onder malkander te verdeden, en driftigheden onder

hen, omtrent minder zaken inde welke sy verichiilen, te verwek«

ken \ vcrhoopende , dst door degc hevighcden hun krachten , de«

welke andcr7ints, vereenigt sijndej gevaarlijk zouden zijn , nictaK

leen gebtookcn , maarook tegens hen onderlinge gekecit zullen wsr-

Dddd 3 den.
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1557. den. Dit is genoeg bekent aan aLde Gereformeerde; en echter

eenigevanhcn, zijnzoo verre van het zelve wel aan te merken, dat-

ie op ieder gelegentheid daar weer door bedrogen werden , zon-

der op het voorgaande voordeel , dat de andere daar van hebben ge-

trokken, te letten.

Een vitvzi- Het getal dcr Proteftantcn wasnu in Vrankrijk niet weinig toege-

Iroieftanten nomen , CH totParijs was in September een byecnkomft van omtrent
inviaukiijk. Je twee hondert tot St. Germain byeen, om het Sacrament teont-

fangen, volgens de wijze van Geneve, het welke aan ecnige dcr ge-

buiren bekent zijnde geworden, verzagen zich dezelve mctftecnen^

om hen daar mede te begroeten , wanneer de vergadering zou komen
te fchciden. Zijnde het dan laat geworden, en zy naar huis vertrec-

kcndc, wierden sommige van hen met fteencn geworpen , en de ra-

zende PaapfcheYveraars, braken de deur op , en vielen op de ande*

ren in. De Mannen hun geweer trekkende, openden zich een weg;

door henheenen , en de meefte ontkwamen bet; maar hondert ze-

flig Vrouwen, en'cenige weinige Mannen, gaven zich zelvcn aan

des Koninks Bcampten, die daar bykuamen, gevangen. Hierover

wierden al de vuilftc lafteringcn verfpreid , die men konde beden-

ken > van ik weet niet wat ongebondcne omhelzingen en vermengin-

gen , dewelke in zoodanige byeenkomften geplecgtzouden werden;

€;n zoo net hadden de befchuldigers weten na te maken , het gene de

Heidenen voor dezen op deze byeenkomften hadden geweten te fme-

den, datmenzeide, dat men het bloed van een kind gevonden had,

het welke zygeoffert en gegeten zouden hebben.

Deze dingen wierden ftoutclijk aan het Hof gczcgt , zonder dat

daar iemand dezelve derfde tegenfpreekcn , uit vreze daar door in

het ooge te geraken. Maar daar na wierd'cr een vcrantwoordingc

voor deProteftanten gedrukt. In deze verheugden zy zich, dat de

zelve valiche befchuldigingen , daar voor dezen de Heidenen, de

Primitivc Chriftenen mede belaft hadden, nu hen ook wierden ®p-
gelegt. Deze die gevangen waren, wierden te recht geftelt, en zes

Mannen en een Vrouw wierden verbrand ; en het zou hooger geloo-

pen hebben, indien daar geen Gezanten, zoo van de Duitlche Vor-
ften, alsde ZwitzcrlcheCantons, om voor hen te fpreeken, aange-

komen waren; op het welke, nademaal de Koninkondcrftand in deze

oorlogen van noden hadde, dezevervolginge een einde nam.
De Paus was zeer gemoeid, wanneer hy hoorde, dat de Konink

geen meerder ftrenghcid omtrent deze Ketters oeftende, en hoewel

hy
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'ihy zelf hem tot dezen Oorlog gehuurt hadde, zoo zeidehy echter j ^SSJ-
dat de zaken van Vrankrijk geen voorfpoed konden hebben, 200 lang

als de Konink zoo veel Ketters in zijn Oorlogs macht hadde. De
^Konink had ook twee beftellingcn gedaan, die den Paus groot mis-

noegen gaven, deeene was, dat Houwelijken, gedaan doorZoo-
ncn onder de dartig , en van Dochters onder de twintig jaren , zon-

der tocftand van hun Vaders , krachteloos zouden zijn. De andere

was, het leggen van een tax op de Kerkelijke beneficien en bedie-

-ningen, en het belaften van al de Bidchoppen en Paftorcn, ia hun
plaats-te verblijven. Zulk een ergerlijke zaak wierd die Non-rezi-

dentie ook toen geacht, dat zelfs dePapiften allen thalven daar over

befchaamt waren , op het welke de Paus van nieus klaagde dat de Ko-
óink zich met de Sacramenten begoft te bempeyen , en de Geeftclijkc

«laften optcleggen.

Het begin van het naafte Jaar was berucht door het verlies van Ca- i j ƒ§.

lais. De Lord "Wenthworth had als toen het gezachdaar binnen j

rhaar debczettinge bcftond alleenlijk in vijf honderd Man, en om- CaUsbeie-

rtrent tweehonderd van de Burgers, die in een belegering dienft kon- ^" °

den doen. De Hartog van Guize, hebbende zijn Leger uit Pied-

mond, in Vrankrijk gebracht, was nu, mits de gevangenis vanden
^Conneftabel, begecrig eenig braaf werk aan te rechten , het welke

hem achtinge boven die zelve mocht maken , die zijn eenigc Na-
yveraar van geheel Vrankrijk was, en ftelde derhalven zijn gedach-

ten opCalais, en het land daaromtrent. Daar waren twee Sterk-

vten , aan dewelke de zcekerheid van de Stad hing j de eenc was Nieu-»

nambrugge, een mijl van de Stad, die de toegangen , uit het land,

daar heenen Commandeerde , van welke plaats naar de Stad een weg
dwars door een Mocrafch heen liep. De andere was aan de Zeekant

de Sterkte Rijsbank, die de Haven Commandeerde, zoo dat degc-

heele fts rktc van de Stad in deze twee plaatzen beftond.

Op den eerften van January , öoeg de Hartog van Guize zijn Leger

voor die Plaats. De Stadvoogt hebbende maar weinig volks in bezet-

ting, vandnict geraden dezelve teverfwakken, met de voornoemde

Sterkten, onderftand toe te zenden, gelijk dezelve wel vereilchten,

en alzoo wierden dezelve zonder tegeniland verovert. De Stad dan al-

dus beflooten zijnde, wierd zeer hard van de vyanden gedrukt, die

hen ook het water van de ftroom aftapten , door het welke de Dijken

,

i'ontsom deStad en het Kafteel bewatert wierden , en hebbende mid-

Dddé 3 del
'
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1558' del gevonden voor het volk om daar over te geraken,^ zender in het

flijk te zinken, deden zyden aanval op de Stad, na dat zyeen grootc

brefle met hun gefchut gemaakt hadden j en wanneer de Zee ebde, kwa-*

men andereook vandiezijde aan, en veroverden zoohet Kafteelftor-

mender hand, het welke de Gouverneur als onwinbaar geacht haddej

brengende zoo zijn meefte macht tot befcherminge van de Stad. Hjr

ziende het Kafteel zoo onverwacht verlooren , deede al wathy kon-

de met zijn kleine macht, om hetzelve weder ie winnen, maar wor-

dende gedueriglijk afgeflagen, en hebbende 200. van zijn befte volk

verlooren , was hy gedwongen , de plaats op den 7. van January
En gcdwon- ovcf te geven. Volgens de voorwaarden , hadden de Krijgslie-
^^"'

den en Borgers verlof, om te vertrekken , waar heen zy wilden,

alleenlijk hy , met vijhig andere , moeften gevangens van Oorlog,

blyven.

Aldusbinnendentijd vaneen week, en dat noch in de winter, wierd

hy de Engelfche zulk een fterken Stad verlooren, die zoo veel Eeuwen
in hun handen was gcweeftj zy was gewonnen 1 10. Jaren geleden,

door EduarddenllJ. nadc ilagvanCreffy, en wierd zedert, altoos de

üeutel vanVrankrijk genoemt, zoolangzy in handen der Engelfche

waSj maar nu ftaande de Oorlog , was zy in zoofiechten ftand, alfle

oitintyden vandealdergeruflfte Vrede was geweeft : en hoewel Philip»

pus had aangeboden, volk daar in te brengen, waren de Engeliche

echter in naarbedenken , als ofdeze aanbiedingen maar konften van hem
waren, en wilden derhalven gecnSpaanfche bezettingen daar in heb-

ben , en lieten de plaats zoo onvoorzien , dat de Gouverneur maar wei-

nig konde doen, om de zelve te bewaren j maar echter, op dat mocht
blijken, dat hyniet te veel zorgevoor zichzelvea droeg, washy te

vreden toe te ftaan , een gevangen van Oorlog te blijven.

Guincsen Van hier begatzichdc Hartog van Guizc naar Guifncs, daardeLord

^^"^^fdoor Gray het bevel in hadden wiens bezetting in omtrent de 1 10© man-
de Fran- nen beftondj maar het verlies vanCalais had hen zeer moedeloos ge-
fchen. maakt. Op denecrlVen indruk veroverden de Franfchende Stad, en

de bezettinge retireerde zich op het Cafteel : maar Gray weder uitval-

lende op de Franfchen, die zich tot pionderen begeven hadden, (loeg

hen weder daar uit, en verbrande de Stad. DeFranfchenhicrop, bc-

khootcnhet Kafteel , totdat zy een Brttle in de Buiten-werken gemaakt
hadden , dewelke zy veroverden , na een lange tcgenftand , in het wel-

ice de E ngclfche 3 00 mannen verlooren . Zoo was dan de Lord Gray

gedwon-
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gedwongen herzci\^e over te geven, zijnde hy en al de Bevelhebbers «f??»

gevangens van Oorlog gemaakt. Daar was noch een andere kleine

llerkte in dat geweft, het welke Hammes gcnoemt wierd, het welke

zoodani.gin een Moeras lag, dathet ongenaakelijk geacht wierd j maar

debezettinge daar in leggende, heeft het verlaten, zonder vyand te

verwachten.

De Franfche Schrijvers verkleinen de wederftand van den Lord
Graymeer, als die van den Lord "Wentworth; want uit Guifnes gin-

gen noch 800. Soldaten, daar niet boven de 300. uitCalais trokken.

Maar een van onze eigene Schrijvers verheerlijkt den Lord Gray, en

fprcekt verachtelijk van den Lord Wentworth , voegende daar by (het

welke een vond van zijn eigen was) dathy, over het verlies van Calais

aangeklaagt wierd. Al de grond hier van is, dat alleenlijk, dat'er in

der daad een gemaakte Citatie voor den Lord Wentworth gedaan

wierd, op dewelke hy niet kende verlchijnen, als zijnde noch onder

de Franfchen gevangen , zoo lang deze Regeringe duurde,* maar in

den aanvang van de volgende , is hy over gekomen , wanneer het

Traólaat van Vrede aangevangen , en hy in vryheid geftelt wierd

,

en door zijn Pairs in het eerfte Parlement onderzocht zijnde, vry wierd

gekent.

Het was gel ijk hy voor zich zeiven zegt, zijn ongeluk, in een plaats

gelegt te zijn , waar hy het vierde deel van het vereifchte Garnizoen niet

had, om een belegering tekonnen uitllaan. Maar in het vervallen,

van alle beftieringen , wanneer verlies geleden word , valt de Ichuld ge-

meenlijk op die geene die de plaatzen vertrout zijn, om deze te ver-

fchoonen , die in der daad meer fchulds daar aan hebben , door het ver-

zuimen van vereifchtonderftand te doen.

Onder de gevangens was een van de voornaamfte , Sir Eduard Grim-

ftone, Comptrolleur ofReekenmeefter van Calais, en een van den ge-

heimen Raad; hy had, meenigmaal volgens de vereifchte plicht van

zijn bedieninge , bericht van de flcchten ftaat , van de bezetting gedaan;

maar 't zy dat deze aan de welke zy fchreef, door Franfch geld omge-

kocht waren, ofdatdeflechteftaat van des Koningins Schatkamer, de

vcrvullinge van deze gebreeken verhinderde , zulks is onzeeker. Men
oordeelt, dat men niet had gezegt , dat hy over komen zou, om zulks

te ontdekken , en dat men hem in de Büftille als gevangen had lat^n bly-

ven, zonder zorge van verloffinge, voor hem en de andere gevangens

te dragen. Hetrantzoen^ daar byopgeftelt was, liep zoo hoog, dat

heb-
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Ï558. hebbei^dc veel goeds, dat hy omtrent Calais had, verlooren , fcy be-

floot, zijn huisgezin niet zwaarder te belaften j met hem 200 hoogte
loflen , en bciloot derhalven , of gevangen te bhjven , bt te zien los te

geraken, Hy lag omtrent twee Jaren inde Baftille, en had zijn verblijf

geheel boven in. Ten einde van dien tijd , zocht hy een vijl te krygen

,

met de welke hy een van de traliën van zijn veinftcr uitvylde, en heb-

bende mede een koord gekregen, veranderde hy van klederen, trok

die van zijn Dienaar aan, en liet zich 200 by de koorde nederdalen,

dewelke veel te kort bevonden zijnde, fprong hy een groote hoogte
af, het welke gcfchiedende eer de Poorten geflooten waren, geraak-

te hyuit, zonder ontdekt te zijn. Maar zijn baard nu zeer lang ge-
groeit zijnde, deed hem vrezen, daar door ontdekt te zullen v/or-

den j maar by goed geluk , vand hy in een van de zakken van zijn

Dienaar een fchaartje, en gaande ergens in het veld, fheed zijn baard
zoodanig af, dat hy genoegzaam onkenbaar wierd, en hebbende
voor dezen onder de Schotlche Giiarde van de Maudie gedient»
fprak hydie taal volmaaktelijk wel, zoo dat hy vooreen Schotfchc
Pelgrim doorging, en door dien middel in Engeland over geraakte.

Aldaar bood hy zich zelven ter verantwoordinge aan , alwaar alles

ingebracht zijnde, zijn onnozelheid zoo klaarlijk bleek, dat de ge-
fwoorene gereed waren, hun uitfpraak te doen, eer zy van voor de
Rechtbank vertrokken j alzoo wierd hy vrygekent, en leefde nocb

' lange, tot dathy inzijn acht ennegentigfte Jaargeftorven is. Hy
was Over Grootvader van mijn Edele Voorftander en "Weidader
Sir HarbotleGrimfton, het welke my temeer bewoogen heeft, my
dusverre, over zijn zaak uit te breiden , aan wiens Erfgenaam ik de
voornaamfte bekwaamheden , en aanmoedigingen , omtrent dit

\rerk verfchuldigd ben.

De Koningin dan , had niets van al dat haar Voorzaten in Vrank- '

rijk bezeten hadden , meer overig , behalven de Eylanden Jcriey,

Gernfay, Aldcrney cnZarke, de laatfte van deze zijnde een onfter-

ke opcne plaats, alleen door eenige Ercmytcn bewoont: maar heb-
bende het voordeel van een bekwame Haven, hebben zich deFran-
fchen daar Meefter van gemaakt. De geheele vaftigheid van het zel-

looin^^"' ^^» beftaatin de moeyelijkheid van aan te komen, zijnde de kleine

verwonnen, ftcrktedaarop ftaandc , niet als op een eenige plaats aan te doen, duar
maar twee nevens malkander konnen gaan; een looze Vlaming be-
floot hem daar weder uit te flaan, Hy kwam met zijn Schip daar aan ,

en
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hen voorgevende dat hy een goed vriend in zijn Schip overleden 15 J^
haddc , bood hen een goede vereering aan , indien hyhem in de

Kapel daar binnen moclu begraven. De Franlchen (tonden zulks toe,

mits dat hy en zijn volk zich 200 nau lieten onderzoeken , datze zelf

geen mes aan land zouden mogen brengen. Dit Hond hy gaarne toe

»

en 200 als hy met de Doodkiib aan land kwam , zonden öe Franlchen

ecnige van de hunne , aan het Schip , om de vereering te ontfangen.

De Kill dan in de Kapel gebracht zijnde, en de Franlchen niets van

ongewapende lieden vrezende , wierd de Doodkift geopent , die

. -vol van goed geweer was j en elk zich daar van voorziende, vielen

2y op de Franfchen aan , en namenze alle gevangen , gelijk hun

makkers binnen Scheeps boort, ook de andere, dieze daar hadden

,

. -vaft hielden.

De tijdinge van het verlies van Galais vervulde Engeland met

_. groot misnoegen j deze, dewelke anderzins over de bellieringe der

«aken niet zeer vergenoegt waren , namen hieruit groot voordeel

,

om de Reeeeringe te laftercn , dev7clke de Koningin een deel Papen

•in handen nad geftelt , die geen kennis met allen van ©oriogen had-

den , en zich weinig met de eer van het volk bekommerden. Men
zeide, dat zy haar fchat hadden uitgezoopen, door al de uitkeerin- ^"^^^^^ "}«-

gen en {lichtingen , die zy haar hadden doen maken j en zijnde ge. Eugeïnd.

voelig hoezeer het volk hen inden haathadde, hadden zy de Ko-
ningin geraden door een anderen weg , als door een Parlement , geld

te lichten , zoo dat nooit het Parlement metgrootcr onordcr by een

gekomen is, als nu. Maar dat verlies trof niemand zoo zeer als de

Koninginne zelve , die zoo gevoelig van de fchande daar afwas , dat

..zydaar over in groote Iwaarmoedigheid viel, en nooit daar na bly-

geeftig gezien is geworden.

Deze die ondernemen uitleggingen op de Goddelijke voorzienig-

heid te maken , Jeiden dit verlies uit, na datze door hun genegent-

heden gedreven wierden. Die van de Reformatie zeiden , dat het

-..Gods Iwaar oordeel ovei- Engeland v^'ns , om datze het licht van het

. Euangelie hadden verworpen , en die geene vervolgt, die zich daar

aan hadden gehouden. Maar aan de andere zyde, zeideide Papi-

flen, Calais konde geen vooripoed hebben, nadernaal het een toe-

vlucht van Ketters was gcwceft, alwaar de wetten tegens hen, noit

ler executie hadden konnen gebracht werden. Konink Phiüppus

,

•ZOO haail als hy van dit verlies gehoort hadde , fchreef-naar Enge-

JLDcel. Eeee land
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X55S. landover, verzoekende, datraen inallerbaafteengrootemaclitby een

Verzamelen wilde, en dezelve overzenden , om Calais weder te vero-

veren, eer de Plaats genoegzaam vcrflerkt was, by zoude zijn Le^er
te velde brengen , en dat met de Engelfche vervoegen j want indien

men die Plaats niet weder veroverde, eer de tijd, van daar omtrent

werken temaken, aankwam, zou zulks een onreparabel verlies zijn.

Over deze zaak,wierdeen lange beradinge genomen. Zy bevonden,

dat Zy niet wel onder de twintig duizend Man , tot eenig voordcel zou-

den kennen zenden , welkers zoldye, voor vijfmaanden , tot honderd
en zeventig duizend ponden Sterlings zou komen te (laan , bezettingen

in een Armee tegens de Schotten, en het verzorgen van de Kuften te-
*

gens de Franlchcn, zou tot honderd en vijftigduizend ponden beloo-
'

pen. Het toeruften van een Oorlogs Vloot, en een Armee ter Zee,
zou komen tot tweehonderd duizend ponden, en echter zou dat alles

-

noch weinig konnen helpen , indien de Deenen en de Sweden, daar

men al groote vreeze voor hadde , zich te zamen vervoegden tegens hen.

Daar was ook groot gebrek van Oorlogs voorraad en Gefchut, daar ze

zeer veel in Calais en Guifnes van verlooren hadden. Aldezeonkoften

Zouden tor een zomme van vijt honderd en twintig duizend ponden
ryzen; en zy twijfelden wel hard , of het volk zoodanige Impozitien

zou konnen verdragen , het welke nu albereeds wrevelig begoft te wer-

den , entefpreeken wat hen voor den mond kwam.
Zy dan konden niet zien, hoe zydat ganfchejaar, toteenige a.6t\c

zouden konnen komen; een reden onder veel andere, wierd door de

BifTchoppen voorgcfteltj zy zeiden, een Oorlog zou hen verbinden,

om met grooter moderatie en matigheid in hun zaken te handelen,

binnens Lands, zy hadden hun werk noch niet gedaan, het welke zy

verhoopten , dat een weinig tijds tot volkomentheid brengen zou ,

daar het flabbakken in het zelve, de neerzygende geeften , vandiegee-

ne, die zy nu vervolgden, weder zouden doen opryzen. Zy dan

vcreifchten noch een Jaar om hen met gemak te vervolgen , binnen

welken tijd, zy verhoopten het Koninkrijk zoodanig van hen te zui-

veren, dat zy metminder gevaar, een Jaar daar na mochten Oorlo-

gen. Zy dachten ook niet, dat het een gemakkelijke zaak ware, nieu

geworven volk , tot de hardighcid van een zoo vroegen veldtocht te

brengen, en zy dochten wel, dat de Franfchen zoo dapper in de weer

zouden zijn, om de breflen te repareren, dat zy haaft in ftaat zou-

den zijn, om een harde en lange belegeringe uit te ft aan. Al deze

dingen
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diftgen fchrcven zy den Konink over op den eerden February, gelijk ïfj^-

uit hun Brief ( die in de Verzameling ftaat te vinden ) te zien is.

Het Parlement wierd'geopend opden zo.January, alwaar deCon-

vocatie, om tot een goed voorbeeld voorde twee Huizen te verftrek- "^"//.Nff.^S

ken, eenonderftandtücftond van acht fchellingcn in het pond, om be-

taalt te werden in vier jaren rijds. In het Hoger-huis hebben de Abc
van Weftraunftcr en dePrioor van St, Jan in Jeruzalem, volgens hun Parlement

aanfchrijven, plaatsgenomen. Tresham, dicdeKoninginneophaar
^"°°^^°*

eerde aankomen aan de Kroon, groot onderftand gedaan hadde, wierd

numedePrioor gemaakt j maar wat tot begifcinge van dat Huis, het

welke voor heen een van de rijkfte gewceft- is van Engeland, weet ik

niet. Op den 24. van Jmuary deden die van het Hoogerhuis een be-

zending aan het Lager , verzoekende dat de Spreeker , met tien of twaalf

van dat Huis, in ecnCommiffie van de Lords zich zouden laten vin-

den, het welke gefchiedende , ftclden de Lords voor, dat die van de

Gemeente wilden gelieven op de befcherrainge van het Koninkrijk

acht te flaan,

"^^at in het eerfte verzocht is geworden, blijkt niet ^ maarnaeenige

dagen daar over in debat gekomen zijnde, hebben zy toegeftaan te ge-

ven een fubfidie, een vijhiendeen een tiende, belafténde den Spree-

ker, deKoningin te kennen te geven, wat zy beflooten hadden., die

haar daar over , hartelijke dankzegginge toezand. Vorders eenigc

klachten gemaakt zijnde over eenigc Franfchen, die niet genaturali-

zeert waren, isgeordonneert dat zy uit het Rijk zouden hebben te ver-

trekken , en daar niet weder inkomen , zoo lang den oorlog zou duren.

De Abt van Weftmunller bevindende, datdcinkomften van zijn Ab-
dye zeer vermindert waren, dacht , dat , indien de oude Voorrechten van

het Sanfluary wierden beveiligt , zulks een groote inkomft, van die

geene, die zich daar heen , als tot een verzeekering begaven , zoukon-

nen maken, en derhalven nield hy aan, om eenadetot beveftiginge

daar van. Hy bracht voor» een menigte van oude inwilligingen der

Koningen van Engeland, dewelke deKoninginnedoor opene brieven

hadbeveftigt, maar konden niet te wegebrefigen by het Huis, 't welk

<laar niet verder in trad.

In dit Parlement wierden deaanleggcrs van vry willige moord , van

de beneficie van Clergie ( het konnen lezen ) verfteeken, het welke in

hetOpperhuis, door het grootfte getal voorgedragen is, gelijk uithet

Dagregiftcr blijkt. De Biffchoppen ftonden het aeekerlijk tegen^ maar

Eeee 2, - geeu
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1^5* geen vanallen toonden hun onwil daartoe. Sir Ambroilus enSirRo-
bert Dudley, twee Zoenen van den voorleden Hartog van Northum*
berland, wierden hcrftclt in bloed. DesGravinne van EffexHoiiwc-

lijksgoed wierd haar ostnomen , omdatzeoj^cnrlijkinoverfpelleefdc,

als voor heengercgtis. Op het einde van de zittingc wierd een Bil!

ingclevert, tot bcveftiginge van des Koninginnes Patenten. Ditftrek-

te voornamcnrüjk, tot beveftiging van de Slichtingen en Fundatien,.

dewelke zy gedaan hadde. Wanneer dit voor het Huis der Gemeente
kwam, zeideecncn Coxley , dathy zulk een algemeene Confirmatie

,

van deze, die zy hadde gegeven, of mocht komen te geven, niet kon-

de tocflaan, dewijl zulks als een pretext zou konnen dienen voor haar,,

om van de Kroon, tot nadeel van de rechte erfgenamen, te difponeren.

Het Huis toonde zich hier over zeer misnoegt , en toonde zulk een.

ongenoegen, over de inbeelding» dat de Koningin de Kroon zou zoe-

ken te vervreemden, datzy beide toonden haarachtinge voor de Ko-
ningin, en hun bcüuit, om de Kroon te doen komen op haarZufter

na haar dood. Coxley wierd belaft te vertrekken , en by ftemmcn ver-

klaart fchuldig aan groote oneerbiedigheid voordeKoninginne. Hy
verzocht vergiffenis, en dat men zulks zijn jonkheid ten beften wilde:

houden: echter wierd hy gehouden onder den Sargeant , tot datzy aan

de Koningin verzocht hadden , hem deze mifdaad te vergeven. Zy liet

hen weten , dat zy zulks op hun verzoek vergaf; maar verzocht even-
wel, dat men hem zou onderzoeken , van waar hem die voorftelling

kwam. Volgens het Dag regifter is daar niet verder ingedaan, zoo.

dat het fchijnt in de wal geftooken te zijn. Het Parlement wierd van,

den/. Maart, totden 7. November uitgeftelt..

?w"dS v7r"
Korts daar nadedede Konink van S weden een bezending heimelijk

s-oekt Princes aan de Princeftc Elizabeth ; die toen tot Hatfield was, om haar zijn Hou-
^nHoïwc- weiijk aan te bieden. Konink Philippus had eens bcflooten, om haar
iu^' aan den Hartog van, Savoyen uit te houwelijken, ten tijden als hy hoo-

pe had , om kinderen by de Koningin te krijgen ; maar deze hoop ver-

ftervende, liet hy zulks mede varen, en bcfloot haar voor zich zelven

te bewaren. Hoe verre zy die voorftellinge ophield, ftaat my niet.

bckenti maardeze van wegen den Konink van Sweden, floeg zyt''ee-

nemaal af, nademaal zulks haar, doormiddel van de Koningin niet

voorkwam. Maar hierop wierd gezegt, dat de Konink van Sweden
wilde met haar beginnen , achtende zulks betamel;jk voor hem, als

aen Edelman , en hebbende haar goedvinden verkregen , zoude hy

Zicht
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zhch vervolgens aan de KoninginneaddrefTeren, als een Konink. Maar ^SiSj -J^^

zy zeide zulke voorflagen niet te konnen aanhooren , ten ware de Ko- (

ninginne dezelve haar loezandj doch, indien zy by haar eigenegenc- i\

gentheid gelaten wierd, wilde zy hen verzeekeren, dat zy niet f>ezinc- v

was van Haat van leven te veranderen. Hierop zand deKoninoïn Sir
TomasPope, in April aan haar, latende haar weten, hoe aangenaam-
de antwoord, die zy hen gedaan hadde, aan haar was; maarzy had-
den nu hun brieven ovcrgelevert , en hun voorftellinge aan haar ge-
daan ,

omtrent het welke zy nu wenfchte haar mecninge te weren. Zy
bedankte de Koningin voor haar gunft t'haarwaarts; maar verzocht aan
Pope , haar te zeggen , datter ten tijden van haar Broeder Eduard
twee aanzienlijke voorftellingen aan haar gedaan waren, en dat zyals
toen verzocht hadde , haar ftaat van leven , in dewelke zy was , te be-
houden, dewelke haar boven alle andere behaagde , en haar dacht dat
'er geen andere ftaat by te vergelijken was. Zyhad nooit van te voo-
ren van dezen Konink gehoort of gezien ; en Zy verzocht , dat zy
nooit meer van zoodanige voorflagen hoorcn mocht j en zy wilde ook
zijn bode niet meer hooren , nademaal hy de ftoutheid hadde genomen

,

haar aan tefpreeken, zonder verlofvan de Koninginnc.

Pope hier op zeide, dat hy geloofde, dat indien de Koningin haar
ecu aanzienlijk Houwclijk voorltelde, dat zy haar daar niet afkeerig
van toonen zou. Daar op zy antwoorde : wat zy hier na mochte doen
wift zynieti maar verklaarde folemnelijk , dat voor zoo veel als toen
haar genegentheid ftrekte^ al kende zy de aldergrootfte Prins in Chri-
ftenrijk krijgen, zyden zelven niet begceren zoude , hoewel de Ko--^'orJ van

ningin zou mogen denken , dat ^ulks eer voortkwam uiteen Maag- Je"
»%«fl*'

deiijke zedigheid, als uit eenige haar vaftgefteldemeningc. Dithcbbe
ik uiteen Brief, die Pope daarover gefchrcven heeft, dieinde Ver-
zameling te vinden is. Echter was haar leven indien tijd zoo verma- Col/,No.zj

keiijk niet, noeh zoo verzeckert, dat indien de afkeer van den Hou-
welijkcn Staat niet wel vaft in haar bert gegrond had geïcgen, het niet

ongelooflijk zou fchijnen, dat zy wel blijde zoude hebben gewcefl op
deze wijze uit de handen van haar harde bewaarders verlofl te werden
die te nauwer acht op haar floegen , om datze het verval van haar Zufter ^

de Koningin zagen. En gelijk de Biflchoppenrreefden, dat zy weer
alles om verre zou werpen dat zy nu opbouwden , en bemetielden
met zoo veel bloeds, zoo warender veelcn , die niet heten te arbeiden"

orahaac uit deq weg te helpen. En dewijl zy nu zoo na tot den Throon
Eccc 3 is^
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iff^' is, volgens den voortgang van deze Hiftorie, zal ik te ruggeiien, deze

regeringeover, om vanhaar voorvallen, nader bericht te doen.

Wanneer zy in vermoeden was met Wiat aangefpannen te hebben ,

rHardehan- wierden des anderen daags, wanneer de t'zameniweeringe uitbrak, de

deïnnceffe Lord Haftings, Sir ThoniasComwallis en Sir Richard Southwellaan
ïüzaberh jjg^f gezondcn , om haar ten Hove te doen komen. Zy lag toen ter

feRege" tijd Ziek te bedde, in haar Huis tot Ashridge, maar die verfchooningc
'^^^' niet werdende aangenomen , wierd zy gedwongen de reis aan te ne*

men, en kwam alzoo, zoo krank als zy was, met korte poozen by

de Kofiingin . Zy wierd aan het Hof in een byzondere bewaringe op-

geflooten, van den 4. tot den 16. van Maart, wanneer tjardmer met

negentien andere uit den Raad, haar omtrent de zaak van Wiats we-

derfpannigheid kwamen ondervragen. Zy loochende volftandiglijk

iets daar van te wceten , noch ook van het deflein van Sir Peter Carew

,

in het Wellen, het welke zyhaar ook wilden telaft leggen: tot be-

fluit, zy zeiden haar, dat de Koningin geordonneert had, haar naar

den Tower re zenden , tot dat de zaak nauwer onderzocht zou werden ,

en hoewel zy groote proteilatie van haar onnozelheid maakte , zoo

wierd zy echter daar heen gcvoert , en door de verraders poort in-

gelaten , zijnde al haar Dienaren van haar afgenomen , zijnde dry

mannen en zoo veel vrouwen, van des Koninginnen volk, gelaten

om op haar te paffen, zonder dat iemand toegang by haar konde ver-

krijgen.

Sir JohanGage, als toen Luitenant vanden Towr, handelde haar

zeer ftrengelijk , en hield haar zoo nauw beflooten , datze in de Galdcry

noch ofde platten eens mocht gaan wandelen, noch iemand van haar

Dienaren haar te eeten mocht brengen, maar zulks door zijn eigene

Dienaars doen liet. De andere gevangens wierden dikmaals in haar te-

genwoordigheid ondervr agt, en zoramige op den pijnpank gelegt,

om te zien ofzy. door ecnigen middel konden gebracht worden, om
haarte befchulOTgenj maar hoewel "Wiat zulks had gedaan, om door

zulkecnfnodedaad zijn leven te behouden, zoo heeft hy echter daar na

ontkent, dat zy kennis van eenige van zijn deffeinen hadde: en op

dat dit zijn loochenen op zijn ondervragingen, niet mochte werden

achtergehouden, enzijn voorigeverklaringe, tegens haaf in het werk

geftelt, heeft hy het zelvige, opentlijk op het Schavot, op zijn lier-

ren verklaart en beveiligt.

Na eenige dagen nauwe gevangenis, op groot voorbidden vanden

Lord
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'X-ord Chandois, toen Conneftabel van denTowr, wierd haar toege- ^SS^-

'ftaan, zomtijds in des Koninginnen Kamer te gaan wandelen, maar

in tegenwoordigheid van den Conneftabel , den Luitenant en dry vrou-

wen, zijndealdeveinfters toegcflooten: daar na kreeg zyverlofin een

kleinen Tuin , om delucht tefcheppen, tewandelenj maaralde vein-

fters diedaarop uitzagen, moften wel vaft geflooten werden, terwijl

zy aldaar was; en zoo vol naar bedenken waren zy over haar, dat een

Jongen van vier Jaren oud, wel hartelijk gedreigt, en zijn Vader ont-

boden, en dapper over gchaalt wierd, om dat hy haar eenige Bloe-

men gebracht had. Men had waargenomen, dat de Lord Chandois

haar met een weinig té veel cerbiedigheids handelde; waar overmen

hem niet langerde bewaring van haar vertroude, dewelke Sir Hendrik

Benefield aanbevoolen wierd. Omtrent het midden van (fe Maand
May, wierd zy gezonden onderde hoede van den LoJ'd "Williams en

Benefield naar Woodftok. Zy wierd zoo nauw gehouden, en Bene-

field was zoo nors tegens haar, dat zy geloofde, dat men haar heime-

lijk zocht om te brengen. De Lord Williams handelde haar Edel-

moediglijk in zijn huis onderwegen , daar Benefield zeer ongenoegt

over was.

Wanneer zy tot "Woodftokwas, wierd zy echter geduriglijk onder

Wachters gehouden , en zelden wierd haar toegeftaan in de Hoven te

"wandelen , en niemand wierd toegelaten by haar te komen. Na veel

Maanden gevangenis, verkreeg zy verlof, om aan de Koningin te

fchrijven; maar Benefield moeft alles nazien. Men gelooft dat eenigj&

heimelijk wierden gezonden , om haar te dooden i maar de orders wier-

den zoo nauw onderhouden, dat niemand van de zelve zoo na byhaar

konde geraken, zonder een byzondere laft, en Zoo ontkwam zy het

oor dien tijd : maar na dat Konink Philippus de gantFche zaak had ver-

ftaan, brak hyal deze defleinen , gelijkhier voorgetoont is; en ver-

kreeg dat men haar weder in het Hofontbood. Wanneer zy tot Hamp-
toncourt was, wierd zy echter nauw bewaart. Veeleuitden Gehei-

men Raad , en voornamentlijk Gardiner , handelden dikraaals met haar,

om haar zoo verre te brengen, dat zy haarmifdaden beleed, en zich

des Koninginnes genade onderwierp. Maar zyzeide, datze noit te-

gens haar ietsmiidaan hadde, zelfs niet zoo veel als met haar gedach-

ten , en datze haar eigen gewiffe niet konde verraden en verkorten door

Zulk een bekentenifïe. Eens laat in den avond wierdze voor de Konin-

gin ontboden, voor de welke zyop haar knien vallende, verklaarde ,

.

'

haar
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15 jS. laaar getrouwe Onderdane te zijn. De Koningin Tcheen echter haar

noch verdacht te houden, en wilde dat zy haar mifdaat bekennen zou-

de, anders mocht zy denken datmen t'onrechi met haar gchandelt had.

Zy antwoorde, dat zy niet te klagen hadde , maar haar laft te dragen

,

biddende alleenlijk ha.ir Majcfteit een goed gevoelen van haar te nt-

men. Zoo Icheidcn zy zoetelijk voor dien tijd , tot het welke de Ko«
nink Philippus de Koningin bewoogen hadde ^ en zijnde bevrceft dac

de fVrafheid van des Koningins aurd, haar tot eenige overdadigheid

mocht brengen, had hy zich heimelijk in een hoek van de Kamer vcr-

ftooken , om alle vordere breuke voor te komen j indien de Koningin

eenige driftigheid had moogen aanvangen, m aar daar wierd geen gcle-

gentheid toegegeven.

Korts daaraan wicrdze van haar Bewaarders ontflagen, en haar toe-

gelaten zich naar het Land te vertrekken j hebbende evenwel altoos me-
nigte van veffpicders omtrent haar; maar zy, om alle naarbcde«kea

te ontgaan, moeide haar met geen Staatszaken ter wereld j maar begaf

haar t'eenemaal tot de Studie ; en alzoo br^'cht zy deze vijf Jaren door,'

onder groote ichrik en vreze, het welke milTchien een nootwcndigc

voorbereiding was tot dien hoogentrap, tot de welke zy korts daaraan

gevordert is geworden, en de welke zy gehouden heeft , indegrootftc

en langfte loop van voorfpoed en heerlijkheid , die oit iemand van haar

kunne genoten heeft.

De Biflchoppen , wanneer het Parlement vergadert v/as, lieten al-

voottgang toos af van haar wreetheden , maar zoo haaft was het niet gelcheidcn

,

voïlneen ^^^7 dingen op een nieuw weer aan het woeden. Op den i8. van

Maart Cutben Simpzon , die van de Diacons ordere was , wierd nevens

twee andere, op Smithfield verbrand. Simpzon was met Roug ge-

vangen, die het Jaar te vooren geleden hadde. Hy wierd zeer gepy-

nigt, zoo dat hy dry uren op de pijnbank lag, bebalven twee andere

vonden, dewelke men in het werkfteldc, om hem aldiegeene, die

met hem vergadert waren geweeft, door geheel Londen te doen bc-

klappenj maar hy wilde niets zeggen, entoondezulkeengedult, dat

de Biffchophemopentlijk daarover prees. Op den 9. van April wierd

een man totHereFord /erbrand. Opden 19 van May verbrande men
dry andere tot Colchcfter.

Zijnde te dezer tijd klachten aan de Koningin gedaan , dat Ketter-

fchc, verradcrfche, en oproerige Boeken
, of van buitenen ingebracht^

o^van binnen heimelijk g»drukt, en onderde Onderdanen vcrfpreid

wier-
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wielden; liet zy op den 6. van Juny een wonderlijke Proclamatie ïfj8.

uiLgaan;,,, dat wic.hy ware, diecenige van zoodanige Boeken had-

;,de, cndezeJvcnictaanftonts vcibrandc, zonder dezelve te lezen
,

j, of aan iemand anders tevertoonen, dezelve als wederlpannigzou

3, geacht, en zonder uitftc], volgens de Martiale wet, zou geexecu-

tccrt werden. Op denx7. van die Maand, wanneer der zeven ilon-

denomop Smirhfield verbrand tcwerden, wierd in des Kouingin-

i)en naam verkondigt, dat niemand voor dezelve bidden, noch
met hen fpreken , noch God help haar, hen toewenfchen z;ou , het

wclkcgcacht wierd een ftaal van Barbarisheid te zijn , daar geen voo-
rige tijden ecnig voorbeeld van hadden , dat men ftervende men-»

fchcn , van de vooruiddingc, en toevvenfchingen van hun vrienden

fou beroven : maar hoc ook zulks de menfchen van uitwendige tce-

kcnen van voorbiddinge mocht wcderhouden, konde zulks echter

dé inwendige en heimelijke aandachtigheden der menfchen niet be-

letten. Deze zeven v/aren op een byeenkomft tot Iflington gevan-

gen , en vcrfchcidene andere met hen, van de welke eenige in de ge-

vangenis flierven, en zes andere tot Brainford, cpden 14. July ver-

brand wierden. De overige wierden door BonnerKewaart, die nu
£chccn tot boven toe vol van onnozel bloed te zijn , en derhalveii

van meerte ftortente willen sflaten. Deze evenwel, dewelke van

hem gevangen gehouden wierden, ontkwamen zijn raiserny zoo ge-

heel niet , datze niet door hem zelf met roeden dapper getuchtigt

wierden, tot dathy moede zijnde, niet langer ftaan konde, en zoo

van die miflchelijkePaflorale bcf^rafïïnge mioeft aflaten , eerder om
wat temden, als uit medelijden van defe die zoo geweldig van hem
gegeefTelt vv ierden.

Óp dzn tienden van July wierdeen Dienaar des \^'''oords tot Nor-
wich verbrand, en op den tweeden ot darden van Auguf^us, wierd

een Edelman dicht by Winchefter verbrand, en vier tot Bury inde

zelve Maand; en in November noch dry andere. Op den 4. van

November wierd een Man en een Vrouw tot Ipswich , en een Vrouw
totExeter ,en om alles in eerste fluiten ,op den tienden vanNovem-
b,:r,\vicrden drie Mannen en twee Vrouwen totKanterbury verbrant,

die in alles negen endirtig verbrande mcnkhenvan dit jaar uitma-

ken. In het voorigc Jaar waren negen en tieventig ; het voorgaande

daar te voorcn vier cntnegentig, en twee en tieventig in het eerfte

Jaar der vervolginge ^ makende te famen twee hondert vier en tachen-

Il.Decl.
'
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1 55S. tig; maar hvjdie de Voorreden op Biflchop Ridlcys Bock, De Coena Da-

w/«ï
,
gemaakt heeft, die men meent Grindal, daarnaOpper-Biffchop

van Kanterbury geweeft te zijn , zegt : Dat in de twee eerfte Jaren van

des Koningins vervolginge,over de acht honderd menfchen, op de al-

derwreedftc wijze ter dood gebracht zijn: by het welke fchijnt, dat

Fox, van dewelke ik de voorigegetalen gelcent hebbc , verre te kort

fchiet. Bchalvendcze, dewelke verbrand zijn , zijn noch verfchei-

dcne andere in de banden gcftorvcn, dewelke men rot een getal van

tzeftig brengt; daar by ook een groot getal der gecner , die dóór

lange en fwaregevangcniflen gekwelt zijn j en hoewel zy het leven

behielden, door het afftaan , ofeerder ontveinzen van hun gcwifïe,

echter zijnde hen zulks afgedwongen , hebben zy echter hun oude

gevoelen behouden, en de wonden, dewelke fy hun gewifle gaven,

om hun leven te behouden , gelijk dezelve in meenige een grootc

verfchrikkinge veroorzaakten , van het geene zy gedaan hadden, zoo

verwekte het aan de andere zijde een doodelijkcn haat tegensdeze,

dewelke hen in die ftrikken gebracht hadden j zoo dat, indien die

Godsdienft voor defen hatelijk aan het volk was, ter oorzaak van

de bedriegeryen en ergerniffen , dewelke men in de Gecftelijkhcid

ontdekt hadde, en eenige weinige voorbeelden van wreedheid, de

gedurige branderyen en andere wreedheden , van de welke zy nu
geen maat noch einde fagen , deed des lelfs afkeerigheid aangroeycn

,

boven alle maat vAn uitdrukkingen.

Vijzcdet In het eerfte handelden de Biflchoppenernftelijk, met die gccne,
vervoiginge jg^eikg hen toegebracht werden, om hen te doen afvallen, too-

geciinge. ncnde nch t allen tijden genegen om hen aan te nemen. Het Pardon

van de Koningin wierd hen ook toegezonden, wanneer zy gereed

ftonden , om aan de Staak gebonden te werden , indien zy wilden af-

vallen ; maar nu wierd het heel anders: wantin het boek vanden
Raad is den aanvang van een briefte zien, gefchrcven , op den eer-

ftcn van Auguftus van dit Jaar, aan Sir Rykaart Pexal, Sheriff of

Amptmanvan Hampshire, feggende: „dat het de Koningin zeer

„vreemt voortkwam, dat hy de Executie van een vonnis, tegens

,, eenen Bembridge , wegens Kettery veroordeelt, had,uitgcftelt , om
j, dat hy herroepen had, begeerende dat hy defelve aanftonts zoude

„ uitvoeren : en indien hy echter volharde in het Catholijke Gelove

,

5, daar hy uiterlijk belijdenis van dcde, zou hem werden toegeftaan

,

j, zulke Godsgelcerde, als de Biflchop van \C^inchefter zou goed

,>vin- i
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'i, vinden, by zich te hebben, om hem in het geloofte verflericcn, 'jTT?'

„ en heel op zijn ftetven by te ftaan , op dat hy een kncgr en een Dic-

„naarvanGod mogtftejrvenj en 200 haaft alsdc SherifFhem aldus

„ verbrand hadde , zoude hy voor den Raad verfchijncn , enverant-

j, woorden zijn nitftel hem zodanig toegefkaan.

De zaak zelve is aldus gelegen. Bembridge zijnde a«n een Staak

gebonden, enhet vuirhcm bcginncndeaan te taften, heeft hy, door

het geweld van het zelve, zich opgegeven en geroepen, tk herroept

op het welke de Sheriftlier vyér dedc weg nemen of uitbluflcn , en

Bembridge teekendezulk eenaifweringe, als Doctor Scton, dïchy^

hem was , hemvoorfchreet^ maar al dit niet tegen ftaande, ishyuit

order van den Raad verbrand , en de Sheriffwierd inde Ficetgevan-

•gen gezet
i
zoo dat nu genoegzaam bleek, dat het niet was de be-

keeringe, van de genoemde Ketters, maar hun verwoeftinge, die

men zocht, en het geen de Biflchoppen begeerden. En zoodanig

waren hun Inftrumenten tot (Ircngheid genegen j dat niet tegcn-

ftaande zy de Koningin zoodanig zagen afgaan, dateer geen hoop
voor veel dagen levens meer voor haar overig fcheen, zy echter noch

inde week voor haar dood , vijf perzoonen, 20 men wil, ineenvyer

tot Kantelbury verbrand heeft.

Vandit Jaar is'er niets in den Oorlog tcgcnsVrankrijk gedaan, als Orgeiukki-

het uitzenden van een Vloot van hondert twintig Scheepen, met pM viVnk-

zeven duizent Krijgslieden, onder het bevel van den Lord Clinton, njk.

dewelketot Port Conquet, op dehoekvan Bretagne, geland zijn;

alwaarhy naeen kleine tegenftand, door de Franïchen gedaan, de

Stad verbrand heefti maar het onUeggcnde Land op de been gebracht

werdende, wierden de Engclfche gedwongen, weder na hun Schee-

pen te kceren, hebbende over de zes hondert man verlooren. Hun
voornemen wasBreft aan te taftcn, endi« plaatste fterken, gelijk

zulks door PhiUppus was beftemt, die hendartig van zijn Scheepen

te hulp toegezonden had. De Franfchen zulks uit eenige gevan-

gens vernemende, gingen heen en verft erk ten Breft, houdende een

groot Lichaam by een, om de EngeHchen het hooft te bieden, in-

aienze voor de tvveederaaal aankwamen. Maar de Lord Clinton

ziende dat hy niets kondc te v;egc brengen, keerde wedernaar huis,

hebbende een zeer koftelijkc, hoewel onvruchtbare tocht gedaan.

De Engelfchcn hadden al hun moed verlooren , zijnde deRegerin-

ringc te huis in zulk een flechte achtinge by hen , dat het hen niet

Ffffi
*

veel
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iSS^- veelicheelde hoc het daar mede ging, en fybcgoöennu de gedach-
ten te krijgen , dat hen de Hemel in alles tegen was.

on'cwcfonc"
Daar gevielen ook zcer vrcemdc voorvallcn in Engeland ,* die hen

toeviUen. fchriks genoeg veroorzaakten. Injuly, brakdc ciondcr , dicht by
Nottingham met zulk een geweld uit, dat twee kleine,Steden daar

door, met Kerken , Huifencn al, daar door om verre geuncctcn

wierden. De Klokken wierden een goed ftuk v/ccgs van de Toorciis

weg gevocrt , en het loot , her welke de Kerken bedekte , wicrd 400
voeten verre van de felvc geworpen, zijnde fcer vi'ondcrlijk in mal-
kander geboogen. De Stroom de Trcni , gelijk die bekwaam is , op
"^waren regen. Teer hoog te fwcllcn, en het land teovcrftroomen,
alzoo brak deielve dit Jaar, meteen ongemeen geweld door. Veel
boomen wierden uit de grond gerukt, en door den geweldigen v/ind,

wierden M.innen en kinderen een groot ftuk weegs weg gevocrt, en
tcgens Hui(en en boomen dood geimeten. Hagel ftcencn vielender

op andere Plaatfcn van 15. duimen in het ronde, en hetgeen noch
vcrfchrikkelijker was, een bcfmettclijke afgaande koorts, de Peft

riictongelijk, wöedeoveral, zoodat dry of wel vier deelen van het
gantfche volk , daar door befmet was. Zoo veel Priefters ftiervcn

daar aan , datmen op veel plaatfen geen konde krijgen , om den dienft

waarte nemen. Veel BiÜchoppen ftierven daar ook aan, zoo dateer

veel ledige plaatfcn kwamen, zi;nde door de Hand des Hemels ge-
maakt, tegcns dat de Koningin Elifabeth tot de Kroon zou komen.
En in den Maand van Auguftus op het aldergeweldigfte aan^^aaade
wierd'er geen volks genoeg gevonden, pmden Oogit in te i'amelen:

Zoo dat'er veel Koorn verlooren wierd.

vrsdchande- Al dcfc tocvallen liepen te zamcn , om de afkeer van het volk, van

En|eianci , dcic regcermgc te vergrooten , dewelKe de Konmk te liever, tot een
vrankrijken Tradaat van Vrede,- datin Odober totKamcrijkgeopcntwicrd, de--p-rngie.

j^ verftaan , waar heen hy den Grave van Arundel , den Biflchop van
Ely, en Dr. Wotton als Gemachtigde gefonden heeft. De sele-
genthcid van dcfe handeling , v.'icrd genomen van een by een komfi:
van den Biflchop van Atrccht , Gran veile, en den Kardinaal van Lor-
raine tot Peronne ; m de welke de eerftc den laatften voorfleldc hoe •

zeer Philippus het vervolg van defcn oorlog tcgens de borü was:
zijnde hun Machten, daar zoodanig door ingewikkelt , dat ze den
algemeenen Vyand, denTurk, geen wederftand konden doen, moe-
tende ook ondertudchen de Ketteryen, foodanig in hun Staten zieii

tQcne-
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toenemen, nadcmaal zy onderlinge zoo verbittert waren , datze i0B.
-Jiun eigene zaken ce huis, niet zori^vuUiglijkg ^Degkanden rcdde-
jcn,y maar veel dingen door de vinj^cien geduoji^^e-n waren te lien.

tiydan dr9ng denKardinaal, om zijaKonink rot een accommodc-
fjnent en bylagc te bewegen.

De Kardinaal was hier lichtelijk toe te bewegen, nademaal be-
-halven zijn eigene yver omtrent den Godsdicni^

, hy üjlujidoor
degrootheixldaar doch zag te konnen doen zakken, wiens vriend'^n
voarnanp.enclijk zijn-Neven .d'Andelot, en .de oudfte d'Admiraal
zijnde, die onder de voornaamftc KrijgsÖ verften van Vrankrijk, rn
.geen klein vermoeden wegens deProteftantfchc Relirrje waren,- op
het welke ookd^Andelot korrs daar aan gevangen gezet is geworden,
Hy dan fpande alle zijne krachten in, om den Koninkhiertociebé*
•wegen, in het welke hy te minder tcgenftand gevonden heeft om
dat nu het Hof vol van zijne vrienden, was; en van zijn vier Broe-
ders, die nu de aldergrootftcampten in handen hadden, endcKoö-
Jieftabel en Admiraal gevangen waren, zpodat niemand hem in zijn
.^befluitenkondetegenftaan. De Konin kook. denkende, dat hy door

- "het veroveren van Calais, en de omleggende plaatzen, het verlies
vanSt. Quin tij n genoegzaam vergoed haddc, .was pok zeer ge.ie<>en
om naar een handeling te laiftcren : 'gelijk hy ook in een flechccn itaat

was, om den Oorlog voort te zetten, als zijnde zeer door zi?n ver-
*

lies, in het voorige Jaar geleden, verrwakt; ook door, de klop die
hy het voorgaande Jaar in July had gekregen ; zijnde de MarfchaJk de Grevdiui"

Thermcs door den Grave vanEgmond.» by Grevelingen beflooten'
^^"*

alwaar de Franfche macht, zijnde door den G rave-aangegrepen
; en

dapperlijk door het gcfchut van de Engelfche Scheepen-,, nevens den
Oever leggende, gehavent, geflagen wicrd, blijkende vi;fduifent
mannen op de plaats , en de Marfchalk en de andere Hoofden bevan-
gen. Deze wonden maakten hem gevoelig, van dat zijn zaaken in
zulk een flechten ihnd waren , dat hy niet veel voor.4^(?I,meer bv den
Oorlog zag.

..V.V tri^' -: ,'./
De Kardmaai was te bcgeeriger om een Vrede te. b:ewerkcn ,oom ^rote'^-Jntea

dat de Protcftanten in Vrankrijk , niet alleen in getal zeer toenamen , vrSijk.
maarzoo opentlijk hun Godsdienft derfden belyden, datzeiti ooen-
bare wandelingen, bultende Voor-Stad van St. Germaij^ ïrch^niet
pntzagen, Davids Pfalmen in Franfche Veerfc.i te ;:itirren. De
fiieuwigheid van dezaakwrocht opeenige,, de Godsdienill-h-idaD

^ ^^^ l anacre',}
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155S. andere j endeMufijktoonenopderefl:^ zoo dat de menigte van dc(ê|

dewelke gewoon fijn zich in die Velden te vermaken , in plaats van liun

gewoone tijdkortingen , nu niet andersdeden , veel avonden naar mal-

kander, als Pfalmen te gaan zingen, en hetgeenfulks te aanracrkclij-

ker maakte, was, dat de Koninken Koninginne van Navarre zich by hen

vervoegden.

DefcKonink, behalven de eer van een gekroont Hooft te zijn, met
het kleine gedeelte, van dat Koninkrijk dat hen noch gelaren was, de

eerfte Prins van den bloede was. Hy was een flap en weck Man , maar

zijn Koningin , uit wiens recht hy dien tijtul hadde, was een van de

ongemecnfte Vrouwen j dieeenigeeeuwerrhaddenvoortgebracht , zoo

düorkennifTe boven den Vrouwen rang, een groot oordeel in iakenvan

Staar, en een Heidachtige grootmoedigheid, nevens andere treffelyke

i^eugden meer , vervoegt met een hooge maat van Godvruchtigheid

«» wareGodsdier.ftigheid, alledeweike, behalven delaatftezyop haar

'Zoon Hendrik de Groote heeft gebracht.

Wanneer deKonink van Vrankrijk dit fingen der Pfalmen ter ooren

kwam, g^by een bevel daar tegens uit, en beval Je Zangers der zelver

te ftraftenj tïïaar het groot getal van dezelve, enhetaanfienvandefe

gekroonde Hootden , maakte dat het werk geen grooten voortgang daar

tegen had.

Tjjui hm ^P ^^" ^4- ^'^^ April trouwde de Daulphin, mctde Koninginne

tiou'.vtmet van Schotland , Maria Stuard> Vier Kardinalen, die van Bourbon,

^nn^tilot-'"
Lorraine, ChaftilionenBertrand , met veelevande Princen vanden

land- bloede, en andere Groote van Vrankrijk , en de Gemachtigde van

Schotland waren tegenwoordig; maar nauwelijks iets verheerlijkte dit

trouwen meer, als de BruiloftsVeerzen door Buchananus daar op ge-

maakt, welk Gedichteen van de aldervolmaaktfte Stukken van de La-
tijnfchc Dicht konft te zijn , geacht wierd. Na dat het Houweüjk vol-

trokken was , wierden de Schotze Gemachtigden verzocht , de teekenen

van de Koninklijke waardigheid van Schotland aan den Daulphin te ge-

j

ven, en hem voor Konink van Schotland te erkennen; maarzyver-
fchoonden zich des, als zijnde buiten hun Commiflie, dewelke hen

alleenlijk bemachtigde, om over de voorwaarden van hetHouwelijk te

handelen ; en bericht daar van aan hun Principalen te rugge te brengen,

Zy v/ierden dan verzocht, die zaak, wanneer fzy in hun land geko-

men zouden zijn, voort te zetten; maar zornmige van hen, hadden

hun afkeerigheiii van deze vcorftelUngc zoo klaarlijx betoont, datracn

geloof-
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geloofde, dat zy door de Broeders van het Huis van Guïze waren 155S'.

vergeven , immers vier van iaën lieden ftierven in Vrankrijk

,

de Biflchop vanOrkney 5 en deGraven vanRothesenCaflïls, bene-

vens den Lord Fleeming. De Prior van St. Andries was ook zeer krank

geweeft, en of hy wel voor dien tijd opkwam, heeft by evenwel noit

daar na zijn volkomene gezondheid gehad. 'Wanneer de overige vier

in Schotland kwamen , wierd een vergadering der Staten beroepen , om
overdevoorftellinge, die zy medebrachten, zich te beraden.

Deze by een komft, beftaat uit al de leden , die het Parlement uit- Byccn

maken, dewelke alstoen waren, de.Biflchoppen, Abten en Prioren ,
^-^^^fl^^"

die den eerften Staat uit maken , den Adel die de tweede Staat uit maken , scho'iand,.

en de gedeputeerde van de Steden, een uit ieder Stad , alleenig Eden-

burg zend'cr twee, en deze maken den darden Staat. Vanouds, alle die

landen van de Kroon bezaten, wierden tot het Parlement geroepen,

zoo wel de grooter als minder Barons. Maar onder de Regeeringe van

Konink Jacobus den eerften , de minder Barons, vindende het te fvva-

^ rconkoften, op deze vergaderingen te verfchijnen , verzochten daar

van verfchoont te mogen werden, en verkregen een a£l:e van het Parle-

ment , waar door ze verfchoont wierden , met macht om uit ieder Graaf-

Ichap twee, dry, vier ofmeer te zenden , om hen te reprezenteren.

Maar zy oordeelden het daar na eerder een laft als een voorrecht, en

lieten na het zelve te gebruiken; zoo dat nu de tweede Staat, alleen uit

den Grooten Adel bettond. Maar de minder Adel bemerkende het

nadeel datze daar by hadden , en dat de Grooten Adel daar door te abzo-

luit en machtig wierd , verkregen, door gunft van Konink Jacob de

Zefte, een aóle van het Parlement, door het welke zy in dat Recht,

om gedeputeerden te mogen zenden, herftelt wierden, twee uit ieder

Graaffchap , behalven eenige kleine Graatfchappen , die maar een zon-

den. Maar volgens de oude wetten van het Rijk, gene hebben Stem

in de verkiezinge , als deze, dewelke onbsmiddels landen van de Kroon
houden , otde valeur van dien.

Het onderfcheidtulïchen een Parlement, en vergadering van Staten,

beftaat daar in, dat de leden van de eerfte 4.0 dagen te vooren , eer zy zit-

: ten ,
gezommcert en befchreven werden, en alsdan in Staat vergadert

'

en Wetten maakt , dewelke door een Commiffie van al de Staten, die

de Lords van de Artijkelen genoemt werden , moeten voor af bereid

werden. Maar een conventie, of by een komft,mach voor weinig dagen

beroepen werden, naargelegentheid van zaken, ora de Natie tijd te ge-

ven.
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ifS^- vtn, hun verkie'z.ing te maken, ^y hebben geen rnacbtom wetten te-

maken, zijnde alleeniglijk beroepen over een byzoi^der- voorval i hec?

welke gcduurcndcdeyerdcehheid van dit Ey land 5 voornamentlijk raak-

te het uitbrecken van den Oorlog, tuffchen de twee volkeren , en was-

hun Macht bepaalt, omtrent het belchikkcn van geld, voordcgelc-

gentheid, om de welke zy tezamen kwamen.

Ih de by een komft nu gehouden , na veel debatien en tegenfporre-i.

lingen, of zy het verzoek van den Gezant van Vrankrijk, toengekov-

men, zouden toettaan of niet 9 v/ierddoor gedreven dat de Daulphin

•van Vrunkrijk, hunKonink 7ou erkent werden j zijndegroote verzee-'

leering gegeven , dat dit alleenlijk een blooten tijtul zou zijn , en dat hy
geenmachtover hen zou pretenderen. Zoo wierden dan de Grave van

Argvl, en de Prior van St.Andries, die de mcefte voortzetters van het

Franfche belang waren gcwecft,op beloften , die hen de Koninginne Re-

gehte gegeven hadde, datzedevryeoelening van hun Godsdienft zou-

den genieten, verkoo'zen , om de Matrimoniale , of Houwelijks

Kroon naar Vrankrijk te brengen ; maar zoo als zy zich tot de Reize

vaardig maakten , vieler een groote verandering van zaken in Engeland

voor.

/fitting van Het Parlement Vergaderde aldaar op den vy fden van November. Op

.

ïneifA'n^
den zevende zand de Koningin om de Spreeker van het Huis der Gc-

ïiigeland. mcentc, enbelaftehem, aandeLedentevcrtoonenjdendechtenftaat,

in dewelke het Rijk was^ want hoewel der een onderhandelinge tot Ka-
merijk was opgerecht, was het echter nodig, het Koninkrijk in ftaat

van befcherminge te (lellen, ingevalle de Vrede geen voortgang haddc :

-

Maar die van de Gemeente waren nu zoo onvoldaan , datze tot geen be -•

fluit konden komen. Op den 1 4. dan van November kwamen de

LordCancelier, de Lord Schatmeefter ,, de Hartog van Norfolk, de

Grave van Shrewsbury en Pembrok, de BifTchoppen van Londen,

Winchefter, Lincoln, en Carlifle: de Burg-Grave Montacute , de

Heeren Clinton, enHouward, in het Lager Huis, en zetteden zich

op die Plaats, op dewelke de Heeren van den gehcifiien Raad te fitten

gewoon zijn. ., ix n'v

De Spreeker verliret fijn Stoel, enhy, neffens de Geheime Raden,

dewelke van het Huis waren, kwamen, en zettede zich op bge banken

voor hen. De Lord Cancelier toonde hen de nootwendigheid van het

coeftaan van onderftand, tot bcfcherminge van het Volk, lootegens-

É^eFraiifchen als tegens de Schotten. Wanneer hy gedaan had, ver-^

trok-
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takken de Lords wederom, maar ofdie van het Huis, dien en den vol- ij'j'S.

gcndendag, daar over debatteerden ^ zy kwamen tot geen bciluit van

de zaak-

De Koningin had noit wel te pas geweeft , zcdert die valfche be/wan- ziekte vm

gei theid , daar hier voor van gefprooken is , v/aar op volgde de verfma- gbn^''^'

ding van haar Man, en de wanhoop "van kinderen; al het welke haar

fwaarmoedighcrd vermeerderde i en komende hier by het verlies van

Calais en andere ongevallen van dit jaar, wierdfydoor verval van gee-

ften, en krenking van krachten nu lbo laag gebracht, dat het blijkelijk

genoeg was, dat fy niet lang leven zoude. En komende verders een

waterfuchtby aldefefwakheden, maakte die een belluit van haar Ramp-
falige regeeringiC, en ongelukkig leven , op den 17. van November,

in het 43. Jaar van haar Ouderdom, hebbende vyfjaren vier Maanden

en elt dagen geregeert.

Op de zelve tijd (als waren zy beide onder een gefternregebooren) Cjrdinaai

de Kardinaal Polus geraakte mede aan zijneinde, zijndedat vcrhaaft,/°^"^^^"^^'

door de dood van de Koningin; gelijk hy haar binnen den tijd van 16

uuren volgde, inhet 59. Jaar van zijn ouderdom. Hy liet zijn gant-

Iche Staat, aanAloifi, ot Louis Prioli, een Venetiaans Edelman, met

den welken hy , fes en twintig Jaren in zulk een oprechte Vriend fchap

geleehhadde, dat, gelijk als niets dezelve konde verbreeken , ook

niet machtig was, hen uit malkanders gezeUchap te houden. Prioli

zijnde ontboden door Paus Julius, om te komen en een Kardinaals Hoet

teontfangcn, ftelde Pools gefelfchap boven de felve waardigheid; en

gelijk hy hem in fijn nootwendigheden in Italië hulp bewelen hadde , foo

liet hy ook nu fijn Vaderland, om by hem^in Engeland te zijn. P00I

maakte hem Executeur van zijn Te'^ament; maar Prioli was van ai re

Edelen inborft, om zich te verrijken, door de middelen van zijn

Vriend; want zoo als hy zorgdroeg, om al zijn. Legatien te betalen
,

alfooheefthy, alhetgeene over gebleven was, den armen gegeven,

behoudende niets voor fichfelven, als zijn Brevier en Diary.

:. En in der daad de Kardinaal Pool was geen Man , om Fortuin te ma- zijt> be-

ken , zijnde door de grootte van zijn G.cboorte, en fijnuiifteekende 'tan^vnigc.

Deugden verre boven zijn eigen gedachten.opgevoert. Hy was een ge-

leert, zedig, nederig en goedaardig Man , en had in der daad zulke

^loedanighedenengeilelteniflen, dat, indienhy, de andere Biffch op-"

pennafijn hand had konnenfetten, ofde Paus, of de Koningin bren-

gen , omzijn Intentien voor goed te keuren , hy had miflfchien al zeer

lï.Deei. Gggg veel
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1 5fS. veel gedaan , om dit volk weder tot de Papcry te brengen. Maar

God had beerer dingen daar voor beflooten, zoo dat hyde Konin-

gin aan de bloedige Raadflagen van Gardiner en de reft van de woedende

Gecrtelijken over gaf; zijnde dit het eenige, waarin zy, door den

Kardinaal niet geleid wierd. Maar zy duide zijn mening en gevoe-

len daar omtrent, eerder op de (bethcid van zijn gefteltenifle, dan op

zijn wijsheid en ondervindinge: en hy, fiende dat hy niets kondc

te wegc brengen , van al het geene hy omtrent Engeland beraamt

hadde ; verviel in een verflaiiwing cerft van fijn verftand , waar by

ten laatflen kwam een verval van zijn lichaam , waar aan hy gcftorven is.

Ik heb ray te langer met zijn Chara£ler bezig gehouden, willen-

de aan niemand, van wie ik fchrijve, de lofdie hem verfchuldigt is,

onthouden: en zijnde de eenige man , van de gantlchen aanhang, van

de welke ik met reden, veel goeds mag zeggen, heb ik my te lie-

ver daar omtrent uitgebreid , om de Wereld te laten zien , hoe

weinig ik my felven, in mijn berichten te geven, aan belang of ge-

voelen , binden laat; ioodat, indien ik icharpelijk van eenige an-

dere, daarin defe Regeringe gewag van gemaakt is, gefchreven heb-

be, 2ulks de kracht van de waarheid my afgedwongen heeft, ne-

vens deaflchrik van hun Barbarifche wreetheden, die my daar toe ge-

leid heeft, meer als dat ik van een ftrydig gevoelen met hen ben.

Het is ieeker dat Pools methode en wijze , van de zeden der Geefte-

lijken te verbeteren, en zijn goedheid tegens de Gereformeerde, in

allen fchijn veelnoodlchikkelijker, voor den voortgang der Reforma-

tie fougeweefl hebben, die nergens meer door voortgezet is gewor-

den, als door de wreetheid, tegens deze, die van hen verfcheelden,

getoont, en de toelating van de Biflchoppen, omtrent de gebreeken

van hun eigen aanhang. Pool evenw^el was overdadig bygelovig om-
trent den Roomfchen Stoel. En hoewel zijn tegenwoordigheid in

het Concilie vanTrente, zijn oogen, omtrent veele dingen geopent

badde, dewelke hy voorheen zoo wel nictgemerkt had, zoo behield

hy evenwel altoos zijn groote onderdanigheid voor dien Stoel i denken-

de het eenonmooglijke zaak te zijn, deordere en de eendracht van de

Kerkte konncn behouden, alsdoordc vereenigingemetdelelve, het

welke hem vervoerde, met tcgenflemmingcvan verfcheidene ontdui-

fteringen, die hy omtrent eenige Godsgeleerde poinólen hadde, dê

belangen van het Pausdom altoos op te houden. Zijn verwaarlofèn van

hetzelve, wanneer het hem als aangeboden was, toonde, dat dit niet

uit
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uit hem 7.clven betracht yierd , maar dat het fuiverlijk bet werk van zijn i y $1l>.

oordeel was, loo dat wat misgrepen ook fijn opvoeding, en hevig-

heden met Konink Hendrik, en de ongevallen van zijn huis hem toe-

gebracht mogen hebocn , men echter niet loochenen kan , d;!t hy een

matjwas, van zoo groot een oprechtigheid en deugd j als iemand van

2ij n tijd , of wel al ie van die Kerk , m de welke hy begreepen was. charaft.-^

Wat de Koningin aangaat, hnarCharaóler enkenteeken, lieeh fig vandeKo-

ioo openbaarlij k in haar leven vertoont , dat ik geen verder befchrijvin- ''""S'"

vinge daar van behoeve te maken. Zy was een vrouw vaneen nauw
gefet en oprecht leven , die fjch (elven weinige van die vermakelijkhe-

den , daar de Hoven in overvloeyen, aanmatigde. Zy was opgekweekt

tot geleertheid , en verflondde LattjnfcheTaal v/el^ maar wat ken-

riiffely vorder had, kan ikniet weloordeelen. Zy was feer volftandig

omtrent haar Godsdienftigheden, en foo genegen tot de belangen en

driften van de Geeftelijkheid, als 2,y haar zouden konnen wenlchen.

'Zy had ecu diep gevoelen van haar eigen mishandeling,by het leven van

haar Vaderen Broeder, het welke haar te lichter tot wraakgicrigheid ^

vervoerde j hoewel (y hetde Ichijnvanhaaryver tegensKetterye gaf.

Zy betrachte niet zeer andere zaken 5 als die van de Kerk: foo dat, in-

dien zy de Kettery had konnen uitroyen, zy al de andere dingen wei-

nig Icheen te achten i en fijndet'eenemaal overgegeven, orade wille-

keuren van hetRoomfche Hof, meteen grootenaugefetheid vanhaar

gcwiffe te volgen j fbowashetgeen wonder dat fy in dele belangen foo

drihig voort voer. Dewijl de Paus al de Princen die onder zijn Oppcr-

hoofdigheid ftonden, gedurig tot oprechtinge van de Hoven van In-

qiiifitie aanmaande , ook het vierde algemeene ConciUe van Lateranen ,

aan het welke nevens de andere algemeene Concilien, zy geen minder

eerbiedigheid betaalde, ab aan de Heilige Schrtfrüre zelf , de Catho-

lijke Princen het uitroeyen van Kettery zoo dierbelafte, 't zy door hen

felven,oi- hun BifTchoppen , alles onder ftrafte van den ban ^ en indienfc

een Jaar onder dicCenfiire bleven zonder voldoeninge te geven, het

beroven van hun ftaat en waardigheid , en dat aan een ander te zien ge-

JS'en, het naafte dat zy te wachfen hadden , was: zoo was het geen

wonder, al waszy wat yverigaan datwerk. De Paus had ook in Fe-

bruary van dit Jaar een beftelling doen verkondigen, onder dewelke

hy al de Kardin.alen hun hand had doen zetten, in het welke hy alle

voorgaande decreten tegens de-Kettcry beveftigde, en verklaarde dac

alle Prelaten, Princen, Koningen en Keizers, dewelke in Kerterye

Gggg a kwa-
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-'s ^8. kwamen te vervallen, moften verftaan werden, van hun hecrfchap*

pyen, Jezijn berooft, zonder vcreilch van border uitfpraak, en dat

ieder Catholijk , dewelke zulks wilde ondernemen , een goeden tytul van

befittingezou hebben, van het geen zyzouderi komen te veroveren.

De Biflchoppen vonden zich ook verbonden, behalven door de Ca-
nons, die hen tegens de Ketters drongen aan te guan, door hun eed

van gehoorzaamheid, dewelke zy op hun inwying gehouden waren te

fweeren, om zAgtegens alle Ketteryen te jlelUy^ y en 4e Ketters te ver-

volgen met al hun macht en vermoogen. Zoo dit hun geven van gellren-

genraad, en des Koningins volgen van dezelve, volkomeniJijk van

de gronden van dien Godsdienll hun oorfpronk nam ; omtrent het wel-

ke deftrufheid vanhaar naruur, haar te vol vaardiger mankte, om fig

naar den loop van deze bewegingen te voegen, tot de welke zyvanfig

zclvcn geneigt was om te btïluiteni haar doodwieid zoo weinig be-

klaagt^ als die van eenig ander Prins, zijndedePaapfche Geeftelijken

by na de eenige Rouwdragers , die onder haar volk te vinden waren.

Aldus leefde en ftierfMaria j Koningin van Engeland by Erfeniiïe,

en van Spangieby Houwelijk.

Einde van het Tweede Bock.

l^AST-
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VASTSTELLINGE
Van de

REFORMATIE
Van de

GOD S-D I E N S T,
In den aanvang derRegecringe

Van de

KONINGINNE ELISABETH.

Het

Darde Boek.
E Dood vandeKoninginne Maria wierdeenige uuren ver-
borgen gehouden. Wat de geheime beradingen, daarom-

^^'

wt R^-^*».
^""^"^ geweeft zijn, is onbekent j maar den uirflag daar

^ï'»"*^^ van, blecken omtrent de klokke negen uuren. Alstoen be-
gaf fich de Cancellier naar het Huisi van de Heeren en

maakte hen eerft de Dood van de Koningin bekent, het welk voor
eerft de Biilchoppen geen kleine vrees aanjoeg j en voorts die Raadshcc-
ren, die haar regens haar Zufter Elifabeth foo ftraffelijk geraden had-
"denjdede duchten, dat fy het felvetegens hen gedenken mocht- ech-
ter, zy kwamen daar in over een, dat men haar als Koningin mofl; uit-

roepen j trachtende door de yver dewelke zy uitdrukten , over haar
komft rot de Kroon, dedwalingcn voorheen, door hen bet^aan goed te
maken, feggende het lelve meer , door involginge vandeKoninctn
alsuiteenige kwaadwilhgheid gefchiedtezijn. Zy ontboden het Huis
derGemeeute, en de Cancellier gaf hen de Dood van de Koningin te '

Gggg 3 ken-
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ifjS. kennen, het welke zeidehy, ccn veel groorcr verlies voor hen (bu zijn,

^

indien zy fuik een opvolgfter niet hadde, namentUjk Eü^abeth , de

naaftc en ontwyfelbare erve van de Kroon , over wiens rechten rijtul

niemanteeniggelchil heett remaken. Zy dun waren voornemens, haar

tot Koningin uit te roepen , en verfochteri daar hun medeftand toe. Dit

v/ierd beantwoord mer een lang , en herhaalt uitroepen van , God be.

waar de Koningin Eliz.aheth , lang en gclukkiglijk moet zj regeren.

Zijndehet Parlement gediffolveerc verklaart, door de Dood van de

laatfte Koninginne , {00 verklaarden de Lords Eliiabeth bun Koningin

te zijn ; en gingen foo na Londen, alwaar het felve mede door den Lord

Major gedaan wicrd , het welke over al met fuik een Vreugde aangeno-

men wierd , dat men nergens eenige teeken van droefheid, over de

Dood van Maria konde bemerken, als alleen by de Priefters, die in het

midden van zulk een algeraeene Vreugde, gedwongen waren , in hun
kluifen te blyven treuren , nademaal ly zulks in het openbaar niet

derfden doen. Noit ifler voor haar iemand, met zoo veel heilzame

toewenfchingen tot den Throon gekomen, het welke, deaffchrikvan

de wreedheden, en rampen van de voorige regeeringe, het volk af- •

drongen , die nu beter tijden verhoopten.

De Koningin was toen tot Hatfirld, alwaar de tijdinge van haar Zu-
ftersDood verlbande, endatzy Koningin uitgeroepen was, isfyaan-.

ftonds naar Londen vertrokken , komende op den 19 totHighgate,

ontmoeten haar al de Biflchoppen, die zy beleefdelijk ontfing , uitge-

zeid Bonner , den welken zy aanfchoude , als beföedelt met foo veel on-

nofcl bloed, dat zy niet dienftigachte, eenig teeken van gunfl: aan hem
te hefteden. Zy wierd in de Stad ontfangen, met fuik een gedrang >

alsmennoitindiergelijkegelcgentheid gefien heeft, volgende haar de

gantfche menigte, met zulk een vreugaig toejuichen, als hen moege-

lijk was te maken. Zyfliep dien nacht in het Huis van den Hartogvan

Norfolk, in het Charter Huis, en ging des anderen daags naar den

Towr, Opden Ingang, daar van knielde zy neder, enofferdeDank-

zegging tot God , over de groote verandering van haar Staat en condi-

tie, dat in die Plaats, in dewelke zy voor heen een gevangen, enin

duifend vrefcn voor de dood was, zy nu in fuik een hooge waardig-

heid was,

Zy nam wel haaft al de vrefc van het volk weg , wanneer zy voor de

hardigheid die zy voor heen had uitgeftaan , toonde alles genoeg-

zaam vergeeten te hebben,, zelfs omtrent Beneheid , die het voorna-

me

Komt tot
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me werktuig van haar lijden had gewecft: Maarzy noemde hem altoos a^?!?'-

haar Kerkermeefter , het welke hoewel zy, in maniere van boerterye

zeidc } echte r hem Too fcharp inging , daj: hy fchoude oy t meer ten Ho-
ve te komen.

Aanftonts fand Cy boden aan aldePrincen vanKriftenrijk, doende

'icn bericht van haar Sufters dood , en haar komft tot de Kroon. Zy
IchreefinhetbyzonderaanKoninkPhilippus, in een breede erkente-

nis j van zijn Goedheid jegens haar bewelen , aan de welke zy zich zeel'

%'crplicht hield, wegens zijn voorfpraak, tot haar behoudenis, byhaar

Zufter. Zy Tand ook aan Sir EduardKarn, die haar ZuftcrsRefident

tot Rome was, om den Paus haar opvolginge bekent te maken. De zyzend ccn

hoogmoedige Paus, ontfing dele boodfchap op zijn gewoone wijze, Romea"
verklarende, dat Engeland wierd gehouden in Iceningeaanden Apo-
jjftoiifchen Stoel, dat zy niet konde opvolgen, als zijnde ontwettigt,

„ gelijk hy ook niet konde tegenlpreeken , de verklaringen daar van l3y

„ zijn voorzaten Clemens den fevenden , en Paulus den darden gedaan

,

„enfeidc, dat het een grooteftoutheid van haar was, de Kroon, zon-

„ der zijn toeftand aan te nemen , over het welke zy geen gunft van fijn

„hand verdiende; echterindienfevanhaar pretentie wilde atftaan, en

„ fich Iclven geheel aan hem gedragen , wilde hy haar zijn Vaderlijke ge-

„ negcntheid toonen , en alles voor haar doen , dat met de waardigheid

j, van den Apoftolifchen Stoel konde oi mocht beftaan. Wanneer haar

dit ter ooren kwam, liet zy fich weinig daar aan gelegen zijn, want zy

had gekhreven aan Karn , gelijk ze aan haar andere Bedienden gelchre-

venhad, en zijn macht vernieuwt, zoo haaft alffe tot de Kroon ge-

komen was, als zijnde ongenegen, met den aanvang vanhaar regerin-

gc eenige party tegens haar te verwekken. Maar nu hoorende hoedanig
'

de Paus haar bericht aannam, herriep zyKarnsordere, enbelaftehem,

te huis te komen. De Paus aan de andere zyde, bclafte hem niet uit

Rometegaan, maar daar te bly ven, en de zorge over een Gafthuis te

nemen, over het welke hy hem ftelde, het welke men gelooft, dat

Karn voor fich felven bevordert had , omdat hy ongenegen was we-

der in Engeland te keercn, vrelende voor de verandering in den Gods-

dienft, die te volgen ftond, want hy was (elf een groot yveraar omtrent

den Roornfchen Sroel.

Zoo haaft als Philippusdefetijdinge hoorde; bclaftehy den Hartog Komsk Phi-

an Feria, den welken hy had over oel'onden . om in zijn Naam de Ko- zUkth^zi

ninginne , in hare fiekte te troolien , de nieuwe Koninginne te congra- \^" Homve-

tule-'^°'



6ol Hifiorie der Reformatie

1558- tuleren, en in het heimelijk haar Zijn Houwelijk voor te houden, ea

haar te verlekeren , dat hy, delwegen , difpenfacie van den Paus ver-

krijgen zou ,
gelijk hy ook ter lelver tijd daar heenen fand om die te ver-

foekken. Maar de Koningin , hocwel zeer gevoelig, omtri*i>t dcver-

bmtenis, dewelke zy aan hem hadde, had geen genegeniheidtot dat

Hüu'wtli)k, Uir de voorgaande dingen, en uit andere omftandij^he-

den van haar voorige leven, had zy menigmaal laten blijken , dat zy be-

flüorcnhad, noit te trouwen, Behalven dat , lag iy wel, dat haar

garitfche volk fcerafkeerig van een buitenlands Prins, en voornament-

Üjk gants niet Spaanfch gefint was j en 2y maakte dit , de gedurige

Maxime van haar geheelercgeringe, van welke grondregel zy noit af-

week,, foo wel haar onderdanen gencgcntheoen, als haar perlooncnte

reguleeren. Zy fach ook des Paus diipenfatie nier aan , als e-en zaak v an

eenige kracht , om, her geen in Gods Woord verboden is , goed te ma-

ken. Endeverwanikhap, tuffchenKoninkPhilippus enhaar, zijnde

de verbeelding, vandiegeene, dewelke tuflchen haar Vader, en de

Koninginnc Katharina was , fcheen het haar des te meer onbetamelijk,

dat een Man twee Zufters trouwen zou, loo wel als voor een Vrouw
twee Broeders te trouwen ^ en alzookonde zy tot dit Houwelijk niet

verdaan, zonderdat van den Konink Hendrik, met Katharina goed

te keuren. En indien dat een goed Houwelijk was geweeft, moft zy
nootwendig onecht zijn, alszijndegebouren uit een Houwelijk, het

welke alleen de onwettigheid van het voorige konde goed ma-
ken-

Zoo dan liepen Nciginge , belang en gewifle te Zamen, om Ko-
nink Philippus voorflag te verwerpen, echter óede zy zulks in uit*

drukfelen lbo vol achtingc en goedheid tcgens den Konink , dat hy
noch gedurig in zijn vcrloek aanhield ,• in het welke zy niet

genegen was , hem zoo gantfch plotfelijk voor het hoott te-;-

ftooten.

De Franfchen vernemende de Dood van de Koningin Maria , en

zijnde op het voornemen, van den Konink Philippus geaiarmeert,

zand die Konink naar Rome, om den Paus te bewegen , de difpen-
Koningin fatie te Weigeren , en hem te doen de Koningin van Schotland ver-

hms rieten- klaren de rechte Erfgenaam van de Kroon van Engeland, en de ge-
tLeopde pretendeerde Koningin , onwettig te zijn. Hier toe bewoog de Kar-

ïngcland. üinaal van Loraine den Konink , om zijn Schoon Dochter den tijtul te

doen aannemen, en de wapens van Engeland op haar gewaden te leuren.

Maar
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. 'Maar om weder naar Engeland te kceren j de Koningin Eliza- ^S'i^>

feeth behield cenige van de fclve Raads Hecrcn in den dicnft, die

haar Ziifter gedient hadJc. Namentlijk Hceth de CanccUier,

den Markwis van Winchcfter Schatmeefter , de Graven vanArun-
del, Shrcwrbur/, Derby en Pembrok; de Lords Clinton en Ho-
ward, Sir Thomas Cheincy, Sir "Willem Peter, Sir Johan Ma-
-fbn, SirRijkkaart Sakvile, cnDr. "Wotton, Diacon van Kantel-

biiry, enjork. Demeeftc van al deze, hadden in alle veranderin-

gen den Huik omgehangen, voorwaarts en achterwaarts, zedert

het laatfte van Konink Hendriks Regeringe, en hadden zich daar

omtrent zoo behendig getoont , dat zy echter in hun bedienin-

ge bleven. By deze die alle Papiften waren , voegde de Konin-
ginden Markwis van Northampton , den Gravcvan Bedford, Sir

Thomas Parre, Sir EduardRogers, Sir Ambrofius Cave, Sir Fran-

cos Knolles en Sir "Willem Cecil , dien zy Secretaris van Staat maak-

te ; en korts daar na voegdefe daar noch Sir Nicolaas Bacon by,
al lieden van de Gereformeerde Godsdienft. Zy vernieude al de-

Bevelbrievcn van al de oude bediende en beftelde , dat al die we-

gen den Godsdienft gevangen zaten , in vryheid zouden geftelt

werden.

Hier opzeide eenzeekerMan, die gewoon was Bocrter} en voort

C-e bre^.gen , tcgcns haar , dat hy kwam om haar te bidden voor eeni-

ge gevangens, die noch niet in vryheid gezet waren j zy vraagde

hem , wie deze waren ? Hy antwoorde ze waren Matheus , JliarcuSy

Lucas Qv\ y-ohannes , die noch opgeflooten bleven, en het volk ver-

langde zeer om dezelve in vrydom teilen. Zy antwoordehem met
dezelve aardigheid, zy wilde eerft zelve met haar fprecken , en fien

ofze wel begeerde in fuik een vryheid gelaten te werden , als hy voor

hen begeerde.

De twee grootfte dingen nu , dewelke onder bcradinge ftonden, Berading

v/aren de Godsdienft en de Vrede. Wat de eerfte zaak aanijaat, ^'^"^ d^vei-

^ . . , , 1 1
° andeiingvan

lommige Wierden geordonneert, om een overleg temaken, op wat den Gods-

wijfedefelvete herftellen waar. Beal , een Klerk van den Raad, gaf^^^"^"'

daar over zijn advijs aan Cecil , dat men de Parlementen, onder Ma-
riagehouden, voor nul hadde te verklaren. Het eerfte zijnde onder

geweld (als hier voor gezegt is) en de uitlating van den tytul van

•Ópperhooft, op de fommatic.vanhet volgende, eerfulks door de

««ïtten beftelt was, maakte hetejen en het andere krachteloos., en

II. Deel. Hhhh dek
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ifjS. deze vernietigt zijnde, bleven die van Konink Eduard in krachr>

Maar dit wierd aan cenzyde gclegt, als zijnde een te hooge en ge-

weldige weg van procedure j nademaal de vernietiging van Parle-

menten, op cenige geringe mifllagen in het befchrijven der zelver,

of cenigebyzondere onordens, een werk van zulk een gevolg was,

dat al de beftieringcen veiligheid van het volk daardoor opfchroe-

ven zoude ftaan. Men bedacht fich dan op moderater middelen.

De Koningin was van haar kintsheid af aan , in een haat tegens het

Pausdom en een liefde tot de Reformatie opgevoed : maar evenwel y

gelijk haarcerfte indrukfelen, in haar Vaders heerfchappy, waren

tot voordeel, van zoodanige plechtigheden, als hy noch behouden

hadde , alzoo in haar eigen aard en nature , had zy gcnegentheid voor

cenige praal en Magnificentie omtrent denGodsdienft , zoowelala

in andere dingen. Zy oordeelde, dat men ten tyden van haar Broe-

der, dezelve al wat re veel van haar uiterlijke cieradien afgenomen

hadde, en haar leeringen in eenige deelen wat te ftrikt genomen j

daarom betrachte zy , dat eenige dingen in algemeender termen mog-
ten uitgedrukt werden , 20 dat al de deelen daar onder begrepen kon-

den werden. Zy was welgeneigt om Beelden in de Kerk te houden, en

dat de maniere van Chriftus tegenwoordigheid , in het Sacrament

inecnigc generale woorden mocht gelaten werden; op dat diegeene

die hetzelve geloofden als lichaamlijk tegenwoordig, niet uit de

Kerk, dooi: een te nauw gezette uitlegginge
, gedreven mochten wer-

den.

Zy kheptc ook geen behagen in den Tytul van Opper Hooft,

oordeelendehet zelveal tegrooten macht in te fluiten, en kwam het

gezag, het welke Chriftus alleen over zijn Kerk hadde, wat te na. Dit

waren haar eigene byzondcre gedachten. Zy overleide dat niets haar

gezag in de reft van de Wereld konde groot maken , als de eendracht

onder haar volk te hebben : haar Vaders en haar Broeders heerfchap-

pyen waren teveel door inwendige wederipannichcden verdeelt ge-

weeft, en zyhad noch voor haaroogen een verlch voorbeeld, van

de koelheid die het volk aan haar Zufterbad geroont^ op alle gele-

gentheden, om haar befittingen over de Zecnaandete houden en te

hcrftellcn. Daarom was zy genegen zulk een temperamenten be-

matiginge uit te vinden, daarze alle mede vergenoegt louden zijn.

Zy had ook waargenomen , dat in de voorheen gemaakte veranderin-

ge, voomamentlijk omtrent het afftaan van het Pau»dom , en
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liet maken van ecnige veranderinge, omtrent den Kerken Dicnfir, 1558.

het dcgantfcbe Geellelijkheid eens wasgeweeft; en zoo befloot f/

ook dcfc met fachte rchreden na te volgen.

Daar wierd een lange berading gehouden , omtrent de wijze van Metho<!e

de veranderingen te maken die men wilde. De fubftantie van het J^'^zuiJ^stc

welke inde Verzameliegen kan gevonden werden , ineen gcichrifr,

in het welke, op de wijfe van Vragc en Antwoord, het gantfche Co//. No.i.

bewcrp daar van gemaakt is. Dit bewerp wierd aan Sir^Mllcm Cc-
cil gegeven, en komt voikomcntlijk overeen, met het bericht dat

Cambdcn daar van gedaan heeft. Deze geleerde en rijpzinnige Man,
heeft de Hiftorie van dezes Koningins regeringe , met die getrou-

wighcid en 2orgc befchreven , en dat met zulk eenftijl, en met zoo
veel oordeels, dathet buiten eenig bedenken, het belle gedeelte van

onze EngelfcheGelchichten is. Maar hy zelve zegtdikmaals, dat

hy veel zakenheeft gelaten voor die gene, die de Kerkelijke Hifto-

rie sou mogen ondernemen, derhalven belangende het begin van deze

regeringe, gelijk ik hem in alles volgen zal , met het geloof het weJke

zulk een buiten ordinaris Schrijver verdient. Alzoo ook hebbende

ontmoet, met dingen , dewelke hy niet geweten heeft, of immers

niet noodig gedacht in zulk een beknopt bewcrp uitte breiden, fal

ik niet vreezen dezelve in fijn vpetftappen te verhandelen, hoewel

<leachtinge, dewelke hy met recht heeft , fchijnt een overtolligheid

hier van te maken.

„ Het fcheen nodig aan de Koningin , ni^ts aan te vangen, voor Hooftftuk-

„dat een Parlement zou beroepen zijn j want alleenlijk uit die ver- |^^„"
"^

„gaderinge konden de gcnegenthcdcn van het volk belpeuit werden. .

„Het naaftc dat haar te doenftond > was het gevaar, dat haar zoo

„Van buiten als van binnen "s lands dreigde, over te leggen. De
^, Paus zou zeekerlijk haar in den ban doen , en afzetten ; ook al de

^,Chriftene Vorftentegcns haar ophitzen. DeKoninkvan Vrank-

„ rijk zou zoeken van alle gelegcntheden zich te dienen , om het

„volk overhoop te helpen j en zoumiflchien door hulp vanSchot-

„laod enierlaiid, beroerten in haar Hecrfchappyen konncn verwck-

„kcn. Deze dewelke in ftaat en vermogen waren geweeft, onder

„haar ZuftcrjCn als noch by hun oude overgeloof bleven, fouden on-

5, vernoegt zijn , over de veranderingen in den Godsdienft gemaakt;

^, de Biflchoppen en Geeftelijkhcid in het algemeen, zou iich daar

-„tegens ft«llcn : ea nademaal daar een noodwendighcid was , otn

Hhhh a „on-
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3.553. j^ondcrfland te verzoeken, zouden zy de gelcgcndicid zoeken , iiJr.

,,h£t onvernoegen zelfs, daar het volk in dien gevalle in zou zijn,

,j om het felve mcerenmeer opte hitzen : en defe , dewelke onvoi-

j doening zouden fchcppen, uit het behouden van eenigc der oude

„ plechtigheden, zouden aan de andere zijde de veranderingen, die

gemaakt wierden , klein achten, en noemen de Religie een Man-
tel Papiftery , en zoo menig van de yverigfte aftrekken en ver-

vreeraden daar van.

Om al deze dingen voor te komen, v.icrd voorgef^elt een Vre-

de met Vrankrijkte maken, en die gecne die in dat Koninkrijk
" voor de Reformatie M'aren ^ tè koeftcren. Den handelen pradij-

" ken van hetRoomkhe Hof j waren r/ict zeer te vrezen. In Schor-

»» landmoftmen diegeene, dewelke de Reformatie mede begeeren',

,, aanmoedigen, en een weinig gelds omtrent de Hoofden der geflach-

,j ten verdeelt, fouveel te wcge konnen brengen. En wataangaat

defe, dewelke onder de voorige Regeringegefag hadden gevoert,

diemoft menhun credijtin achtinge, over geheel Engeland foc-

" ken te verminderen. Dele moft men niet te haaft vertrouwen, of

'* in bedieningen ftellen, onder voorgeven van afftarid te doen;
" maardie geene dewelke men kunde totde Godsdienft, endeKo-
5' ninginne wel genegen te zijn, móft men over alopföeken en aan-

3, moedigen door vergeldingen. De Biiïchoppen waren inhetge-

,, meen by al het volk gehaat i het iou gemakkelijk vallen, hen on-

der het Statuit van Pr^wunirete trekken, en fy daar in vallende
j

moften daar onder gehouden werden , tot datfe den Paus afgcfwoo—

"ren, en de veranderingen , dewelke gemaakt wierden , toegeftaan
'' hadden.

" De Commifïïen van de Vrede en van den Oorlog, moftcn
33 forgvuldiglijk naargeficn werden, enfulke lieden daar mgcftelt,

5, als voor het belang van de Koningin vaft en getrouw ftonden te

35 zijn: wanneer de veranderingen gemaakt fouden zijn, fou eea

ftrengc ftrafte de red te vaardiger maker» om fich felven te on*-

derwerpen j men mod omtrent de Hooge Sohoole alle nodige

forge dragen , gelijk ook vóór andere publijkc Schooiert ,_ aï-s vati

" Eaton en Wincheller, op dat de naaftevoortfettinge van -gcflach-

'* te, by tijds met de liefde en kcnnifle van denGodsdienft mocht
5» doortrokken werden. Eenige geleerde lieden, als Bill, Parker,

sjMay, Kox , Whitehcad, Grindall ^ Piikin^gton , en Sir Tho-
„ mas-
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3,mas Smith, moften gclall werden omby een te komen , en het iff^,-

„Dienft-Boek erniliglijk naar fïcn en by der hand nemen. Onder-

„tuflchen raofthct volk verhindert werden, ecn'ige nieuwigheden

„buiten gezagaan te vangen, en de Koningin om hoop van Refor-

5jraatie te geven, mocht vooreerft bcllellcn , dat de Communie,
j, in beide de gedaanten gegeven wièrd. De Pcrfooncn , dewelke

jjmen bekwaam achie het geheim van defe beradinge te bewaren,

„waren geacht, de Markwis van Northampton, de Graven vaiv

jjBedford en Pcmbrake, en deLord Johan Gray. Deplaatsdicde

^aldert^ék-wS^nifte gcaóhtwierd voordeGodsgeleerdc bycenteko-
,-,men, was het Huis van Sir Thomas Smith in Channon-Row, al-

„ waar ordre tothun^onderhöud was geftèlt.

Zoo haaft als de tijding van des Koningins komfi: tot de Kroon , over vooibarfg-

de Zee bekent was, kwamen al diegene die derwaarts gevlucht wa- Rgfomaa^c.

ren j' weder 'iri Engeland >' en andere kwamen in het Rijk, uit hun
fchU'il-hoéken-te Voörfchijn , erl dcféhebbende kenniffèvan het befluit

derKoningirine, kètiden fich' lelven niet' wederhouden, maar bego-

ftenop hun eigen hout, in fommige plaatzen verandering te maken,

des Koninka Eduards Dienftboek voor den dag te halen, de Beelden

om verre te halen , en de Priefters te beledigen. Hierop de Konin-

gin, om eenigé óiltdekkinge van haar eigene Neigingetedoen, gaf

ordere dat hetEuangelie , deSendbrieven, hetGebeddesHeercn,de

Artijkclen der Apofteleri ; de tien Geboden in het Engelfch zouden ge-
'

lezen werden, dat ook de Litany in het Engelfch xou gebruikt

werden, verbiedende ook de Priefters de Hoftie in de Mis op te hef-

fen. Hebbende dit gedaan, heeft zy, op den 27 van December een

Proclamatie, tegens alle vernieuwtnge *, beveelende haan ondef(atea

geen anderen dienlt te pleg-én,-öls zy-in haar Kappel pleegde , tot

dat anderfms geordonneerfi^oU' zijft door het Parlement, het welke

zy bad befchreven te fitten tegehs d^n 2 3 , January. De fchriften daar

van wierden uitgegeven door Bacon, in wienhandcn zy Jietgrootc

Zegel had gefrelt. fifiv p;;; :_'rO ^, • -

Op den vijfden December volbfacht fy haar Zirfteirlrj'ke plechtig-

heden , met zeer gtóoten toeftcl tot Weftmunfter. De Biilchop

van Winchefter zijnde gelaft het Zcrmoentcdoen, verhief haar en
haar Gouvernement zoodanig, en haalde de diforders, daar hy waan-

'

de de vcrnieuwelingen aan Ichuldig te zijn , foodanig over , niet

TOJider reflexie op de Koningin te maken, dat hy daarover in fijn»

1. Hhhh % Httis
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S5f8. Huis in bewaring gcftelt wierd, tot dat het Parlement Zou vergade-
ren.

oppefbif-'
Een van devoornaamfte dingen die onder beradinge waren, was,

fchop van bckwamc Mannen te vinden , om de nu opengaande BiflTchops Stoe-

^efchiit"'^
lendaar mede revullen, of defe die open mochten vallen, indiende
tcgenwoordigeBiirchoppen fich onhandelbaar aanftelden,te be/orgen.
Dienuopenftonden, waren die van Kanrelbury, Hereford, Briftol
en Bangor ; en in het begin van het volgende Jaar ftierven de Bif-
fihoppen vanNorwich enGloccfter, foodar, gelijk als Cambden
maar 14. Biflchoppen in het leren waren , wanneer het Parlement
by een kwam. Het was geen zaak van klein belang Mannen te vin-
den die voor dezen dienft bekwaam waren , voornamentlijk in die
van Kanrelbury. Voor dit laatfte floeg men haafk hetoogc op Dr.
Parker i oi iemartd anders deaanbiedinge hiervan, voor hem hfett
gehad, Weet ik niet; maar hy wicrd befchreven door Sir Nicolaas
Bacon, op den 9. December, om tot Londen te komen , endaarna
op den 30. December by Sir Willem Cecil, en wederom door Sir

Nicolaas Bacon , op den 4. January.

Hy verftond dat zulks gcfchicdc om ecnig hoog ampt aan hem re
hefteden ; en zijnde een Man van een nederigen geeft , en mistrou-
wende zich zelven , die meerde ftilte beminde , enondertuflchen niet
weinig met ziekten aangetaft, zocht hyhet opkomen te vertrekken zo
4ang alshykonde: hyvcrfocht, daft men doch geen publijken dienft
hem wilde toedenken, maar dat men hem eenige Prebende wilde toe-
ftaan , met bet welke hy mocht vry blijven van alle zorgc en beftierin-

ge, nademaal de fwakheden , dewelke hy , door zijn vluchten by nacht,
in Koningin Marias tijden op zich gehaalt haddc , hem voor zulke
dienften onbekwaam gemaakt hadden. Ditbetoontgenoegzaam hoe
gematigt zijn begeerten waren : wanthy verklaarde dat een bcdienm-
ge van twintig Nobels jaarlijks, hem aangenamer zou zijn als een van
twee hondert ponden.

Hy was Capellaan van de Koninginne Anna Boulcyn geweeft, en
had een byzondere laft van haar ontfangen , een weinig voorhaardood
wel te letten opd'onderwijzingevanhaar Dochter, omtrent de gron-
den van den Chriftelij.ken Godsdienft ; en nu had de Koningin een
dankbare erkenteniffevaQ deze dienften aan haar bewezen. Ditpevocgc
by degroote achtinge, die Sir Nicolaas Bacon van hem hadde,.dede
h«ar wel haaft beiluiteu,, hem tot die groore waardigheid te vordereoé

En
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En nademaal fulke hooge bedieningen, gemeenlijk, indien niet be- ^fj^'

geeriglijk gezocht , ten minften zcerwilligli^k aangenomen werden i

zal het niet onhebbelijk fchijnen , bier dit hedendaagfch voorbeeld

voor te brengen, het welke in der daad meer fmaaktna de oude als la-

ter tijden i
want toen, in plaats van die Ambitus, of kuipcrye, diein

de later ecuwen , zulk een aanftoot aan de wereld gegeven hebben

,

was het een gemeene zaak voor de lieden , grooie ampten te vlieden

als te betrachten. Eenige vluchten weg, wanneerzy verftonden, dat

zy totgroote Bifdommcn waren verkoozen, of om ingewijd te wer-

den, zelfsnadewildcrniffcn. Dit betoont dat zy een groote opmer-

kingc omtrent de zorge over de Zielen hadden, en datzc meer vrees,

omtrent die gewichtige bedieninge , als begeerte hadden , om zich fel-

ren , of hun huisgezinnen te verrijken.

Hiervoor is ook getoont, dat Kranmer zeer tegens zijn dank in den

Stoel van Kantelbury gezet was gewecft , en nu hy , die na hem tot de

zelve gcvordert-wierd , was daar toe zoo ongenegen , dat 'er by na een

geheel Jaar verliep , eer men hem kende bewegen , het zelve am pc

aan te vaarden. De waarheid faier van , kan blijken, uit het vervolg

der brieven , over en weder aan en door hem gefchreven j dewelke

ray, door den tegenwoordigen en zeer eerwaardigen Primaat vand^ze

Kerk zijn medegedeeld.

Ik kan hem in deze plaats niet aanroeren , zonder opmerkingc te

nemen , dat , gelijk in zijn groote deugd en geleerdheid, hy in de

voetftappen van de voorige uitfteekcntlre Opper- biflchoppen , fijn

Voorzaten, gewandelt heeft, zoo de geheele Natie getuigen is , hoc

verre' hy geweeft is , van naar zulk een hoogc Bedieninge getracht

te hebben, hoe hy zich alle gelegeniheden,- daar toe leidende, ont-
^

trokken heeft , hoc hy zich verbaaft vand door zulk eco onverwachte

bevorderinge, hoeonwilliglijk hy gevorderd wierd, en hoe nederig

en gefpraakzaam hy zich in dien hoogen Staat gedragen beeft , daar

hy nu inrs. Maar dit is een ftoffe, die ik moet laten voor hen, die

de Gefchichten van dezen tegenwoordigen tijd zullen fchrijven, om
die uit te breiden.

In het begni van het naafte Jaar de Koningin hebbende ondervon- Bac»n ze-

den, dat Hecih , Opper-biflchop vanjork, toen Lord Gancelier, lemStV
^

als doen niet met haar wilde te werk gaan , gelijk hy in de regeringe vafï

haar Vader en Broeder haJde gedaan , en hebbende derhalven de Ze-

gels vanhem genomen, en diein handen van Ni^olaas Bacon geftelt,

maak-
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^iS9' maakte hem mi, byopene brieven , Lord Zegelbewaarder.
* Voorheen hadden de Zegelbewaarders geen waardigheden of geZag

by hun ampt vervoegt j zy hoorden geen Rechtszaken, noch zaten

voor in het Hooger-Huis ; maar-waren alleenlijk om het Zegel aan

allerhande Schriften, die vooi" vielen , tefteeken.j en zoo was het maar.

in handen van een Zegelbewaarder geftelt , en dat alleenlijk voor een

korten tijd. Maar nu was Bacon de eerfte die al het gezag van den

Cancelljer bezat, cndathy niet met dien hoogen tytul voorzien wierd,

kwam miffchieii ^^an cijn eigene zedigheid voort ; want hy was een

van de geleerdfte ,. -godvruchtigflie en wijfte Mannen van Engeland;

zoo behield hy ó.ok, in al zijn grootheid , een zedigheid , die met de

oude Grieken, en Latijnen , indien fland , te vergelijken v,'as. Hy
was een Vader van dien grooren Sir Francois Bacon , i^urggrave van

$t. Albans, ea Heer OancelUer:van Engeland, die altoos een van de

groote GlorienyanlietEngeirphe Volk zal geacht werden. • -

'

pè Komn- De Koninginnc.ftond nu om gekroont te werden, en zijnde op- den

krooDt^ iz. van J.anuary naar den Towr gegaan , kwam zy op den 13. in

Staat daar weder van daan. \^''anneer zy in haar Wagen trad, lichte

j,zy haaroogenop, naarden Hemel.» en dankte God, dien het be-

„liefthadde,., dat zy dicn,.h.eticheii]ken dag mocht zien , en die haar,

„gelijk den Propheet Daniel , uit den mond der Leeuwen bewaart

„hadde. Zy erkende , dat haar verlpiTinge alleen van hem kwam,

3, dien zy al de eere daar van toefchreef.

Zy reed^door Londen ingroote praal , en hebbende wel gemerkt,

dat haar zufter door haar (luursheid tegens het volk , veel van des-

zelFs genegentheid vetlooren hadde, zoo had zy in tegendeel het ge-

bruik , voornamentlijk op dezen dag, wanneer zy door gedrang reed,?

vriendelijk uit haar Koets demenfchen aan te zien, en de eerbiedig--

heden, dewelke zy haar toonden , met een zeer lieflijk gelaat te be-

antwoorden , beantwoordende hun tocwenlchingen gemeenlijk met

deze woorden: God zegen umijn volk,; het welke hen zeer genegen

maakte. Maar niets behaagde het volk meerder , als haar maniere

van doen. Wanneer fy onder een Triumph boog heen reed.,

daalde een koftelijken Bybel opbaar neder, als van den Hemel neder

gelaten, door een kind, het welke de waarheid verbeelde. Zy met
grootc eerbiedigheid kuftc beide haar handen , ontfing het Boek,
kullefiet, en leide het aan haar hart, verklarende dat zy beetermetdac

prefent tevreden was, als metalde andere heerlijke gefchenken , die

haar
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liaaï op dien dag van wegen de Stadwaren gedaan. Dit trok tra- i fij-

nen van vreugde uitdeoogen deraanfchouvvers; en inderdaad, de-

fe Koningin had een byfondere konft , om fich felven door defen

middel in de harten der mcnfchen in te dringen, fommige (eggen ,

ó^tiy daar omtrent wat te Tooneel-fpelachcig was,- maar het be-

wrocht haar einde , nademaal zy'door defe kleinigheden meer wan in

de genegentheden van haar Onderdanen , als andere Princcn heb-

ben konnen doen, door grooter zaken van gunfl: en genegentheden.

Op den volgenden dag wierd fy tot Weftmunfter door Oglethorp j'

Biflchop van Carlifle, gekroont , weigerende alle de andere Bif-

' Ichoppen dele plechtigheden by te woonen. Hy en de reft van-

Ndefe ordere, begrepen dat zy de nu opgeftelde Gods-dienfl: wil-

de veranderen , fiende uit de begintfelen van andere veranderin-

gen , als Voorboden van meer, aan Cecil en Bacon gepleegt, dat

zy wilde weder keeren, tot het geene door haar Broeder Eduard

was aangeftelt. Zy hadden albereeds den Huik foo dikmaals

omgehangen , dat fy fich fchaaraden het felvc weder te doen.

Heeth, Tonftal en Thiricby , hadden fich gevoegt onder Koninlr

Eduard , foo wel als onder Hendrik i en hoewel Thirleby in gunft

en achtinge tot het laatfte toe , by hen gebleven was ; echter was

hy een van dele geweeft, die fich naar Rome begeven hadden, al-

waar hy fuike openbare bewijfen , van zijn achtinge, voor den

Apoftolifchen Stoel had , als men mocht verwachten. Hy. was -

ook by de ontwying en veroordeeling van Kranmer geweeft , ibo dat

het een onbetam^ijke faak fou zijn , dien weg weder in te flaan."

Hy dan met dereft, befloot te blijven by het geene zy, onder

Koningin Marias Regeringen hadden opgezet. Daar waren twee

van Konink Eduards Biffchoppen noch in 't leven, die in En-
geland gekomen waren ; echter verkoos de Koninginne liever

door een Biffchop, in aóluele bedicninge zijnde, gekroortt te wer-

den, en dat volgens de oude plechtigheden, tot het welke nie-

; mandals Oglethorp kondc bewoogen werden. Naar het felve gaf-

2e een algemeen Pardon, na dc^gewoonlijke wijze. -

Op^den 25. January, zijnde de dag, op de welke het Parlc- Piriemê*t

ment befchrcven was, wierd het uitgeltelt tot op den ijr. Wan-^ ^"°'*^"**

~ neer het gcopent is geworden , met een lang gefprek , door ócn'

Lord Bacon gedaan , in het welke hy hen voorftelde de verwarde fVaat

„van hetRijk, loo inhetftukvan denGodsdienft, endeandere el-

II. Deel. liii „lenden,
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^559- ,, lenden , <]aar hen de Oorlogen en andere ongevallen in gebracht

j hadden, al het welke hy hun forgeliet bevolen zijn. De Gods-
dienft aangaande, verfocht hen de Koninginne, dat zy daar

' omtrent hun opficht fouden nemen , fonder haat of zydigheid,

'ofeenige verwytelijke, woorden van Papiften of Ketters te gebrui-

''ken, en datze die uiterfte dingen van afgoderyen luperftitie aan

''deeene, en verachtinge of ongodsdienftigheid aan de andere zy-

>>de, wilden ichouwen, de zaken onderzoeken zonder Sophifli-

,5 iche nauwe vonden, of al te icherpfinnige befpiegelingen , en

,jtrachten de zaken zoodanig vaftte ftellen, dat het volk daar door

y tot een Uniformiteit, eenwezeniheid , en hertclijkc over een

komfl, mocht gebracht werden.
" Wat vordersde ftaatvan het volk belangde, hy toonde de on-
'* genegentheid van de Koningin, om hen nieuwe fchattingen en

''lallen op te leggen, in het welke hy zich omtrent haar lof vry
5» uitbreide

,
gevende hen alle verzeckering , datter niet was , het welke

>, hy yveriger zou betrachten, als het voortzetten van hun voor-

,5 fpoed, en het behouden van hun genegentheden. Hy flelde

- hen het verlies van Calais voor, "met groote aanmerkingen op de-

2e, dewelke voor heen, in de beftieringe der zaken waren ge-
' weeflj echter fprakhy, daarvan, als van een zaak , dewelke voor

'* dien tegenwoordigen tyd niet te helpen was : hy Icide hen te voren ,

'* wat koften de Staat had te dragen, en de nootwendigheden daar

" zich de Koningin in bevand : voegende in haar naam daar by , dat

5» zy geen onderftand wilde eifcheq , als het geene zy vrywilliglijk

- >, en blydelijk zouden willen aanbieden.

Een van de cerfte dingen, die het Lager-Huis aanmerkte, was,
ofden Tytul van Opper-hooft, den welken de Koningin noch niet

had aangenomen, ook een nulliteit in hun aanfchrijvinge, voor dit

en andere Parlementen, ware: want het annulleren van een Parle*

ment, zonder dat het een gedwongentheid hebbe, of datter een

groote dwalinge in de Conflitutie zy ; was een zaak van een gevaarlijk

gevolgd
Tiaftaat van Maar latcndc de beradingen tot Weft Munfter , zullen wy nu een
Kamcrij

, beticht geven , van den Vredehandel tot Kameryk. Het geen de

voortgang van deze meeft tegenhield, was het weder geven van Ca-
lais aan de Engelfche, het welke de Franfchcn rond uit weigerden

tcdoen. Philippus voor een tyd verzocht die plaats zoo ernftig-
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ïijk , dat hy verklaarde, opandere termen geen Vrede te willen ma- i y jf

.

ken, nademaal zy zich verbonden hield, de Engelfche, dewelke

omzijnent wille den Oorlog badden aangevangen , weder berfteld te

zien, in den ftaat, in de welke zy voorden Oorlog hadden ge-

weeil. Daar en boven was het zijn intereft, dat dezelve Meefters

van die plaats waren, door dewelke, als zoo na by gelegen , zybe»-

kwamelijk hun Oorlogs ipagtcn zouden konnen over zenden, om
.' een diverzie en afleiding te maken, omtrent de Frankhen, wan-

neer de Staat van den Oorlog, en hun verwan t/chap zulks vereifchen

mochten. Maar wanneer Philippus zag , hoe weinig hoops daar

ware, omthetHouwelijk met de Koningin te konnen voortgank doen

hebben, en ook vernam, dat zy veranderingen , omtrent doGods-

dienft begofl: te maken , trok hy Gch haar belangen zoo zeer niet aan , en
^' ging heimelijk de VredemetVrankrijk aan. Maar op dat het eenigen

fchynvan reden mocht hebben, dat hy haar aldus liet zitten, zeide

. hy haar Gezanten , dat de Franlchen hem volkomene voldoening

hadden aangeboden, voor zooveel als hem belangde, maar dat het

'^ alleenlijk de zaak van Calais was , die het werk tegenhield , en dcrhal-

ven, indien de Engelfchen niet met hem een verwantfchap wilden

aangaan , om noch zes Jaren den Oorlog ftaande te houden, moft

hy noodwendiglijk voor de noodzakelijkheid van zijn helangen bui-

gen.

De Koningin bemerkende dat zygeen byftandmeervandeSpaan-

fche te wachten hadde, zijnde de Konink zoozeer aanzijn oude by-

gelovighedenvaft, dat hy in geen naauw verbond met iemand, die

;hyvoor een Ketter hield, zou willen treden, luifterdedes te ge wil'

. ligcr naar de bootfchappen dewelke baar uit Vrankrijk toegezonden
- wierden, door den Conneftabel en andere^ haar vermanende na de

Vrede te luifterèn. Zy aan de andere zyde beklaagde zich, dat de

Koningin van Schotland, en haar Man in haar recht, den Tytul en

Wapens van Engeland gebruikte : waar op geantwoord wierd, dat

zulks gefchiede, gelijk de Jonger Broeders in DuitJland de Tytuls

van de grootc Huizen, daarze uit gefprooten zijn, aannemen. En
wat vorders de Tytuls aanging j de Koningin van Engeland, bad wei-

nig reden om daar gefchil over te maken, nademaal zy den Tytul

€0 Wapens van Vrankrijk wel voerde, j :en aannam.
' Dc-Koningin en haren Raad zag^n WicI dat ha pnipsppglijk was viedemet

töór Engeland , den Qoriog alleen ^egfens Vrankrjj^l.c snoeren, g^ma^ï
liiï 2, en
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^fS9' en Iware laflen in den aanvang van haar Regeringe op haar Onder-
danen hals te leggen , zou haar kleine genegentheid by het volk

maken; dat fulke befwaartheden altoos met ontluft draagt, en als

den gehcelcn Oorlog niets fou voortbrengen , als wat plondery

en verwoellinge op de Franfche Kuften (v^ant om Calajs weer te

veroveren was geenlchijn) fou de vreugt van haar aankomft tot

de Kroon , in e^n groot mifnoegen veranderen. Het was het

verderf van den Harto|^ van Somerfct , dat hy fich in het begin

van Konink Eduards Regeringe , in den Oorlog ingelaten had-

de, daar hy befig was, om binnen 'sLands verandering in dea

Godsdienft te maken ; en daarom was het beter van de nood een

deugt te maken, voornamentlijk daar het verUes van Calais geen

verwijt voor de Koningin ne , maar voor haar Sufter was. Zoo
wierd dan beflooten een algemeene Vrede te maken , op dat»

zijnde in ruft en vrede met haar nagebuiren, zy, met te min-
der gevaar, fieh mochten voegen, om te verbeteren ^ hetgeen in

Engeland, lbo omtrent den Godsdienft, als omtrent de Politie , te

verbecteren viel. Eindelijk een Vrede wierd met Vrankrijk ge-

maakt , op dcfe volgende voorwaarden in fubftantie.

Dat'er tuiTchen de Koninkrijken van Engeland, Vrankrijk en
Schotland Commercie zou zijn. De Franfchcn zouden Calais

houden voor acht Jaren; en ten einde van dien tijd, dezelve plaats

^an de Engelichen weder overleveren , of indien dezelve niet

ovcrgelevert wierd , daar voor aan dezelve betalen vijfhonderd

tiuizend Kroonen: voor het welke zy verzeekeringefoudcn geven,

door Kooplieden, dewelke buiten Vrankrijk woonden, enPands-
lieden, tot dat die borgen geftclt waren: maar indien, gedurende

defe Jaren , de Koningin Oorlog maakte tegens Vrankrijk en Schot-

land , zou zy haar recht op defe Stad verhcfcn; of indien de Fran-

fchen of Schotten die maakten of aanvingen tegens haar , zou de-»

zelve Stad haar aanftonds moeten weder gegeven werden ^ opd^fi

welke zy altoos haar recht behouden zou. Aymouth in. Schot-

land zougedemolieert werden, en een Commillie zou aan eenigc

van beide de Koninkrijken gegeven werden, om alle mindere ge-

schillen te beflechten.
, ai

Op deze Voorwaarden wierd de Vrede tuflchen óezc Krö«>-,

ncn gemaakt cngeproclameert, van dewelke echter verfcheidenc

Engclfchen, di^niet wel bczeftco , wit dien Oorlog noch^al geldt
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gcUoIl zou hebben, zeer afkeerig van waren : denkende het een »ff9*

groote blaam te zijn , dat zy , welkers Voorzaten zulken voort-

gang in Vrankrijk hadden gemaakt, nuzooflechtelijk, uithetge-

rté haar daar noch van overig was , gcflagen wierden j makende
vordcrs zulk een Vrede , volgens dewelke zyhet zelve voor eeu-

wig afllonden i
en al deze voorwaarden van die pJaats te herftel-

len , wierden maar aangefien als een vervve om zulk een eerloos

afïlaan een fchijn te gev£n. Maar de Gereformeerden leiden de
blaam hier van , op de Papiftec ; en fommige zeiden , dat den
gantfchen Geheinicn Raad, van de voorgaande Koningin, over

hun kwade befticring , voornamenrlijk omtrent die plaats , zou
aangefprooken werden j want mtn dacht dat hen niets hatelijker

aan het volk konde maken , als dat men hen dit te lalte leide. Zy
aan de andere zijde wierpen de fchuld op den Lord Wentworth,
die daar Gouverneur binnen was geweeft , en nu by belijdinge

een van de Gereformeerde was , en tegens de zelve , onder de voor-

gaande Rcgecringc zich vry zacht gctoont hadde , in fijn Gou-
vernement. Maar hy ftelde zich zelvcn ter verantwoording voor
zijn Pairs, op den 22. April , en beweerde aldaar fijn zaak zoo
wel , dat hy door hun vonnis vry gekent en ontflagen wierd.

Zijnde de Regcringe van de Koninginne aldus buitenslands in voortgan»

ruft geftelt, vand zy fich daar door te bekwamer om te Huis haar kmcntf"'
zaken te beftellen. De eerfte Bill, dewelke in het Hoogcrhui's

ingelevert wierd , om haar genegenthcid te beproeven , wegens
de veranderingen omtrent den Gods-dicnft, was over de herilel-

linge vaiï de tienden en eerfte vruchten aan de Kroon. Sy wierd

toegeftaan by de Lords op den vierden February , zijnde op den
20. January ingelevert , zijnde de eerfte Bil die gelezen wierd.

DeEerft Biftchop van Jórk, de Biffchoppen van Londen, Wor-
cefter , Landaffe , Litchfield , Exetcr , Chefter , en Carliflc

,

protéftcerden daar tegen. Deze waren ze al van die ordere , die

in de zelTie waren , bchalven de Biflchoppen van Winchefter
,

Lincoln, Ely , en den Abt van Weftmunftcr over gclegentheid

niet tegenwoordig zijnde; op den zefdcn van February wierd ze

het Lagerhuis toegezonden , die dezelve aanftonds toeftonden ,

en daar op kreegze de Koninklijke toeftand. Hier door wierden

niet alleen de tienden en eerftelingen weder aan de Kroon hcrftelt,

maar ook aL4e vervreemde Beneficien , die door Maria afgeftaan

-^•aren, liii 3 Maar^



om te

trouwen.
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^559' Maar die van de Gemeente acht flaandc op de ellenden in de

Addresaï
^^^^^ zy voor heen gevallen waren, door het Houwelijk van de

deKonin- laatfte Koningin , hadden veel debatten omtrent het trouwen
van deze. Op den vierden February wierd déze zaak in het Huis
der Gemeente verhandelt , en op den zefden wierd de Spreeker
met de Geheime Raden van het Huis, en noch dartig Leden met
hun verzoek, aan de Koningin gezonden : zy drukten de gcne-
gentheid van het volk voor haar uit , en zeiden

, ( j, ) Dat in-

„ dien zy konden verhoopen dat zy onfterflijk zou zijn, zouden

„ zy zich geruft konnen ftellen, maar zulks een ydele inbeelding

„ zijnde , verzochten zy haar ernftiglijk , zoodanig een Man te

5, verkiezen , als haar en de geheele Natie zou konnen gelukkig

,, maken, en door Gods zegeneen afkomft mochtvoort brengen,

„ dewelke den Throon mocht bekleden , na haar dood , die zy

„ God baden dat zeer laat mocht gevallen.

Zy gat daar op tot antwoord , dat zy dit aanfchoude als ee6 be-
tuiginge van hun genegentheid en eerbiedigheid , nademaal zy
noch tyd noch plaats hadden uitgedrukt ; maar zy verklaarde

,

dat zy tot daar en toe in den ongehouv/den Staat, met groot ge-
noegen had geleeft, en nooit zelfs zeer aanzienlijke voorftellin-

gcn aangenomen , dewelke , gelijk de Heer Schatmeeftcr wel
wift, ten tijden van haar Broeder aan haar gedaan waren, zijnde

ookzelfs niet bewoogen , door de vreeze des doods, in dewelke
zy, gedurende haar Sufters ongenoegen tegens haar , in geweeft

was, daar zy echter weinig van fpreeken wilde^ want hoewel zy

wel wifl: , of met recht mocht vermoeden door wiens toe doen
zulks bygckomen was, zoo wilde zy echter het zelve niet open-
baren, noch ook het zelve op den dooden leggen, noch alles haar

Zufter wyten : maar zy verzeekerde hen , indien zy ooit kwam
te trouwen, dat zy zulk een verkiezing zou maken, als «ou mo-
gen ftrekken tot volkomen genoegen van het volk , en tot wel-

ftand van hen allen. Zy wift niet , in wat achtinge zy noch by
henlieden ware, maar dat zy dezelve wel verdiende wift zywel:
wantzyhad befloten hen nooit te bedriegen: haar volk was haar'

in de plaats van haar Kinderen , en zy rcekcnde zichaan hen, door»

haar Krooningegctrouwtj hen zou geen Opvolger ontbreeken,

wanneer zy kwam te fterven. En voor haar zy zou wel tevreden

2ijn , daar haar Graf aan de nakomelingen zou zeggen : Hier

leid
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leid een Koningin hegraven , die z.00 lang gereneen heeft , en een iS$9'

Maagt gefiorven is. Zy nam hun verzoek in het goede , en ver-

: zocht hen.dvitze haarhertelijke dankzegginge , aan het Huis der

Gemeente, voor hun zorge over haar, te rugge wilden dragen.

De Dag-Regifters van het Hooger-Huis zijn onvolkomen , zoo
dat wy 'm dezelve niets van deze zaak vinden, echter blykt het

dat de Lords het zelve ook voor gehad hebben : want de Dag-Re-
gifters van die van de gemeente hebben , dat op den i y. yan Fe-

bruary, hen een bezending van het Hooger-Huis gedaan is ge-

worden , verzoekende een Commiffie van dertig Perzonen bcfteld

te worden , om met twaalfuit het Hoger-Huis te beramen , hoeda-

nig het gezag zou zijn van de Perzoon, die de Koningin zou ko-

men te trouwen. De Commiflïe wierd befteld om zulks te verhan-

delen: maar het fchynt, dat de Koningin hen had verzocht, om
andere die nu dringender waren, by der hand te^ nemen; want ik

vinde vorders daar van in de Journalen niet.

Op den negende van February , pafTeerden de Lords een Bill Sg^roon
van Èrkenteniffe, van des Koninginnen Tytul tot de Kroon; erkent,

men had aanmerkinge genomen, of men, gelijk als de Koningin
Maria een herroeping van deAclen vanhaar onecht bezorgt had,

,

ook nu alzoo het zelfde zou doen. De Heer Zegel-bewaarder

zeide, dat de Kroon alle gebreekcn vervulde, en dat het node-

loos was, te rugge te zien, naar een zaak die ten minftentot ver-

wyt van haar Vader zou ftrckken, en het al te naauw onderzoeken

naar zodanige dingen zou eerder haar Tytul hinderen als vorderen.

Hy dan ried datter een Aéte in Generale woorden zou gepaflcert

werden , beveftigende de wettigheid van haar afkomfl , en haar recht

tot de Kroon, eerder als eenige byzondere herroeping te maken.

Koningin Maria en haar Raad lieten zich weinigaanKonink Hen-
driks eer gelegen zijn; maar het betaamde hen eerder zijn zwak-

heden te bedekken, als openbaar te maken. Zijnde dit te gelijk

ccnwyze, en een vroome Raad geacht, wierd de A<Se ontworpen

in algemeene woorden : „ dat zy vcrzekerdlijk geloofden en ver-

„ klaarden, dat volgens de Wetten van Goden het Rijk, zy.hun

„ "Wettige Koninginnc was, en datzy gerechtelijk liniaal en wet-

5, telijk was afgedaald van het Koninklijke bloed, en dat de Kroon

„ buiten alle twytelinge haar toebehoorde , als mede hare crfge-

,j namen , dewelke zy hier na wettiglijk uit haar lichaam mocht
voort-



^j^ Hiüorie der Reformatie

1^59. „voortbrengen. En dat zy, als verbeeldende de dry Staten

„van het Rijk, haar Tytul vaft ftclden en bcveftigden , het

„ welke^y wilden voorftaan , en beweren met hun goed en bloed.

Dit wierd een zeer wijzen raad geagt te zijn. "Want indien

zy hadden gaan wederroepen het vonnis van echtfcheidinge, het

welke paffeerde over haar Moeders erkentenis van een voorig Con- .

tra6i > fouden ^y ook hebben moeten voorftcUen , de dwang de-' -

welke toen op haar lag , wanneer zy defc bclydinge dede : en dat

,

gelijk het was een grootc oneer voor haar Vader , loo foude het

'

ook veel omtrent haar Moeder te zeggen gemaakt hebben ; al

het welke haar Tytul eerder verfwakt als bekrachtigt lou heb-

ben : en gelijk voor heen is v/aargenomen , dit fchijnt ook de

ware reden geweeft te zijn, waarom in al haar Regeringe, geen
'

verantwoording voor haar Moeder uitgegeven is.

Daar wierd noch een andere A»Ste gepaiTeert , voor haar her-

ftelling in haar Moeders bloed, door het welke zy wierd, als een

gemeen Onderdaan , gekwalificeert om te fuccederen , 't zy in de

Staten ofGoederen ) van haar Groot-Vader , oi- van iemand anders^,

volgens dat bloed.

De zaken de Godsdi^nft aangaande , hebben die van de Ge-
meente mede aangevangen. En op den ly. van February bracht

het Huis in een Bill voor den Engelfchen Kerk-Dienft , en aan-

gaande de Bedienaars van de Kerk. Op den 2 i. wierd een Bil! gc-

lefen , om de Supremacy en OpperhooMigheid weder aan de

Kroon te hechten. En op den 17. van Maart , wierd een andere

Bill ingebracht , beveftigende de wetten ten tyden van Konink

Eduard, omtrent de Godsdienft gemaakt. En op den 21. wierdeen

andere ingelevert, als dat de Koningin de .nominatie van c'e Bil-

rchoppenlbu hebben, gelijk het ten tyden van den Konink Eduard

was geweeft. De Bill van de Supremacy, wierd gepafleert by.

het Opper-Huis op den iS. van Maart, daar de Eerft Biffchop

van Jork , de Grave van Shrewsbury , de Burggraaf Montacu-

te , en de Biflchoppcn van Londen, \C^inchefler , 'W'^orcefter,

Liandaffe , Coventry en Litchfield , Exeter , Chefter enCarlis-

le , tegen waren. Maar daar na hebben die van de Geracen-

le verfcheidcne andere Bills daar aangehecht , als die omtrent

- het ftelien der BilTchoppen door de Koningin , niet over een

li:omende met de A(5lc , ten tydcn van Konink Eduard gemaakt,

maar
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maar wel met de oude wij ze van verkiefinge, gelijk vaftgefteltis in he^

15, Jaar van haar Vaders Regeringe , mee vcrfcheidene provifoos en

uitfonderingen , dewelke in het huis van de Heeren paffeerde , merde
zelve tegenfpraak. Bydeze wierden al de Aden ten cyden van Ko- '«

nink Eduard tot wegneminge van de Paufelykc macht,weder levende *^

gemaakt, en de Aden van Koningin Marias Regeringe , omtrent het «'

llrijdige,herroepen. Daar was mede een herroeping van de Ade door '<

haar gemaakt,om tegens de Ketters te procederen. Zy vernieudcn de «'

Ade , in het eerfte Parlement van Konink Eduard gemaakt > tegens «
deze dewelke oneerbicdiglijk fpraken van de Sacramenten » en è^\t «

ftrekt tegens de byzondere Miflen , en voor de Communie in beide *<

gedaanten j en verklaart het gezag van het viiiteren , verbeteren en '«

hervormen van alle dingen in de Kerk , voor altoos aan de Kroon re ^«

behooren > dewelke de Koningin en haar opvolgers , vermochten by «

opene brieven, deputeren aan diefy?/ilkn, om éki iz oeffenen in ««

haren naam. Alle Biflchoppen en andere Kerkelijke Perfoonen , en «^

al die in eenige Burgerlyke bedieninge waren > wierden gel? ft te fwe- <*

ren , dat zy erkenden de Koninginne te zyn , Dsoppetfie beftierfier ««

in alle rechtszaken , z.00 welgeeflelijke ds tpereltlijke « in htar heerfchap- <«

fven , dat z>jf afflonden alle huitenlandfche Macht en JmfdiWe , en de- «
z^dve Komnginne treutp en rechte gehoorzaamheid XsOiédm dragen. Wie "

weigerig zou werden bevonden om dezen eed te doen, die zoude ver- <^

beuren zyn ampt en bedieninge , *t zy in^den Kerk , of in den Staat 5
<«

en voor altoos voor onbequaam geacht werden cm eenige tebedie- «'

nen , zoo lange zy leefden. En indien een maand na die Sittinge van "

het Parlement , iemant quame , het zy met v/oorden offchriften ee- «

nige buiteniandiche ma^ht voort te zetten , of iets tot bevorderinge *^

der zelve te docH, die zouden alle hunüt goedtren en vee verbeuren, «

en indien zy geen goederen hebben, rot dewaardye van twintig pon- *«

den , die zouden een gelieel Jaar mbieten gevangen blyven , en voor «

-

de tweemaal de ftraf van een p&munlre dragen, en voorde darde- c*

maal verraad te hebben begaan , verklaart werden. Hier by wierd «^

een uirzonderinge gevoegt: Dat zoodanige perzooncn » als gecom- 'e

niitteerde van de Koningin zouden zyn , om de ordrcin Kerkelyke «

zaken te hervormen , niets voor Kettcryc zouden houden , als het «

oene albcreirs voor zoodanig gcoordeelt zy , door het gezag van de «

Canonijke Schriften , ofde viereerfte generale Concüien . of eenig «'^

ander Concilie, in hec welke zulke keringen voor Ketterfch ver- <*

ïl. Deel,
' /' Kkkk klaart
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,, klaart wierden, volgens het uitgedrukte en duidelijke Woord vaii

„ Godt : alle andere poinden zoo niet gedecideert , zouden fioor het

5, Pailemcnt geoordeelt werden , met toeftemminge van de gceftelijk-

5, heid, in hun Convocatie of Synode.

Deze Afte quam noch veel te kort , by het gezag het welke Konink
Hendrik zich had aangematigt , en de flrengheid der Wetten , dewelke

hy gemaakt haddc. De tijtel Van Opperhooft wierd uitgelaten in den

eed ; dit wierd gedaan tot verzachting van den tegenfpraak der Paapfche

party. JVlaar behalven dat , had de Koningin een tegenzin daar omtrent

of fwarigheid , haar door eenen Lever in het hoofd gebracht , die een

vermaart Prediker onder de Reformatie was , van welke Sands , daar na

Co)l. No.t. Biflchop van VVorcefter , aan Parker klaagt , in een brief, dewelke in

de verfamclingeis. Daar wierd geen andere flraf, op die gene die des

Koningins oppermacht loochenden , als het verliesvan hunne goederen,

en op hen die den eed weigerden te doen , als het verbeuren van hun
ampt ; daar het weigeren van den eedt, in Konink Hendriks tijden hen

bracht tot een p^mumre , en het loochenen van de Opperhoofdigheid,

was verraad.

Biflchoppen Maar tegens deze Bil hadde de BilTchoppen in het Hoogerhuis veel in

fegens de'^''
^^ brengen. lek heb een reden van die nature gezien , die men zegt door

Suprcmacy. den Eersbiffchop Heets gedaan te zyn ; maar het zal een gefmeed werkj

op zyn naam , moeten zyn : Want men ftek hem daar te fpreken van de

Supremacy als van een nieuwe en ongehoorde zaak , het welke hy , die de

zelve zoo dikmaals in Konink Hendriks tyden gefwooren hadde, met
geen aangezicht zou hebben konnen zeggen. De reft van de BilTchoppen

fielden zich daar tegeiis , te eerder , om dat zy noch onlangs , zoo hoog
' voor den Paus hadden verklaart,zoo dat het feer qualyk fbu geftaan heb-

ben j 200 haaft daar van afte wyken.

De Biflchop van Durefme quam tot dit Parlement niet. Men hadde

cenige hoop hem te winnen , om mede tot de Reformatie te helpen

:

wantindeordre de welke de Koningin daarna gaf aan cenige , om de

nieuwe Biflchoppen te confacreren en inwyen , word hy de eerfte ge-

noemt , en ik hebbe een briefgezien , van Secretaris Cecil aan .Parker,

in dewelke hy eenige hoop geeft, datTonflal zich by hen vervoegen

zou. De wreetheden van de laatfte regeeringe was hem zeer tegen hee

hart , en hoewel de gevoeligheid dewelke hy hadde van de quade hande-

iinge , dewelke hy , op het einde van Konink Eduards rcgeringc, haddc

ontfangen > hem in het ecrfte te yveriger had gemaakt > omu'^t hc^
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Aanflellen van de Papery i echter viel hy haaft af, en verklaarde zyn on-

eenoegen, omtrent deze geweldige maniere van doen, en nooit heefc

hy , noch Heers, iemant in zyn Bifchdom , ter oorzaak van den Godts-

dienft iemand in lydcn gebracht y hoewel het nauwelyks te geloven is

,

dattergeengelegentheid zou geweeft hebben, om mede hungeftreng-

heid te toonen , indien zy anders daar toe genegentheid hadden ge-

had.

De BifTchop van Ely was mede niet by het pafleeren van die Ade,
.want hoewel hy dezelve niet had toegeftaan , zoo hadde hy echter voor

heen alles gedaan , dat zoo menigmaal , uit dien hoofden voorgefchreveu

was. Het dacht hem dan beter niet tegenwoordig te zyn , als dezelve o£

toeof tegenteftaan»

De macht diedcr was bygevoegt , tot het Commiflioneren der Ko- Begin van de

ninginne vooreenige, om haar Suprematie uit te voeren, gaf den op- hoogecow*

gang aan dat Hof, hec welke gcmeenlykj het hoogeHofvan Cemmipe
genoemt word , en was geftelt in plaats van een eenig perzoon , aan den

welken , onder den naam van Vice-gerent , Konink Hendrik zijn gezag

gegeven hadde. Hetfchijnt datdegeeRelykePerzoonen, met dewelke

zich de Koninginne te dezer tyd beried , dachten het te veel om in eens

mans hand geftelt te werden , en deden haar derhalven befluiten , om
het zelve onder meerdere te verdeden , van de welke , zekerlyk , een

groot gedeelte kerkelyke Perzoonen hadden te zyn : zoo dat zy niet

t*eenemaal , onder de harde handen van de VVereltlyke zouden ftaan,

dewelke lang, onder de Tyranny vaneen Kerkelyk Jok hebbende ge-

zucht , nu wel fchenen gefint te zijn , zich over dezelve eens te wreken,

en de Geeftelij ken op hun beurt onder de knie te krijgen , want zoo ziet

men gemeenlijk het eene uiterftc uit het andere rijzen.

De Paapfche Geeftelykheid begoft nu over al te fwetzen tegens nieu-

wigheden en Ketteryen. Harpsfield had in een Sermoen, tot Kantel-

bury, in de maand February gedaan , het volk t'eenemaal tot oproer

aangefticht , en de leden tot dien ftoel behoorende , hadden opentlyk ge-

zegt j dat de Godtsdienft noch mocht , noch konde verandert worden,

Den Raad quam ook rer ooren , dat de Praebendarifen aldaar , veel Wa-
pens by een gebracht hadden : derhalven wierd een brief aan Sir Tho-
mas Smits gefchreven , om onderzoek over die zaak te doen. Harpsfield

wierd niet gevangen gezet, maar ontfing alleenlyk een reprimende. Daar

quamcn ook klachten uit verfcheidene andere plaatzen , van oproerige

Sermoenen, De Koninginne derhalven , volgende haar lufters vuor-

Kkkk i beeld, ^
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beeld na , verbood het prediken in het geheel , uitgezondèrt van zoodsc-

nige , die daar toe Licende oiuler het groote Zegel hadden.

Maar op dat de Geeftelijkheid in hun Synodale convocatie niet zou

befluiten tegens het gene de Koningin voor had te doen j zond zy aan de

zelve , dewelke hen aanzeiden , datze onder ftralfe van pr^mmire , geen

Canons of Regels zouden hebben te maken. Echter Harpsfield die ais

toen Prolocutor of Spreker was , nevens de red: van het Lagerhuis, zond

een Addres aan het Hoogerhuis, om door hen , de Koninginne ter hand

gefWlt te werden j totontiaftinge van Gewiffen. Zy hadden de byzon-

dcrheden in vyf hooftüukken verdeelt. ï. DatKriftus lichamelykin

't Sacrament was. 2. Dat daar geen andere Sübftantie was als lichaam

en bloed. 3. Dateer in de MifTeeen verzoen-offcr was voor levende

en voor dooden, 4. Dat St. Peter en zyn wettige opvolgers de macht

hadden , om de Kerk re voeden en te gouvcrneren» J. Dat de macht

om te handelen , omtrent de Leeringc » de Sacramenten » en de ordre van

den Goddelykcn Die.nft , alleenlyk de Paftoren van de Kerk toequa-

mcn. Deze Artykelen haddc zy aan beide de Univerfiteiten gezonden,

en waren nu van daar weder gekomen , met onderteikeninge vanmceft

alle , wegens de vier eerfte , maar het fchynt dat hen geen oorbaar dacht,

het laatftc te ondertekenen : want de Konitagin had nu beflooten een

publyke Conferentie , omtrent de zake» van den Godtsdienfl aan te

ftcUcn , in de Abdye Kerk tot Weftmunfter.

De EertsbifTchop van Jork hield als noch zyn plaats, in den gehei-

men Raad , zynde dan deze Conferentie hem voorgeftelt > heeft hy , na

dat hy die de Broederen had medegedeclt , dezelve aangenomen , hoe-

wel met eenigc ongewilligheid. Daar was beflooten , datter negen van

wederzyde by een zouden komen : dewelke over deze poinden zouden

handelen, i. Of het niet ware tegen GodtsWüord en de gewoonte van

de Oude Keifkj, een onbekende tad tegens het volkom degemeene Gebeden

inde hedïenïnge der Sacramenten tegebruiken f 2. Of ieder niet de macht

hadde , te veranderen , te fteUen of wegnemen Ceremoniën en Kerkelijk^

Plechtigheden , indien tluWs tot jiichtinge dienen mocht ? 5. Ofdoor Gods

Woord z^oukonnen bewezen werden, datter inde Mijfeeen z-oen- offer voor

levende en voor dooden "lj f

Daar was bcllcit dat alles in gefchrift zou moeten gedaan werden. De
Biffchoppen > als zynde in Aduelen dienft , zouden de eerfte hun Papie-

ren lezen over het eerfte vraagftuk , en dan zouden de Gereformeerde

de hunne lezen , en danmoftcn zy hun Papieren verwiflelcn , zonder

ee-
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cenig difcours belangende de zelve te houden, tot verwerping of aan-

neming. Des anderen daags haddenze hun Papieren te lezen op het

tweede, enden darden dag, op het darde hoofrfluk , en als dan zouden

zy malkanders Papieren beantwoorden. De negen aan beide zy den wa-

ren : de BiiTchoppen van Winchefter , Litchfield , Chefter , Carliileen ,

Lincoln en Dodors, Cole, Harpsfield , Langdale en Chediey. Aan
dePaapffihezyde: enScory, eertijds BifTchop van Chichefler , Cox,
Whitehead, Grindall, Horn , Sands , Queft, Almer en [ewel voor

de Proteftanten. Delaatftedag van Maart was geftelt, om de eeifteby

een komft te hebben , alwaar de geheime Raad tegenwoordig zou heb-

ben te zyii, en de Heer Zegelbewaarder zou toezien dat zy deregulen,

tot de welke zy verdaan hadden, niet te buiten gingen.

Het gerucht hier van, trok een groote menichte volks, tot zulk

een ongewoon aanzien , zynde een ieder in verwachting , dat het hier na
wat oprechter zou toegaan , als het in de Difpuiten , in Koningin Marias

tyden toegegaan was. Hetganfche Huisder Gemeente quam het zelve

aan tehooren, gelyk zonder twijflfelde Heeren rnede hebben gedaan ^

maar het Dag-boek maakt daar geen gewag van*

Op hun cerfte by een komen , zcidede BifTchop van Winchefler dat Conferentie

hun Papier noch niet volkomen gereet was , en meende dat zy de order munfter tuf-

qualyk gevat hadden. Maar D^ Cole zou over leveren wat zy verveer- rtg^^on"^'

digt hadden, hoewel noch niet in die ordre , dat het kondeuitgefchre- RÓomfch«.

ven werden. Het geheim hiervan was ; de Biflchoppen hadden in hun-

byzondcre beradingen , goed gevonden , het Papier re lezen ; maar de-

ze, dewelke zy Ketters noemen, geen Copy of uitfchrift daar van te

geven. Zy konden betamelyker wijze niet weigeren een openbare reden

van hun Leeringe te geven, maar zy hadden beflooten, met niemnnt

van hen, daar over in difpuirte treden. Dit fcheen, als ofze het gelo

ve in de waagfchaal wilden ftellen , indien zy toelieten het zelve weder

in geCchil getrokken te werden : behalven dat, zagen zy dit werk aan,

als de hoogfte Afte van Supremacy en Opperhoofdigheid , voor de Ko-

ninginne, om. zoodanige confercntien aan te ftellen : v/ant zy en haren

Raad pretendeerden hier Rechters te zyn , wanneer zy gcdifpaieert zou-

den hebben. Om deze redenen wilden zy tot geen verwiffeling van Pa-

pieren komen.

De Heer Zcgelbewaarder bemerkte terftont dat dit tegens de bedelde

ordre die in den Pv.aad beftemt was, ftreed, tot de welke de Eeits-

bifTchop in hun aller naam zyn toeftand gegeven hadde ; maar zy zeide,.

Kkkk \ de-
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de ordre qualyk verftaan te hebben. Cole was beftek , om Iiun meenin-

ge te doen veritaan , het welke hy dede in een lange reden , van de welke

hyhetgrootfte gedeelte uit een boek las, de welke inde verzamelingc

^ïïw^'zefi'
^^^ gevonden werden. Maar hoewei zy weigerden een Copy daar van

roor den La- te geven j ZOO heeft echter D^ Parker , door den èenen ofdoor den an-

Dicnft!" deren middel een weten te bekomen. Onder wiens Papieren , Jk de-

zelve gevonden hebbe. Den inhoud daar van v/as: Dat hoewel het

mocht fchijnen, dat de Schriftuur heeft beftelt, dat dedienftvan God
zal g cfchieden in een bekende taal ; zoo mocht zulks echter door het ge-

zag van de Kerk verandert werden , dewelke den Sabbath , die in de

Schriftuur is ingeflek, fondcreenig gezag daar van te hebben verandert

heeft. Kriftus wafchte zijn Jongeren de voeten , en beval hen het zelve

te doen; echter wierd dit niet naargekomen. Kriftus heeft het Sacra-

ment van zijn lichaam en bloed ingeftelt naar het Avondmaal, en echter

beveelt deXerk het nuchteren te ontfangen. Zoo geeft het ook de Kerk
in een gedaante , daar het Kriftus in beide gedaanten gegeven heeft. En
hoewel de Apoftelen uit kracht van den Heiligen Geeft , al de Geloo*
vig- n vermanen , zich van bloed te onthouden , zoo word evenwel niec

geacht dat ons zulks nu verbind , en hoewel daar een gemeenfchap van
goederenin der Apoftelen tyden was, zoo waffer geen verbintenis voor
de Kriftepen tegenwoordig,, om het zelve nu te doen ; Zoo dat deze

zaak in de macht van de Kerk ftond. En nademaal de Roomfche Kerk
hadde beftelt, datdeLatijnfche Dienft over al zoude gebruikt werden,
waar het een fcheuring te maken daar van af te wijken : Want , volgens

IrenïEus , alle de Kerken moeten zich naar de zelve fchikken , ter oorzaak

van haar voor uitftckendheid. Op het welke zy zich wel breed uitbrei-

den , om de ongevallen der fcheuringen te toonen , zoo in Vrankrijk als

in Spangien , Duitsland en andere gewcften. En wat belangt de Britan-

nen en Saxen van Engeland : Hun eerfte Apoftels die hen bekeert heb-
ben, waren lieden van andere Natiën , en deden nooit dienft als in hun
eigentaal. Al de gemeene talen veranderen dagelijks, maardeLatyn-
fchc blyfc altoos de zelfde, en het was niet dienftig voor de Kerk» om
haar plechtigheden te veranderen.

De Kamerling van ^Ethiopias Koningin las het boek van" Efaias,'

fchoon hy vcrftond het nief j op het welke hem Godt Philippus toe-

zend om hem het zelve uit te leggen : alzoo moet het volk ook tot haar

onderwijzers komen , om die dingen, diezy niet verftaan kennen, te

laten uitleggen. Daar waren vele plechtigheden in de loojjfche Godts-

dienft.

JibtA
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dknfl , van de welke het Volk de betekening zoo weinig verftond , als

nudegemeene man hetLatyn ver/laat; en echter vvicrd hen bevolen

dezelve te gebruiken. Het volk mocht hun byzondere gebeden zeggen,

in wat taal zy wilden , hoewel de openbare in het Latyn gefchieden , en

zulke gebeden konnen zyntot hun welftand , al is 't dat zy dezelve niet

verftaan
, gelijk afwezende perfoonen , te beter zyn , door de gebeden

,

.die voor hen gedaan werden, alhooren, veel minder verfiaanze die

niet: zy zeiden dat het niet te bedenken ware , dat de Heilige Geeft zo
lang zijn Kerk verlaten hadde, en dateenige weinige, onlangs opgere-

zene mannen nu de geheele wereld zouden konnen leeren, Zy beflooten

dat zy veel meer bewijzen zouden konnen bybrengen ; maar fy , zijnde

om een negatijf te beweren, achten zulks nodeloos j en wilden die bren- -

gen tot de antwoord die fy te maken hadden.

Wanneer dit gedaan was keerde zich de Heer Zegelbewaarder tot diQ- Bewyzea

van de andere zyde, en verfocht hen hun gefchrift over te leveren.
'*^S«"»

Horn was geftelt door hen om zulks te doen. Hy bcgoft met een kort

gebed tot God v om verlichting van hun verftand, en verklaringe dat

fy beflooten hadden , de waarheid te volgen na Godts Woord : als toen

-las hy zijn Papier, het welke in de verzamelingen is, Sy fondeerden hun coll, n». ^.

vaft ftellingen op de woorden van den Apoftel Paulus , dewelke op het

14. Capittel van zijn eerften brieftot den Corinthen, van die zaak,

met voordacht gehandelt heeft , fprekende aldaar niet alleen van predi-

ken j maar ook van bidden met de verflrandigen , en zeide dat de onge-

lecrden hadden te zeggen Amen op de dankzeggingen. Uit dat Capittel

bewezen zy, datSt. Paulus beval dat alles tot ftichtinge zoude gedaan

werden , het welke niet konde gefchieden door een onbekende taal. Hy
belaft hen ook , dat niets zou gezegt werden het geen een onzekere klank

heeft. En dat gelijk de klank van het Trompet , onderfcheidelijk moes
zyn , alzoo ook het volk moet verftaan , watter gezegt word , op dat

zy alzoo mogen Amen zeggen op de dankzegginge. Hy belafte ook die

gene dewelke in een vreemde tale fpraken, en geen vcrraalder konden

krygcn , zich ftil te Kouden , nademaal het een onhebbelijke zaak ware,

dat de eene voor den ander een Barbariaan , in den dienft van Gods
zoude zijn. En hoewel het fprekcn in een vreemde taal toen een byzon-

dcre gave van Godt ware, zoo begeerde hy evenwel, dat die niet zou

gebruikt werden , alffer geen vertaald er by was. Zy voegden daar by,

dat deze dingen zoo fcherpelyk door den Apoftel waren belaft, dathe:

genoegzjiam blykt 4awe geen ouverfchjllenSe dingen zij n , ofdie in het

ver-'-'
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vermogen van He Kerk ftaan te cloen of te laten.

In het oude Teftament hadden de Joden hunnen dienfi; in de gcmee-
netaal, en echter de nieuwe difpenfatie zijnde inwendigeren geeftcly-

ker , konde liet nier anders als onhebbelijk zijn , dat de dienftvan Godt
minder zou werden verftaan by de Kriflenen , als die voorheen was.ver-

Iban by de Joden. Het voornaamfte einde van den Godrsdienftis, ais

David zegt , dat wy onze dankzegginge tot Godt mogen voort zet-

ten , het welke in geen vreemde t:ialkan gefchieden. Het gebed is een

opoiFering van onze gebeden aan Godt , het welke wy niet konnen
doen , indien wy de taal niet verftaan in de welke gebeden word. De
Doop en het Avontmaal dQs Heeren moeten behelzen de verkondigin-

gevan de dood en opftandinge van Krifius , het welke moet verftaan

werden , anderzints waar ftrekkenzt- tve. Het gebruik van de fpraak is,

op dat de eene aan den ander zijn gedachten bekent make. De Alder-

barbar'Lfche Volkeren volbrengen hun Godtsdicnft in een bekende taal»

het welke toont het zelve een wet van de nature te zyn.

Het iü blijkclijk , uit de verantwoording van
J uftinus Martyr : dat

de Godrsdfenft als toen in een bekende" taal gei'chiede , het welke ook
bly kt uit al de oude Liturgyen en Formulieren. Daar wierd ook een lan-

ge citatie voortgebracht uit den Oudvader Baftlius , omtrent het zingen

der Pfalmen , en het betamelijk overwegen der woorden , met aandacht

en godtsdicnftighcid , het welke hy zeide , dat onder alle volkeren ge-

pleegt wierd, Zy beflooten als zich verwonderende , hoe zulk een mis-
bruik , in het eerfte heeft konnen in kruipen , en zoo lang ftaande

blyven , en dat deze > dewelke de leiders en harders van de Kerk
wilden geacht werden , zoo ongewillig waren , om weder te keren

tot de Regulen van St. Paulus en het gebruik van de Primitive

Kerk.

Daar was een groot gejoel van toejuichen , wanneer zy gedaan had-
den. Sy gaven hun gefchrift met hun aller hand ondertekent , aan den
Heer Zegelbewaarder, om aan die van de andere zijde overgelevert te

werden ; wanneer het hem zoude goed dunken : maar hy bewaarde het
tot dat de andere het hunne hem mede zouden toebrengen. De Papifter

hierop, zeiden, zy hadden noch meer tot dat hooftftuk by te voe-
gen j het welke niet oprecht geoordcelt wierd , by deze die hen aan-l

hoorden te zeggen , dat zy , by het gene Colc gezegt had , niet had«»j

den te voegen.
"

Aldus Icheide de vergadering voordien dag, zijnde Saturdag, en

hen
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ken wierd belafl: op Maandag weder voort te gaan, en klaar te ma"
ken het gene zy , op de twee volgende hoofcftukken in te brengen

hadden.

De Papiften, hoewel zy koellijk zeiden datternicts gedaan was , be-

halven het weinigjtfn , op het gefchrifc der Gereformeerden , zagen ech-

ter daar by wel , hoe veel aangenamer de andere Leere voor het volk

WiS 9 en beflooten derha!vcn m die ziak niet voort te gaan.

Op denaafte by een komft , verfochten fy > dat hun antwoord , op ' —
het gefchrift der Gereformeerden eer(l: mocht gelezen werden. Hier op
zeide de Heer Zegelbewaarder 5 datz^ den voorigen dag hun mceningc

daar omtrent geuiterc badden, en alzo?;) niet konden gehoort werden,

tot datze over de andere poinden waren gegaan ; en dan zouden zy we-
derzijds tot de beantwoordinge der Papieren komen, Zy zeiden dat

- het gene Cole , den voorigcn dag had gegeven , iets ex tempore j uit de

vuift, en van hemzelf was, maar hei was by hen allen niet bcveftigr»

T>k (cheen voor de ganfche vergadering een vuile manier van handeling»

en fy wierden gelaft op Ket tweede poind voort te gaan. Zy dan droQ-

-vgcnaan , dat die van de andere zijde met hun gefchrift wilden beginnen,

cn dan zouden fy volgen i want fy zeiden dat de andere den voorleden

,
dag groot voordeel hadden gehad , om datfë her laatfte gehoort waren.

De Heer Zegelbewaarder zeide deordere Was, dat zy 'teerft moften

gehoort werden , als zynde BilTchoppen in der tyd 5 maar zoo Win-
cliefteic als Lincoln weigeren vorder te gaan , indien die van de andere

zydc geen aanvang maaken , over het welke een lang twiften ontftont

:

xcggtnde Lincoln , dat de eerfte ordere van in het Latyn te handelen ver-

andert was, endathy een gefchrift in het Latyn vervaardigt hadde:

maer hierin wierden .zyniec alleen door de Raden, onder deweickc

de Eertsbifrchop Van Jorck fat > maar ook door de refl van hun party

wederIprooken. Tot befluit alle , uitgefondcrt Feknam , weigerden ecV

nige gefchriften meer te lezen. Ddc zeide hy was gewillig (ulks te doent

lua^av hykondefulk ceafaakniec allecnig aanvangen 3 en alzo wierd de

Conferentie gefchcidcn.

Msarde Biflchoppen yan Winchefter en Lincoln zeiden , dcleringe Decönfc-;

ivan de KatholijkeKerk wasalbereits vaft geftelt, en moft niet bedifpu- Scn?*^'
jteert werden j tin ware in een Synode van Godsgeleerden, dat het te

Igrooten aanmoediging voor de Ketrcrs waar , hen aldus tegens het ge-

[loof te ho«'en red^nkavelen , in het by zyn van de ongeleerde menfchen

:

dat de Kouing.in met zulks te doen, de ftraffe van excommunica-

IL Deel, Llll de
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tie aeincurrcert hadde, fprckendc zelfs vanhaar en haren Raad te ex-

communiceren. Hier over wierden zy beiuc naar den Tower gefonden.

De Gereformeerden trokken groot voordeel uit den uitflag van dit

dlfpuit, te zeggen, dat hun tegenftrevers wel zagwi, dat in een op-

rcgt aanhooren , de waarheid zo opentlijk op hun zyde ware , dat zy

de zaak op dien toetfteen niet vertrouden. De gehele wereld zag wel

,

dat dit dilpuit met grote onzydigheid was beleid, en zonder gerugtof

onorder gevoert ; veel verfchillende van bet gene ten tyden van de Ko-
ninginne Maria was gehouden: alzowasrnen in het algemeen zeer gc-

fterkt in het geloof, dat de Papillen het velt hadden moeten verlaten,

Zy aan de andere kant zeiden , zy zagen wel dat de d©mme gemeen-

te , nu met een razerny tegcns hen ingenomen was ; de Heer Zegel-

bewaarder was hun verklaarden vyand , de Leken wilden ondernemen

hen te oordelen , nadat zy hen gehoort hadden , en zy merkten wel

,

wat befluitzyalbereits genomen hadden, en dat dit difpuit alleenlijk

wasaangeftclt, om de veranderingen die men voor hadde te maken.,

met de praal van een overwinning op re royen t en zy befchuldigdcn

de Biflchoppen, van zulks te hebben ondernomen, en prezen hen,

aan de andere zyde , dat zy het by tyds afgebroken hadden. En de

waerheid van de zaak is deze , de kragt van hun zaak in verfcheidene

ftucken van tegenfpraak , ruftende op het gezag van de KerTc van Ro-
me , zynde nu een zaak van zulk een quaaden klank , zou al hun be-

wysredenen magtig zyn te niet te maken ; van den gehele zaak wierd

een aóle van Staat gemaakt , en by verlcheidenc geheime Raden onder-

tekent , doende bericht van ieder ftap , daar ontrent gemaeckt , de-
€011, No. j. welke in de CóUedie te vinden ftaat.

Zynde dit dan nu aldus over,bevond fich het Parlement beter gcftelt
,'

om de Bill , aangaande de Uniformiteit van den Kerken-dienft te paf-

feren, Ecnige van de Gereformeerde Godsgeleerden wierden gelaft >

om Konink Eduards Liturgie en Formulieren na te leren , en te fien

,

of het in eeniger manieren behoorde verandert te werden. I>e eenige

merkelijke veranderinge wierd omtrent des Heeren Avontmaal gemaakr,

van het welke iets te vinden ftaat in den briefvan Sandys aan Parker ge»

fchreven. Men had voorgeftelt het Communie-boek of Formulier fo-

danigte fchicken, dat het geloofvan de lighamelijke tegenwoordig-

heid, daar niet geheel uitgefloten zou zyn; want het voornaamfte be-

lluit van des Koninginnen Raed was , het gantfche volk , in een geloof ^

te verzamelen , en hetgrootfte gedeelte daar van was nog aan de ligha->

melijke

I
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melijke tegenwoordigheit vaft. Daaromme wierde de Godsoeleerde i<<&
belafttoe te zien, darter geen uitgedrukte Definitie tegens gemaakt
wierd , op dat het zo mogt leggen , als een fpeculative meeninge , dis

niet bepaalt of getermincert was; ontrent de welke ieder een het fijne

geloven mogt. Hier op wierd, diepaflagie, die de reden van de knie-
ling voor het Sacrament uitlegt, als dat daar bj>geen aanhiddingevanee-

nige lighamel^ke tegenwoordigheid van vleefcb en bloed om dathetz.elve al-

leen in den Hemel is , word verjiaan. Welke by Konink Eduards tijden in

deLiturgie zo liude,uitgelaten,en daar op het overleveren vande Elemen-
ten in Konink Eduards eerlle Liturgie gezegt wierd : bet lighaam en

Hoed van on:^n Heer Jefus Krijlus , beware uw lighaam en z.iel tot bet eeu-

wig leven, welke woorden in de tweede Liturgie uitgelaten wierden,
al<ï ftaande te veel op de lighamelijke tegenwoordigheid , fl:ellende in

de plaats Aeyp tvnorHen omtrent de uitdeelinge van dat Sacrament

:

neemt en eet dit , ter gedagtenis dat Kriflus voor ugejïorven is , en zj/t van
hem gevoed in uw harte , door den gelove met dank^gginge. En drinkt

dit tergedagtentjfe , dat Kriftui bloed voor u vergoten is , en z.jt dankbaar.

Wierden nu deze beide uitdrukzels by een gevocgt. Eenige van de Col-
leden wierden ook een weinig verandert > en alzo wierd het boek hec

huis aangeboden. Maar aangaande het boek van Ordinatie ofinwyinge,

het felve was niet klaarlijk in de Aóle uitgedrukt ; het wdke daar na ge-

legentheid gegeven heeft , de wettigheid van de Ordina' ien volgens dat

boek gemaakt, indifpuittetrecken. Maar volgens defe Ade het boek
dat door Konink Eduard voortgefet» en door het Parlement , in het

vyfde jaar van fijn Regeringe beveftigtis , wierd weder wettiglijk be-

kragtigt , en het intrecken van het felve , ten tyde vm Maria yernie-

tigt , zijnde dan het boek van de Ordinatie , in die ade by het boek der

gemene gebeden gevoegt, was het zelve nu weder in volle kragt; ge-

lijk daarna, door het Parlement verklaart is, ter oorzaak vgn een ^e-

fcbil , dat dar>r over v;as ontftaan , door Bonner.

De Bill de welke op den 1 5
" van February was ingelevert: , rakende

het nieuwe dienftboekterzydengelegt zynde, wierd een nieuwe ont- ^et>a«cB11- 1

o a J
A -1 I onrrcnide

worpen i en door die van ae gemeente , op den iö van April , naar hef Aékc van u-

Moogerhuis gefonden, en aldaar beredentwifl:. Heers maakt een lang- "'^°'™J'e^^

gefprek «ia«r tegen > dat eerder cierlijk als geleert was. Hy breide zich "

Zeer over al de veranderingen uit , dewelke ten tyde van Konink £- <«

düard gemaakt waren , zeggende mede , dat beide Krammer en '<

~ Kidley , hun gevoelen , aangaande Kriftus tegenwoordigiicid in het '<

L 1 1 1 2 „Sa.
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^55P «) Sacrament > hadden verandert : Hy noemt Ridley de gelcerdfte msn
„ die in die zaak was geweefl. Deze veranderingen weet hy , het af-

„ fcheiden van den Standaart Van de Katholijke Kerk; hy beklaagde

,, zig zeer over het beroven van de Kerken, het breken vandeBeel-

„ den , en de TonceJ-fpeckn tot befpottinge van de Kathoüjke Gods-

5, dienft gemaakt, wegens al deze redenen was hy tegensde Biil. De
Biflchop van Chefter fprakker ook tegen , zeggende. ,r De Bill ware

5, beide tegers het geloofen tegens de liefde ; dat poinftcn die eens ge-

3, definieert waren-, niet weder in gefchil gerrocken bvhoren te werden

,

,, ook waren Aólen van het Parlement geen fondatien of gronden voor

5, het geloof der Kerke, Hy breide fig uit, over de oudheid van hun-

,> ne Formulieren , en zeide het ware een ongewone en onhebbelijke

„ zaak, te denken, dat onze Vaders in onwetenheid hadden geleefr.

3, De Propheten hadden de ifraèliren menigmaal gpynnAen om huune

3, Vaders te vragen. Saken den Godsdienil aangaande konden hy de

j, Leken nictverflaan werden. Het ware van een gFoot gevolg hungc-

5, loof wel gegrondveft te hebben. Jerf^J^^.^''" ^^^^ Ifraël zondigen j

5, wanneer hy een nieuwe wijze van Godsdienft op flelde , en niet al-

„ leende Orthodoxe, en regtfinnige , maar ook de Arriaanfche Kei-

„ zeren hadden beflelt , dat de Geloofs-flukken in het Concili , zou-

3, den onderzogt werden.

„ Galiio wift zo veel by het ligt der natuere , dat een borgerlijk

3, Regter zig met zaken van den Godsdienit niet behoorde te bemoe-

3, yen. Jn het dienftboek , het welke zy voor hadden , hadden zy

), geen OfFerhande voor hunne zonden , nog waren ook , om Kridus

3, in de Hoftieaan te bidden, en om deze redenen kon hy het zelve

niet tx)cftaan, maarof iemand mogt denken, dat hy dit in zyn ei-

gen belaeg fi:>rak, of hem bejammerde, wegens het gene hydaar

over zou hebben te I yden , dien wilde hy antwoorden met de woor-

a> den,van den Zaligmaker : Pfeent niet over my^mdar weent over u ^Iven»

3, Naar hem fprak Feknam Abt van Wertmunflcr : Dezeftelde de

3, regelsvoor, wegens de. welke zy van den Godtsdienft zouden oor-

3, deelen , haar oudheid , haar bcl^endigheid , en haar invloeying om-

„ trentdc borgcrlijkcRegeringe. Hy zeide de oude Godsdicnll nam
->, zyn aanvang in dcntyd van Konin;^ Lucius, volgens Gildas, het

>, boeknii voorgeftelt , was niet voorgeftelt , voor de twee lactfte Jaren

5, van Konink Eduard , her cene was altoos het zelve gebleven , het an-

j, dcrc was alie.twee Jaren verandert , gelijk bleek, by het iluk Kriflus

te-

»

3>
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tegenwoordigheid j in het Sacraméht aangaande. Daar was groote « ^559V

orden en gehoorzaamheid ten tijden, van Koninginne Maria geweeft , *«

maar nu wierden over al door het volk > groote ongebondentheden <*

gepleegt , vermengt met eenige zeer onbetamelijke ontheiligingen van «

geheiligde dingen. Zy prezen de woorden van den Vader Augufli- '<

nusaan , van aan de Katholijke Kerk zig te houden : de naam zelfs "

van Katholijk , den welkende Ketterfchen niet koen genoeg waren "

aan të nemen, toonde genoeg haar gezag» Detoeilandvandegehe- "

Ie Kerk in alle eeuwen , mer degeduerige opvolginge van Harders in •«

$* Peters Stoel , behoorde meerder gevvigt by hen te hebben 3 als "
em weinig nieuwe Predikers , die beide Duitfland en Engeland , 20. «
onlangs in veiwarring hadden gebragt. *-'=

Aldus hebbe ik het kort begrijp van hun redenen voorgeflelt , zynde
het alle; dat ik van die zyde geficn hebbe , aan de andere zyden hebbe
ik mets met allen gefien; hoewel het niet wel anders kan zyn , ofzy
hebben hts voor hun dienftboek te zeggen gehad , 20 wel als deze

daar tegens geCproken hf hben. Maar by deze gelegentbeid , zal ik den

•inhoud van het twedegefchrift , het welke de Gereformeerde Godsge
leerde , over het twede poinct van het vorige idifpuit , hier ter neder

zetten , rakende het gez;;g van ieder byzondere Kerk , om plegrigheden

te veranderen of weg te nemen. Jk brenge in de verzameling niet , om
dat ik het gene , dat de Papiften daar tegens vervaardigt hadde» niet

hebbe , maar deHooitftukken van dit gefchrift waren als volgt.

Het is blijkelijk by de brieven van den Apofcel Paulus aan den Co- «'
ncn^oor^d?

rinthen , en andere Kerken , dat ieder Kerk den magt heeft , in fig <* veihandeiio-

zelven ; de Formulieren van haar Godsdienft en bedieninge van het *<
|ic^/*^

Sacrament te veranderen , onder hen , fo als alderbeft mag ftrckken "

totordere, fligtinge en vrede. Defelve magt hadden cokde feven «

Engelen van de Kerke aan de welke de Apoftel Johannes gdchreven »«

heeft' en in de eerfle drie ecuwen, wafler geen algemene bycèn- «
komft van de Kerk en Synoden , of in die tijde > de riabutvige Paflo- ««

renen Biflchoppenj hebben eerder met onderlinge bcltcrïiminge, ^«

alsdoor gefag hun faken beft elt , en wanneer Ketteryen ontbonden; <«

fy veroordeelden de zelve , fonder te wagten naar een algemene de- «

teiminatie van de gehele Kerk. .
<«

«: Daar was ook groot oRderfcheid ondei- hen 5 in han gewoonte van «

doen, als in het waarnemen der Vafi-en,-en P5aflchen,de Ceitmon^er en «

pkgtigheden te leer aangroeiden. Wanneer de dwalinge tn mubedrij- <«

LUI 5 5, yen
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„ ven ontftondcn , zo hervormde ieder BilTchop zyn eigen Kerk , ai-

^^ „ 20 deze, dcweike quamen inde plaats van Arriaanfche BifTchop-
'

„ pen , felis wanneer die Ketterye over her gehele Ooften v/as verfpreit,

„ ertde Röomfche Stoel zelfs daar mede vv'as befmet, hebben hunne

„ eigene Kerken gereformeert, Ambrofius bevindende > dat de ge-

,, Wüonte van de Fee ften in de Kerken , op de Jaar -getijden van de

„ Martelaren , grootc ergerniflen gaven ; nam dezelve weg. Ook ten

tyden van de Koninginne Maria , zyn veel van de oude fuperftitien van

Bedevaarden en overbly Ffels der Heiligen, die ten tijdevan den Ko-
nink Hendrik waren afgeftelt , niet weder aangenomen , uit het welke

zy een befluit namen , dat indien eenige dingen konden verandert wer-

'deuj waarom geen meer. Zoo dar, indien'er goedene redenen waren

datmen eenige veranderinge mogt maken , het niet konde in twyfel ge-

trockcn werden , of gelijk als Hefekias en Jofias , uit hun eigene magt
hadden verandering gemaakt, zulks ftond ook de Koninginne «toe j

de v.'elke niet zozeer beftonden in het inftellen van nieuwe dingen , als

de herftelling van den ftaat van den Godsdienft , gelijk die van ouds ge-

weeft was ; de welke was ingebragt by toeftant van Parlement en Con-
vocatie tén 'tijde van Konink Eduard. De reglementen dev^elckezy,

in dit gefcïirilc voorftelden , die omtrent de plegtigheden moften e^c-

'fttóakt werden ; warefii dat de zelve geen nootwendige gedeelten van
den Godsdienft gemaakt moften werden, datze niet te veel, noch ftom,

nog ydel , hadden te zyn , ook om geen winft of voordeel opgehouden
zouden werden.

Deze waren de bewysredenen van beide zyden gebruikt : maar de
Gereformeerde de meefte in het getal zynde , paffeerde de Bill in het

Hoog^rhüis. De Eertsbiflchop van Jork , de Marquis van Winchefter,

de Grave van Shrewsbury , de Burggrave van Montarute , de Biffchop-

pen van Londen , VVorcefter , Ely, Coventry , Chefter, en Car-
iifle en de Hecren Morley, Stafford, Dudley, Wharcon, Richen
Nörth, en den Abt van Weftmunfter ftemden daar tegen. Volgens

' deze Adc hadde het nieuwe boek zyn aanvang te nemen » op S^ Tan-

-, Baptifts dag.

Een andere ade paffeerde , dat de Koningin , de landen behooren-
de aan de Bifdommen aan haar zelven mogt behouden , wanneer de feU

ve open vielen. Gevende de volle waardye van de felvc, in geimpro-
prieerde inkomen , in de plaats van die. Hier toe verftonden de Bii^

Ichoppen nier,wanneer het op den 7. van Aprjl in het Hoogerhuis pa/^

leer-
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üefden : maar wanneer het qnam tot het huis dei- Gemeenten vond het i e 50.
aldaar ook groot tegenftant. Vele hadden waargenomen, dat ten tyde

^vanEduardden VI. onder voorgeven van eenige begiftigingen aen de

Kroon te doen, de Hovelingen al delanden van de.Kerk, onder fich

verdeelt hadden ; alzo oordeelde men , dat het gebrbilc' hier van gemaakt,

zou zyn het beroven van de Kerk , zonder verrijking van de Kroon.

Naar eeniger dagen debatten , heeft het huis op den 17. van April c^e-

ftemt, en 90 waren daartegens, en 155 daarvoor, en alzo paiTe'êr-

de het.

Op den y. van MaypafTeerde een andere Biil, met de zelve tegen-

fpraak, dezeftrekte, om al de Religieufe huizen , den Kroon toe te

voegen. Naar deze volgden eenige byfondere Aden* verklarende de

Deprivatie van de Paapfche BilTchoppen » ten tyde van Konink E-

jiuard goed en wettig te zyn. Wanneer zy ten tijde van de Koninginne

Maria weder herftelt wierden , zyn de vonnifien tegens hen gegaan >

voor nul , zelfs van den aanvang verklaart ; en alzo alle verpagtingen

,

gedaan door Ridley , Poinet ^n Hoeper , en de patenten door den Ko-
nink wegens eenige van der zelver landen, verleent, wierden vernie-

tigt. Menhadbyzonderlijkaangehaalt, in het huis der Gemeente , dat

Ridley de beveftiginge van deze verpagtingen , zyn uiterfte begeerte

had gemaakt , wanneer hy aan den ftaak gebonden wierd. De grond op
* dewelke de vonnifTen nul wierden verklaart, was , om dat de partyen had-

den <^eappelleert, hoewel in de Commij3ie, uit kragt van de welke de

gedelegeerde hen beroofden , zy gemagtigt waren , voort te gaan , on-

aangefien eenig appel. Hier tegens hebben niet alleenlijk de Biffchop-

pen maar ook de Marquis van Winchefter ende Lords Stafford , Dudley,

enNorth, figgeftelt.

Het toont degroote moderatievandeze Regeringe, dat deze IVlar-

öuis , niet tegenitaande hy de Paapfche belangen zo zeer toegedaan wa-

re, en zelfs in het Opperhuis gedueriglijk voorflond, egter nog als

Schatmeefter Vv'ierd gebruikt, welk ampt hy nog 14 Jaren na dezen

tyd bediend heeft j Itervende inliet 97. jaar van zyn ouderdom , en

IC» . affetzels van zyn eigen kinderen en kints kinderen naar latende. Hy
was een zeer groot voorbeeld Tan goed geluk en kloekfinnigheid , zo

veel als iemand in geheel Engeland , als zynde gebleven Heer Schatmee-

fter , in drie zulke verfchillcnde Heerfchappyen , als die van Konink

Eduard , Koningin Maria en Elifabeth zyn geweeli

Daar was een fubfidie en twee tienden en twee vyftienden , door het

-=u.-.. Par-
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'Ï55P' Parlement de Konihginne toegedaan , met de tonnagïe en pondagicj

vooihajrleven-, enalfowierdhetopden 8. van May gediiïblveert.

en niet ge.
^ Daar warcn drie Bils , die in liet buis der Gemeente niet door wilden.

|?'J^"^«
d'£ene was voor de herftelling der BifTchoppenjdie ten r.yde van Konin-

gin Maria waren afgefet. Daar waren maar drie van de zelve in het levan,

als Barlow, Scory en Coverdale, de eerfle van defê had aAïand ge|;

daan. En de laatftcoudzyndei had geen gcnegentheid v/eder in zj'h

Bifdom te keeren ; en fo milTchien » is het ^de moeite niet waard ge->

dagt, een Ade, voor een man alleen te maken; voornaraentlijk.,

dewijl'er 20 veel openftaande ftoelen in Iianden van de Koningin waren y

enligtelijk nog meer open vallen zouden. , . ,f

'De andere. Bill'was , voor de herftelling vahalle perfonen, dewel-

ke , om datfe getrouwe waren , uit hun benefitie waren gefet. Defe be-

val de Koningin zelve,, aaneen zyde te leggen; over het welke Sands

leer klaagtin fijn brief aan Parker; echter nam de Koningin geenag-

tinge,op de wetten, voorheen, tcgens hec Houwelijken gemaakt,
en vorderde verfcheidene getrouwde Priefters , en byfonderlijk Parker

zelve. Daar was^ nu geen wet meer in ftant j cegens hun trouwen

»

want Koningin Maria had alleenlijk de Wetten van Eduard de VL
die hetiêlve toeftonden, herroepen^ maar had geen andere, diefaak

aangaande gemaakt : Co datter nu niet anders als de Canonijke Wet te-'

gen&lag, en diQ wasbeflotente verwerpen, door het continueren van •

den- Artijkel van de Godsdienft , rakende de wettigheid van zulk Hou*
weiijk , onder meer andere die afgeftelt zouden wetden»

DenaaftcBilL, die tot niet liep, was een nieuwe Acle, om 52 per-

fonen te magtigen , om de Kerkelijke Wetten naar te zien , en defdve

in een lighaam te brengen. Defcwicrd, op het twede lezen , in het.

._ ^^ huis der Gemeen te, ter zyde geicgc, en heeft zeden altoos geflapen.

weigeren dsn Wannccr het Parlement gedaan hadde , wierd de eed van Suprematie

o'perhoof-
ofoppsrmagt korts daarna de BifTchoppen en geettcJijken voorgclegt.

dishcid. Zy dagtcn, indien zyfig vaftaanecn konden houdeninhet wcigren

van de zelve , dat de Koningin fou gedwongen zyn daar van te difpenfe-

ren , en niet zo eensklaps ai de Biiïchonpcn van Engeland den voet
ligteit. Het is niet blykelyk hoe korts na het ftaken van het Parlement*

dcfen eed hen voorgeftelt wierd ; maar het was niet lang daar na , wanC

p^'?'i^**^
de laatfte Collatie en begiftiginge van een benefitie dieBonnerhad ge-

daan , gefchiede op den 6. van May in dit j ^ar.

Zynde 4c eed Hcw ^^ Eertsbi&hop van Jork voorgedragen , aan

Boni
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Bonner BiflTchop van Londen, Thirlebeyvan Ely, BournvanBath Mf^.
en Wells , Chriftopherfbn van Chichefter , Bain van Litchfield , Whi-
te van Win chcfter. en Watfon van Lincoln , Oglethoip van Carlille,

Turbervile van Exeter , Pooi van Petersburg , Schot van Cheftcr , Pa-

tés van Worchefter» enGoldwellvan S^Afaph; hebben die alle ge-

weigert defelvc te doen, zodatalleenig Kitchin BiflTchop van LandafF

defelvc aannam. Daar was ook eenige hoop van Tonftal, zodat hem
die niet voorgehouden wierd voor de maand van September, maar hy
feeroud zynde, verkoos met 20 veel gefelfchaps afte gaan, meer om
faetamelijkheidswil, dan uit eenige fwarigheid die hy , daar omtrent;

maakte; daarhy, voorheen zo veel over de faak van Suprematie ge-

schreven hadde.

Sy wierden over hun weigeren voor eenige tyd in de gevangenis gé-

legt , maar zy kregen korts daar aan , al hun vryheid weder , behalven

Bonner, White en Watfon, Grooteklagten wierden over Bonner in-

gebragt , dat hy in vele dingen ,
geducrende de vervolginge van defc

,

dewelke wegens Kettcry waren yoorgeftclt, het gene de Wetten toe-

ftonden, te buiten gegaan , zo datter grootc begeerte was , hemeen
voorbeeld aan andere te zien. Maar gelijk als de Koninginne van natucrc

zeer barmhartig was , alfo hadden de Gereformeerde Leeraars , uit den
Euangelio gfleert, eeèn quaad metquaadte vergelden, nog wrake te

foeken ; en gelijk als Nazianzenus ecrtyds de regtfinnige vermaande,

wanneer zy een Keizer, die hen begunftigde hadden verkregen, de
Arrianen geen gelijke vergeldingc voor hun gepIecgdevvreethederi,toe.te

brengen, alfo dachten zy ook, voor;de eere van hun Godsdienft te fullen

zyn , hun dadelijke bewijfen van de overeènkomft van hun leere , met
de regulen van het Euangelie , en de Priraitive Kerk , door het vlieden

van alle wreedheid en ftrengheid , als het naar wraak geleek , ce be-

toonen.

AI dit had konnenverwagtwerden van zulk een Koningin en zulke cofdheid

Biffchoppen. IVlaar het betoonde een groote gematigheid in hetgant- gi"n^°te"ïns

fchevolk, dit zodanig een man als Bonner was, geleden wierd vei- ^«"li^'^^"'

Jiglijk te gaan én te ftaan , en niet tot een offer gemaakt wierd van deiê

,

dewelke hun nauwe vrienden door zyn toedoen verloren hadden. Ve-
le dingen wierden tegens hem ingebragt , als mede tegens White en ee-

nige andere Biffchoppen ; op het welke de Koningin beloofde lafl

aan de Vifitores, die zy van mening was over gamfch Engeland te zen-

den , om onderzoek over defe dingen te doen , en na dat (y hun rapport

M m m m zou
ir
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^ 5 59- zou Wbben gehoort , zeide zy , wilde zy , naar veréi&h vaa faken pro-

(;ecl,eren. Door defe middid wdgerde zy geen Jttftitie , rm^r: wan
alieepjg een vemig tyds f om de (cherpte j die in het hart .dec men-
fcheijwdJ, te dojen v«rftofn|ien, di« EX) doorzyn Wtter/co handel aaage-

Heets was ©en man van een edelmoedigen geeft > m wierd defhalven

tebe^crvan deKofiinging€handelt> want gdjjk hem toegelaten wierd

gerujfleiijk 'm zyn eigen luiis in Surrey te leven , alzo ging zy ook mcnig-

fiJiial by hem , orahemte befoeken. TojiAal en Thirleby onthielden

^io te Lamb.eth by Parker , meï groote vrydoai en gemak , de eene was
geleerc > en van een goeden aart , de ander was werkfaam , maaj: al te

ligt en te veranderlijk. White en Watfon waren barfTe iicdcfl > tothct

welke hun ftudie , zo wel als hun aart heti drongen > want zy waren
ascertot de Scholaftyke Godsgcleertheid genegen, dew^kede luiden

drifcjg, hoogmoedig en verimadcnde van andere maakt. Chriftophor-

/bn was een goed Grieksgeleerde, «nhad Eufebiusende andere Ker-

kelijke geftigt fchri j vers uit het Grieks in het Latyn > ivmr met lo wei-

nig getrouwigheid als men van een man > die Kiid aan zyii partye hing

,

kud K vcrwagten , vertaalt. Bain was geleert in de Hebreeufche taal >

daar hy tot Parys profèflie van had gedaan , onder de Regeringe van

Francois dea Eerften. Alle deze verkofen in Engdand in ftütc te leven ;

alleenlijk Patés > Schoten GoWwell trokken over Zee , en nawr hen de

tord Mofley, Sir Francois En^efield, Sir Robbert P€ekhara> Sir

Thomas Shelly , en Sir Johan Gage. Dewelke 20 het fchijnt fogten te

leven daarzy de vryc oeflFening van hun Godsdienftmogten genieten.

En fodanig was de goedheid van de Koningin, dat henfulks niet ge-

weigert wicrd , hoe wel zulk een gunft hen ten tijden vanKoningfn

Maria, niet toegaftaan wierd. Feknam Abt van Weftraunfter , was een

vriendelijk en edelmoedig man , en was in groote agtingc in Engeland.

De meelle van de Monniken keerden tot een (èculiere wyze van leven i

maar de Nonnen trokken over Zee.

viGucifB <n De Koningin nu liet haar gedagten gaan, om lojundlen of bevelen o-

s"c>"don-" yer Engeland te laten gaan , dewelke op het laatfte van Juny afgefonden
ïïccii. wierden. Een groote fwarigheid wierd ontrent een van de felve ge-

maakt. De Koningin fcheen te denken , dat het gebruik der Beelden tot

een opwekkinge van Godsdienftigheid mogt ftrekken » en dat zulks ten

minfte de lieden te meer tot de Kerk zou konnen trekken, want het groot

bewerp van haar berading was, het gehele volk tot een weg in Godsdienft

te
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tt breiïgcn. De (gereformeerde Biflchoppen en Godtsgdeerden ftonden ^59-
haar daar in zeer tegen; zy ftelden al hun reden in een langh gefchrift, het
welke zy haer overgaven. De voorreden en het befluyt hier van ftaat
in de verfaameling te vinden. „ Zy verklaarden dat zy zulks niet konden r.u m
toertaen, het welke gelyk als het tegens hunne Confcientie ftrced , alzoo

'^'

ook, tot een ftrik voor de onkundige zou verftrecken
; zy hadden me, < < '

nichmaal de Koningin in die faek aangedrongen, dewelke naar het »' ^n
^°"'"'

bleek, lang by haar gelegen haddej zy baaden haar fich niet te ftooten * < f^»" beeidcf

aan de vrymoedigheyd dewelke zy namen , en aldus hun redenen haar *« Ie hcfbt'"
voor te leggen , zynde zulks een zaak , dewelke altoos by Chriften «
Princen van hun Biflchoppen wel opgenomen was. Zy veifochten «'

haar dat zy die zelve zaak.aan een Synode van Biflchoppen en Theolo- ««

ganten wilde beveelén , en zulk een zaak niet enkelyk op eenige ftaat- "
^ kundige opmerkingen, tclaaten aankomen, dewelke, gelyk fe veelte 't

aenftoot geven , alzoo ook op de regering van haar zeer geeftelyken «^

broeder , en die geene die de beelden toen gewecrt, en daer nae hun Ie- *<

ven, voor de getnygenis der waarheyt gelaatcn hebben, een flechte re- *<

flexie merken zou,
^^

Het kort bcgryp van hun redenen, (dewelke ik, om haarlank- «
heid, inde verfameling niet gebracht hebbej is: dat het tweede ge- «
bod verbied het maken van eenige Beelden , en vergelykingen « Redenen
van God

, en Deurcr. 27 Daar was een vloeck, uytgefprooken cc <i"rtcgcn«

over defe , die een beeld eengYouwel \mr den mere maken en dat in een «
'heimeljikefUetz.ejlellenz.ou. Het welke zyuytieyden op eeniae hei- '<

ligdommen in byzonderehuyzen, enDeuter, 4, Onder de verma- «
ninge in waarfchouwingen . de welke Moizes her volk van Ifraèl ^eeft «

^ om fich te hoeden voor A%odery is dit een , dat zy geen beeld zou- «<

den maken want het gebruyk van de felve keertgemeenlyk tot afoQ. «

«

dery. De Joden waren hier omtrent zoo gevoelyk, na de gevange- «'

niflè, dat zy liever wilden fterven, als lydendattereenig beeld in hun «
• tempel opgerecht wierd. Het Boek der Wysheid noemt een beeld, '<

een ftrik voor de voeten der onkundige, Den Apofteljoliannes ver- «
maant die geene aende weicke hy khryft, fich te hoeden voorde "
afgoden, en gelyk Tertullianus lèght : hen was hen nietgenoegh fich «
te hoeden voor dena%oden, maar zymoflen fich felfs voor debeel- «'

den wachten; en gelyk als Vloyzes het volk belafte , geen fteen ^qs «
aenftoots in den wegh van de blinden te leggen, zoo was het des te '*

^oorer zonde , zulk een val flrik voor de zwakke menichte te k^. »«

Mmmm 2 „gen.
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'559' jï gen. Dit diende niet tot ftichtinge , naademaal fulks-de bygelovig-

,> lieyd van de zwakken en onkundige voed, die in hun voorige zufFe-

5, ryen daar omtrent voort gaan fouden ,en andere van den openbaaren

3, Godtsdien ft aftrekt. Zoo dat tuflchen defe, dewelke van henzou-
3j den fcheyden, indien mendaer in voortging, en de menigte dewel-

5, kedeiêivc misbruykten , liet getal van deze, de welke dezelve te recht

s, Zouden gebruyken , van weynig belang zou zyn.

„ De uytwendigeglants vande zelvefoude bequaarazyn omhetge•
„ moed van de dienaars af te trekken, indien niet tot volkomene afgo-

„ dery, ten minften tot een afleydinge van gedaciiten. Beide Orige-

„ nes en Arnobius zeggen ons, dat de Primitive en eerfte Kiiftenen

„ geen beelden met al hadden. Irenxus beftraft de Gnoftyken , om
,, datfe het beeld van Kriftus om droegen. St. Auguftinus pryft Var-

,, ro, om dat hy gefèght heeft» dat de oude R.omeynen , God veel kuyf-

,. lyker eerden, zonder het gebruyk van eenigc, beelden. Epiphanius

„ fcheurde een kleet met een beek daar op , en Ferenus verbrak de

„ beelden , ten tyden van Gregorius den Grooten. Valens en Theodo-

,j fius, maakt een wet, tegens het fchilderen en houwen van Kriftus

3, beeld. En het gebruik der beelden in de Oofterfche Kerk , brocht

5, die verwerringen op dat Rijk , die het felve voor den inloop der Ma-
„ hometanen open ftelde.

Deze redenen wrochten zoo krachtelijk op de Koninginne, dat-zy in

haar Injunden en bevelen , het wechwgrcn van alle beelden uyt de Ker-

ken niet vergat.

De bevelen van Konink Eduard op zijn eerfte aankomen tot de

Kroon uyt gegeven , wierden al vernieuwt en weinig hier en daar veran-

dert. De bygevoegde dingen waaren deze volgende
»
gelijk wy die hier

kortelij k by voegen

.

,, Het was nergens verklaart noch in de Schriftuere , noch by de

„ Primitive Kerk» dat de Prieftcrs geen vrouwen zouden mogen heb-

„ ben ; op het welke veele in Konink Eduards tyden getrouwt waa-

,, ren, echter waaren der groote ergerniffen gegeven, door de onbe-

, , taamelyke houwelyken de welke eenige hadden aangegaan : om dier-

3i gelyke voor het toekomende te verhoeden, wierd geordonneert , dat

>, geen Priefter noch Diaken zou mogen trouwen zonder toeftand van

il den BjfTchop van het Bifdom , en twee Vrede-rechters , als mede die

j, van de ouders ofnaafte vrienden van de vrouw. Al de Geeftelyken

j, zouden kleedingen draagen , volgens hun trapindehoogeSchoole;

3, ver-
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verklarende de Koningin zulks niet te gefchieden ten opficht van '' ^559*

eenige heiligheid daeu in zynde; maar om order en betaamelijk- *•*

heyd te houden. Niemant moft eenige bezweringe gebruiken, of *'

die geene die zulks dederaadvraagén . Hen ieder mofte in zyn eygene ''

Parochie Kerk gaan, ten waare by een buiten ordinaire gelegenthcid. "

Herbergiers moften niets verkoopen , geduerendeden Godtidienft :
**

Niemant mochr eenige beelden of andere gedachieniflen van Super- "

ftitiein zyn huis hebben, niemant mocht ook prediken, als alleen "

die geene die door hun ordinaire geücentieert waaren. In alle plaatzcn •'

zouden zy de Rechtfaaken onderzoeken, waarom iemand indelaa- *

fte Regeringe was gevangen, doodgehongert , ofanders ter dood ge- <•

bracht, op voorwendinge van den Godtfdienft , en al de Regifters "

moften daar over doorzocht werden. "

In ieder Parochie moft de ordinary noemen j dry of vier befchei- "

dene perfonen , de welke hadden opte paden, datalhunParpchiers '<

betaamelijk des Zondags en op andere Heylige daagen , ter kerke "

quaamen,en deze de welke zulks niet deden en fich op vermaninge niet «

beterden,moften aan dsn ordinary aangebracht werden.Op Woenfda- *«

gen en Vrydaagen moftemen de gemeene gebeden , en Litany in alle "

Kerken gebruyken. Alle verachtelijke Woorden van Fapïfl , Ketter y
«'

Schettrmaaker of Sacramentaris zouden werden verboden opzwaare "

ftraffe.Geen boek mocht zonder verlof van de Koningiujd'Eerft Bif- "

fchop, üfBifrchopvanLonden>denCanceliervandeUniverfiteyt, of **

denBiffchop of Opperdiaken van de plaëts, gedrukt werden. Een ie- "

der hadde te knielen op de gebeden , en zyn eerbiedigheid te toonenj *'

wanneer [efus naam genoemt wierd. *«

Dan volgter de uytlegging van den Eed van Supremacy, in **

welke de Koningin verklaart , dat zy fich geen gefagh aanmatigt, ««

tot bediening van den Goddelijken Dienft in de Kerk, maar dat al het "

geene zy eifcht het geene is , het welke van alle tyden aan de Imperiale "

Kroon van Engelandt behoorig was geweeft , datzy deopperhoof- *«

digheydt en regeringe over alle zoort van perzoonen , onder Godt "

hadde, zoodanigh dat geen andere macht van buyten over hen te re- "

geeren hadde; en indien deze, die voorheen getoont hadden , daar "

zwarigheid i n te maaken , het zelven indien zin naamen dat zy te vre- "

den was , zulks aan te nemen , hen des wegen ontflaande van alle ftraf- *'

fe in de Adebegreepcn. Het volgende was, omtrent Altaarenen "

C(Mnmunie-taafcls ï hier omtrent beftelde zy, datom moet wil te *«

M m mm 5 ver-
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^ 5 59' „ verhinderen > geen altaaren afgenomen zouden werden , als met toe-

„ ftant van den Paftoor en Kerk-bewaarders ; datter een Communie

,, Tafel voor ieder Kerk gemaakt zou werden , en dat op den dag van de

„ bedieningh van het Sacrament, dezelve op een bequame plaats zou

„ geftelt werden in het Choor , en op andere tyden daar het Altaar ge-

„ ftaan hadde. Het Sacramenteel Broodt wierde gcordonneert te zyn

5, rond en vlak , zonder eenige figuer daar op , maar wat dikker en bre-

„ der als de Auwels voor heen voor de Mis berey t waaren geweeft,

„ Vorders wierd het Formulier van te bidden voorgefehreven, met eeni-

sj ge verandering van dat in Konink Hduard tydt ; want daar, tot dank-

j, zegginge voor Godts zegön aan de Kerk.in de heyligen,de welke over-

j, leden waaren , dit gebedt wierd bygevoeght ; dat %.y met ons, en wy
,) met hen mogen hebben de Glorieiiz^e opjiandinge. Zoo wierd daar nu de-

„ ze woorden : en zy met ons , uyt gelaaten, als fchynende een wyze van

„ bidden voor de Dooden mede te brengen.

Aangaande de regulering van het trouwen van Kerkelijke perzooneti.'

Zeyden deze,dewelke daar omtrent hun opmerkinge hadden, datze zich
r.efleaien op niet beklaagden over de wet, maar gelyk als St.Hieronymus dede> in het

ie"gcaicrkr, niaaken van een wet, in zyn tydt, zy beklaagden zich over die geene, die

daar oorzaak en gelegentheid toe gegeven hadden. Het dragen van

byzondere kledinge voor de Kerken - Dienaren was zeekerlijk een

middel om hen merkelijk in te binden , omtrent alle onbetaamelykheyd

in hun handel en wandel , (lellende hen ten eerften open voor het oor-

deel van 't volk; het welke niet zou gefchieden , indien zy zoodanig

gekleet waaren , dat zy van andere menfchcn niet te onderfcheyden

waren. En in aanmerkinge van den menfchelijken natuere Icheen het

een aanlokkinge voorzommige te zyn, wanneer zy flecht denken , dat

hun onorders van niemant gezien of waargenomen werden. Hctbuy-
gen voor den Naam van Jezus, wierdt geoordeelt, een bequaame betoo-

nïnge voor hun erkentenifle van dankbaarhcydt omtrent den Zaligmaa-

ker,envan zijn Godheid te zyn. En gelijk het opftaan op het verhaa-

len der Geloofs-artykelen , ofop dat van Gloria Patri , waaren gcwoone
uycdrukzelen van het geloof der Kridencn j alzoo , naademaal Jezus,

de naam is , waer door Chriftus wordt voor gcjftdt als onze Zaligmaa*

ker , zoo icheen het een betaamelijk ftuk van erkennen van ons gelove in

hem , een eerbiedigheyd te toonen wanneer de zelve genoemt werdrj

niet als offer eenige byzondere heyligheid ofdeucht 'm ftak , maar om
dat het zyn eygen naam, en die van Chriftus maar een applicatie daar by
gevücgtis» By
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-By de zorge van de Koninginne , omtrent het wegnemen van alle bit- ^ H9»

terheyd van fcheldwoorden , en het iiytleggen van den eed van Siipre-

maty , verklareMÜe niet alleen alle tvvyfelaghticheyd , dewelke inde

"Woorden mocht werJcn bevonden , maer ook den menfchen toeO-aandc

tevcrklaaren , in wat zin zy dien Eed zwoeren, wierdde moderaticcn

matigheyd van haar Heerlchappye klaarlijk betoont: inde welke in plaats

van nieuwe ftrikken om den zwakken te vangen, te vinden , gelijk wel in

andere Heerfchappyen gezien was, alle mooohlijke zorge wierdaenge-

went , om de zaake ibdanig uit te leggen , dat zy zo vcrftandefijk in

alle belangen ware-, als mogelijk zy. Zy maakte die rekening, dat

indien die eeuwe eens mocht vry zynvan Papery voor hen , hoewel

met toeftant van eenige andere fuperftieufe bedenkfelcn , het hen alle

toe een volle vereeninge brengen zou, en in de volgende eeuw foudcn

zy zo wel onderregt zyn , dat geen van alle meer overig blijven zou.

En in der daad defe moderatie had al de werkinge , diemen daar mede
voor hadde, voor vele jaren. Geducrende dewelke dePapiften zelve

^uamen te Kerke, en tot de Sacramenten. Maar daar na , zynde den

Konink van Spangien voorgeftelt, (die nu als vaardig was, om den

Oorlog met de Koningin aan te vangen , om dat zy de Vereenigde Pro-

vintien het hooft op hield.) Dat hy Engeland eerft in vcrdeeling moft

zien te brengen , en van den Paus een vonnis tegens de Koninginne,

en veroordeling van fodanige Papiften als in Engelfchen dienft waren

,

moft fien te krijgen. En dat tot onderhoudinge van fodanige Priefters

,

als hem hadden te dienen, in het verdeelen van Engeland , hy Seme-

narien en Plantfoenen tot Doway , Leuven en St. Omer aanftellen moft,

van waar zy gedueriglijk naar Engeland hadden over te fchepen , om de

^aaken aldaar in verwarringe te brengen : heeft het vervolg van dezen

Raad, de Paapfche partije onder ons doen opryzen : dewclk zedert al-

toos het volk ontruft en verdeelt heeft, en meer als een maal de zelve

al tot doodlijke bewegingen gebracht , gelijk wy noch heden ten dage

ondervinden.

Naadat deze Injundien en beveelen aldus toegeftclt waaren , gaf de ,,Q^ge "onf-

Koningin Commifllen uy t voor deze , dewelke alle de Kerken in Enge- mifiie.

landt zouden Vifiteren in het welk zy geen tydt ver looren lieren gaan,

want het nieuwe Dienftboek had volgens de wetp'aetste nemen , op

St. Jans dag , en op dien zelven dag waaren deze Commiffien geteekent; coii. No,?-

,€en van deze , dienende voor het Bifdom en Provincie van Jork is in de

verzaameling te vinden. Zy was toegeftaan aaude Graven vanShrewP
bury
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j . -o bury en Derby en eenigc andere , order de welke D^ Sands een was.

,, De voorreden ftelc voor , dat God hebbende de Koninginne

,
, over het gantfche volk gcftelt , zy geen goede reden en rekeninge van

„ dat vertrouwde konde geven , fonder te pogen de ware Godsdienft

„ voort te zetten, met de rechte wegom God te dienen in al haar fta-

„ ten en heerfchappyen. Zy derhalven voor hebbende een algemene be-

j, zoekinge aan te ftellen door haar geheel Koninkrijk , bemagtigde dc-

5, felve ofeenige twee van hen j de ware gefchapenheid van alle deKer-

,, ken in de Noorder-gedeelten , te onderfoeken , fuipenderende ofvaft-

„ ftellende zodanige Kerkelijke perfonen , als hen des waardig fchijtienj

„ en andere in hun plaats ftellende , te procederen tegen al de zulke ais

,, zich hartnekkig betonen by gevangenis , Kerkelijke tugt , ofandere

„ wettige wegen. Zy hadden ook penfioencn te behouden , voorzo-

j, danige als niet wilde in hun dicnft volharden , maar dezelve afleiden

;

,, ook te examineren de flaat en conditie van alle die gevangen waren

,

„ over zaken de Godsdienft aangaande , en defelve te ontflaan , en we-
„ der in hun bedieninge te ftellen , die onwettiglyk in de laatft voorgaan-

^, de tijden , daar uit gezet zyn.

Dit wasdeeerfte hogeCoramiftïe, dewelke uitgegeven is gewor-

den ; die voor het land vanCanterbury , was zonder twyfel van de zel-

ve nature. De voorfienigheid van penfioenen te behouden , voor zo-

danige Priefters als uit gefet waren , wierd zeer geprefen j nademaal zj
daar door buiten de uiterfte armoede gehouden wierden , dewelke hen
tot eenige onbetaanilijkheid mogt brengen ; en door het penfioen het

welke hen op hun goeden handelen wandel wierd toegeftaan , wierden

zy in dwang gehouden.

Maar dat het geen voornamentlijk in de Commiflïen mifprefên wierd,

.was , dat de Koningin de Vifitators magt gaf, om by kerkelijke tug-

tinge te procederen , het welke voor een grote uitbreidinge , van haar

.opperhoofdigheid wierd genomen ; maar men dagt weder , dat de Ko-
ninginne fulks zo wel toeftond te doen , als de wereltlijke Canceliers het

zelve in de kerkelijke Hoven deden j zo dat het eene misbruik door het
andere te verfchonen was.

Deze Vifitators doende rapport van de gehoorzaamheid , gegeven
omtrent de Wetten en defelnjundien, zo is bevonden, dat van p4oo.
gcbeneficecrdc personen in Engeland, daar niet meer bevonden wier-

den , als 14. BilTchoppen, 6. Abten, 12. Diakens, twaalf Op-
per-Diakens, ij. hoofden van Collegicn, 50. Prsebendarifen , en

tachen-
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tachentig Rcöoren van Parochien , die hun ampren , ter Oorzaak va» i -.*,;

de Religie hadden afgedaan; fo wel wiften de Roomfciie in het ge-

meen , in te volgen. En in der daad de BiflTchoppen na dcfen tyd hadden

dezelve vrees , wegens het gevaar , in het welke de Religie zig bevond,

door de wedcrfporigheid van het meefte gedeelte der Kcrkelijkeperfo-

. nen , dewelke hun genegentheden tot de oude bygelovigheden noch niet

afgelegt haddeh. Zoo dat indien de Koningin Eüfabeth niet zo lang ge-

leefc h'adde, tot dat al die generatie verftorven was,en een nieuw flag van

menfchen weder in de plaats geftelt ; en indien een Prins van een ande-

ren Godsdienft , haar voordien tyd op gevolgt was geweeft , zy zouv
den miflchien v/eder tot die oude fuperftitien gekeert zyn geweefl , en

dat zo volvaardig als zy by Koningin Mirias tyden hadden gedaan,

Het gene de fuperftitieufe partye , by Konink Eduards tijden meefr

ophield, was, dat verfcheidene groote Biffchoppen hen in het heime-

lijk begunftigden en aanmoedigden ^ derhalven wierd nu befloten , op

de openftaande ftoelen , goede toeverficht te nemen.

Hiervoor is eezeet, dat Parker naar Londen was ontboden,door or- f -n-" '^ ?""
• 111 ^~\ *r\ Willig tot net

dere van de Koningmne , en dat hem het Opper- Bifdom van Cantelbu opper-bif.

ry was opgedragen : hy hier over wierd tot zulk een verwarring van i'm^KMKihwy.
gemoet gebragt , dat hy buiten maten daarover bedroeft was. Zohaafl:

als hy weder te huis gekomen was , fclireef hy aan den Zegelbewaar-

der , welken brief, nevens alle de andere , over deze zaak gewiflelt , in. coii- ao t

de verfamelingen te vinden is , „ hy verklaarde dat hy noir minder '• -"' '

'

genoegen had gehadin een Londenfche reis, cnnoitblijderAvasge- ''^

weeft , dan daar gerakende , als deze laatfte rnaal. Ky zcide het vva- «'

re nodig j dien fto«l met een man te vullen , die nog hoogmoed 't^ , ««

kleynhartig nog begeerlijk zy. Een hoogmoedig man zou miffchien "

van zyn broederen in de leeringe in gefchil raken ; daar de geheeie <«

fterkte van de Kerk in haar eendragtigheid beftaat: maar indiener "

harte-brand onder hen quam te pntftaan , en hun byzondere gefchil- «'

Jen, die zy over de Zee hadde gehad , te huys wierden gebracht , zoo '*

was de vrede vande Kerk verlooren , en het gevolg van al hunne aan- ^^

ieggingen, zoute niet gaan. En indien een kieinhartig man daar in "

geftelt wierd, zou zu'ks den moedt van hun tegenpartyders doen «'

ryzen; een begeerig of gierig menfch was nergens goed voor, Hy «'

kende zyn eygen onbequamheid , beyde in lighaamen verftand zoo "

wel, dat hoewel het hem leet zou wezen, hem mifnoegen tei^cns "

I

,hcm te geven j of den Secretaris Cecil , die hy boven ille menfchen "
Nnnn ,J«
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15 5 p. >ï in t^egeheele wereit eerde, te verftooren , ennogmeer, deKonïn-

„ gin te mishagen , zoo mofl: hy echter Gods gramfchap ontwijken,

„ en niets aanflaan , in het welicehy wel wiftzig niet te zullen konnen

„ zoodanig draagen , dat hy wegen zynbedieninge, zig voor God of

,, voorde Werelt zou konnen verantwoorden. En indien hy zou moe-

„ ten naar de gevangenis gaan , ter oorzaak van zyn hartnekkige afkee-

-„ righeid (met het welke het fchynt zy hem hadden gedreigt ) wilde

„ hy zulks liever, met een geruft gemoet en Gonfcientie verdragen,

,, als een ampt aanvaarden , des zy hem niet konden ontladen. Hy
5, zeydcdat hy van meninge waar, door Godts genade, noytvan die

5, ordere te zyn nog hooger nog laager. Hy wift zelve^befl: , waar hy

„ bequaam toe waS; hy was arm,eii niet bequaanr zig in fuik een bedie-

„ ninge te houden. Hy had een breuke , dewelke hem niet veel toeliet

„ te tobben, derhalven veribcht hyeen plaats inde HoogeSchooleal-

„ waar hy zyn leven verdraaglijker wyzt zou konnen doorbrengen,

„ Hy wift wel dat hy hun verwachtinge niet zou konnen beantwoor-

„ den, het welke hem zoo dede aanhouden, om zoo hoog niet verheven

„ te werden. Hy zeyde groote vreefe te hebben , datter gefchillen

5, lichrelyk onder hen zelven , zouden ontftaan ^ het welke een ver •

,, maakelijke afleydinge voor die van de RoomfcheKerk zou zyn;

,; hy zag dat fominige menfchen, nog menfchen waaren felfs na al hun

„ onderwyfingen, in het School van quelling en verdriet, Hy vèrklaar-

5, de zyn eigene winft, nog gemak te zoeken ; hy had maar twee of dry

,) Jaaren voor hem, om te leven , en had geen begeerte fchatten voor

„ zyn kinderen te vergaaderen. Dit fchreef hy op den eerften van

„ Maart.

De befigheden van het Parlement , dede deze zaak ter zyde leggen ,

tot dat het zelve was gediflblveert , en toen op den 17. van May (chrcef

hem de Heer Zegelbewaarder, over die zaak : hy zeyde dat hy zag, uyt

een befluit, nog dien dag, by de Koninginne genomen, dat het zeer hard

zouvallen voor zyne vrienden, hem van dien laft verlofl: te zien. Wat-

hem aangaet , indien hy cenig man kende aen den welken , de Charac-

ters, in zyn briefvermeit, beter behoorden als aen hem , hy zou den zel-

ven zoeken te vorderen •, maar kennende geen , zoo moft hy nootzaa-

kelijk voor hem zyn.

Op den 19. daar nae , onderteekenden den Heer Zegelbewaarder en

de Secretaris Cecil , een Brief in des Koninginnen naam , verzoekende

hem op te komen ; en daar na zondenfè een tweede bevel, om ten Hove
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te komen op den 2 8 van die Maant

; hy quam dan , maar verfchoond e
^ 5 5^'

zig (elven op een nieuw. Maar m\ laatften , zynde zoo dikmaals en Zo
hard aangedrongen

,
fchreefhy aan de Koninginne zelve j « Verklaren-

de , dat de uyterlb nootwendigheid hem drong, om haar moeyeh'ik '<

te vallen, beide volgens fijn gewifïe tot God , en uit opmerkinge ''

vanhaaren dienft: hy erkende zyn groote onwaardigheid tot zulk <'

een hooge bedieninge; daarom hy ootmoediglijk op zyn knien, ''

haar bad, hem van dat ampt te bevryden, het welke een man van meer '*

geleertheid, deugt en ondervindingevcreifchte, alshv volkoment- <'

lijk wift in hem te zyn, hy beklaagde fi^ zooflechtclijkbef^aaftre «^

zyn, dathy haar niet konde in dien hoogcn ftaat , dienen; maar in "
Qt\-\\% ander minder ampt zou hy gereed zynallczyn plichten voor «
haar afte leggen, m een plaats dewelke met fwakheid over een ouam. «
Maar ten befluite onderwierp hy zig felven haar welgevallen, zio wierd
hy dan ten alderlaatften, niet zonder groote (vvarig"heid bewogen

, o m
het ampt te aenvaarden.

Zooïvierd dan op den 8. van July , een Congé d'Elire verlofom te
verkiefen naar Canrerbury gezonden , en d^ar op wierd op den 22. het
Capittel gefommeert , om op den eerlten van Auguftus te vergade-
ren : alwaar de Deeken en Prebendarien, by een komende, hebben? vol-
gens de gewoonte , in hun verkiefinge gebruikelijk , by een Com-
promis , aan den Deeken opgcdraagen, te verkiezen den Reenen die
het hem geliefde, enhynoemdeDodor Parker, volgens het^^ainfchry- \

ven van de Koninginne , het v/elk zy alle beveftigt hebben , makkende
vervolgens hun verkiefinge bekent , en het Te ^Deuni Laudumus daar
over zingende, op den 9. van September wierd het groote Zepel <»e-

ftooken aan een ordere , tot zyn inv/yinge, houdende aan de M-
fchüppen van Durefme , Barh en Wells . Peterboroug , LandafFen Bar-
low en Scory, zynde deze alleen IjiiTchoppen genoemt , als no^ tot "een
ftoel verkoozen zynde, belaftende de zelve de i n wyinge te doen. Hier
uyt ftaat te zitn , d.it nog Tonilal ..üourn nog i-^ool op dien tyd afaefct
waaren, enhetfchynt datter nog hoop was , om hen tot gehooifaam-
heid der wetten te trekken, en hen zoo in hun Rifdom men- te laatcn.

Deze zaak wierd tot den 6. vanDecember uirgeftelt.Of dit nu gefchie- ^^ord mgc
de ter oorzaak van Parkers onwilligheid. , of om cenige andere redenen is

'^'^^

my ten beften niet bekent. Maar als toen de dry andere gePoemdeBif-
fchopweygerigzynde,omhetzelvetedocn;iflereen nieuwe order onder
hetGrooteZegel/afgeveerdigt, aan den Biffchopvan Landaff, Barlow,

Nnnn 2 ver-
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ï|f9* verkoozen Biflchop van Chichefter , Scory verkoozen BilTchop van Ke-
reford, Coverdale gewefen Biflchop van Exeter , Hodgkins Biflchop

•^Suffrai^aan van Bedford , Johan Suffragaan van Thetford , en Ba!c Bif-

fchop van Oflery i dat zy , of cenigCji vier uyt hen hem zouden confacre-

ren j zoo dan uyt kraght van dezen, zyn op den <^. van December

Barlow, Scory, Coverdale , en Hodgkins» in de Kerk van St. Maria Le
Bow, by een gekomen > alwaar , volgens de gewoonte de Congé d'EIire,

met de verkiefinge en de Koninklijke toeftant daar op, voor hen gebragt

moften werden , eii deze gelezen zynde , wierden getuygen geciteert

tot verzeekeringe ,dat de verkiefinge wettiglijk gefcliied was, en al die

daar iets tegen hadden , wierden ook ingedaagt : al welke dingen volgens

de wetten verrigt zynde > en niemant komende om de verkiezinge te-

genste fprcken , hebben zy dezelve, volgens het gewoonlijk' gebruik,

beveftigt. Op den 17. van December, wierdt Parker in de Konink-

lijke Kappel totLambeth, doorBarlow, Scory , Coverdale, en Hodg-
kins ingewyc , volgens het boek van Ordinatie en inwyinge i ten tyden

van Konink Eduard gemaakt , alleenlijk de plechtigheid van den Stafin

zyn handt te geven, wierdt uytdendienft gelaaten onder defèregerin-

ge. Hy zynde aldus ielve ingewyd, weide vervolgens de Biflchoppen,

voor de andere ftoelen mede in , als : Griendall Biflchop van Londen,

Cox die Konink Eduards Aalmoezenier was geweeft , Biflchop van Ely>

Horn Biflchop van Winchefter , Sandyt BifTchop van Worcefter , Me-
rik Biflchop van Bangor , Joring Bifl'chop van St» Davids, BuUingham

Biflchop van Lincoln , Jewel Biflchop van Salisbury , ( het groote cie-

raed van dien tyd in geleerrheid en Godtfaligheid ) Davis Biflchop

van St. Afoph , Gueft Biflchop van R.ochefl:er ; Berklei BiflTchop van

M2.X). Bath en Wells , Bentham BifTchop van Coventry en Litchfieid , Al-
'

ley Biflchop van Exeter en Par Biflchop van Petersboroug, Barlov/ en

Scory wierden in de ftoelen van Chichefter en Hereford geftelt, en ceni-

gentydt hier nae in February lyöi. wierd Jong van St. Davids naa

Jork overgezet , zynde nu geen hoppe meer overig om Hecth te win-

nen, en daar in te houden , daar men lang fo het fchyntnaar getragt had-

de, Want daar waaren nu twee Jaaren verloopen dat die Stoel aan het

ledig liaan was geweeft. Op gelijke wyze , na zoo langen gedult om-
trent Ton ftal, de hoop om liem te winnen nu uit zynde, is in Maart

1561. Pilkington Biflchop van Durefme gemaakt. Beft wierd daar na

^kt fprookjc Biflchop van Carlifle, en Downham Biflchop van Chefter gemaakt»
van het

]j^ hsbbe dtze bevorderingen wat duidelijk verhandelt , omdat ter

vtdeihêg;. oer-
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oorzaak van een quaadtaardige veragtinge, met welke zy in volgende tv- ^ f 5i'

•

den aangetaft gewceft , men over veertig Jaaren hier na daar niet om ge-

dagt heeft ; maar toen was het gefmeed , bekent gemaakt , en over de

geheele werelt verfprei^ , dat Parkerzelveniet wettiglijk was ingewyd.

De eerfte vinder van dit zeggen word gezegt , eenen Neale te zyn ge-

weeft; die voor heen een van Bonners KappeÜanen is g^ weeft. De'

beftelHng was aldus , dat de Riiïchop van Landaff, zyndevcrfogt van

Bonner de inv/yinge niet te doen, ofordere daar toe , in zyn Bjfdom te

ftellenjdaar op het zelve had gewei gert te doen. Hier opdeverkoo--

ïiene Biflchoppen by-cen-gekomen zynde in Gheapzide ( een ftraat in

Londen alzoo genoemtj in de wyn-herberge van het Paartshooft; Neale'

die hen derwaarts hadde magcipoort , had door de fcheur van de deur

gezien , en bemerkt , dattet daar alles iïi groore onorder wés , dewyl def

Biflchop van Landaff niet te bewegen was ( maer gelijk het fabdtjtf

luid ) Scory had hen alle doen knielen , en den Bybel op een ieders

Schouders en hooft gelegt , en gezegt , ontfangt gy den magt om Godts

woort opregtelijk te prediken, en zoo waarenze alle, Biflchoppen we*

der opgeftaan. Dit praatje qujm zoo laat in de wereld, dat Sanders en al

de andere Schry vers van Koningin Elifabethstyden , daar noyt iets van

gehoort of geweeten hebben, anderfints, mogen wy wel verzeekerc

zyn , datze het niet verborgen zouden hebben. En indien die zaak had

waar geweeft , ofindien Neale had gedagt geweeft iets te hebben gefienj

daar is geen reden te denken dat hy het zelve zou hebbes geti*agr te ver-

bergen : maar als men mogt denken dat al die pcrzoonen , die tegen-

woordig zyn geweeft op Parkers inwyinge , toen Dood waaren , zoö

was het dan ty dt om zulk een hiftory te fmeden , want men mogt hoo-

pen, datter niemant zou gevonden werden, öm daar tegens te fpreekeit.

En wie kan meer zeggen, als dat zommige hebbende gezensdcze Bif-

fchoppen van de Bow of Boogkerk, naar deze herberge gaan, om al-

daar te zaamen het middagmaal te houden , met hun borgerlingeu. ge-,

lijk wel andere meer, naehun inwyinge hebben gedaan , vermoet heb-

ben, dat toeu de tydt van deze Paartshoofts Cönfêcratie was. Maar ge-

lijk het Godc beliefde, daar was nog een getuyge in het leven , nament-

Jijk de oude Graaf van Notiingham die by de inwying zelve geweeft

hadde, die verklaart heeft dat de zelve tot Lambeth gefchied , befchry-

vende al de omftandigheden daar van , en voldoende alle redelijke men-

fvhen , dat alles was gefchied , naar de ordere van de Kerk van Engeland.

De Regifters beide van den ftoel vanKanterburyenvandegedenk-

Nnnn 5 ftukken *
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^^^^' ftukken van de Kroon, komen in alles met zyn verklaring over een.

Want voor zoo veel als Parkers Congé d'Elire, met des Koninginnes toe-

lïant , tot zyn verkiezinge > en de gelchrevcne order tot zyn inwyinge,

alle onder het groote Zegel zyn. Alfoo op een Cenijicat , gemaakt door

deze, dewelke hem geconlacreert hebben, zyn de temporaliteiten ,

door een andere gefchreve ordere herftelt, die mede gcinregiftrecrt is, het

welke ook moft getoont werden , in het Hooger liuys van het Parle*

ment, wanneer hy zyn plaats aldaar quam nemen. Behalvcndatdein-

wyingen van de andere Biiirhoppen door hem gedaan, toont, dat hy eerfl

nlleenwas ingewydt, zonder iemand meer, en boven alle getuygeniflen

het origineel Inllrument van Parkers Confècratic, legt nog , onder zyn

andere l-*apieren , in de Boekery van Corput Chrijli CoHcgie , tot Cam*
bridge, het welke ik geilen en gelezen hebbe, en hetiizoozeekerlijk

een Origineel gefchritt als cenig dat ik oy t in rayn handen heb gehad : Ik

hebbe het in de Collc(5lie ingevoeg tot meerder ontdekking van de on-

Cö'.l. Ko. 9. befchaamtheid van dien aenhang- ; maar echter het hadde de volheid van

zyn eynde, want het zwakke onkundige volk, hoorendehet fclvezoo

duydeJijk bcwaarheden door hun Priefters , konden niet minder alshec

zelve gtloven^en ik zelve hebbe verfcheydene gevonden die nog fchcenen

geloofdaaraan teflaan, niet tegen ftaande al die kbare wederleggingen,

dewelke die wyze en geleerde Biflchop Bramhall de laatfte onlangs Pri- •

maat van Yrland , daar van gemaakt heeft. Daaromme hebbe ik 110-

^ig geacht, my een weynig meer, omtrent deze inwyinge uit te breiden,

en des te meer , ter oorzaak van de invloeyinge die dezelve heeft in al de

Ordinaticn, die zedert in de Kerk gevallen zyn.

JEenige ftooren zig aan de oncanonykheid van dezelve , om dat deze

zoo niet was gefchied door al de Biflchoppen van de Provincie , en drie

Biflchoppen, die nog geen Bifdom hadden, wanneer zy dezelve deden^en

de vierde maar alleen een Suffragaan Bifichop was. Maar op al de^e din-

gen is gefegt; dat na dat een Kerk overloopen is met Ketteryen deze re- 1

gulen,dewelke in haar vaftgeftelden (iaat mollen werden waargenomen,

dhoosg-efupercedeert en ingefien zyn geworden, gelijk blijkt byzonder*

lijk, wanneer de Arriaanlche Biflchoppen , uit eenige liunne groote Bif^-»

üommen geflooten vvaaren , zoo hebben de Orthodoxen weder andere

in hunne Plaateen geordineert , zonder zig zelven in zulken gevalle , zoo

nau aan de Canones te verbinden , en Bifl'choppen , die alreets wettiglijk

geconlacreert waaren, konden zekerlijk hun eygen Cbarader aan anderen

mede deelcn , of zy in a<Sucle Bifdommen waaren ofniet : en een Suffra-

gaan
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gaan BilTchop, zynde ingevvyd,op dezelve wyze als andere Biflchoppen, ^ S')^^

hoewel ineen bepaalde Jurifdidie, was evenwel varr een en dezelve or-

dere, met de andere. Alle deze dingen zyn door Mafon, met groote ge-

leertheid voortgezet , die op het voortkomen , van deze vcrfiering»

door gefchrifccn de Enge'.fche Kerken- dienft heeft gcvindiceert en

befchermt.

Op deze w)'ze dan wierden de ledige ftoelen gevult , en de dienft van

God gereformeert en hervormt, in Engelant. Dry dingen bleven nog

ongedaan. Het eerfte was , de leeringe van de Kerk voor te ftellen, ge-

lijk ten tyden van Konink Eduard wasgefchicd. Het tweede was , het

vertaaien van den Bybel , en dezelve met korte aanteik:eningen uyt te

wreven; en het darde was, de Kerkelijk Geregts-hoven, te reguleren. De
BifTchoppen derhalven vingen dit laatfte aan , en hoewel zy niet konden,

by cpenbaare magt , de Arcykelen van de Kerk voortzetten, voor dat zy

in een Convocatie Synodaalijk vergaadert waaren geweell , echter heb-

ben zy, korts dair aan zig daar toe vervaardigt. En voor het tegenwoor-

dige, quaamcn zy over een ineen korte belydenifTe van hun gelove,

dewelke alle de Kerken-dienaars waaren gehouden , het volk openbaar- ,, „ .,

•1 T^ri'1 ri» •! COll. No. M*
lijck voor te lezen. Dele zal m de verlaamehnge te vinden zyn , uyt ge-

{chreven van het geen toen daarvan gedrukt is geworden.

Jnde Artykelen gemaakt onder Konink Eduards regering , dewelke

ik in de verzaamelingen hebbe gebragt, zal de lezer op de kant vinden,

het onderfcheyd tuflchcn die en deze, aangeteekent. In het darde Arty-

kel.isde uydegginge van Kriftus nederdaalen ter Hellen , uytgelaaten,

In datjhet geene de Heylige Schrift aangaat, hebbenfe nu bygcvoegt , een

optellinge van de Canonijke en Apocryphe Boeken ; verklaarende , dat

"eenige leflen uyt de laatfte waaren voorgelezen, tot onderwyfinge van

het volk; maar niet tot beveftiginge van deleere. Ontrent het gezag

van de Kerk, hebben zy nu gevoegt , dat de Kerk het gezag hadde

om van Ceremoniën en plechtigheden te oordeden , ook omtrent

gefchillen des geloofs, maer altoos onderftellig onder de Schrifture.

In het Artykel omtrent des Heeren Avontmaal, is veel uytgelaaten

;

want in plaatfc van die wydloopige wederlegginge vandelighaamelijke

_t€genwoordigheid,getrokken uyt deonmooglijkheid,dat een lighaam in

verfchcidene plaatfen kan zyn; waar uyt volgt , dat naademaal Kriftus

lighaam in den Hemel is, de gelovigen niet behoeven te geloven , ofte

belyden een wezentlijke tegenwoordigheid van het zelve in het Sacra-

ment.

Ifl
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In de ni«iiwe Arrykelen is gczegt : dat het Lïghaam van Kriftus , np
een gecjieljjke wijz.c word gegeven en ontfatigcn t en de middel waer door

Ko SS- c. ^^^^ ontfmgenwcïd , 'betgelooveis. Maar in de oorfpronkclijke Copye
cor. chiifti van dcfs Artijkelen, dewelke ik hebbe gefiecj ^oor hen allen die

in ieder huis der Convocatie gezeten hebben, ondertekent, is een

. vorder byvoegfei gemaakt. De Artijkelen v/aren ondertekent , onder

die voorhoedinge , welke in een zaak ,van zulk . een gewigt vereifcht

wor d. Want voor de ondertekeninge , ftaat het getal der bladen , en'

van de linien in ieder pagina van het bock , onder het welke zy hun hand
zetten.

In het Artijkel aangaande de EuchariRic, 7-yn defè woorden byge-
voegt. Chrijit4s in Calum afcendens , corporifuo , iiLwortaittatcm dedit , »4-

itiram non abfittUt : bumana enim naturam veritata juxta Scri^tuyas per^

pettio retinet , quam in uno & dejinito loco ejje , & non in midta vel omnia

fimul loco diffmidi , oportet : qui^m igitur Cbrijius in Cosltim fublatus , ibi

iifque ad {mem factdi fit per jnanfmns , atque inde , non atiande

(tit loquitur Augtifünui) venturus fit, ad judicandum vivos & mor-

ttios, non debet quis quajn jidelium, carnis ejus & fanguinis 7ealem\
uytieggingc er coïpaTaLc'ji (ut loquuntur ) prafentiam in Sucharijfta vel credcre vel

tVge^'ol"/'
prc_^ff?/. Dit luid aldus in onze taai : Kriftus ten Hemel opvaren-

digiicydtin de, heeft fijn Lighaam de onfterflijkheid gegeven, maar de natu-

iem!* ^^ ^'^'-^^ benomen ; \vant volgens de Schrit^t , hy behoud de waarheid van

de menfchelijke natuer gedueriglijk , dewelke maar in een plaats kar zyn,

en niet in vele , of in alle plaatfen verlirooit werden. Dewyl dan Krillus 1

in den Hemel opgenomen, aldaar tot den einde der tijde toe verblyven fal,

er. van daar en niet van elders ( als Auguftinus fegt ) zal komen , om le-

vende en doden te oordeelen , zo moet niemand der gelovigen, een

VVefcntlijke , en Lighamelijke
( gelijkfe fpreken ) tegenwoordigheid in

de Euchariftie, of geloven of belijden. IVlaar in het origineel is dit

met menie of rood-aard uitgedaan, egter zo, datmen het nog lezen

geg","udcn. kan. Het geheim hier van was. De Koningin en haren Raad trachten,

gcüjk albereits getoont is , .alle het volk in de vereeniginge van de Kerk
te trekken, en, men haddevporgeftelt , dat zulk een uirgedrukte defi-

nitie regens de Wefentlijke tcgeawoordigheid , menige van de Kerk at-

drijven zou, diencg van dat gevoelen waren. En daarommewasmen
bedagt , dat het genoeg ware de Tranfubftantiatie te verwerpen , en te

'

zeggen , dat Kriltus tegenwoordig w.ire , op een geeftelijke wijfe , en

door het gelove aangenomen wicrd, en meer daar van te zeggen,. ge-

lyk
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-lijk het overtollig ware, alz» zonde het vcrcicelingc kennen vcroorfa- 1559.

!-ken , hier over dan zyn defe v/oorden met gemene toeftemminge uit-

gelaten , en de naafte convocatie , zijn de Artijkelen , zonder de zelve

,

ondertekent , van het welke ik mede het Origineel gcficn heb.

DittooHt, datdeleeringe vande Kerk , door de gehele convocatie

ondertekent, indien tydtegens de Wefentlijke tegenwoordigheid van

Kriftus Lighaam, in het Sacrament ftrydig was, alleenlijk het wierd

niet noodzaakelijk geoordeelt het xelve zo gemeen te maken. Hoe-
wel uit deiè ftilfwijgentheid die niet voortquam uit hun gevoelen, maar

uit de wysheid van dientyd, omtrent het geven van vryheid, door

verfcheidene fpccularien wegens de wijfè der tegenwoordigheid ,

~

eenige zedert hebben willen zeggen , dat de voornaam fl e Harders van

deze Kerk, de definitie en befchrij vingeten tijde van Eduard de VI.
gemaakt, niet voor goed hebben gehouden , en voor de Wefentlijke

tegenwoordigheid waren.

Het vertalen van den Bijbel aangaande , defe wierd in verfcheidene
van d *n b"^

parcelen verdeelt. De vyf Boeken van Moifes wierden Willem Alley bei,

Biffchop van Exeter aanbevolen; deBceken van daar tot aan het twee-

de Bock van Samuel , wierden gegeven aan Richard Davis , die BiiTchop

van S*. Davids gemaakt was geworden , wanneer Jong naar Jork was ver-

plaatft. Alle de Boeken van Samuel tot het tweede Boek der Kronijken ,

wierden Edwyn Sandys, BiÏÏchop toen van Worchefler tocgevoegt.

Van daar tot het einde van lob, wierd gegeven aan een wiens naam is

gemerktA.P.C, Het Boek derPfalmen viel Thomas Bentham BiiTchop

van Coventry en Litchfield te beurt. De Spreuken ann, wiens naam fpelt

A.P. Het Hoqe lied van Salomon aan een nemerkt A.P.E. Al de Boeken

van daar tot aan de Klaag- Liederen van leremias, wierden vertrouwt aan

Robbert Horn, Biffchop van Winchefler. Hezcchiel en Daniel aan Ben-

tham; van daar tot ]VIalachia,aan Grindall^Biffchop van Londen. De A-
pocryphe Boeken tot het Boek der Wysheid, wierd gegeven aan Barlow,

BifTchop van ChicheP-°r, en de reft daar van aan Parkhurft, BiÏÏchop van

Norwich. De Euangelien , Handelingen der Apoftelen , en de Brieftot

de Romeinen , wierden gegeven aan Richard Cox , BiÏÏchop vnn Ely.

De brieven tot die van Corinthen aan een , getckcnt G, G. De reft van
het Nieuwe Teftament wete ik niet , wie dat aanbevolen is gcvveeft. Al
deze toelegginge hebbeik uit de Bijbej zelve vergadert, gelijk daar na

door Parker die uitgegeven is geweeft. Wat methode en wijze zy in dit

Werk gevolgt hebben ; als dat de regels , dewelke daar na door Konink
1 1, Deel. O o o o Jacob
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i^<o. j3cob gegeven zyn , wannecrde vertaling/; weder wierdovergefien, van
het gcene nu gedaan v/^s j uitgetrokken zyn : welke regels , ter oor-

€«!, N'". }.fi'
2^^^ ^^" ^'^ frayighcid ik in de verzamclinge zal voegen , gelijk ik de-

zelve uit BilTchop Rivifs papier getrokken hcbbe. Zy zyn gegeven

met die bezorginge die zulk een zaak vereifcht : daar waren verfcheide-

ne.gefelfchappen beftelt voor ieder parecel van de Schriftiier, en een-ie-

der van dat gefelfchap , moftdat gehe!e parceel vertalen; dan moften

die alle tezamen vergeleken werden en wanneer eenig gefeKchap zyn

gedeelte had geeindigt , moften zy zulks , de andere gefelfchappen deel-

achtig maken. Zo is het gelooflijk, dattedefer tijd, deze byrondere

Biftchoppen , dewelke deze vertalinge ondernomen hadden , fich ge-

felfchr.pf en hebben toegevoegt , door welker hulp zy het naderhand te

wege gebracht hebben ; en wanneer het voortgezet was op het einde

van ieder afdeelinge , wierden de eerfte letters van den vertaalder gedrukt,

als W. E. E, W. voor WiU Exon , en Edwin Wigorn , en zo mede
al de reft.

In wat jaar dit eerft gedrukt isgeweeft , ben ik niets te wel verfekert,

want ik heb de eerfte druk daar niet van geiien,maar ik geloofdat het is

geweeft in het jaer 1561. of korts daar na , want de Almanak, we-

gens de beweeglijke Vierdagen daar voorftaande , begint met dat jaar.

Belangende de Regels en Canons van de Kerkelyke Regeringe ; defc

waren zo haaft niet vervaardigt, eenige zyn in het jaar 1571, tevoor-

fchijn gekomen, maar meer andere in het jaar 1597. eneen vrywyt-
lopiger verfameling van de zelve in het eerfte jaar van Konink Jacobs Re-
geringe. Maar dcfe zaak heeft noch haar meefte kracht ontbroken

;

want de penitentiarc Canons zyn niet opgefet; en de beftiering van de

Kerk is noch in handen van de Kerkelijke niet gebracht , zo dat in dit

gedeelte de Reformatie van de Kerk eenig gedeelte van haar volkoment-

heid i n de bcftieringe en tugtinge van de zelve , mift.

Op defe wijze heeft de Koningin Elifabeth de herftelHng van den

, Godsdienft opgehaaUen weder voortgebracht. En men zou hebben

Tcr°deciingc mogcu vcrwagten , dat onder zulke finmatige en wijfe beradinge, de
dcj Kerken, zaken mct zu)k ecn gematigtheid hun voortgang genomen zoude heb-

ben , dat dcCQ Kerk in zich zelven kracht zou befloten hebben » om
zich felven op te houden, een bolwerk van de Reformatie , en een fchrik

voor Rome te werden; maar defe zegcninge is door de zonde van het

voik^dc driftighedcn van fommige , het belang van andere, en.de flapheid

van het giootltc gedceke,voar een groote uitmetinge ons onthouden.

De
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De diïftigheden dewelke over de Zee hun aanvang genomen hadden , i f)p,

wierden zo maft niet t'eenemaal vergeeten ; en gelijk cenige fprenkelen

waren gequeekt , over geeftelijke perfonen hun gewaed , in Konink

Eduards tyd , hoewel Ridley en Hoeper dat gefchil in hunne afTche ge-

Imoort hadden, is die brand nu weder uit gebroken j aangaande het

gewaad van de mindere Kerkelijke perfonen. Andere dingen wierden

ook in gefchil getrokken. Eenige wilden , men zoude Kerkelijke Ho-
yen in ieder Parochie oprechten , totpeffeninge van tucht , omtrent ar-

gerlijkeperfboneni andere meenden, dat het zelfde in verdceltheden

zou konnen veranderen.

Deiè geringe gefchÜIen wierden driftiger verhandelt door fbmmige

»

dewelke meenden xiefelve zo verre aan te zetten , dat zy de Kerken- lan •

den onder malkander mochten verdcelen ; tn deze driftigheden brach-

ten zy verder onder deRegeringe van de Koningin LUiabeth, als ie-

mand zou kunnen bedenken , die de geftehheid van die Regering

aanziet. Maar na dat dezelve nog by verfcheidene trappen en toevallen,

in de Borgerlijke Regeringe , tot die hoogte ingegroeit zyn , dat , hoe-

*wel in aanmerkinge van de gronden , op de welke zy geweeft en noch

opgehouden zyn , zy van geen groote kragt of gewigte zyn ; echter in-

dien de hevigheden en driften die door dezelve ontftaan zyn , wel on-

derfbgt werden , naauw eenige fchynbare hoop , overgelaten is , om
deze gefchillen te beflcchten , ten zy onze Wet-gevers de faak met ernft

by der hand nemen.

Oo-oo 2- DE
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Ebbende dan aldus bericht gegeven van de vaftftellinge , der

Reformarie hier in Engeland, onder de Koningin Elifabethi

hebbe ik my voor een gedeelte ontlaft , van myn voornemen,

omtrent myn aenvangen van dit Werk ; maar nade'maal de

hertelling van de Godcsdienft in Schotland , dat felve Jaar gemaakt is,

zal ik vervolgens eenig berigt van de zelve hebben te geven. Het welke

ik- doe, mret te meerder verzekeiinge , omdat ik geraakt- ben aan zee-

keredingen van belang, die dezelve aangaan, inde Memorien es^edenk-

ichriften van Melvill > die in geen van de gedrukte boeken gevonden

werden.

Wanneer de VredehandelingC) tuflfchen de twee Kroonen van Vrank-

rijk en Spangie zyn aanvang nam , zoo was de geheimfte, beweegreden»

van dezelve , het uitroeien van de ketterye : gelijk zoo veel in de inleidin-

gedaar van uitgedrukt word, dat om dezelve t'onderte brengen , en een

algemeen Concilie beroepen,en alzoo de Kerk ten vollen reformeren van

dwalingen en misbruiken , deze Princen een vafte Vrede aangegaan

hadden .

DeKardinaal van Loraine fchreefaan zyn Zuöer, de Koninginne Ré-
gentevan Schotland -, dat nu, na^demaal zy ftonden om Vrede te ma-

ken , zy ook beflooten hadden de werelt van kettery te fuiveren. Hy
fchreefook over aan den Eerft-Biflchop van St, Andries.

De Koninginne Regente was hier over ten hoogften verftelt, vindende

haar nu gedwongen,haar trouwe te breken met deze,dewelke haar belan-

gen tot hier en toe hadden betracht , en aan dewelke zy zoo dikmaals had

belooft , dat zy in hun gewiffe niet gemoeit fouden werden. Het gevaar

was ook zeer groor,tcr oorfaak van hun verbinteniflejnademaal-deKonin-

gin van Engeland hen zekerlijk zou te hulp komen, beide om de over

een komft van den Godsdienft:,in beide de Landen, en om dat door ver-

deeling in Schotland te maaken, zy de Noorder-gedeeltcn van Engeland

verzekeren zou , voor de ongemakken die haar van die 2yde /e wachten

haddej
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hadde; indien dat Ryk door Vrankrijk aangezet en opgemaakt wierd. 15^0,
Maar de Bififchoppen van Schotland , fluitende hunne oogen voor al-

derhande gevaar, beflooten door ecnig treffelijk voorbeeld eenlchrik

onder het volk re maken.

DeOpper-BifTchop van St. Andries, hebbende een vergadering vnn

verfcheidene Biffchoppen , Abten en Godsgeleerden , gelegt, ilelde heil MUh Marte-

. eenen Walter Miil te voren) een oud afgeleeft Prielter , die num langen
^'^^'

tyd geen MifTe meer gedaan hadde , en in verfcheidene plaatzen vaa

het Land gepredikt hadde.Zy hadden te vergeefs gezocht hem tot afval te

brengen,en alzoo wiert"hy nu ter verantvvoordingegeflelt.Zy leiden hem
eenige Artykelen voor, onder anderen dat hy het Houwelijk der Prielle-

ren , wettig, gcoordeclt, de zeven Sacramenten geloochent , deMiiïe

een afgodery genoemt , en het ampt van het Bifdom verfmaad , tegens

,
de Bedevaarden gefprooken j en heimelijk in de huizen gepredikt

hadde.

Op deze dingen antwoorde hy j buyten hun aller verwachtinge, want

hy was zoo oud en fwak , dat zy meenden dat hy niets zou hebben kon-

ncn antwoorden. Hy zeyde, dat hy het Houwelijk een gezegende ver- "

hintenis achte te zyn, en dat het een ieder vry üond dat aan te gaan , en "

dat het veel beter was voor de Prieftcrs te trouwen, als kuisheid te "

beloven , en de beloften niet naar te komen , gelijkze gemeenlijk de- •«

den, Hyzeide|,hy kende geen Sacramenten, als Doop en Avontmaal, "

derefl liet hy henleiden. Hy zeyde her alleen communiceren van "

den Priefler was , als ofeen Heer iemant ter maaltyd nodigde , en een **

klok luide, op dat hy komen moft ; mnar wanneer hy gekomen was, ''

hem den ruggc toekeerde , en alleen alles ging zitten op- eeten. Hy "

zeide datKriftus alleenlijk geeftelijker wyze in het Sacrament was, '*

en datter geen andere ofFerhande was , als het geen hy aan het Kruis "

geofFert hadde. Hy oordeelde , dat deze Biffchoppen in der daad wa- "

ren , die het werk van een BifTchop deden, en niet dezen,dic alleenlijk **

hun ziiimatige vermakelijkheden zochten, en noch op Gods Woort, "

noch hunne Kudde acht floegen. Hy wift dat Bedevaarden veel mis- "

bruikt wierden , en datter grooteonkuisheden wierden onder dien "

ichyn begaan , daar \vas geen grond voor dezelve in de Schrifture. '*

Op deze antwoord wierd hy vermaant afdanden herroeping te doen,

maar hy zeide , hy wifl dat hy eenmaal fierven moft . en watzy met'

hem mochten voor hebben, dat verzocht hy hen haafieHjk te doen.

• Hier over wierd hy een hartnekkig Ketter verklaart te zyn. Miar het

O o o o 5
land"



666 Hiflorie der Reformatie

t ï 5 19' land: was albcreids zoo afkeerig van henlieden , datter niemand te vin-

den was , die hem wilde verbranden, en liyc'ie de Jurifdiftic in die

Ivegaüteit hadden, weygerde het vonnis uit te voeren. Echter kreeg men
tenlaacften een van des Opper- Biflchops dienaars by het hooft, die het

aannam , maar in de gehccle ftad konden zy niemand vinden , . die hen
een koord vcrkoopen wilde» om hem dair tnede aan den flaak te bin-

den , zoo dat zy gedwongen wierden het werk tot des an Jcren daags uit

ce ft ellen, en toen , dewyl men anders geen krygen konde, zond de üerft-

biflchop , de koorden van zijn Pavilioen daar toe. Wanneer Milby aan

de rtaak wierdgebragt, wüilehy van felfs nieEopgaanjOmnietfchuIdig

aan zijn eigen dood te zyn , maar hy zeyde , wildenze hun haod aan

hem leggen , zy zouden fifn hoe gewillig hy zoude volgen j dat gefchie-

dende, ging hy op, en zeyde. Ik wU tot Godts altaar ingaan, Hy ver-

maande het volk, fig niet meer door de logenen der Priefters te laten ver-

leiden , maar aan Kriftus en zyn verdicnften te blyven hangen , voor
wiens leere , gelijk zoo veele andere Bloedgetuigen hadden gedaan , hy
zyn leven gewüliglijk opofferde. Wanneer het vyer voor hem aengc-

flockcn was , riep hy tot het volk datfe voor hem wilden bidden , en
bleef al te roepen: Hesr weejimj genaadig, tot dathy niet meer kondc
fpreeken,

,^etvoikzcet Dit zyn lyden fmarte den inwoonderen van S^ Andries ten alder-

tcfgc.
'^ ' ''^ hoogften, die een grooten hoop fteenen , op de plaats daar hy verbrand

was, verg3aderden , rot gedachtenis van het zelve ; en hoewel de Prieftcrs

die dikmaals weg haalden , bragten zy die al weder by , tot dat een wag:
daarby gezet wierd.

In al de gedeelten van Schotland , voornamentlijk in de Steden, ende

huifgelïnnen win den Adel, was de reformatie aangenomen, en heime-

lijk beleden, des begoflenfe nu over te leggen warze te doen hadden. Zy
"^ hadden vevicheydcne by eenkomften in verfcheydene plaatzen, en bevin-

dende dat hun belang groot over het Koninkrijk was , vingen zy verbin-

-ceniflen aan, om Azn waren Godsdienft voor te üaan

.

Eer het Parlement in het voorleden Jaar by een gekomen was, had-

denzeecn vcrfoek-fchrift aan de Koninginne ingegeven, datdedicnft

, ) , vanGodjdocIi inde gemeene raal,en deCommunie in beyde de gedaan-

„ ten, bedient mogt werden. Darmen grootezorgc, omtrent de ver-

„ 'kiclingeder dienaren wilde dragen , dat zulks mocht gefchieden naar

•», gewoonte van de Piimitive Kerk, en dat argerlijke dienaars mogten

. , , afgefleli en waardiger lieden in hunne plaats gefteltwerden.

Maar
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1

Maar de Koninginne Regenteom hen in hoop te houden tot dot " '^^"

den Daulphin als Konink van Schotland zou erkent werden, beloofde '«

dat zynict zouden gehindert werden, gebeden in hun eygen taal teoe- <«

fenen, indien zy zich wilden onthouden van openbare vcrgadcri neren *-

tor Edenburg of tot Leith te houden,

In het Parlement (lelden zy voor de vernietiginge van de wetten vror
de pioceduren van Kerkelijke perfoonen , tegcns de Ketters ; en dat nie-

mant van Kettery zou worden veroordeelt als volgende Gods Woord,
met eenige andere bepalingen van de geftrengheden tegens de zelve.

Maar de Koningin gaf hen gedueriglijk goede hoop, alleenlijk zeyde zy,

dat zy deze dingen niet konde toeltaan , ter oorzaak van de tegenftand,

de welke de Geeflelijken zouden maken ; maar zy liet hen toe een Pro-

teftatiein het Parlement te:le2en, verklarende hun begeerte van een re-

formatie; en dat,indien op weygeringe van het zelve, de misbruyken met
gewelt weg genomen wierden, men hen daarover niet te befchuldigen

nadde , die deze zedigheid in het verzoeken van het zelv€ , gebruykt

hadden.

Hetwierd in dii Jaar genoegzaam kenbaar, dat 2:y beflooten had,

tot extremiteiten te procederen. Zy ontbood al de Gereformeerde

'

Predikers, dat zy op den i o. van May tot Steiling foudcn komen. Wan-
neer dit gefchied was, ging deGrave van Glencarn tot haar, uit name
van de andere, en vraagde haar de reden van dez« proced«eren af, Zy
antv/oorde hem met eenige oplopentheid dat in fpytvanhen, en al die

geene die het met hen wilden houden , zy deze Predikers uit Schotland

bannen zou, al predikten zy zoo wel als Paulus den Apoffelfdfs. Hier

op dedehy haar gedenken aan de beloften de welke zy hen gedaan had- <'

de; waaropzy tot antwoord gaf, dat de beloften der Vorflen , riet *'

vorder konden bepaalt werden , als hen dienfUg fcheen te volbrengen, '«

Glencarn gaf tot antwoord, indien zy geen beloften wilde houden, dat

zy haar niet meer erkenden , maar ook af ftonden van alle gehoorzaam-

heid ontrent haar.

Nog dien zelven nagt qnam haar ter ooren,dat in de Stad van St. John- f "join Aon;
ftone , het volk opentlijk in hun kerken predikte. Hier op belaft zy den ne, begon.

Lord Ruthven te gaan, en die ftad teverzeekeren. Hy gaf totant- "^"•

woord dat hy geen magt over hun Confcientien hadde, waar op zy

fwoer, zulks hem en de zyne te doen berouwen.

De Predikers quamen van alle kanten, verfelt met veel EdeHieden, om
te vcrfchyi-:en)0pdend3g, opdenwelkezy gedaagt waaren. De Konin-

gnine
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gii>né zulks verfl-jande , liet hen aanzeggen dat zy te vertrekken hadden,

•want zy wilde in de Citatie niet voortgaan. Veel van henlieden , bega-

ven zich hier op naar huis; Maar andere gingen naar St. Johnftoune,

echter ter oorzaak van hun achterblyven , dede zy hen allen voor weder-

fpannige verklaren, ftrydig regens haar beloften. Dit veroorzaakte dat

veele haar verlieten , en naar St. Johnftoune zich begaven. Aldaar fing

het volk eerft aan de Beelden aan ftukken te breken , en viel daar op in

de huizen der FrancifcanenenDomhiicanen , alwaar zy meer rykdom-
> men vonden , als met hun voorgewende armoede wel over een quam.
Zy trokken ook een groot huis of kloofter vüu deCanhufianen om verre,

en dat niet zulk een haaft , datter binnen den tyd van twee daagen , niet

ccnen fteen over gebleven was , om te toonen waar het geftnan hadde,

echter wierd den Prioor toegelaten zyn filverwerk weg te brengen. Al dat

inde ze huizen gevonden wierd , behalvcn het gene de Monniken weg
voerden, wierd aan den armen gegeven.

: Als dit de Koningin ter ooren quam , befloot zy die Stad tot ecu

vo9rbeeld aan andere Steden te maken , enjzand over het gantfche Ko-
- ninkryk , om het Franfche Krygfvolk j en fulke ander als haar zaak vvil-

'den aannemen, by een te verzamelen. Maar deGravevanGlencarn,

quam hen. met ongelooflijken haaft te hulp met 2500 Mannen, zoo
datter in als, zoo binnen als buiten de Stad, 7000 koppen te zamen
waaren.

De Koningin ziende het alles nu naar. een openbare wederfpannig-

hcid neigen, gebruikte den Grave van Argile en den Prioor van St. An-
dries,om met hen te handelen. Een vergetinge van al 't gepafteerdc wierd

toegcftaan. De Koningin zoutotSt. Johnftoune komen, zonder haar

Franfchen, en de zaken van den Godsdienft wierden aan een Parlement

geftelt. Hier op begaf zy zich derwaarts ; Maar bragt haar Franfchen

-met haar; en leide een Befettinge in de ftad , en ging voor met verfchey-

dene by de kop te vatten, en andere te bannen ; en alfmen haar dege-

,, "evene beloften voorhield , zeide zy. Dat men de beloften van Prin-

s, cenzoo nau niet binden konde , en deze dewelke men aan ketters de-

„ de, hoefdemen voor al niet te houden ; Zy verklaarde op haar ge-

„ vt'iffe te nemen, al diegeheele fe<5le te doden en te vernielen , en de

„ befte verfchooning maken, die 2y konde als het gedaan was. Hier

op wierd zy van het gantfche Volk verlaaten , en in veele andere pbatzen

gingen zy voort » met de Kerk te zuiveren , en Kloofters om verre te

haaien.

Wan-
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Waaneer hier van de tydingaan het Franfch Hofquam , wierdde- ^^')9'

eelve in het eerftc niet wel verllaan. Stellende hetdeKoninginnevoor,

als een deffein , om het Franfche jok af te werpen , en een groote magt

volks verzoekende, om dezen moetwil te toomen .

'

De Konink zag nu wel , doch te laat, dat hem de Conneflabel wel ge-

raden haddc, als hy hem deze verwandfchap met Schotland af ried, en

vrezende In een langduerige en koftelijken Oorlog te geraken, befloot

hy iemand derwaarts te zenden , om de ware gelchapenheid van deae

beroerten te vernemen.De Conftabel dan ftelde voor IVlelvil daar heen te Franfche ko-

zenden , uit den welken hy aibereits had verdaan , dat de oorzaak van mcef vrijdom

al deze onorders was, dat de Koningin haar woord , in het ftuk van den a^e"

J"
Godsdienft niet gehouden hadde. Hy bracht Melvilby den Konink, geven.

jen gafhemin zyn tegenwoordigheid inftruéèie naar Schotland te gaan,

• ente onderrtaan, wat de waare oorzaak van al dczeonorder ware, en

byfonderlijk hoe verre de Prioor van St, Andries (naderhand Grave van

Murray ) in dezelve ingewikkelt ware, en indien hy door heimelijke

wegen kondc ondervinden , datter niet fchorte als fcet ftuk van den

Godsdienft, dat hy hen dan verzekering van de vrye Oefening daar

van zou doen , en hen aandringen niets verders te ondernemen voor dat

hy weder in het Hofvan Vrankrijk gekeert zou zijn, alv/aar hem be-

lofte was gedaan , van een treflijke vergeldinge voor zulk een byzon-

deren dienft te fullen erlangen : maar hy moft de Koninginne Regente

zyn zaken niet doen verftaan» Hy vandop zyn reize naar Schotland,

dat het zoodanig gelegen was > als hy voorheen had gehoort ; dat de

Koninginne Regentenu zeer by het volk in den haat was, maar dat,door

een quijtfcheldinge van al het gepaficerde , en de vr^'e oefening van de

Keügie, alles licht tot ruft en vrede zou konnen gebracht werden. Maar

eer by weder te rugge quam» was de Konink van Vrankrijk dood , de

Conneftabelin onéuoft, en de Kardinaal van Loraine in het bewint van ^^ Konink

allesó hy dan- vcrloos zyn arbeid en vergeldinge , het welke hy minder rijk gedood,

agté (zynde een edelmoedig man ) als.het verval , dat hy van zyn vader-

land te gemoet zag. •
'

'

De Grooten die nu tegens de Koningin vereenigt en t'zaamgefpannen

waren, quamen en namen St.Ianftoun in; van waar zy naar Sterlin, en

Edenburg aanroogen , haaiende over al de kloofters omver, rcrwyl

zich het gantlche Land voor hen vtn.'klaarde,zoo dat de Koninginne Re-

gente gedwongen was , naar DunbarCafteel te vluchten. De Heeren

zonden naar Engeland om hulp , dewelke haar de Koningin gaarne toe-

P p p p ftond:

J
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IX eg, ftond; zy gaven uit datzy niets begeerden, alsdeFranfchen uit het

Ryk te jagen- enden Godsdienft door een Parlement , vaftgeftclt te

hebben. Oq Koninginnc Regente, ziende aldus hctganfcheLafidte-

gcns haar aangefpannen , en vrezende dat de Koningin van Engeland , de

gelegentheid van deze beroerten , zou zoek'en waar te nemen ; dm haar

uit Schotland te verdry ven, was te vreden een beftantaan te gaan , en een

Parlement tegcns den tienden van lanuary te bcfchryven. Maar de nieu-

we Konink van Vrankrijk Francoisden IJ. Tand den Heer de Croqui

met een dreigende boodfchap over, als dat hy liever al de inkomften

van Vrankrijk wou tekoft hangen, als geen wrake over deze oproer-ma •

kers te plegen. De Hceren antwoorden > dat zy niets anders als de vrye

oefening van hun Godsdienft begeerden , en dat verkregen hebbende,

zouden zy in alles zyn gehoorzame onderdanen zyn. DeKoninginne
Regente, hebbende omtrent looo.Mannen uit Vrankrijk gekregenjveri

fterktc Leith , en in verfcheidene andere dingen, brak het beftant. Daar

quamen ook eenige Dodoren van de Sorbonne , om met de dienaars te

difputeren , om dat zy hadden gehoord , dat de Schotfche kerklieden

nauwelyks bequaam waren , om hun zaak ftaande te houden. De Groe-
ten vergaderden wederom , en ziende dat de Koninginne Regente zoo

menigmaal haer woord tegens hen gebrookenhadde, gingcnze te rade,

om haar van haar Regentfchap af te zetten. Haar Koningin was ncch tot

haar Jaren niet gekomen > en zy oordeelden dat ftaande haar minder jari-

heid , de beftieringe van het Koninkrijk den Staten toequam. En der-

halven vergaderde zy vele ftukken van haar quade beftieringe , op de

welke zy haar met meerder reden , van de beftieringe zouden konnen

„ ftellen. Deze beftonden meeft hier in : dat zy zonder wet ofregt een

,, oorlog in het Ryk had aangevangen, en vreemd volk in gebracht, om
„ hetzelve t'onder te brengen. Datze had gegouverneert zonder den

,, toeftand van den Adel; de munt verflegt,om haar krygfvolk te onder-

„ . houden , bezettingen in vrye ftcden gelegt , en alle beloften en voor*

., waarden met hen verbrooken. Hier op verklaarden zy haar van haar

,> Regentfchap vervallen , houdende haar macht in fufpens , totdever-

„ gadering van het naafte Parlement. Dit was dan nu een onftoppelijke

brelTc. De Heeren hielden zicheerft tot Edenburg, en begaven zich

van daar maar Sterling, waar op de Franfchen quamen- en de ftad in be-

T ^^r'^cii
^^'^iï^g namen , fèrtende de Mifle weder in de Kerken aan. Grooter by-

loafgdet. ftand quam uit Vrankrijk over, onder het geleide van den Marquis

d'Eibeuf, een van de Broeders der Koninginne Regente, dewelke , hoe-

wel
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wd het nieefle gedeelte van zyn Vloot verftroit was, echter nogh looo. ^'>59'

Man te voet tot Le th aanbragt , zoo datter in de Stad nu boven de 4000.

Franfche Soldaten lagen. Maar wat aanivas van macht de Koninginne

Regente kreeg, zy verloos daar tegens weder zoo teel in Schotland r

want het gantfche Rijk was nu tegens haar aangefpannen , endeFran-

fchen waren zoölaftig aan hun vrienden, als aan hunne vyanden. Zy
trokken omtrent Sterling om Fife teverwoeften, alwaar eenige kleine

ontmoetingen tuffchen hen en de Hceren van deVcrgadering voorvielen.

Maar de Schotten ziende dat zy tegens al de macht die uit Vrank- schonen ver-

rijk verwacht wierd, niet machtig genoeg waren , zonden aan de Konin- by de LniS-

ginne Elifabeth om byftand opentiijk. Want de geheime byfland ^^" j^^"
^""

van geit , en oorlogs voorraad , idieze hen tot daar en toe gedaan hadde,

was niet genoegfaam. De Raad van Engeland vreefde dat hen dit een

oorlog met Vrankrijk op den hals zou haaien , echter duchten zy daar

noch zoo zeerniet voor, want dat Koninkrijk was albereits in zulke

fadien vervallen, dat zy geen groot gevaar van daar vreefden, voor dat de

Konink tot Jaren zou gekomen Z);n,

De Harrog van Norfolk dan wierd naar Berwijk gezonden , om met

de Lords te (preken , en te handelen » die nu aan den Hartog van Chat-

telherhault een hooft gekregen hadden. Op den 27. van Fcbruary

quamen zy in deze voorwaarden over een ;zy zouden zekere Geal- **

lieerden van de Koningin van Engeland zyn , en haarbyflaan beide '*

, in Engeland en Yrland , wanneer zy hun hulp zou van noden heb- ''

ben. Zy aan de andere zyde zou hen nu hulp tegens de Franfchen be- "

wyzen, om de zelve uil Schotland te verdryven: naar het welke zy *'

voorts in de gehoorzaamheid van haar natuerlijke Koninginne zou- '*

{

den verharden. Dit verbond was te dueren zoo lange als het Houwe- "

lijk van Jiaar Koningin, met den Konink van Vrankrijk dueren zou, "

en noch een Jaar daar na , en zy moften de Koninginne van Engeland *'

Pantflieden geven, die alle fes maanden moften verandert werden. <*

Zynde dit dan ahoo beflooten, en de Pantflieden gegeven, zoo trok de

' Lord Graymet zooo. Paarden en 6000. Man te voet naar Schodand.

Hier op zonden de Lords aan de Koningin Regente, en boden haar aan,

dat indien fy de Franfche Troe[>en wilde verzenden , de Engelfche van

gelijken weder te rugge trekken zouden , en zy weder tot hun eerfte ge-

hoorzaamheid keeren.

Dit van haar niet aangenomen zynde , trokken zy voor Leith, en be- L;ith «/oor

legerden éÏQ plaats. Jn een uit val die de Franfchen deden , wierden de-
J^f

"^«'/c'^'"'

Pppp 2 zelve
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^^ zelve met verlies vaii^ooman , weder ingedreven. Dit maakte de En-
gelfche te zorgeloofêr, denkende datze nu niet zouden denken om
weder uit te vallen, maar deze merkende de fleclite ordere die deEn-
gelfche hielden, vielen weder uir, en flocgen by de j« o Engelfchen dood,

dit deed hen daar na te beter op-paflen.

Het beleg dan zynde ten vollen beftelt , ontftonccr een brand binnen

de Stad, dewelke het grootfte gedeelte daar van in de affche leidej en

de Engclfche ondertuflchen hen geduerig befchietende, hielden de Fraii»

fchen geduerig befig op de wallen, waardoor de brand teminderge-

lefcht konde werden. De Engelfchen vatten daar op den ftorm aan, maar
• wierden met eei~;ig verlies afgewezen. Maar de Hartog van Norfolk,

zand hen een ondi'rftand van noch aooo Man , met verzekering van

een grooter macht, indien zulks nodig mogt bevonden werden,gevende

ook laft aan den Lord Gray het be'eg niet af te breken , tot dat de Fran-

fchen voort waaren. Men zand ook SchepeB, om inde Frith te leggen,

om hen ook van de Zeekant op te fluitem

De Franfchen, vrezende het gantfche verlies van Schorjand ; zonden

Mouluc, Biiïchop van Valencien naar Londen, om de Koningin aen te

bieden , haar Calais weder te geven , indien zy haar troepen uit schot-

land weder te rugge wilde trt kken. Zy gafhen een korte antwoord dat

zy die Vifchftad zo veel niet ache,als de ruft van Groot Britanie, maar de

Franfchen verzoekende, dat zy een vrede tuflchen hen en de Schotten

wilde bemiddelen, namzy zulks aan , en zand Secretaris Ceeil en
- Dr. Wotton in Schotland , om die te fluiten , Zóo afs deze onderwegen

'

waaren , is de Koninginne Regentc in het Slot tot Edcmburg komen

Rcgème" teoverlyden , opden lo. van Mey. Zy had eenige van de voornaam-

fte Heeren , voor haar dood by haar ontboden , en wenfchte met hen

verfoent te zyn , verzoekende vergiffenis wegens het geene zy hen
mocht mifdaan hebben. Zy ried hen beide de Franfche en de Engelfche

krygllieden uit Schotland te zenden , en bad hen gehoorzaamheid om-
trent hun Koninginne, te volharden. Zy ontbood ook om een van hun
Predikers Wallok genoemt , en had veele redenen met hem , over haar

Ziel en Zaligheid , en veel andere dingen , zeggende regens hem) dat zy
vertrouwde zalig te zullen werden door de dood en verdienden van Je-
fus Kriftus, en eindigde alfoo haar dagen, het welke, indien zycen

Jaar eerder had gedaan , voor deze laatfte paffagie van haar leven , zy

had de meeft beklaagdeKoninginne konnen zyn, die oit in Schotland was
• geweeft.Want zy haa h^n met groote wysheid, voorfichtigheidj gcrech-

'
' tigheid
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tigheid en goedheid,tot daar eri toe beftiert,en in haar eigen bedryf, en de ' ^

oudere van haar Hof was zy een voorbeeld , onder het gantfche volk»

Maar de diredien haar uit Vrankrijk toegezonden, deden haar van

handel veranderen . haar woord verbreken , en het Ryk in vyer en vlam

van oorlog zetten : het welke haar by het volk in zeer groeten haal ere -

bragt hccfr. Echter heefmien haar dikmaals gehoort te zeggen , dat) in-

dien haar raad eenige plaats mocht grypen, ty twyfeldenietofzyzou

alles tot een volkomene ruft en vrede kon nen brengen.

Het Vredcns-Traftaat , tuflchen Engeland, Vrankrijk en Schotland
JJ^^^^Ij^^^-

wierd korts daar na geflooten. De Franichen moften , binnen den tyd

van twintig dagen vertrekken; een afte van vergetinge j zou in het Par-

lement bevertigt werden. De verongelij kingen de Biflchoppen en Abten
aangedaan, wierden aan het Parlement geftelt. Vreemdelingen en Kerke-

li}ke perzoonen , zou men de hooge Ampten en bedieningen niet meer

betrouwen , en een Parlement zou in Auguftus by een komen om dit al-

les.te beveftigcn,

Geduerende des Koninginnes af wezen, zou het Ryk werden beftiert-

dooreen Raad van twaalfperzoonen, van de welke de Koningin zeveri;

en de Staaten vyfsouden nomineren: deKoninginne zou noch vrede noch

oorlog mogen maken, als met goetvinden van de Staaten , volgens de

oude gewoonten van het Koninkrijk De Engelfche zouden weder naar

hun Land keeren, zo haaft als de Franfche vertrokken waaren. tn wat de

Zaak van de Godsdienft belangt, die wierd aan het Parlement gedraagen:

en eenige moften naar den Konink en Koningin gezonden werden, om
hun begeeren de zelve voor te draagen , en de Koningin van Schotland,

zou de wapenen en tytels van Engeland niet meer mogen voeren. Al

deze voorwaarden zyn toegeftaan op den 8. van July , en korts daar na,

beide Franfchen en Engelfchen verlieren het Koninkrijk.

In Auguftus daarna, quam het Parlement te vergaderen, alwaar.^^J'^f'"^^^

vier Aóten pafteerden , een voor het affchaftcn van de Paufelijkemagtjvait-gerrek

een tweede voor het herroepen van al de Wetten, gemaakt ten t>ehoevej^^°°^''^^'''^'^"'

van de voorige Superftitie; een darde tot llrafFe van die geene, die de Mif-

fè zeiden ofhoorden; en de vierde was , een beveftiging wm de belydenis

des Geloofs , dewelke daar na was geratificeert , en in de Aden van het

Parlement gehouden 15Ó7. irfgevoegt ; zy was gefchreven door Knox,

eri komt in meeft alle de dingen, met de Geneeffche Confefiie en belyde-

nis over een. -

Van al de tydelijkhdd, heeft niemant alsdeGravevan AthoUende
P p p p 3

Lord •
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^5 f9' Lord Somervile en Boi thrik zich daar tegens gef^elr j zy zeiden zy wil-

den geloven gelijk hun vaders voor hen- hadden gelooft. De Geefleiijken

ftaat , zeide daar niet tegen. De Abten voegden zich naar den tyd , met
verzekeringe , dat hun Abdyen en temporele heerlijkheden verkeert

zouden werden, en die aan hen gegeven. De meefte van de Biffchoppen

zien.de de flroom zoo fterk tegens hen , voegden zich mede na dereft,

en om zich zelveii te verzcekeren , en hun vrienden en baftaa. den te

verrijken , moffelden al de inkomften van de Kerk weg , en dat op de

vrcemfle wyze , diemen uit gehoort heeft , en echter voor al deze ver-

vreemdingen en inhalingen, hebben zy, nog Bullen Vin Romen weten te

krygenjvoorg.'vcnde aan datHof.datdeze dingen nodig waren,om vrien-

den tot hun behng in Schotland te maakcn. Een groote menigte van deze

Bullen heb ik zelve gezien en gelezen , zoo dat naar al het gerucht dat de

RoomfchcKerk gemaakt heeft . van de kerkrovery van Engeland, zir

zelve een grooter verflroyirig van de eigendommen der Kerk in Schot-

]jnd bcvcftigt heeït , van de welke nauw iets voor de Gecftelijkheid be-

waart en overgehoudefi is. Maar onze Koningen h^ben zedert zulke

dadelijke pogingen aldaar aangewend, datze daar door de Kerkelijke

perzoonen , in fbaet weder geftelt hebben , om de vereifchte belooninge

voor hunnen arbeid te erlangen, ja zoodanig , dat de minder Clergie

nergens beter onderhoud, als in Schotland geniet, zynde in land en rente

ieder prediker,door de wetten, ten minften op jo.Pond fterlings 's Iaars>

gczct: het welke in aanmerkinge van de goet koop in dat Land,wel twee-

maal zoo veel, tegens andere deelen van Engeland mag geacht werden
te zyn. Maar daar zyn onder hen zulke provifien en voorzieningen niet

om andere geleerde en verdienende mannen te onderhouden , als wel

i>oaig zou lyn.

VVanneer deze A(5cen van het Parlement van Schotland in Vrankrijk,

om bevefligt te werden , gebragt wierden , heeftmen die aldaar verfma-

delijk verworpen, zoo dat de Schotten voor een nieuwen oorlog begoflen

.Ftancou te viezen. Maar de Konink van Vrankrijk Francois de 1.1Jcomende in het
ede», ftcift. begin van December tefterven , zoo is ook die geheele duiflere wolk

verdwcenen ; zynde hun Koningin nu alleenlijk Douaiiere vaq Vrank-

rijk, en in flechten ftand met haar fchoonmoeder de Koninginne Ca-

thar.na de Medicis , die haar haatede, om dat zy gepoogt haddehaar

man als uit haar hand te nemen,en hem geheel aan de beradingen van

haar Oomen vaft te maakcn. Zy dan , zyndein Vrankrijk met den

Mk aangefien, wiei;d gedwongen weder in Schotland te keercn , en

daar
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daar te regeeren op zulk een wyfe, als het volk beliefde re ondergaan. ^

Alzoo had nu de Koningin van Engeland, Schotland t'eenemaal

van de belangen van Vrankrijk afgercheiden,en aan haar gevoegt , en

zynde nu in dezelfde Godsdienfi: ingewikkelt, had zy altoos daar na

die invloeyinge in de zaken aldaar, dat zyvan diezyde, noit moeye-

Hjkheid ontfing, zoo lang haar roemwaarde Regeringe geducrt heeft

;

in de welke andere toevallen geholpen hebben , om haar op te fGereii

tot de aldergrootfte voordeden ontrent herbeflechten vin buiteniant-

fche gefchillen , die oit defè Kroon gehad heeft.

In July, na dat zy tot de Kroon gekomen \V2S , wierd Hendrik de I [.
oorFo"en'in

Konink van Vrankrijk, ongelukkiglijk in zynoog, op het Tournoy viank°ijk.

gewond, zynde het Vizier van zyn Heimet niet wel geOooten, zoo dat

hy korts daar aan geftorven is, Zyn zoon Francois de 1 1. hem op vol-

gende, was toen in zyn i^. Jaar, en nam dé beftiering in zyn eigen

naam aan ; maar ftelde die echter in handen van zyn Moeder, den Kar-

dinaal van Lorraine en den Hartogvan Guifè, De Conneftabel wicrd

uit hetHofgefetjen de Princen van den Bloede waren dair weinig geacht,

maar alles ging door de handen van den Kardinaal en zyn Broeder, tuf-

fchen de welke,en de Koninginne Moeder,groote onluften en misintelli-

gentien ontftonden ; dewelke fataal voor de Koningin van Schotland

waaren ; want zy zynde zeer met haar Oomen ingewikkelt, en hebbende

vry wat vermogens over haar man den Konink , trok hem zoo ver van

zyn Moeder af, dat etr hy ftierf, zy alleen de fc'aduwe van-de beftie-

ringc had. Dit gedacht zy daar na , maar al te wel tcgens haar Schoon-

dochter, gelijkfe ook daar na, in alhaarellendcnniet eens nae haar om-
gefien heeft.

Maar de Prince van Conde, de Admiraal en-veel andere Groo*en,

trachtende de beftieringe in hunne handen te krygen. deden eenigeRcchtf-

geleerden , hetpoinft vnn des Koninks voljarigheid onderzoeken. Deze

hebbeneenige boeken over die zaakgefchreven,om te bcwyfen, dat de on-

derdom van 12, Jaren de jongfte ouderdom was, op de welke oiteen

Konink erkent wierd voljaarigh en bfquaam tot de Regering te zyn : en

dat geen vreemdelingen of vrouwen , volgens de wetten van Vrankrijk,

daartoe mochten gebracht werden ; maar dat hettocftrnd den Princen

van den Bloede , geduercnde des Koninks njrderjarigheid , de beftié-

ringe waar te nemen , ( n dat by al vijs van de Hoven van het Parlement

en de dry Staten.

Zx) dat bet befluit vnn deze Princen, om den Konii'ïk uit hurrhanden-re

nern?n,i.
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ncmen,die met hem deden wat ij wilden,nu op de Wetten gcfondeert was.
^ Maar zoo als dit beüuit Ticiiovcr geheel Viankrijk uitfpreide , daar Q h 2.00

Papiftcn als Pi oteftanten in vermengden , was het echter een Protcftant , die

2ich van Confcicntic wegen, daar toe verbonden achte, aan den dag gebragt-

Hier op wierd de Prins van Conde , en verfche"idenc andere gevangen gene
men, en indien niet des Koninks dood , in het begin van November iy6o.

voorgevallen, hen behouden hadde, de Prins zelve, eiialdicvan zyncn
aanhang, hadden der om moeten lyden.

Maaropzyn dood Karel de Negende hem op volgende (zynde maar elf

Jaar oud ) zoo wierd de Konink van Navarre Regent verklaart,en de Konin-
ginne Moeder, die toen den Kardinaal van Lotharingen zeer hatede, ver-

ccnigdc zich met hem en den Gonncftabel, en trok alzo den flappen Re-
gent tot haar belangen. Hier opeeuige Reghtfgclecrdcn onderzoekende de
magc der Regenten , bevonden dat de andei c Princen van den Eloede mede
hun gedeelte indiebclBeringe moftenhebben nevens hem , en dat hy door de
Hoven van het Parlemcotkoadiegeregelt werden , een vergadering der dry
Staten onderworp.en was.

, .;

InJuJyin hetfblgendeja;ar,,wiertcrccngcftrcng Edidtegensde Prote-

ftanten uitgegeven , verbiedende al hun byeenkomften, en al hun Predikers

verbannende. De ui^vbermg.hicr van, wierd in.handen der BifTchoppen gc-
ftelt,maar'tgrQÖrïlgedeclte Van 'üvolk wilde zich daar aan niet gedragen.

^ Itl JaiiUüry dfan daar na,wierd'cen ander uitgegeven,het welke palTeerde iii

een grocVte Vergadering 'van de Piïneenvan den Bloede, dcgeheime Ra-
den, en acht Hoven van het Parlement, voor de vryc oefeningvan dien

- ,Güdsdienft, belaftende de Overighcdenhen te ftraffen, die hun by een
' komften zouden hinderen ot beletten. Korts daar na , hebbende Hartog
van <jüife en zyn Broeder zich zeiven , met de Koningin weder vereenigt,

dewelke te zamenbeflooten hebben 'dat Ediél te verbreken. Ditnam zyn
aanvang door den Hartog van ValTy , alwaar een by een komftvanPro-

• teftanten zynde, hébben deflelfs dienaar «> die verftoort, zy begonnen e^rft

jïiet verwyten enfchclden , en quamen van daar totflagen , en het werpen
-van lleenen,onder liet welke denHartog zelve door een fteen gequetft wierd,
over het welke zyn dienaren een bittere wraak namen i want zy hebben tot

\feitig tot: van defc lieden omgëbrngt, en twee hondert zeer gewond, zon-
" der geflagt ofouderdom aan te 'zien. Hier op wierd .het Edict over al gebro-
; k«n. Vec\.Rechtfgc leerden waren van meninge dat de.Regent zulks niet

vermocht te doen , en dat het volk wettelijk den naajllen Prins van den Bloc-

ii^c mocht volgen, tot befchcrminge van.het zelve Ediéi

Hier op heeft zyn broeder den Prins van Conde een heir vergadert. In het

^beginvan dezen oorlog wierd de Konink van Navarre in het beleg van
'ïloaan gefchoten, zoo dat volgens de wetten de Prins van Conde hem in

•"'''tyül^cgentfchap had moeten opvolg'en , en alzoo konde deoorlog, de-

welke daar aan gevolgt is , geen wederfpannigheid gen.oernt werden
; na-

.
deinaardeProtelUniten , endc wetten, en den eerften Prins van den Bloede
tOp hun zydc hadden, aan den welken naar recht de befiieringc Üond.

Aldus
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Aldns nam de borgerlijke oorlog in Vrankrijk zyn aanvang, dewelke 'I559,
over de dartig Jaren geducrt heeft, in al welken tyd , de Koningin van Enge-

land, door de hulp zomwylen van volk , maar meeftcn tyd van geld, dewel-

ke zy hen toezontï de Proteftanten dapper het hooft boven gehouden heeft,

zonder echter zwaare laft van haar zelven, en hier door bevond zy zich niet

alleen vey lig voor de hiader, die zy van zulk een machtig nngebuer zou
hebben konnen verwachten, maar had ook byna de helft van dat Konink-
rijk op haar hand.

DcStatenvan de Nederlanden gaven dezelve voordelen in die Provin-
,

cien j alwaar de Koning van Spangien, bevindende dat deProccdurcn jp t^-edêi-^'^^

van de BifTchoppen , niet machtig genoeg waren voor de uitroey inge van de lanc,

Ketteryc, zynde hun Bisdommen t€ wyd en breed uitgeflrekt, een befjuit

nam om nocheenigcnieuweBifrchoppenaanteftellen,alsmedeom de Ho-
ven van die Inquifitie, in die geweften mede op te ftellcn,- en vindende ceni-

gen tegenftand in de Natie, heeft hy Spaanfche befettinge onder hen gehou-
den , en veel andere dingen , tegens de Blyde Inkomfi > omtrent wiens voor-

waarden men verdraagcn was, wanneer hy als hun Prins aangenomen
wierd.

Het volk tiende dat hy alles verbrak,en dat zy volgens die over een komft
van hun gehoorzaamheid ontflaagcn waren, indien hy de zelve te buiten

ging, fchuddc het jok van den hals,waar op de borgerlijke oorlogen gevolgt

zyn in deNederlanden,die ook over de' dartig Jaren geducrt hadden ; aan

deze heeft de Koningin ook haar onderftandgetoont, inhetecrfte heime-
lijk, en daarna opentlijk genoeg, en gelijk beide zoo deze als de Franfchc

Proteftanten , met volk uit Duitllandgeltyltwicid het welke n-reeft door
dien braven, hoewelongelukkigenCafimir, broeder van Keur Paltz, ge-

commandeert wierd, zoo quam het geit, waar mede zy betaalt wierden,

mceft uit de kaflê van Engeland. "

Aldus dan was de Koningin Eliïabeth de fcheidsvröuwe van de nabue-,

ËÉfgedeelten van 't Kriftenrijk. Zy onderxJien bragt te huis de Munte tot

een rechten ftand , had de Scheepsvaart voorfpoedig, den koopmuidel wyd
enzyd verfpreid, zoo in den Noorder Zee tot aan Archangel,als naarde
Ooft en Wert-Indics jgelykze in haar oorlogen tegens Spangie ook altoos

overwinnende isgewceft

Die groote Zcc-magt , met fuik een verzcekerde hoop van te fullen over-

winnen 5 voortgezet , was ten delen door de hand des Hemels, in een zwa-
ren fl:orrfl , ten delen door de ongereddertheid van ha^r Schepen, en
de gezwindheid van de onfe, zoo verftroit en in degrond vandeZeevcr-
fmoort, dat maar weinige overblyllels, met een overgroote khade en
fchande weder in Spangie te legt geraakten. Zyheerfchtc indegenegent-

heden van haar volk, en was een verwonderii g, ter oorzaak van haar

kcnn;ftè , wysheid en deugdenby al de wereld Zy btftelde h?.arbeiadin-.

gen lüodanig, dat al hsat Parlementen altoos gerecdrwarcn , haar in •

te volgen, "Wantzy volgde in alle^ besware belarg vanhetvolk, zy ver- ^

Qqqq ZOgt
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I55P- ^^rttn<^'t fiibfidiencn ondctflant van Penningen, als wanneer de nootwcii-
digheid lichtbaar was

,
en wanneer de gelcgentheden, dewelke haar dedcu

eilchen , weder voor by gi ngen , ontlaftede zy hen wederom.
Zy was een verwondering felfs tot Rome , alwaar Stxtus de vyfde , van

haar gewoon was te fpreeken
,
als mede van de Koning van Navarre, als

van de ecnigftc Princcffe» die verftondwat rcgceren was, wcnfchendc
prophaanüjk ,dathy haar maareenen nacht genieten mocht, mctvertrou-
wcn, dat hy een tweede Alexander de Grootc by haar winnen zoujmaar als
dit 200 gefchied was, en het kind den Vader had geleken, zoude het eer-
der een Alexander de zefde geworden hebben,

sicthctie. Niettegenftaandcalde ondernemingen van het Roomfche Hof, tegcns

t'us"v*°
^'*" ^^^^ Perfoon en regeringe , zy leefde en zcgenpraalde noch evenwel. In

•

decerftetien Jaren van haarHeerfchappye, wierden alle dingen met zulk
een moderatie voortgezet, datter geenonluft, teroorzaakvanden Gods-
dienft, ontrtond. De Paus Puis de vierde, opmerk nemende, op de capri-
cieufe entrotfe antwoord , die zyn voorzaat, op haar aan fchryvens gege-
ven hadde, zand haar eenen Parpalia toe , in het tweede Jaar van haar rege-
ringe, om haar te nodigen om zich tot dien Stoel te voegen, belovende het
vonnis dat tegen haar Moeders houwelijk wa^gcgeven , te vernietigen , het
Engcfche dienftboek te bevcftigen , alfmedc her Sacrament in beide de ge-
daanten toe te ftaan: maar zy liet dozen Agent wet^n, tot Bruflcl te blyven
en niet over te komen. Het zelve onthaal genoot de Abt Martinengo, die
het volgendejaar, met dezelve boodfchap gezonden wierd, enzedertdicn
tyd was alle onderhandclinge met Romen afgebrookcn. Piusde Vierde
ging niet verder : maar zyn opvolger Pius de vyfde befloot om haar dood te

bevorderen, gelijk Catena die zyn leven befchrevcn heeft , verhaalt.

De ongelukkige Koningin van Schotland, ter oorzaak van de oorlogen in

haarRyk,wicrd gedwongen haar toevlucht in Engeland te zoeken,daar men
in het eerfte befloot, haar wel te handelen en haer weder in haar ftoel te zet-

ten ; gcliik door twee gefchriften blyken kan , dewelke ik uit goede reden."

Coii.No.it. in de verzamelingen hebbe gebragt
,
gelijkze origineel zyn. Hetcencishct

'

' goetvinden van Sir Hendrik Mildmay, het welke zy, daer omtrent gege-
ven heeft: het ander is een langen brief, daarover door den Grave van
Lcyceder, aan den Grave van Suftex gefchreven. Zy zyn my, door dien vcr-

ftmdigen en dcugdzamen Edelman Mr.Evelyn,ter handgc.ftelt; den wel-
ken het niet genoeg was de kenniffe van deze tyd , door zyne eygenc nutte

en gelukkig<:n arbeid omtrent planting, en verfcheidcne andere wegen, .

voort te zetrcn, maar ook vaardig is, alles by te brengen , dat in zyn vermo-
gen is, om andere hunne pogingen, tot volkomenthcid te brengen.

Maar terwyl den Engclfchcn Raad befloot , om de Koninginne van
Schotland wel te handelen , hebben haax eygenc vertroude vrienden, door
verfcheidcne complotterycn, die in verloop van vele Jaren voortgezet zyn,

zomwylen ook door openbaare wcderfbannigheden
,
gclyk als in het

Noorden van Engeland en inYrIand, maar aldcrmecft door heimelijke

toe-
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toelagen , haar de jammeren van een lange gevangenis toegebracht en tot iK(n,
befluy t de dood aangedaan.

^^^'

Dele haar dood, was degrooifte blaam van deze regeringe.zyndc dezelve

in het algemeen deze gantfche eeu door gclaftert, bchalvcn by den Paus

SLxtusdc Vytdeni die een man was die zyn vermaak in wreedheden nam,
en daar uit befloot dat zy een gelukkige vrouw was die het vermaak had, van
een gekroonc hooft, afte kappen. Maar de nootwendigheid van Koningin siethct ie-

Elizabeth , omzighvoor aïdeaanflaagen die tegens haar leven gelcgtwa- "^"^^° six-

ren, te hoeden , maakte van deze flrengheid een droeve nootzakc]ijkheid,

immers een vcrfchoonbare daad, voornamentlijk daar die ongelukkige
Koningin, het verraat vanBabington en Ballard zelfs gcqucekt, en haar

hand onder de brieven, die daar over gcfchrcven wicrden,gezct hadde , hoe-
wel zy het noch altoos heeft willen ontkennen, en de blaam daar vanop
haar Secretaris werpen, dewelke ( zoo 2.y zeidc ) haar hand j buiten haar

kennilTc had geweten tekrygen.

De Paus had de Koningin afgezet, gelijk uit zyn vonnis blykt, die in de
verzameling ftaat,cnde Koningin vanSchotIand,zynde de naafte erve aan de Coll. Nd.i.|,

Kroon en een yverigc Papift, zoo verhoopten de Romaniften, met Eliza-

beth uit de weg te helpen ,
plaats voor Maria te maken , het welke Enge-

land in geen kleyne onorder gebragt heeft , door verbonden en andere mid-
delen, die men gebruikte om de Koningin te behoeden, en het belang der
Papilten te vernietigen.

De wederfpannigheden van Engeland en Yrland wierden niet wei-
nig opgehouden door onderhand van Konink Philippus van Spangie,

die alles dede wat hy konde , om de zaaken van de Koningin in verwarring

te brengen , hoewel altoos met flccht gevolg. Maar de flappen van haar

voortgang en proceduren , beidetegcnsPapiften en Puriteinen, zyn byeen
gcftelt , door haar gróotc en wyze GeheymfchryverSirFrancois Walfing-
ham, en dat op zulk een duidclyke wyzc,^ dat ik het hier dienftig achte,

als een merklijk gedeelte van dezeHiftoric, hier byte voegen, zynde gc-

fchrcven, door een van de wyftc en deugtzaamfteMiniliers, diedeze
laatftc Eeuwen hebben voortgebragt. Hy heeft het in het Franfch, aan
eenen Monfieur Critoyeen Franfman, gefch reven ; van de v/clkeikecn
Engelfchuitfchriftgefien heb, genomen uit het Originaal.

Ur N H EEE,

NAdemaal gy begerig zyt,vande wyze van procederertin Kerkelijke za- Brief van

ken alhier, onderregi te zyiijOra datgy indezelveeenigeonbeftendig- ^^a'z'ngham

heid en veranderlijkheid fchytvt te aanmerken , als of wy zomwylen , naar deVKon'in!
de eeneen 5,omwylcn weder naar de andere zyde heiden, en of die barm- ginnes Pro*.

hartigheid, etiz^achtighcid, nuinhetlaafteniet gebruikt wierdtn, dewel- "'^"^^"l^-

ke mén voor heen , en in den aanvang te gebrüyke'n plag j al het welke gy, ficn^n^Puri-
dcfupcrficielejeaïouw.ekenniflèvande zaken van.dezen (taat toefchrijft, teinen.

Qqcjcj £ heb-
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' 5 JS» hebbende echter, haar Mijefteits doen en laten, in een beiondere achtinge

,

gelijk de dadelijke getuigcniflTen , de welke zy aan de gantfchc wereld van '1

haar oprechtigheid omtrent den Godsdienfl , en haar wysheid in de beftie-

ringe wel verdienen. Zoo vcrhcuge ik my over deze geiegenchcid , om dat
weynige, dat ik daar van weet , u mede te delen , beide tot u cygen genoe-
gen,' entot het eynde, dat gy daar u gebruik van maken moogt, omtrent
iemand anders <i'(-' zoazedig noch redeUjk van gcmoet niet zou mogen
zijn ,alsgyzijt. Ik vinde derhalven, haarMajefteits proceduren te ruften-

op twee gronden; • '

De eene is , dat de Confcientien niet mogen gedwongen werden , maar
door de kracht der waarheid, door hu'p van de tyd, en gebruyk van allegoc--

de middelen van onder wyfinge en aanradinge , mogen werden gewonnen.
Dé andere is, dat zaken van Confcientie, wanneerzy komen tot verbin-

tenifTen en rot een ftötfe van fa(Sie,hun aart en natuer verliezen en datOpper-
vorlten behooren ondertcheidelijk hanpraétykenen verfmadingen , hoe-
wel met den fchyn van Confcientie cnGodsdienftgeverwt, tcftrafFcn.

Volgens deze grond-regclen, hcetthaar Majefteit, op haarkomfttotde
Kroon , t'ecnemaal mishagen in de tyranny van Romen, gebruikende fchrik

en ftraf heid, omtrent 't reguleren van der menfchen geloofen ge wifiè geno-
menj hoewel zy, als een Princefie van groote wysheid eii grootmoedigheid,

2ymdarhct gebruyk vail eencn Godsdienfi: heeft kunnen toelaten, zoo was
echter haar procederen tegens de Papiften, in groote zachtmoedigheid , ver-

wachtende de goede uitwerkfelende welkede tyd, op henzoukonnen
werken: daarom heeft haar Majefteit de Wetten in het 28. en 55-. Jaaï
van haar Vaders regering gemaakt , niet vernieut , volgens de welke de Eed
van Oppermacht of5«/>rfwacy na des Koninks begeeren > ieder onderdaan
mocht werden voorgelcgt, hy houde zyn confcientc zoo zedich byzich
zclvenals hy wil, zynde het weigeren alleenlijk van dien Eed, zonder
eenigc verdere omftandighedcn, verraad geacht. Maar in tegendeel, haar

Majefteit niet zoekende veinfters in het hartder menfchen temaken, en
haar heimelijke gedachten te doorgronden, ten waar de overvloedigheid

,

derzelver overvloeiden tot uitgedrukte werken , ofbeveftingen , heeft de,

wetten zoodanich gematigt, dat daar door alle openbare ongehoorzaam-
heid word ingetoomt, omtrent moetwillige en voorbedachte fouten en
misbedrijven,met tegens haar Majefteits oppermacht, eenig buytenlants ge-

zag op te houden en te verheffen.

En wat den Eed aangaat ^ die is door haar Majefteit in een veel aangena-

mer formulier verandert, de hardigheid vanden3am,enbenaminge van
Opper-Hooft is daar uit gelaten , en de ftraffè voor het weygeren van defelve

x'cfrkeert in een onhabiliteit, om oit eenig ampt te bedienen, of eenige

dienfttebekleden, echter met vryheid jOm weder aangenomen te konnen
werden , indien iemant geduérende zyn leven, zich bedenkt.Maar daar na,

als Pius Quintus haar Majefteit in den 13an dede,en deBulIen van Excommu-
nicatie- tot Londen gemeen gemaakt wierden , door de welke haar Maje-

fteit .
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fteit eenigermate was geprofcribeert en verbanrten , en daarop , als op ccn 1559.
voornaam voofbereidzel, de wedcrfpaiimgheid in het Noorden volgde,

echter, om dat de quade geftelcenilïen van het Koninkrijk, door die opiland,

ten delen xynge'/Aiyvert, enïy voor geen invafie van buiten toen beducht,

was, en, noch minder de onderncminge van iemand binnen het Ryk
vreefde, voor zoo veel die niet door cenige fterke macht, enhulpvan
buyten ondcrftutzyj heeft zyilch te vrcdcn gehouden, een wet regens de-

byzonderjle oorzaak , het inbrengen en gemeen maken van eenige iiuUen,

ófdicrgelhke inftrumenten, te maken ^ waarby is gevoegt een verbod,

onder ilrafte, niet van verraad, maar van eeumindergraad, van eenige

^gnus Dei , en zulke andere kcjopmanfchappcn van Rome , als wel geen
wezcntlijke delen van de Roomfchc üodsdienü zyn , maar alleenlijk

in de handelinge gebruikt werden, als lie4de-tekens,om de lieden hun
genegenthcden als te betoveren en af te treken van hungeiioorz.aam-

hcid tegenshun natuerlijkenSouverain.
" In alle andere poin6ten vervolgt haar A'Iajeftcit haar gewóone zacht-

moedigheid: madr wanneer omtrent hctio^ Jaar vanhaar regeringe, zy
in den Konink van Spangien ontdekt hadde een voornemen, om haar

heerfchappycn te veroveren, en dat een voornaam gedeelte van het

Complot was , een aanhang in haar Koninkrijk te maken , die den-

buytenlanders mochten toevallen, en dat de plantzoenen of zay-plaat-

2cn begoften te bloeyen, en dagelijks Prieilers en luiden van profeffie

overquamen, dewelke door beloften in fchrifthaar onderdanen van hun
Eed zouden ontflaan, ja vele verbinden, om zelfs iets regens haariVlaje-

fteits hcylige perzoon aan te vangen, en dat door hetvênyn, hetwel-

Tcezy Itroyden, degefteltheden der Papillen meelt waren verdorven, als

zynde niet meer der Papillen in Confcientie, en ftilte, maar Papillen van

'aanhangzelen en fadien : toen zynder nieuwe wetten gemaakt, tot ilraffe .

van de zodanige, als zich zelven, aan zoodanige Reconcilearenten of

afllaninge van gehoorzaamheid onderwierpen, En om dat zulks een ver-

"ïaadwas dat in wolken, en ineen wondergehcym om gedragen werd,

en zelden te voorfchyn komt, en datter geen zoo grooten przefufpi-

tie of voor-vermoeden van is, als de weygering, om totderGodde- '

^

'lijken dienll te komen (om dat volgens hun Decreten beflooten was, dat

té kerke te komen 'voor de reconciliatie, was te leven in fchueringe,

maar te kerke te komen naar het Reconcilement , volkomentlijkKet-

terfch en vervloekelijk ware) zoo zynder wetten van gelt-boctcnby ge-

voegt, namentlijk zulke als de Confcientie niet zouden dwingen, maar
alleen de middelen krachteloos en arm te maken, van deze, by de
'welke het twyfelig onvcrfchillend mochte liaan , of zy gereconci-

lieert(datiS)met de Roomfche Kerk verzoent) waren of niet. En wan-
neer niet tegenftaande al'deze voorzorgen, het vergif zoo heymelijk-

was verfpreit , datter geen middel meer gevonden wierd om het te

.

iluiten, als door het intoomen van de koopluiden die het inbrach-

Qqqq 3 ten,..
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j--p ten, ICO wierd tcnlaatflen daar een wet bygcvoegt, volgens de welke
^^ zodanige oprocrigc Prieflers, van nieuwe ereclie en opftand wierden ge-

bannen, en deze die te dier tyd in het land waren over gefcheept, onder ver-

bod van oit weder over te komen, onder ftraffe van verradery,

Zodanig zyn haar proceduren gewceft, hoewel niet zonder onder-

mengeling van haar Majefteits genade-tekenen, niet alleen omtrent die

gene, dewelke zy volgens haar wysheid erkende, Papiften in Con^
fcientie te ïyïi, en niet byfadieen afzonderinge j maar ook met bui-

ten ordinaire verzachtinge tegcns de mifdocnders zelfs in deb hoogften

graad, volgens de wetten, voorgeftelt, indienze maar wilden verklaren,

dat indien dit Koninkrijk, door ecnige buitenlandfche macht, wicrd
aangctaft,'t zy uit gezag van den Paus, voor de Katholijke zaak,als zy het noe-

men, zy haar Majeftcit wildenen niet de v)anden aanhangen.

Wat de andere partye, die mifdadig tégen den Staat hebben gewee/T,

hoLwel ineen anderen graad oftrap, die zich zelven Reformeerders , en
wy gemeenlijk Puriteinen noemen , aangaat , zoodanig in haar proce-

duren tegens de zelve geweeft. Een langen tyd, zoolang zytegens zulke

misbruyken in de Kerk, als meerderheid van dienden , non-re(identie

of afwezentheid , en diergel ijken aangaat, wierd hun yver nietveroor-

deelt , alleenlijk hun driftigüeid zomwylen gedraft , of gecenfureert,

wanneer zy weygerden ecnige ceremoniën of plechtigheden, als fuper-

ftitieus te gebruiken, wierden zy verdragen met veel door de vingeren

te zien, engoedertierentheid; Ja zelfs wanneer zy de over macht der Bif-

fchoppen in gelchii trokken , en een zoort van Democratie of ]eden-

macht rn de Kerk wilden hebben , waren echter hun voorflagen in

achtingc genomen , en door tegenftellige fchrifien wederleid en op-
geloil. Maar onder tuflchen had mep gemerkt dat hun voortgang gevaar-

lijk en zeer gemeen onder het volk was, dat, gelijkPapiftery zeer hate-

lijk was, daarover, iederden montvolhadde, datdezc de Kcrkmaar
zochten van de overblyffels der Papery te zuyveren : het welke een
bcvallijke taal aan de lieden is, die altyd zoeken van het eene uiter*^

fte tot het andere over te lopen.

Om dat veelheid van Landloopcrs en armoede, een oogen-verdrieten

mifnoegcn voor een ieder was ; zoo hebben zy l>e^^volk in het hooft

gehangen, dat indien de tocht vafigcüelt ware, geen landloopers of

bedelaarij gevonden zouden werden, dat een zeer bevallijke zaak zou
zyn ; en op gelijke wyze hebben zy belooft, byzondere wonderen van
hun rucht-ordcre voor te ftellen; daar en boven hebben zy opening
gedaan van een byzonderecweg van heerfchcn in hun Coniiftorie en'

Oaderlinglchap: een zaak, hoevptcl by gevolge, niet min nadeelig aan
>de vryheid van byzondere lieden, als aan deoppermacht der Rrincen,

die echter zeer fmakelijk voor het volk in het cerÜe aanzien was;
dit , evenwel , behalven 200 het in eenige weynigc tot een uiterfte

•vcrimading geworden was, is verdragen, om datzy hunvoorftellingen

op
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op een pHchtige maniere fochten te doen , en alles aah de voorfieni* 1559.
heid van God, en het gezag van de Overighcid te laten.

Maar nu naaft cenigc jaren
, wanneer uit hen eenige voortqua-

men, die voorgaven, dat men op den toeflant van de ovcrigheid niet

hadden te wachten» wanneer 2.y ook onder voorgeven van een be-

lydenis, om verachting en verwyt te ontgaen zich zelven hebben ver-

deelt , by Claiïen en onderfchryvingei-h, komende alzoo tot die fnode

en quade middelen van de Kerkelijk Rcgeringe zoo lelijk af te fchilderen,

zelfs door belachelijke pafqui Hen; wannecrzy begoften menichte van on-

derdanen traag en twyfclachtig te maken, om den Eed af te leggen ; het

welk een van de fondamenteele gedeelten van het gerecht dezes Ryks,
gelijkook in aille plaatzen,is, wanneer zy begoften te fnorken , beide

op hun Qerkte, en het getal van hun medeftandcrs en navolgers, en
dreigementen te gebruyken , dat hun zaak boven dryven zou, al quam het

tot oproer en gewelt; toen bleek hetgeen yver, geen Confcientie werk,"

maar openbare fadlic en verdeeling te zyii. En daaromme, hoewel

de Staat gedrongen wierd om een harder hand te houden , om hen

in te toomen als voor heen, zoo gebruikte men echter zoo veel mo-
deratie en zedigheid,- als de vrede van de Staat en de Kerk kondert

toelaten. En derhalvcn myn Heer , om te befluiten , neemt een op-

recht bordeel over deze zaak , en gy zult zien dat haar Majefteit,

niet meer , omtrent den Godsdienft temporifeert. Het is niet het

goed geluk buytens lands , noch de verandering van dienaars binnen

het Ryk, dat haar veranderen kan; alleenlijk wanneer de dingen van

zelfs veranderen , zoo voegt zy haar Godsdienftige wysheid tot me-
thoden, als daar mede over een komen. Behoudende altoos de twee

voor gemelde regulementen , in het tedetlijk handelen van de Con-
fcientien , en echter het onderfcheyden van faflie , van Confcicntie,

en fachtmoedigheid en zoetheid van byzonderheid. Vaart wel.

Uvf hievende Vriend

F. rVALSINGHAM.

Aldus hebbe ik uitgevocrt, het geeneik, in het eerüe hebbc on-

dernornen , namentlijk den voortgang van de Reformatie , van haar

eerüe en kleine begintzelen afin Engeland, tot dat ik zou gekomen
zyn , tot de volkomene vaftftellinge, onder de Regering van deze

Koninginne. Van wiens befticringe , gelijk ik ondernomen hebbe eenig

bericht te geven, alzoo was het niet, voor een volkomen Charadter

van haar en haar beradingen te geven, als wel, de groote en zicht-

bare Zegeningen die van Gods wegen haar verfelden voor te flel-

len ; de geduerige befchermige van Godt ontrent haar , en dat door

zulke wonderlijke ontdekkingen, die beyde haar leven behouden, en de

Regeringe verzeckcrt hebben, ook de geduerige gelukkigen ftand van

haar
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^559' haar geheele bcüieringe, alle welke dingen haar tüt de hoogfte achtin-

ge en iiyt van d^c Eeuw opgevoert , 'm een wonder voor 'de nako-

melingen gemaakt hebben. Het was wonderlijk in der daat, dat een

Maagt, als Koninginne, 2ulk een Ryk konde regeeren^ en dat voor

een tyd van over de 44.. Jaren , met zulk een ftantvaftige voorfpoed,

in 2ulk een geruftigbeid te huys, en zulk een geweldige aangroéy

van rykdom en cere buyten. Al het welke gerechtelijk mach geacht

werden een vergelding van drn Hemel te zyn , kroonende dat Ryk
met zoo veel eereïi zegen-praal, dat met de hervormingevan Gods-
dienft zyn aanvang genomen heeft.

Einde van het darde Boek en de Hiftorie

der Reformatie,

BLAD^
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TWEEDE DEEL.
A.

AArtsBiJfchop» ïyn pligren. 338. inwyding. ^49. 6^<^

Abdyen, poogingenom verfcheide weer op teregten > met voorwending
dat zulks was ten dicnft van eenig voornaam heilig. 557. ^fS

Abx.dutie over leevendige endooden, en wat bygeloofdaarby ingefloo-

pen. 12.4 125". 119. Van^olus ^ alsPaufelijk Legaat aandeEi)gel2e Natiever-

lecndwctgcns de Pauselijke Ban die op hen lag. 479
ABevan''t Parlement tot affchaffing van voorgaande ftrenge weiten. 6s- omtrent

de ComffzutJte. 67. tegen de 'vagehoncten.^i^. vanhet trcuweKderFrieffers. 149.

aangaandedè Ltturgie ofkerkcndienft isj- het Vafien. 160. aantaftingvanden

^4miraaJ. 16^, tegens oproer'tgeZameKkomften. 336. wegens de forme van or-

4inatie.xi^. tegens den Hartog van ^öw^r^ser, 239. tot authoriteit van 't geme-
ne geMeboek. 319. vaa verradery. 310. 414" 484. omtrent vafien en heilige

4agen. 31 1. voor het trouwen 4er geefielijken. 313. van moderatievan wetten.

414. de welke het huvelyk van Marias moeder met Hendrik wettig verklaarden.

4^1'). tegens 't beledigender priefiers inhun prediken en dientt. 417. 41S. wee^
gens vnwettige vergaderingert. 41 8. 419. van herroeping van alle de wetten tegent

4« Roomze Stoel en de gceftelijkc daar omtrent gemaakt. 480.481. teg^nde/t^/-

ters, 483. weegens oproerige woerden. 484. om iemant van de kemfiiitn de^

geeftel ijkheid te verfteeken. fi7
Admiraal {de Heer) Tomas Seimour. S^- 5'8- 89. trout deKoninginne weduwe:

tragt beftierder over den Koning te worden, en raakt daar over met zijiï bloeder,

denProtedor,in onluft.pc. 10193. \t'i\\t%\^VLÜY[i fcheeps,vloot in Schotland.

140. ïijnVrou overleden zyndc, doet hy nieuwe aanzoek by Elizabet : lodct

d,eH Koning te vervoeren; enwederfpanningentemaakcn: viot^ gevangen ge*

%et., verweeze» en onthooft r wat oord4ielenh\Cï over uitkwamep, 163. tot i6y,

Afti«fen.
_

Ut
Aib^iHert^van ) Tiyn fupejftitieufc devotie vonr den Vatis ; en hoe by dezc,doQjr

den Kcikclijken Staat met wapenen aen tetaften, in groote benautheid bragt,

en, ia zyn overwinning, zig noch voor deze heilige Vader verootmoedigen
mocft. fói. 5-76.577

Altaars , afgefchtft , eu de tafeIe» , te» dienft van 't Avontmaal , ingevoert. % 6j
26S. 169.

Atnpien, dat de werelfxe aen de-bediening van B///f^<7^/««j nietwdpaöèn. 507.

tot 3to. Parker ongenegen een groot Biflchops ampttc bedienen. Ó14, 6if.,

647. Zie Bedteningen,

Antani King-ton , als een groote woel -geeft in den tour geicr. yi8
Armen vanverfcheidc zoorten, en wat onderftant door Èduard verleent. 37f
"^r/»We tot welke de gceftelijkeu waren vervallen. '.

'

, 34fi

.

Art^kden des Geloofs en Godsdievfi , welke door de Reformateurs gegevenom ovec
R r r r heel
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heel£iigelaad aengenömen te werden : inhout der ïclve, carnet watbeleid'CR
gematigheid opgeftelten ingevoert.18u.tot18y.519.33x. 3 3 ^.Zie leer der Kerken.

Avenimaa^l, A(3:cdes Parlements om 't voortaan onder twee gedaanten te nutti-
gen, ó^. 68^. 6<). ofcQrrimunie, wat ij-gehovige plegtighcdeuvan lijd tot tijd

daaromtrent ingevocrt zijn. iO|. lOf. 106. wat regeling, en nieuwe refor-
z^d'f/i? daar in gebragt. 107. 108'. 11^.127. ii8. r^V. 131. verfchcide ge-
voelens daar over wegens de tegenwoordigheid Chrifii daar in ; openbare difpu-
ten over de lichani-clijke tegenwoordigheid; Boeken daarover gefchreven , en
Vrat bewijsreden men daar af bybragt uit de H. Schrift , uit de Faders ^ uit de
mflorien en van haar mirahulen. i7y. tot 187. de Altaaren als fuperfti tien

weggedaan
i
en de tafelen, tot des zelfs gebruik, ingevoert. 167. i68. z6^,.

op^e knieje ontfangen. 187. 188. «^//^«/V tuflèn de Paapze en Gereformeer-
de Prelaaten over de lichameï^ke tegenwoordigheid Chrifii daar in, en't blyven
ofveranderen der fubftantje van wijn en brood, gehouden in een veriameling
"vanafgtzondenénuithet Parlement^ 419. tot 457. envervolgtop dchooge
Jchóole vttnOxfort : uitflag ten voordeel der Paapzen, en oordeel over dcïedif-
puiten. 4^8. tot 465. hoedanigen matigheid daar in gebragt ten tijde van £lifa-

bet. tfgj. ^5-4. 65-5

B.
T>y^<:ö7; Z-egel-bewaardergehiaakt, en rrietwat gezag bekleed. 6i^. 616
^Bdnof K-érktugt , hóedaiiigbeftelt onder Eduard. 3,38. 339
Baa^lau BifTchóp van Bath' én Wells. 4.^1
Barnardtts Ochini.- 89
Bedieningen

( de Kerkelijh) niét óm geit te verkoopen , noch aen alïerlye ïieden,

ïondcrondèrfchcid , liicgunfl: te geven, maar -Welaen bekwame lieden. 48, 4.9.

*£[€ Ampjen. '' ''
- .

^
^

"- '

;
-'

'

Bedrag van den gee^ in de muur » en den bedriegfter daar over tér pbnitentie gc-
ftdt;'^'- V ::ƒ;/;;;••- •• .:'^

: rw \ :. ••..;•.
^^j

Beelien iri Londen, buiten order, vit de Kerk genomen i en wat tot verfchooning
daarvoor bygebragtwierd, en wat daar op volgden 14. 17. ^Hifiorie van'tin-

t^rért der beeldcn-dienft , en wat 'er verders tot uitwerping en gematigheid der

xelvévoorgevallenis. iy 16. ij.- te Portsmouth mede^afgenómcn , daarzig

<5rf^/Wri over vergramt,éft-daar-teg€n^fchrij ft. 17. i8. 19. ' <?r</5r daar om-
ffiflt. 47. alles als fuperftitieufe dingen , uit de Kerk genomen. loc- 101.

i}f'étxitideK.^kgetjóeyt^'(i]^dQ SihriftuBr-plaati:.en die op de muüren waren
gérGhreéven,uitgewift'. 47^. de Koningin Elizahet geneigt die in deKerktc
houden , en om wat redenen zy daaruit moeften. 641. 642

Betctdenis Cïivergevinge van Zonden. i8y. 285
Bf«iSj^ft>»ofgeefteIi^ke bedieningen, vérfcheide aan een perzoon gcbragt. 59. Zie

Bedieningen.

Beroerte ih Èii-gelanii op verfc1lèi3e plaaïzen weégens de influiting der Landeryen,
varörukjiln^ der landzaatendoor den Adel,enz, en wat hier op gedaan wierd.i9i.-

1^1. 193. 198. 199. V.j. 6. doordcKrygsmagtgcftilt. 200. lOi
Hereeft-maakers wat Vaapze eiffchingen 2y deden om de hervormde Godsdicnfl in

verfcheide ptinten te veranderen, en wat daar op geantwoord wierd- 194. tot 197
Beroepeen toelating, van Kerkelijke- Bevejltit». e'unktdie^ingc^;^ -wtet .va» ontwerp

daapafiacfi3;-".'>g2iy:>jii[;nó"ió>j Ch roQh'yWjM ^\^a\:<^si^ «r^iY.'AyOi'.V. .sA^^^:

l'-iiA
^

:
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der Reformatie m Engeland.

Bezoek ofvi/iiatiej over heel Engeland tot voortzetting óq: Reform^itie, en Arty-
kelen en laft voor de Vifiateurs. 41.4^.46.4.7. 58. over ^cmgcMhhuiken in

den nieuwen dienfl gecontinueert. 171.172. ly^.om'l/iilverwerkendQ pronk-kle'
deren in de Kerken op te nemen, en hen te regelen. 563. de Koningin Maria^
infiruSiie voor deBiffchappen om die te doen aen de Geeftelijkheid.448. 449. voor
Bonner aen xyH onderhebbende Geeftelijken,en op watArtykelen. 47 1.47». 473.
gedaan aan de hoogefchoo/e» i» Enge/and omhaar van ketteryen tefuiveren. jó-».

^6^Je Kerkert over heel Engeland tot herftclling der Rctbrmaiie. ó^-s^ó^ó
Bevaarden. - . Ho
Beveftiging , en inroyding. inden dienft d^r Kerke rakende de BilTchoppen en Priefters

plechtigheden daar at". 141. 143. 24+. een BifTchop weigert in 't gewone Bijfchop..

Jijkegewaad ingewyt te Werden , en hoe deze weigering niet wei gegront was.

^S^ iotxSo
J5;V,i/«^ voor de flervende Ketters die verbrand wierden verbooden. ^93
Bille ecnige by 't Parlement ingelevert en aangenomen oi verworpen onder £-

duard. x-^^ Maria.^^S'S^(i-^^7'^nE/ifaé>et. >^/^vi- 636.697. ($38
jB/fg^f voor een 7aak diemen wel mogt jW^fewgeftelt: door wat Süperfiifie inge-

voQtt'. ca VVOrt penitentie, éfindingenonf^indisg- daaraan valt is. 107. 109. tot ii^
JS//^öww^»,verandering daar in genaaakt, en verarming van haar bedieners. 34 i,94z.
^59.360 v«at 'verandering daar in gemaakt onder Maria. 4o?.449»4jo.4/'i

Bijfchoppen, ontfangen van den nieuwen Koning Commtjfjïen tot volharding in iiun
ampt. 8.9. bezondre bevelen aan hen tot een 72aderrefor?»atie.^y.^^ iets ra^
kende haari'erit/i'z/»^ en rechtfpraak.yi. tot74.nietgevocgtomhenxnet.S'/^^tf^-

-aa^e» tebemoeyen.
.,

, 169.170
"-—^^afgezonderdenjy meteenige uitflekende Godgeleerden-, by een vergadert, om
onderzoek te doen op alle Oj^y?^» en Kerkendiejiften.iox 10 j. op de Coruptien
in de Cowot»»;> ontftaan , 104. tot 108. metvryltelling der Biegten. loptotiij.
fchikken hen, en hoe, tot onderzoek van de helen dienft der Kerke. 1 20. 1 21, met
wat voornemenyèejiuit en èepa/i^gty tiadettjOm üUe de Kerkendienji onder goede
formelicren te reformeren, zonder op nieuwigheid toe te leggen of ietand^rs
dan ingeflopen misbruiken en bygelovigheden, te veranderen. 112. i23JHoe zy
bevonden en beftellingen deden omtrent de é^oeken van de KerkendienJ^, Takende
't heiligen en wyen van eenige dingen. 129. 114. menigvuldige Pligtigheden om-

1 17. wat voorreden zy maaktey op 't vernieuwen der gemene gebeden en Kerken-
dtenfiboek, en wat aanmerkingen daar op wierden gemaakt. ifi. ic3

*——Houden aan om meer niagt te hebben totKerkelijkeJlrajfen te oeffenen en hoe
dit opgenomen wierd. 237. 298. 330. zekere verkore Biifchop weigert met het
gewone Bijfcho^lijk gewaad ,di\sSyi^er^\t\emiynde , in gevv'yd te worden, en w^t
aanmeikinge hier op wierden gemaakt. 257. 258. i5'9. eenige, die van dePaapze
kant waren, (ïaan at, en werden Reformateur s xnhwn ^Isiats gekeXt. ^•j<). 280. tax.
341. de Billchop van El ie word Lord Canfeher^emnzkt.,en hoe weinig dit werelts
amptaen zyngeeftelijkehierdersfchap.p3rte.307.tot3io. wat Wetteft'm hun be-
diening, volgens zeeker ontwerp, opgelcgt,3 ^7.338;6p wat wyze zy hy patentym
den Koning Eduard,cn daar na zy n gekoozen.gemagtigt en ingewyd. 36^. 3 66. 367

Rrrr z .
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Eladw^zer öf de Hïftorie
• de afgefleldene P<7<8;/>«e door de Koningin ^/<»rw weder ^*r/?e//,<ni die 'üo^r-

fiüt^ders der refarmatie waren gevangen, afgezet, oftot andreplaatzenover-
gewezen. 403. 4.06. 408.409.41^,419. 4^0.4^1. die g^^ro»^ waren, van hun
Bildommen berooft. 449- gaan alle de Koningin E/izaht, op hare inkomfttot
Londen , te gemoed , en werden alle, uitgenomen Bonner^ van haar heufelijk

beregent. 60Ö. wat veranderingen daar in al en a/>? gemaakt by Elifabet: 614.
6i']\6i^-6'i,%.6^^.6^o.6^'^. die van de Roomze kant willenden Eedvanop,
perkoofdeighidaan Elifahet niet doen , en wordendaar over afgezet en vorders

goedcrticrentlijk gehande!. 638. 6^9. openbare twillredening tuffen de Roornze
en Gereformeerde over de kcrkendienft inde Latynze taal. 6i-j.iQié.^z

Hifjchofi htwyding, ziet intoyding,

Bkêdzakm > dat de kerkelijke perzonen haar daar mede niet mo^en moeyen. 1 6<).

170
B«7^iè^?;'.vandekerl{ehdienft. 'ZkI ^erkendienfi.

van de gemene gebeden. Zier, Gebeden.
> over \HuT!?sHjk der Geejfelijke» voor en tegen gefchrcven. 453. de l^et-

/fraf verboden. 5-95

B<7ff£«dcrgeexcommunizeerde,hoedanigzywas, en haar nedere. verzoning met
de Kerk. 539. ^^o 'ZietPenitentieexcommitnicatie.

Holoigm , verfterking van die (tad door deEngclzen, en onluft met deFranflen
daar op, 89. hefprongen doo: de Franflèn. iió. ii?. V. 7 berading om die plaats

aanVrankrijk te verkopen, aip zio. aan de Kf/ze»- geprezenteert het zelve in

zyn bewaring te netticn. 125. 237, 136 befluitomdatovfr/e/cv^r^aan Vrank-
<"^ tijk, en gevolg daar af. 140.150. aj-i

tMofiöer, Bjfïchiop van Londen, zïg tcgens de nieuwe refomatie (lellende , werd ge-

I vangen gezet. 59. geraakt in onluft, inftruktie hem gegeven om nu te prediken:

\ verfuim, van deze inltruktie, hebbende demagt van de Kroon 'mdenjcngen^
Koning over kerkelijke niet wille erkennen: Godsgelede rechters bcflslt:

^roceder^n met hem: t^x\v>revelige aanftelling: vanzyn Bifdomtf/^fzer, en ver-

wezen om g^v^»^?» te blyven: en wat öora^f/?» over hem en zynvormis werden
gegeven. 204. tot 2 16. *t appel^ dat hy die

, geexamineert , en verworpen. . . . zyn
Capelïaan te veel tot zyn lof, en ten nadeel van d'overlede Koning Eduard predi-

kende, werd van 't volk hevig op den. ftoel bejegent. 4.00. in zyn Bifdom , door

Maria, herftelt. 402. Br/>/vol ongebonde woorden. 40Ó. zyn ifitatie aan zyn
onderhebbende geeftelijken , op watartykclen. 471. 472. 473. onorire in zyn

vifitatie 474. •weeheii tegens de Ketters, fo 3. 449.^5-0. afkerig en verflapping

in \ftraffen der ketters, 5 80 onder de BifTchoppcn niet wel by de Koningin Eli-

faêef gezien. 606. gtfi;tf»g^»gezet,en gehouden. ($39.640

Bradford.xerbrant. Si^5^^5i^
Branding, ziet verbranding»

Bricerus. 80. i4y. 2^8- i^p. fchryft tegens Gardiner. 148.149. wat hy tot na-

der reformatie inde Kerkdienft noch begeerde verbetert te hebben. a6r. z6i.

fchryft een f>oek tot^ebruykvan Eduard^ en wat den inhout daar van was. 163.

"3.6^:^. z^ju afft'rven\ begravenis; lykreden; lof igematigheid ; en onvaardige
' ftant in 't difpueren. x^s- tot278. V. 22- zynlyk nazyndood typgegraven^ en

als ketters 'ü^?'^)'*»»^. 5^3
Burgerftaat goede en kwade ftant daar van. Ziet Regering.

Byber



Bladwyzer tp de Hiflorie
Bybeldes ïelfs vertaling, en korte kante ining, hoedanig onder Elifabetbeflelt. 6%f.

Bygeloovigheden omir^nidc teil
i
ge d^gen en kerkelijke ptegtigheJea onder 'Edmrd

afgefchaft. 98 99.3^0, In hec^e/^fWöw ontleent. 1O4. i o y. rakende het ^acrtf/-

ment des avontmaals- loy . io5. gevonden i» de kerkenciienfl- boeken rakende
't wyen en 't heiligen van eenige dingen. 1x3. welke noeh te weren uit de Ker-'
kendienfl-. C. 261. lóx

/^v^/fxgeilerkt. V. i+.ii. verlooren 470.5-79.581.^81. Engeland niet in (laat

^^ om dat te herwinnen. 586. hoeverre by de Engehcnafgcliaan. 610.(^11
C<»/^•ƒa«x,^ynbrlctaan den Protector in Engeland rakende een nader voortzetting

der Reformatie. I4.7 148
Canbridge {Je Academievan) vifitatie daarop, en -waar over. 102 loz
Canovtke wetten over heel Engeland. livyC-.kerkeh^ke wetten.

Canjeliir fleltïig tegen 't Vroteêiorfchat van dengrave van Harford, en moet einde-

lijk noch toegeven. (J. 7. 2ynvaL en afzetting. 24.10118
C«f»?r^»enla(tdragcnde Landrycn, Commifiiegcg^venom onderzoek daar over

te doen, en die den Koning toegewezen. J15
C<jr</tf»«y in Engeland. 350. wat hy van£</«^r<^getuygdcn. 2'-3'4

CareiBrandon
.^

't recht van zyn kinderen tot de Kroon. 297. i%6. doodvanzyn
twe Zoons. 257

Carne wegens Engeland te Romenby den Paus. 574. 5-7 ^. 609
C<7;A/g//w»i door Kranmer gemaakt, en watzy inhiclt. 118. 119. aan aXXeSchool-

wff/f^r-f aanbevolen. 367
Ceremonie. 'ZAQikerklykepIigtigheJen,Bygeloovigkeden.

Commendone van een Kardinaal in Engeland gezonden, fpreckt heimelijkmctde
Koningin Maria om den Godsdienft in Engeland weder onder de Roomze Stoel

te brengen,en wat op zyn wederkomil te Romen aldaar zyn aanbrengen was.4i i

.

42X. 41?
Commeten. 3
Communie. Ziet Avontmaal.

Comilie van Trenten. 31.3 3. 34.8tf.87.V.i 9. tot Bologne,'metonwildesKeizers ver-

leid- 88.144- weer te Trenten,en wat daar omtrent voorgevallen en verhandelt is.

315. 317.318. 'iS^*'i^S^%^^' voor twee jaren gefcheiden: Hiftoric van dit

Concilie en van des zelfs beleid befchreven, en oordeel daarover.^ 3T^-357
Convocatie of Synode van geefte/'ijken ml het Parlement , enhundifputatieoverde

tegenwoordigheid Chrifit in^t Avontmaal. 429. 430. 431» dezcdifputatieopdc
Academie van Ox/ir^ overgebragt. D. 45 5-. tot 467

DAgen {tietligt) order daar omtret beraamt tot Reformatie, en gevolgen van
dien. 47. 48. 98. 1 2Ó. Adte van 't Parliment tot viering der zelve , hoedanig.

Defperate Vrefier» 141
Devonsthire _ , 416.44,6.469.470
Dienfl. Zie , Kerhndienft , in de latynte taal, al en niét , te doen , Z ie latynze taaL

Digtkonft. lyp
Ds/putatie over 't Sacrament des Avontmaals, van de gevangene Gereformeerde

Geejleltjke gzv/ygextytQü ly hy gefchrift .,
ofvoor de Koningin, den Raad ofvoor

'iParlement,en waarom.495:.466.Hover den dienfi iruieLatynze taal.óz'è.tot 6^z
Rrrr 3 J^ooü



Elad'wijZer op de Hl[lor ie
D9op^ plegtigheden. 119. igi. geoienelij kin de huizen bedient. ^Sx
Doopt gezinden. Zie IVederdopers,

Jür/V-c'^»-^^':/, beeld daai af. . io3
DuitJavdyÜam det zaaken daarin, in opzigt van den Keizer in de Proreftantifchc

Vorften , met djn Godsdienft. 50. toe 35.58. 8j. tot 87. i-fi. ii8 270.2,71.

z 71. 5 15". 3 f 3. 3^4. f 79. verval derProteftantifchc Godsdienltdaar in. 8^. 14.7.

mede invryheid vanGodsdicaft gcftelt doorMiurits van Saxen. 35:8. 3f5>. in

vryhcid van religie geftclt.
'

fif
Diitzm, 'm dienft der Engelfen. 141. 16^. tot Lo»deu overgekomen om daar
hun Godsdienll te beleven. a5o. 'vertrek uit Engeland na Denemarken en de
Oofterfcftedcn, daar zy van de Luitcrzen kwalijk ontiiaalt worden, en zy eind*

lijkin Vciosland haar nederflaan. 4.09

DuitzeVrye fteien, handel die zy in Engeland maakten met hun Schepen. 34.8.

349- V. 47
DuitzeFor^ejt i zenden omaffiitentie vauvolken geit tot voorftant der Proteflan-

tifche Religie. 3rf.-V". 37. 39.40
Duref?ne (V Bifddmvan) Adleom dat tc vernietigen, en reden waarom.361. 362.

dit bifdom weder <'/'^f;*e<:'('/. 4^3

EChtfcheiUnr van d i Marqu'n van Northampton uit overfpel van zyn vrou » en of
hydaar op recht had omwtder te trouwen. 93. toic^j.y^cisva» 't Parlement

die 't zelve voor nul verklaarden, 419. wst daar afontworpen. 354. die van Heu-
drikmet Katritia y door Acle van 't Parlement , onwettig verklaart. 415»

E die, beftelling om eenige uieawen.te maken , en de ouden tot hoger ty tel te bren-

gen, op fchaarze inkomlt. 9. ro. II. 24. 300
Eduard è/^ V t. lyn geboorte ; afkomftj doop; Peters; opvoeding; onderwyzers;

aardj Godvrugten inborilj en vroege fpwarrkzelen in hem van grootc geleerdheid.

r. 2.3.4. voornemen om hem Prins vanlVal/ei temaken.4. verftaat zyn va-

ders dood : komt te Londen in den tour : vs^ie by uitcrfte v^ril van zyn vader tot uit-

voerders van 't teflament > tot zyne Bejiierders.cw zync geheimen Raaden, waren
gellelt- 4.5'.de Grave van Harfard (naderhand Hartog van Somerzet genoemt) zyn
Oom,tot Proteóior^Qü zyn byzondrebefticrder,tegen weerwil van deKancelier en
zyn Vaders uiterllc wil, aengelklt.6. 7.28, 29. beftelliugen omtrent den r-jtfi en
BiJ/choppeu-.vcihe&ag van nieuwe en oude £ Y/ét?, met begiftiging van inkomft 7.

tot 1 3. 14. U/i^i^r geflagen. 12. Fairs van 't Ryk. 24. Krooning. 24. ftaat van zyn
Ryk (Ao. i?47)inopz)gtvan Duitsland enVrankrijk.?(5.;{7.?8 gefïeltheidtotecn

nieuwe reformatie, /[.o.fubfidte by de geeftclijkcn èn wcrcltli;ken hem toegedaan,

171. tcikent ,metv/cerzin 't vonnis van ccnlVederdonper ora vcrbiant te wor-
den. 188. doordenRaad, uit de handen v.vi denProte&or getrokken, en in

eigen ijcwaaring genomen. 228. 229, dringt, na 't afllellen van den Pro-
^ tCvitor, byden Raad meeren meer aan, om do Reformatie voort te zetten, als

ccn zaak die hem mceft ter herten ging. 23 y. l^aflen-predihatie voor hem
gedaan , en daar in iet hem van zijn huwelijk en levens beleid voorgehou-

den. 256. Bacsrits fcl^rijft ztn boek tot zijn gebruik tot een beeter regeling

in 't reformeeren van Godsdienft- en Staat-zaaken. 253. 2/54. *(5y. Wat
Schriften van hem met eigen handen g&fchreven , en van hem nagcbiceven
zijn. 26J. 2/^5. Ses predikers^ hem toegevoegt, waar van vier door 't heele

Ij«nd



der Reforwaüe 'm Engeland.
Land i^oude gaan prediken. 268 zóp. Onderhandeling van een ^Jïxp/i/i^j

verbont tullchcn hem met de Dogter van Vrankiiik. 198. 299. V. 27. 28.

met de Order van S*. Midiel vereert, en ïijn antwoord aan de Gezant van
Vrankrijk. 199. V. 30. Tegcns den Hartog van Somerzet ingenomen. 30J.

OnderRantvan f;eh-middelen by 't Parlement toegeftaan. 360. 351. veront-

fchuldi.^t dathy deordinantie had getekcnt dat de kerk van baar zilverwerk,
juweclcn en praulende dekkleden berooft is geworden. 363. 36+. opwaiwy-
ze hem de Staatzakeiz wierdtn voorgehouden , en hy daar in onderweezen
wierd. 367. 36S. wordziek. 370. Zorg voor den armen. 371. ftclt lo"

hanna Gray aan tot opvolgfter in 't Rijk , dat de Raaden Weigeren te tekenen , en
eindelijk nogdoorgedrongenwordi 371. 373. ^74- verergering van zijn Zie/;" f/.':

Jaatftegebeedcuj en dood. 37^. 376. uitbeeldzel weegenszijnverflant,geeit,g^-

rechtigheid,zedigheid,medögentheid,ipraakzaamheid,zorge voor den Godbdienrt
cngelieftheidby'tvolk, 376. 377 378. welke hem verlooren, door de hoog-
gaande zonden van 't Rijk. 378. 379. 380. Lïjk-ecr enlijk-piedikatie, nade
Reformatie door Kramer belidt. 35*9 400

"Eduard Scimeur. 7J\t Prote&or Somerzet.

Elïfabet{de Prhices) tot de Reformatie gezint. 196. ontmoet haar fufler de Koningin'

Maria op de weg na Londen. 391. de onwettijjheid van 'er geboorte opgedrongen:

ftrengerge^andelt van de Koninginnen wat hier noch meerder toe hielp.4.1 !>.4<i7.

als fchuldig aan de wederfpannigheid gevangen gczet-44S. uit den tour verIoi1:,eiï

iaverfchcidene bewaarifige gellelt. 467. .door Fhif/ppus^ in tegenzin van Bardi-

ner, by 't leven gehouden, en uit wat inzigten. 469.470. 5: i o. aan Rijksverraderye

verdagt gemaakt, en gehouden 5-72; vandenKonmgvanSweedenten ^«ïpf/i;'if-

verfogt,datzyafllaat, enUitwatoorzaaken. f88.589. hoezy geduur^ndederegee-

r/»i: van 'er füfler ^e^<7»i/f/? wierd.5'9b.!r9 i.Tpxop 't bekent maken van 'er lufters'

doodj-yocr Koningin uitgeroepen.Qn metgrooteblyfchap daarvoor erkent.'6o<f .6oö'

EÜfayet {de KotJtngin) komt tot Londen 606. geeft kennis van de dood haars fufler,

en hare komft tot de Kroon, aan de uitheemzc Vorllcn , als ook aan den ^aus die

niet wel genoegt dat zy de Kroon, zonder zijne toeftemming, aanvaart hadde.<Jü7

van Koning Philippus befchreven, enheimelyk ren huwelijk verjogt , 't gene zy

beleefdelijk afwijft. 60"]. 60%. Wat oude Raadsheerem^D hediendewvande Kroon

zyaanfteltj en welke nieuwen zy verkoos. .609. ftelt de gevangenen over den'

Godsdien(lvry,en werd vèrfogtook de Evaiigeliftenin vryheidté ftellen. 609.

B^r<»W/»|; en gefintheid over de verandering'oa-n denGodsdienfi , en 't maken van
"jreede veri>onden,6o<^ tot 6 1 3 kroojiing enplegtigheden van d ien. 6 16.6

1
7 .maakt

nevensSpanje, vrede met Vraukrijk, en hoe verre zy C/?//^ daarin afflont. 619*
Ö20. 6 1 ï . van 't Parlement te trouwen voor gefteit, en haar antwoord daar ov>.6\x

De Roomze Biffchb}>pen .' die haar opperkqofdigheid niet erkennen wilden, afge-

fïeltjen goedig gehajidelt met deze gecftelijken. (^38. 639. geneigtheid om de
' f>eeld£7i in de Kerk te houden , en door wat reeden zy daarvan afflont. «^41. Wat

beveelen zy liet afgaan tot regeleringvAndennieuwenGodsdienfi. 6\o. 64x. 643v.
644...wat^j'y?<«»? zy deein de oorlog der Frotcfiantén inFrankrykj als ook aan
da Nederlanden tegens Spangen 67 1 . aengroey van de Zeemagt haresKyks : wel-

flanig by 'tPar/ement. 671. verwondering van den Roomzen Pd^wx over haar en

zyn vergeefze aanfoeken om hgar , op rekkelijke voorwaarden weder met den

Röomfen Stoel te verzoenen, éjz, wat tot hare verfchoning dient dat zy de Ko»
niugifi



Bladwijzer op de Hifiorie
ülniinvanSchotUnA^ dieinhaarland was komen vlugten, liet doodcii. 672.^7^.

hoe zagte/^k zy, gcduurende hare regeering, geprocedeert heeft met de Pa-

fijien cïi ?uriteynen. 673. tot 677 bcfluii van ünzcnlchrijver tot hare lof. 6.77,

678. Zie Godsdienft, Reformatie.

'Engeland maant Vraakryk aen tot betaaüng van *t pcnfioen, en dat het in de ïakea

vanSchotlandnutraal wilde blijven yo. bereyd zig tenoorlog tegens Scket-

land 51. zent hare Gezanten op de grenfcn om te handelen, ^i.ji. valt, onder

't beleid vanden Prote&or, met een heyr in Schotland, endoetgroote verove-

rieg. Z'icFroteéïor. Nader Reformatie daar in. X\c Reformatie. Beroerten óaat

•in,enltillingdcrzelve. 191. totzoi. Beraading hoehct zig, in'cr verlcegent-

heidtefchikkenhad, omtrent buiteiilandzezaaken. azo. xzi-. 2entG^y2r»r*« iri

de Nederlanden om met den Keyfer te handelen; waarover; en hoe dezen
handel weder te leur ging. z 21. 223. 124.. 135-. 236. tweefpalt in den Raad, met;

d'ondcrgang van den Froteófor. 115. tot 23^. Bezending aen yrankrijk: in-

ftruftie der Gezanten , en op wat voorwaarden zy de vreede met Vrankrijk,

Schotland daar onder begreepen, fluiten. 149,150 151, V. 8.9. groote Ifezen-

dinge in Vrankrijk met de order van de Kou/èéand en een huwel^ki verzoek;

en weder bezendingvan Vrankrijk aan Engeland 197. 295.199- haar handel

en Scheepsvlooten, door 't ontzeggen der Oofierlivgen voorrechten, zeer ver-

meerdert. 54.8.54.9.3^0- Ziende dat de Keizer het te kwaad kreeg, en Vrank-
rijk al te magtig wierd, zent Gezanten in Nederland om de vrede luflcn de
tweepartycnte bemiddelen, en wat hier toen verhandelt wierd. 567. tot 370.
op/la7idy en andre gevallen van dat Rijk onder Maria. 4.39. Zie Maria. Door
de Kardinaal Volus , als Pauflèlyk Legaat, met de Roomze Stoel weder ver-

foent\ wat bcleit hier in gehouden, en op wat voorwaaiden dit gefchiede. 4.7(J.

tot 485. 490. befluitomde haven In^uijitie daar in te voeren, en wat voorfpel

.. dithad. 5'55. yóé. \qi\\q^ Cales , Guisnes en de andreplaatzen, die niet wel be-

zet gelaaten, van de Franflen wierden verovert. 581. tot 585". %xoox misntege»
daar op onder 't volk. 5 85". viKi zig niet i n ftand , op Philippus aenbieding vau
hulp, Gales weder te herwinnen, ySö. ongelnkigeZeetogt tegen Vrankiijk.595

"jreemdeenfchadelijke toevaUe» cat Ryk overgekomen, f95. de Koningin van
Schotland maakt, na de dood van Maria, pretentie op de Kroon van Engeland.
(>o8. 61^.

Engel/en^ vallen in Schotland ; flaan deSchotten, en maaken groote'veroveriti-

gen. 53. tot fó. defendeercn en ontzetten Hadtngtou dat de Schotten bele-

gerthadden. 159- 140. 141. 14?. 144. verliezen inSchotland 140. 217.118.
metde FranJJen in oorlog. ii5. 117- ^73 Spaans geit met Philippus inEn-
gelandom haar om te koopen. 428- Afgezanten te Romen. joó. 507. met
de Schotten in oorlog. S71-^l^- v.illen de Reformatic-gezüide Schotten toe

tegen de Franflèn, en belegeren Leith inSchotland. 66s
Erasmus zijn Vl^rafrafes belaft in de Kerke te kczen,eii wateenige daar tegenin

bragten. 44. 60 61
Excommunicatie in'tuitfluiten van een Zondaar , boetftelling, weder aanneeming

iiidcgen^eenfchap der Kerke, ontwerp van wetten daar aJ> 340. 341 . 541

F.



der Reformatie van Engeland.
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*n -^^<!//»<ïW«;,word Rooms Koning. 31. roem, en toegedaanhcidtotdcReligKï^cT

•*^Proteftantcn. tip, 315-. |i8. f3<). komt aan *c Keizerrijk. 537. de Paus op hem
gcftoort. ' j^5 g

Fsrrar. ^66
"Formulier i,chedeH. 49* ï O
Francois de 1. Zijn dood , lofj en gcneigthcid om 't gezag van den Paus in Vrankrijk te

verwerpen- 37. 38
Francois dell. cm\\l\éoöA, 6i%
Fravpn komcu mei 6900 man tot byftant der Schotten tegcnsdcEngelicn. \%1.

ipücÏQttdQmcffierhi^'choflmd, 14.!, i^z, i4.?.bcmagtigeu veel plaatzcn omtrent
Bologne, ii6. ziJ* traö;83i van 'vre^'t' met de Engelen, 2.49. z^o. z^i- hvinver-

tuiaaitigea opden Keiicr- 358j iS9' 367. V. 49. 51. 5*3. ]\%ïq hoogmoedtghetè

inConditicn van Vreden op den Keiler te bedingen. 569. van de Spaanzcn en
Engelzen by St. Quintijn gejlagen. 573. belegeren en dwingen Caksy Gui/nes^ en de

rcft dat Engeland noch in Vrankrijk bezat. 581. fSa viedemet Spanje en En«
geland. 6.9. 6io. 6zi

FritsPatriki Eduardsgunfteling. 377
G.

f^ArdincTi ftelr.^ig tegen de gene die de Beelden \m de Kerk wilde wegnecmen.
^^ 17. i^' 19- de Homiüen niet willendcaannemcn , word gewwgewgezet. 59.

60. beweerd nicr-gehoacien te wezen des Io7;gc<'»Kc»»?w^r^i?'ü<?^/w te gehoorzamen,
alszy tegensde weiten zijn. 61, ói. word o>ii(lagcn. 63. en in zijn Bifdom her-

fielt. 9j. komt tn7veu-cjemoeyel!jkheAen'. word in den Tour gezet: waar mee bc-

ichuldigt ; waar mee hy zig verweerden : wat inftrudie men hem gafom te pre-

diken : doet een Predikatie voorden Koning, en word weder in den Tour gc-

bragt. 113. tot iï8. B«r<'?'«i fchrijfc tegen hem ,' en dcet hem eenigewriü^^wj??*.

148. 149. field zig in de Academie van Cambrix tegensde Gmkze taal op haar

rcgte uitfpraak te brengen , als een nieuwigheid zijnde. 204. in den Tours ver-

zogt^ .oï h^\Bo2k dergemeene Gebiden en Kerkdie77(i wilde teckenen ? weigert dat

iri zijn gevangenis te doen : als ook de andere artijkelendiemen hemvoorflel-
' de, waar ophy ftrenger bcflooten word. 254. 2sf. 251;». nadet Proceduren met
hem : wat zijn belchufdingen waren : zijn afzetting, en verbüjving in de gevange-

nis. 278. 279
*—— dcordeKofliugin A/^rw uit zijn gevangenis 'ütf»'/^/?. q9z. in berading met de

Koningin over 't veranderen van den Godsdienfl , en wat loosheid hy in dit beleid

4)ad. 595- 39(>. word C<?w.v//f>' van Engeland. 59Ó. krijgt Cswwr/j^f? van de Konin-
gin, om de gene, die hy goed vind, vryheid tot ;>rf«^/i«'» te geven. 403. 404 raad

' de Konw!,in zachter enpühtjjker tegaan 'm *i veranderen van den Godsdienfl , als Folus

begeerden. 427. ingrooteaanzienbyéQU^ti^é. 437. hhosdcde vryheid vart Etfge'

ifl?;ö(, mcidatze, dooi 't Huwelijk van de Koningin, niet in de handen der Spatir

jaarden verviel. 438. 4.57* prediktj en v^^yd zeer uit tot lof des Konings. 47»- in

groot aavz!e7t over zijn Staaisheleid inde verzoening met de Roomze Stoel bear-

beid te hebbcri, en oordeel hierover. 48'?. 4S6 vind goed V?rwf<?/^^ met de

ProtcllantcD te handelen, ennieteerft de R0m%tGeejie)'ijkhnd te reformeren. éf%Z.

48^. t^üBosk van hem tot ziju befpotting herdrukt. 489. in zij'nmecningvaa

Ssss Ücgs
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ficgts cefftp;e Ketters hard behoeven te (Iraffen, tot voorbeeld en omkeering van

alleandre ,bedroogen 495. zogi Folusdc voet te ligten, en waarom hy Kranmcr

7,0 lang bewaarden. 513. m ziehm Qa dood. ^zi, ofkomjlcnóifi>eeldzel. jij. 5-24

Gcheedait tormulicr daar af. 49
Gehedeboekei} in de Kerken van Engeland , en Reformatie dicswegens. 49. lao. m.

121. op de L.at'tjnz,i-Tra>it ^ door de Pricfiers, voorgcleezen. 171. I72. Ovèrge-

hvi^heid bv 't volk daar in gcblceven. 171 op nicuv^s overzaten, ,2.61. verheterini

daar in gebracht. 2,85. iSÓ. adcvanauthorizatie. 519. 320
Gedeyikfchrifïeu der Geclklijke huizen , door order van Maria , p.ero]eert. 5- 5-5. 55Ó
GeelhliJKen, hun waardigheden, en des zcUs inkomfi hj vjerelaiijkeperzoofiefj hezeeiew,

cn aanmerkingen hierover. 13. haar onderhuui zeer vermindert. 39.43. voorflag

van de groote armoede , waar toe zy vervallen waren , te verlichten. 341
Gee(ie/'ykb;id, dat dc mindere ook 'rnhHuisder Gemeenten heeft gezceten, als ftem

hebbende. 79. tot 83 inftruktie aan de Bifichoppen
, om haar te viziteerev.

: 448. die van dc kant der Reformatie in llegten ftandgcbragt onder Maria. 4)i.

453. Bonnen r;s;r^//V aan hen , en op wat artijkelen. 471. 472. 473. op wat

wijze de gene die na de Kerkelijke order higewijd en heveftigt waren geworden, na
hRoomze Fontifikaal '^cécfwxtxécnhervorwt .,oi\oox ««/gehouden. 473. Onor-

der "janBoKfier in zijn vizitatie aan dc zel've. 474. hun o/^rzo^'-t aan de Pauzelijke

Legaat Polus. 480. 481. 481. beraad of men haar ^/ of w/?/ hoorden te rf/ö?--

meeren-, eermen d^ ketters [irafaantaften. 488. 489. De Pauzeri bloedgierig inV
reivolgcn der Gereformeerden. 498 door de Koningin Maria van de tiende en

eer/iehngen onüa(ï. 52.5. Canons van Poliis tot haar Reformatie , en hooftftukken

daarvan, f29. 530. 53 1. de Roomze^ die Elizahths Opperhoofdigkeid niet wilde
^xktnncT\,afgfzet.^cnviiidzT zagtelijk gehandeld. 639.645.^46. z. BifTchoppen.

Gf^/?^/^/^? H»;zew, opgerccht onder Maria, fij- SSS- ^l de Gedenkjchnften der zelve,

door order van Maria, geroyeert. 55-5-. 5-56. 5-57

Geloofsbelijdenis, z. Artijk./en, Kifkelijkeivetten. Leer der Kerken.

GcUhoetens van de Bedienaars der Krt)on aan den Koning Eduard betaalt. V. SS
Geldwiddelen tot onder ftand aan den Koning toegedaan

1 71

G^/^ wat een meenigtcdoor Philippus in Engeland gebracht , om zijn beloften aan

de Engcize Hecrcn ic betalen. 468
Gereformeerde, z- Reformeerde , R(f$rf»ateurs.

Gfzanten en Gizantjcbappen van Engeland , Vrankrijk ^de Keizer enz. ziet op de by-

zondre namen dezer landfchappen en landaart.

Godsdsenfi. z Kerkeitdtenft. Wat onder Eduard, tot reformatie der zelve, daar in

verandert is. z. /?^/or//j.4/ji?. Artijkelen daar van opgemaakt. z8i. z. Artijkelen en
Kerkelijke liietten. orderom de luiden te verpligten die by tcwoonen. 319. oef-

fei\ingen en verpligtingenomterKfr^fwre^J'owfK. 33<>-337
•>..<— jnerading van dc Koningin Maria mefGardiner en den Keizer , om die ie verande-

7en.t en voor hoc verre. J95r. 39Ö- de Koningin verklaart yder daar in zijn vry-

.heid in eigen gemoed te moogen beleeven. 40^. de Koningin Maria verklaard

.haar voor de Roomzc , en voor die de zelve aanhangen 401. 40Z
{Qodsdienfi)

.DeP<ï<j/>zi?weeringevoert. 404. 405- Eduards 'wetten daar af weerroepen, en den
Godsdicnft geftelt zo als zy was op het laaillcjaar van Hendrik de VUI. 417. wet

o van



der ReformaHe van Engeland.

vangcenPricftcrsinhaarprcdikenofdienfl te beledigen. 417. 418. heime/'^l-cn

handel van de Koningin , om die weder onder den Paus van Romen te brenj^en ,

envirat raad hier toe Polus en Gardincr'gaf. 421. tot 427. inflrudic tot vizitatie

derGeeftelijken, enaflkllingder gctroude BilTchoppen- 44.8. 449. de Mis en
Kerkdienfl op zijn Rooms weer ingevoert. 4f2. de openbare in Engeland, weer
geheel onderst gezag van den Paus geftelt. 478. tot 48^. 490. in Duitfland vry-

gcftelt. , 558- $19
. BeraeiinS van de Koningin E//2;<3^?/ om die wedet^ te veranderen , mei wat
voorhoeden, op wat wijie en langs wattrappen. 609. tot 613. 6 4.618. 6x^.

Benuiten van 't Parlement dieswcgcns. 611.6x^.614. begirt; dezer hoogeCom-
milïic om tot Reformatie van denGodsdienll te trcen: wat Punten daar af in

gefchil kwamen ; en wat Conferentie men daar over hield tot WcflmunOcr
tuffen de Roomzc en onrooirize Bilïchoppen en Geefteli)kheid y gefchil tufTen de

zelve betwiftredend , raakénde de Die»Jl mde Latijnzetaal -, en hoe alhier de

Roomzc niet fchriftelijks wilde verhandelen, haar woord niet hielden, en het

vervolg afbraken. 625". tot 632. öm wat redenen men daar in met., en dl

verandering hoorden te maken. 6^^. tot 6^6. nieuwe beveelen des Konings tot

hare regeling over heel Engeland , e.nhoezagt die waren voor de Roomsgezin-

den. 640. 641. d4V <^44- ^5- vizitatie der Kerken tot dien einde gedaan, en
vvatRoomze Gecftclijkc daar op uit hun bedieningen gezet wierden. 6^^. 6^6.

Z. Rfformatie.

GriekzeTaal , na veel tcgenfpraak , tot haar rechte uitfpraak gebracht. 203". 204

H.

H^^/«^?«>«
door de Engeize bezet. 57. van de Schotten bcleegert , en van de En-

gelzcnontzet. 138. 139- .140

H.7/<?jBarbaaresgehandelt, en, in rafetny gevallen, fterft. ^ ., ..405'

Harffbrd { de Grave va» ) tot Proteétor, tegcns zin van den Canfclier, aangefteU, ó. 7.

denCanfclier afgeftelt zijnde, werd hy by Patent Pretcdor verklaart.. 28. 29.

ziet voort op Protcdor. . . \

-

H<ïrïw<?'^'^/g^«^ van een Engels Pricfler. 142
Hearly tot Biflchop van Hertord gemaakt, en op wat wijze dat gefchieden. . .

-
, ^6

f

H?ia/'5^,BiflchopvanWorcefter, omzijn falivouweryen gevangengezet. 241.241
Ueetsy Aardsbiflchop van Jork, Canfelier geworden, j 24. afgezet. ,615
Heilige diiagetti z. Daage», ... '

.

Heiliginien en naydingen van vcrfchcide dingen , als bygeloovighedcn, ^fgefGhaft;. 1 23

.

HendftkM^\M. Uitvoerders van Zijn Teflament, enbérteltot uitvoeringvan het

zelve. 5.totn. bcgravenis. 21. iet van zijn bloed en vet door zijn.lop^ekiljhqe»

gedrongen. 2 r. bevel van Ziel mifle voor hem te doen. ' -21

Hendrik ^t\\. Koning van Vrankrijk. ^7.^0, ftcrft.
-.rN-r >. . ... ... - ^^3

Heffen {L.andg.ravi'van) 35-. 36. 83. accordeert met den S^eizqr, die hc^g.cv4ngen
houd, en zijn oogeduit in deze geva,ng.enis. r.'.i»-j.,c , , i,'v / .'. v-vSy

Hamilieft', of Huisbnékicn van Prcdikaiien , m Engclaiia vóór d^é ^oJpipé Geefl^ij-
keningevoert om ietTÊgeIrtiatigs te hebben.

*'
' '43.59.60

SS£5 2 Htffl-,
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JJonftr^ tot Bi(Tchüp vau Glocefter gemaakt, weigert in 'tBijphopl'^ke ge<^aat ingr-

lueïdic worden, en hoe dit xonder genoegzame grond was. ifj. tot 260. in wat

ftaatengewaattotBiflchopgfiJjiW. z79, ^evavgeth 404 491. verhrand, 493, aan-

merkirgenopïijndood. 4.96

Uorn^ zijnvlugt, en verantwoording. 410
Ho/?/>tegens Palcha uit het grafgejïooien toi befpotlingder Papiften» 478
Huize?]. Zi Gecftelijkehu.zen

Hwwel'tjk j oï het dooroverfpel verbroken word, zoo dat den beledigden daar in vry

ftaat weder te mogen trouwen. 94.101 97. het tweede van den Marqui* van Nor/-

/?<»wr;'/o» vernietigt. 419
—— (/erGeefïelyken, Pricfters en Biiïchoppen , by Ade en Wet van 't Parlement

goedgekeurt utt cü kragt der H. Schriftuur ^ 149. 15O. 151. jt j. 314. der Vaders, 151.

tot 154. en der reden in 't weerleggen van 't gene men voorbrengt wegens gedane

beloften van kuiskeidy en 't onkuis en werelds leven der getrouJen. 1 54. 1 5 j. 1 56

•t—~ ontworpen, Wetten daar af. 333. 334. dat ya.n Hendrik met Katrma in 'c Par-

lement, als wettig, bevcftigt. 415. 416. tuflen de Koningin Maria en ?hilif>pus',

438.467. verrcheide in Engeland. 372. de B/^<;^ö/);>e« , die getrout waren , afge-

zet. 449. de Geeflelijke verboden, en Boeken daar voor en tegen gefcbreven. 45'3,

l tuffen den Daul^hyK en MarfaStuard. S'J^- $99

I/^»7?ö»5,
om wat oorzaak verbrand. 569

lefmten , van Polus , op hun verzoek , niet toegelaten in Engeland te komen

533 jrj4

Jnquizitie, Hoven daar van opgerecht, ^6^. t^6^. be{luitomdie/>;E»^f/4»<^optereg-

ten, en voorfpei daar at. jöj. 56^
Interim, van allede pointcn van den Godsdienft door den Kf/z^r doen inftellen , en

op den rijksdag aangenomen. 144. 14^. de Roomze en Onroomze heide daskx over ms-
»opg/, dog de Keizer dringt echter de zelve door. 14^.146. 147. 355

2niiiiidingyz.n BifTehoppen en Priefters, Plegtigheden daar op gedaan. 142. 243. 257.

jöj. vragen den ingewyden voorgcfteld , en zijn beloften. 241 . 245 . van den BiJJchop

va7iCanteLhury t en de wcctighcid daar af. 649. dj o. 651
Jchawia Gray , tot opvolgfter van de Kroon ^/ Eduardvoorgejleldj en mee kragt>in den
Baad, en by de Rechters, doorgedrongen, en hen tot ondertekeKivggehtigt. 572.

373. 374. hooge rocrnenivyzelingfchap'^iLn deze jonkvrouw: bezending aan kaur'r

verftaatmet droefheid des Koning Eduards ovcrlyden, met opdragt der Kroon,

die zytegers haar dank aanneemt. 382. 38^. ^584. hoe ly voor Koningm uitgeroepen

en verklaart wierd : en volgens wat recht : verfebeide sordelen van 'c volk daar over.

384. tot 588. van dén Raad gelan den rj/?/r<»?ï KbnmginifteftaaHy datzy gewil-

lig doet, ?9i. nevens haar man geexff»/ffr/,en boe zy haar in die gelegcnthcid droeg.

* . « 414- 44

J

Julius, z. Paus.

K.
Arel> z. Keizer Karel.

Karne , Z , Carne ' - •

Keizer Karel de V.de flantzyn^r zaken inopzigt tan in- enuitheemzen. 31. ^z. 3f.
wm/eemen om de Protcftimfchc Vorften van Duitfland cndcr te brengen , en uit.

wer-

K



der Reformatie uan Engeland,

werVingvandfen. is^^- 83.84.8^8(^. laat t^Vimterm maken van depunrendcr
Godsdienft ; doetze op de Rijksdag aannemen , en dringtze deur tot~onwil vaa

Roomz.e enOnroomïe, 14,4:. lot 147. fteld zijn 7.om in V bez.it deYtiederUnden,

2i8. jalouz'y'ein zijn familie. 119- der £»^É"/2;?gfZ(j«?f» onderhandelinge mer hem 1

en het teniet loopen van dien. 211.223. 124^225. 156. door Matmts Keurvoift

van Saxen, die hyzijn Krygshdr verrrout had, verfchalkt, 172. l7^ 315.31(5,

iS%' 354" ^f^^^ij^ > denr«r,è en de Duttze Vorflentcqjens hem zamenfpannende,

komt hy groote verliezen te lydcn , waar door al zijn bevogre voordeelcn , en groo-

te voornemens te niet liepen. 358. J59. bevangen vaneen groote /vjaarwoedte^he/d

en ziekte, waarophy/,ig merendeel de handeling der Sta^czaken met deEngelzc
afgezanten, die als Mediateurs tüllchen hem en Vrankrijk overgezonden waren,

ontrok, ;^o. 3<58. j<^9. 370. zijn Raadnnnde Koningin Maria over 't veranderen

van den Godsdienft in Engeland} en hoe kreupe/enjchrijver hy ^ffSiS. 395. 356. ge-

digtenomziin Zoon Phi/ippusaa» de Koningin Maria te hwwen ^ en wat hy hier toe

aanwende- 4x3.4.24. y?<?«r zi'tjn Staten af^^n"L\]n "Loon Phiiippus; redenen waar-

om : en geeft zig tot het Ge<'/?e///^ /px'ew , en wat hier in zijn gee(iigekon(iotjfenitigef7^

en godvruchtige betragtingcn waren. :f 3Ó. 5'37. 538. ProttdaTHsgehoven affierve»,

yierkampten en bedieningen. 48. z, Ampten : Bedieningen. En dienftpligtet; ^ onder-

zoek daar op gedaan door de Biflchoppen. loi. 103. Wetten (iies aangaarde,

Kerkhediexden'j hun pljgten
3 3^7

Ker/^f» bezoek, om des zelfs Z//vfr'tü?r/&, Juweelen en praalklederen re viziteeren, en

waar toe te regelen. 363. 3(^4. algemeen bezoek der zelve oyrder de Regering van

Eltzahet , om haar tot den herfteldcn Godsdienft ce regelen. 64^.646
Kerkelijke Gerechts Hoven en Rechtsgedingen. 32y. 330. beilelüngen onder Eliza^

het. 6s6
Kerkelijke go?deren, verzoek der Geeftelijke dieswee^ens aan de Paufchjke Legaat.

480. j\'6i. gevaar s^ndcsT.eXhL.anderyen. 486, deKon'm^in Maria (laat daarvan

<?ƒ, uitnaugezetheidvangewifle. 503. 504.. zy herfielt de ze\\ e. $16. 517. rechts-

pleging omtrent het geene daar af te vooren gerooft was^ 5 22-

Kerkelijke ordmantie gemaakt weegens de plechtigheden , vragen en beloften die te doen

vielen iu 'c ordineeren en *t invulden van eenig BiGchop ot Priefter ; en aanmerkingen

hierover. 241. tot Z46
Kerkelijke plechtigheden en gebruiken^ welke tot bygeloov' ftrekten , door den Raad, af^

gefchatt. 98. 99. "^'^xemeer vermenigvuldigt. 132. 133. ;4.j

Kerkelijke-iuetten , tot ftraf der z-^ndaren , aanhouding daar op in 't Parlement , en be-
ftellingvanBififchoppèn om daarover te zitten. 237. 238. p?rzoonen gc-ftek om
die te reformeeren .^ en met wat beleid onder Eduarts Regering, een ontwerp daar

van gemaaktwierd. 330. 331. inhoud van de voornaamftc Hooftflukkendüzt af,

rakende de Drie-Eenheid^ de H. Schriftuur y Concilièn^ Ketteryen
^ 332. 't firaffen

der Ketteren-, Godslafiermg-, Sacramenten , Doop ^ Avondmaal
., Afgoderyy Jbvcr-

konftenaren-, Predikers^ *t Hwvjelijk , OverfpelenEchthreeking, 333, 334. toelaring

lox de Kerklijkebeditning en Pajioryen, 33^, fnivering op eenig lalterlijk gjj'ucht of

belchuldingen : verkwifting en vermindering der Kfr^5«>fJerf«, pi ijkten ten Go^x-
- tüenfl, 116, 337, Ampten der Kerk-bedienders en- hun phgten , als Kofter, Koks«-

^ Ssss 5 mee--
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ineefter, Diaconen ,
Priefters, Land Deekens, Biflchoppen en Aarts-BiflTchop-

pen. 337' 338. tot uitjiuiting der zoaJarent boetjJeliini ) enuedeyaafineeminginÓQ

gemeenlchap iJer Kerken. 338. 339. 340
Kerkentugfi huedanig^ btfteltby zeker ontwerp. 338. lig. 340
Kerken é/ievji Boek f of Formulier Boekten Godsiiienft, Reformatie daar

(jf tikende

óeGeheedeft. iit. iij. 117. a4o. 241. 't Hei//^6'ae«iyKe« van een ige dingen. 123.

114. a' AhfolutteenZulv-ng, ii^. de dieKfl in een onbekende taal ttdotn, I2y.'tvie-

ren van eenige Heilige dagen. 1 16. nieu boek daar at toegeflelc in vragen en antwoor-
den i en wat nieuwe Reformatie omtrent dit Boekende Kerkendienfl: geüaan ea
nog te doen was- 140. 241. 24.1. 261.161. aóie tot auttorifatievm^LzcWf^. 39.
30. dit van Eduard, onderde Regeering van Elizabec wedct herjlelt. ($34* ójj.
636. 645.

Kerken dienft ^
(de o^exbare) wet des Paricments dies aangaande rakende des zelfs For-

TBulierente volgen ^ en het toelaten van eenige Pfalmen en Lof. liederen te zingen.

157. 1^8. 159. eenige /»//i6r«;y&e» onder de nieuwe geregelcc Godsdicnft gccon-
tinueert, en wal beftellingen daar opgedaan. 172.. 173, 2.61 Z, G9iiiuie?>(i

Liturge.

Ketteryen en Ketters ftraffifi. 331. 333. -u;?/ dierwcegens. 62^.61^
Ketters

.,
de wetten tegens hen gemaakt, vernieuwt. 483. 487. bsradmg hoedanig

men haar zoude ^<a»i^^/f«, en wat het ^evoe/f?; hier over was 1/^?» Po/w, Gardiner ea
de Koningin Maria. 4S7. 488- 489. aanvang van eenftrenge handelingmet haaty
en de gene die niet wilden afvallen, verbrand j i\s Rogers, Hooier, Sanders en Tay-
lor: en hoe dit het gevolg niet haddatGardiner gemeenthad- 490. tot 49Ó, ycr-

fcheide losgelaten , en veele andere 'üer^r<ï»<i. 567. jóS. z, Verbranding.

Kf«/?« (•jVKe'arror/?) van zijn Staten ontbloor. 84
Kleding , z , Mis-klederen , of gewaad der Bijphoppen , fwarigheid gemaakt om daar na'

ingewijd te worden. sj 7- 258. 259
Koning, des zelfs beveelen mogen niet tegen de wetten zijn. 61, 61. dacineeno»-

derjarigen Koning ook de volle macht van 't Rijk is.

Koning en Koningin van Navarreu voegen haar by de Protefkanten in Vrankrijk. 598
Koningtnne Moeder

., trout kort na Hendriks dood , aan den Admiraal. 90. (lerft:,

bnekjen van hem in 't ligr , zijnde de klagten van een zondaar. i6j
Koningrijken , dien tytuldoot Paus en Keizer gegeven.

'

^42
Konji werken, met welke Keizer Karelzig in zijn Monniken leven vermaakten. 538
Koophandel, hoe die/» Engeland door deOpflerlingengesoextmetd , en aan de eigen

natiën zijn gebracht. 348. 349.350. V. 48
Ko(?/'Wtf>'^'/ in Engeland op te rechten voor den Uiilanderen Handel, z, vrye Jaar-

markt.

Kouzeband. z, order van de Kouzeband.
Krj«?^-nwgf/;f«y door Konink Hendrik gezeegcnt. 19. iO. ook, en hoe onder Ma-

ria, ^i^
Krammer , arbeid , met zijn aanhang , tot voortzcttinge der Reformatie. 41. ^2.,

maakt een C:7//(?rf^//wfcy, en wat die be^^rccp. 118. ii9 is mede teiketaar gèweei^
vanhdoo.i vovmsvan den Admiraal. i6<) doeceen wederdoopfter , om een ware
hartnekkigheid , metdedoodftraffcn. i'^j. 188. zijn Pre^;f^r/> op een va ftendag.
I99. aoo. zijn matigheiden zachtfinni^heidxegcns degene die 't nog inneriijk mee

hcc
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het Paapze gevoelen hielden. 173. 174. 275*. óq Frinces Maria ^ door hern van de
dood behouden. 394. dringt deur dac étiijkplkhtenvan Eduard niti opzijn Rooms
worden befteit. 399 400. gf/f^r/^ waar in hyzig verklaart regens de Mis, en voor

. 'tgenQ in den Godsdtenfl^ onder Koning Eduard, verandert was. 406. 407. dit

gefchriftin kwade handen gevallen, v/ord hy m den Tovjr gezet ^ en van weerspan-

nigheid be/chuldigr. 408. gevangen blijvende, word vim'\\nwkomfie herooff ; en
waar foe hy van de Koningin geipaart wierd. 410. 42! zijn difputt ie Oxfort over

Chfifit Itchamelijketegen'vjoordighetd'm 't Sacrament- 459. 460. 4^1. loorKettery
' geoordeelt. 4(^j.- verzoekfchrift aande Koningin: en «tfftiye^fiu^nwg inde gevan-

genis 464 waarom, do ^r Gardiner, zo lang heijuaard. f 13, 514 ts recht ge-

pelt: waar mee men hem befchuldigden, en wat hy'cr opantwoorden. 539 tot

541. door wie, eriopwat wï]ZQgedegrade'ert en ontwijd. 54z. 543. uit vreezedes

doois, en hoop van leven, bewoogen ten afval j en l^inonderteeketung hiertoe.

.543. 544. door de Koningin op nieuws belaft hem te verbranden , word hy /^r fxe-
' cutie gebracht : doet heleidentss^n het rechtzinnig geloov, enlijdzQQrfiantvafle-

Itjk. ^44. 5'4f. 54Ó- zijn hart ongcfchonden onder de afTche gevonden. 54Ó- z-ijn

atbeeldzel , hoedanigheden , gel certheid, zeden en lof. 5^7. 54.8. 549
"Krooningvafi EduarJ. lo. 24. V. 2. \&n Maria. 411. env^n Elizaheth. 616, óij

Krav;, 't gebruik des zelfs, in wat zin aangehouden. ij3 134
L.

LAtifier , zijn Predikatie op een vaflendag , en advijs over den Koning , uithuwe-

lijking. 156. ^fT;;ï;/^f«gcz.et. 408. d)Jputeert over Chrifti lichamelijl<e tegen-

woordigheid in ^t Sacrament. 462. 463. terecht gejlelt enverbra?id. 518. -ïio

Lat/jnze taal in de Kerkendienft» aloiniet te gebruiken,redenen daar voor en tegen.618.

6:9. 6:50. z, Taal.

Tjfchamelijke tegenivoordighid Chifti in het Sacrament."6^ 3. ^54. 65*5. Z , AvondmaaL
Jaediggangerihefielmonnikenvagehonden, wettegens hare uitgekomen. ^ 74- 75- ^37
Leere der Kerken j hoe onder Elizabet befteit. öjj. 654. z. Godsdienfl , -Kerkelijke'

laetten.

"Lagaati macht i Z, Fauzelijke Legaat,

Ltturgej gefchil dies weegens onder de Engelze vluchtelingen. 5"$!. 5'53. 2ij Ktr-

». kendtenfl,

: M. ,

X/T Aagdenburg.^ weigert de Paapze Godsdienft te omhelzen. 271. byMauritsvan
•*'-* Saxen belegert en verovert. 17*. 3I5.

AftfffeiTtfi Paus gemaakt : zijn voornemen tot een Reformatie, loffelijke hoedanighe-
den; en dood. 5'o4. 505

Maria (de Princes) niet wel vcrnoegtover de vorder Reformatie, als of die tegen
- des voorleedenKonings Schoon Vaders zin was: en des Protcdeurs antwoord daai-

op. 64. volhard met de Mit te laten doenj ook regens het bevel van den Raad.

173. 174. 175'. onderhandeling vaneen Huwelijk tuflchen haar ende Prinsvan
Portugaal, dat geen voortgang heeft. 174. aao. weigert volftandig de iWiV na te

laten, en wilde nieuw ingeftelde dienlt in 'er huis niet aanneemen ; bezending
daarover vanden Koning aanhaar, enaandcn Keizer, ook van den Raad, dog
alles tevergeefs: zoekende veel eer uit Engeland te vlugten ofte fterven. 189- tot'

a? f, wil R/<//« Gods Woord nrethooren preeken» 195.291»
•

"
" ^

' —— na:.
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*-— na Londen komende, om den Kroning in zijn ziekte te bezoeken, verftast

dcsKonings afllcrvcn, en dat men haarmaar ontboden had om 'et te vangen:

v-crtrekma Zuftolk , en fehrijrc aan den Raad om haar recht van opvolging tot

dcKroonic Dckomen' jS». 3§^- den Raad g.:ett haar kennis, diLiJohannaGray

verkoo2.cn is» en verzoekt daize haar vorder W}1 itil houden, en gehoorzaam

Hellen, 384. krijgt, op belotccn van de Kelinie niet te zullen' veranderen, gr(x»-

iQw aanhang. ^88 389. den R^a^, uit den Tour gekomen, valt haar toe, en
roepthaarvüor ;.Oiiinginuit. . 390.391

MariadeKamngiune doei den Hartog van Nürthumbcriand, en ccnigc anderen
, ge-

vangen necmen : komt met groute pracht biimen Londen j daar haar Efizibcth

ontmoet.: doet den Hauug van Norfolk, Gardincr, de Hartogin vanZomer-
zet, en den Lord Cornfcyuitde gevangenis los laten. 391. 392. was Godvrug-
tig, edelmoedig en fwaarmoedig van aard. 393. in hoe grooten gevaar zy ge-

Haan heert om van een V aérgedood tf •wordm over haar hardnekkigheid in den
Godsdicnd , en hoc volmaaktelijk zy daar op veinfden haar geheel aan haar

Vaders Godsdicnft te onderwerpen. 593. 3^4 iu overleg met Gardincr en den

Keizer over'tverandfren va» den Godseden^. 395. 396. verklaart datze niemands

ge wifTc dwingen wil 40O; 401. verklaart haar voor de oude Goasdienfi, en ge-

negen te wezen die heritelt tczien: verbied, zonder verlof , te mogen prediken;

en alle afgezonderde vergaderingen te mogen houden ; dreigt ook de gene, die

aan de laatfle weerfpannighcid Ichuldig waren , te itlraffen. 401.402. ftraft die

snnZtijfolk omdevryheid die zy hadden genomen van te prediken, zonder haar

uitdrukkelijke laft. ^ox. 403. geeft groote waardigheden aan de genen die haar

gedient hebben. 411. werd gekroont, en ontlaft daar op het landvolk van ze-

kere tienden en vijftienden op te brengen. 411. 412.. befchrijtt een Parlement,

en wat onordcria /t verkiezen der Leeden omging. 411. 413. handelt heime-

lijk met Gommendone over de verzoetmg met de Koomze Stoel. 421. 422. 413,

advijs van Polus en Gardincr, rakende 't veranderen vanden Godsdienft, wel-

kers laatfteadvys, als de zagtfte en politijkfte zy volgt, 4XJ'. 426. 427. Voorpag

des Keizers van een Huwe/'yk tuüchcn naaren zijn Zoon Philippus; wat geld hier

toe overgemaakt wierd tot omkooping der EngcIzeHeeren; en watvoordec-

ligc voorwaarden hier toe de Spanjaarden aan de Engelzen toeftonden. 423.42,4

428.4a9-437'43S- 45'4- opflattd tcgens die Huwelijk, en 't onderbrengen der

wederfpanningen. 439. tot 443. doet Jobanna Gray , en haar man , ftervcn.

4.^4.4^5-. ftratteenigeder weerlpannelingcn ftraffelijk. 44'5, 447. geeft /»/?r«i-

tte aan de Bijfchoppen t en op wat artykelcn , er» bezoek te doen aan de geeftei'ijken ^ tot

herftelling van de Paapze Godsdienft, 448. de Koninklijke magt oph^ixbcvt^igt:

en wat geheim onder deze AÖe fchuilden. 454. 4fj. 45Ö een ontwerp ver-

toont, 6'n te heerfchen zonder tenige kpahng^ 't geen 8an Gardincr vertoont , zy,

als vcrderflijk voor de Kroon , en ftrydende met haar gedane beloften , verwerpt.

45 c. trout metPhilippus-4'57. 4Ó8 bUjit onvrughaAr^w^ezout en vol ongeneugten.

4:8. h\ vfAt Stat/e UKXhiiimia na't Parieme7jt gereev. 476. rneent, opdckomft
vandenCardinaal Polus, kvrugt te z'tjn , dat groote blydfchap voortbrengt. 477.

478. ftaat , uit naul)ezetheid van gemoed
, af van de Kerkelijke Lauderyen..

50 ' . vcrluiling van kinde yde' bevonden. ^Q(). in ïXicer'AQrfwaarmoedigheid- ^ i o.

Geejfelijk! huizef^vcLU hui hs,i:bom en opgerccht. ƒ25. ^SS' kf^fldt deKcrklavde'

r}(«.
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yyen. 5'i6.5i7. ontlaft de Clcrgic van de tienden en ecrfteling^n^.jrzs- open-
baart harehaat tegen Kr^wwey- 544 laat vele gedenkfchrihen der gjeeftelijk hui

-

z«n royeren. 5 5'5. fs'ö, uit vji^ich^nh^rQooxzzkcwjaloers »p de Franffin icnxi^ikt

met de zelve in Oorlog. 572.5:75. mOorlo^met de SchoUea. ^y-j. ^yS^']9. droef'

heid over 't verlies van Ci?/^y 585. ziekte en dood. 601. afbeeldzcl, 603,604
JdéLriaStuard , Princcs van Schotland- Z, Sthotten, trout met den Daulphin. 598.

.,-§^9- nmaakti na de dood IVIaria, PreteKtieop deKroonvan Engeland ^ en neemt
~ r het Wapen en Ty tel daar van aan. 6i8«6i(). dood vairermanFrancois.de II. 668.

* keert weder in Schotland.
" 66%

J^larkt.z^ vry e Jaarmarkt.

Marieïdom of verbranding van twee Wederdoopcrs. 3 28 van verfcheide zoo ge-

- -noemde Ketters . Gereformeerde en Proteltanien". z, Ketters verbranding ge-

ledenvan /^i;//x in Schotland. 659.660
Martyr (Petrus) in Engeland gelokt, om daar de Reformatie voort tezcttcn. 8§.

,189-178. vlu^t. 4of.4o6 409. zi;fl Huisvrouw, na'cr dood, als Ketters,, op- -

gegraven.
.

, , .5^^'iè4
l^aurits. 31. 35. wotd Keur-Vorft van Saxcti- H5."desKciz,e'rs Léeger ih^handen

gekregen hebbende, verfchalkt hy den Keizer- 27Z 275,315. S^B- 3^4- 35'S.

V.39.-48.49 5-3
^

Mets door dcFranüèn vcrmceftert, en door den Keizer te vergeefts weder belec-

gert- ^. „r'r.
"- 3j8-3l9-367

iJiira/^w^'z wegens het Sacrament i85'.:|S6

itfi//) zijn Martelary in Schottand. 65:9

MisofMiJe, misbruik en affchafEng derbyzondere.Mifre. 69. 70. 173. 'dg inkom-
tlevandes zelfs Kapellanen aan den Koning gegeven. 75- 76. watbygclovighc-

den daar ingekomen. 106-107. de Princcs />/dr;^ houd die hardnckkiglijk aan.

,^2, Maria. De Mis en oude Ketkendienft , onderde Regering van Maria , wèdcr
-M-^Oveigaofch Engeland ingevoert.4i2.4sA. Krammer ver «blaart zig daartegen.' 40.7

-3!/;;i/f'flff>'f«derPriefters, waarom in gebruik gelatenj ', ';iz6. 117
il/o«//«(: na Schotland gezonden. , .

i ." '.14^

Morgan^ een derRechters van Johanna Gray ., in 't verlland geflageii. 44'}

.Meuutaguc (^de H. Opperrechter ) ^i^QZtU 405
iv/«w/2^^f», enopenafftclling vangfi^. V.20. xi 35-. jö.^i

^ Mari^Sti^ard, uit Schotland in Engeland gevlugt, en uit blyk van'er eigen hand
tekening, op 't leven van Eli^abet toeleggende, gedood. Cii.'6-tx

N. .

.

;'- "'

\y[
'S^Orfflk (Hart^v^n) stiniAlü langduirige gevangenis ontflagcn.' 1 34. 35^^^ tc^r

-^^ Lord Boos, Stee'vjaarU ^tmzvikt' 396. zijn zaak vcrfchoont.- '

.

'4i"9, 420
,
NorthamproTi{ Mar^utfvan] wegens overfpel van zijn Vrouw , van tafel en bed ge-

-

;

fcheiden, komt hy een ander te trouwen, en dathcnidiiwW; , en -a/ vry ftond te

.'•.dpen^ 93., 10^^97, i tegels de rebellen gezondeS; 2.ot,^Z}jn twede Huwelijk,
" door Ade van ''t Parlement, vernietigt.

'

" ' ' '' '
,, 419

.l<i<frh^m^t^^pd_(^-Her,i,oiyffiT-) den Grave ,vair ï^ir-v^i. daar, toe,- vjethaveh/.gOQ.

ziin toeleg omdcq liartogivan Som'rzei tcbedtrvenj en wat beleid hydaatj toe
'

.'hield. 3Cio." 30 1 . 3 14. Wyktêekens , dat hy niet wel ftoRd by' 't Huis der'gemeente.
r .318.529. ItrafTen handel ofmtrent zijn vrienden en tegeiiftrevefs, omzigontzag-

T 1 1

1

'

lijk
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lijkre maken. 347- 34 S. 385*. 3^7- uithuwclijkjng van 7.ijn Kinderen: in haat

van 't gcmceti : tn hoe naafürg hy was-, den Koning in z.ijnziekten op te paffen.

372. 375. dreigt en dringt den Raad des Kpningsvctkiczifigvan JohannaGraay
lot opvofgftcr van zijn Kroon te teckenen. 373. gaat, op 'sKonings affterven,

en offert deze, zijn fchoondogtcr , de Kroon op. 382.. 384.. in den haat van
't volk, en wraak door. 387. 3''. 8. op de toeval van de Princcs Maria, in groote

verleegentheid i trekt met defoygsmagt, naïigvandcn Raad in den Tour- ver-

zekert te hebben, uit Londen om deRcbellen icflaan. 388.389. v/ord vanden
Raad, en al de lijne verlaten ; dankt zijne Troepen af, en roept A/^arw , met
groote fchyn van vrcugt, voor Koningin uit: word met veel van de zijne gevan-
gen genomen; vernedert zigfchandiglijk. 391, 39z. veroordeeld omteftervcn».
doethybelydenisvandc RpomzeGodsdienft, en werd onrhooh? 397.398. af-

beeldzel van deze man; en of hyden Koning omgcbragt heeft. 398 399 • z,

Wariü'ijk. Zijn Zoonen gevangen.
'

410
lèiederlmiten ^ door't invoeren van nieuwe BifTchoppen, inqüiPiiicn, en 'tverbrce-

ke n van haar befwore previlegi'en , met Spanjcn in Oorlog, endaar in door £//-

xahet^ onder fleunt. 671

O.

i7?
I34.i3f

OGhthorp- { Dooier ) Paapzc involging , en klagten daar Qver.

Ol>zet {Laatfte)
' '

^ . ^,
Corbiegten , alsecn onvcrfchillige zaak , aangemerkt: 107. ui. 112

Oor/ff? tuïTchen deErgclfe en Schotten, z, Schotten, van Vrankrijk met Engeland
' enden Keizer, z, Fmk/T^». van Vrankrijk met den Koning van Spanje, door de

Pausgerokkent. j6o. 5Ó1. 5'7i. 5-73. 574. van den Paus met Spanjen. 561. bin-

nelandze in Vrankrijk 66^. ójo
Ogflerlingen^ als die van Hamburg, Antwerpen enLubek, hoe zy dco heelen En-

gelzen handel hadden , en daar van berooft zijn geworden. 34v;j. V. 47
Oofier-Rijky dit Huis door Huwelijken zoo groot geworden.

^

4(58

Opperhoofdigheid der Kerke7j\ of die van den Koning op den Raad afdaalden; 117.

118. dien Tytel aan 't recht van de Kroon gehegt zijnde, door Maria nagelaten

,

cn'af^eftaan. 475'.,4.8i.. de BifTchoppen die EHzabets Opperhoofdigheidmtt erkennen
vvildcn, afgezet, en watzagte verklaring zy daar op maakten^ ^^S. 639. 64$

<)/>öé;'/^<?-Z^we/jièö»9/?5 , Wctdaar t^gcn gemaakt. • • 236
O^roerige Woorden ^ Aïte daar tegen. .

, . . 484
p^y?a»if tegen s de Regering van Maria , 'en 't flaan énIf onderbrengen der weerfpaa-

,
fpannigen. 459 101443. de wccrfpannigen gerecht 44(^.447

Ötdet va» de Kouztbavd , wat Reformatie door Eduard , daarin gebragt. 345. 346.

. P<jgi?z daar van afgcflclt. 347
\Órdmatie [formedtr) Aöe daar af, cn beftel. 239.241. ^42.143» z, Kerkendienfi*

;;tór//?/aandeVrouws kant, ofdie 't Huwelijk breekt, en de Man da^ar opvty»
" hcid tot weder te trouwen hcsft. ifNorthavj^toa.Wctduirtif. 334
' Oorlog ontftoGkcn inde Nederlanden, tegen Phiirppus, en daar Elizabet onder-

ra lieum. - 671
' ?. PaaffS';
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y4apfgezinden puTftev van GoJftiicfjf , die by de Reformatie afgcichaftwarcH, door

dcoproerige voorgcfteld engceift, en wat antwoord daar op gegeven. 194.

tot 197
VaapS'ofRcomsgez'iHiii'K, op 't gevangenzetten van den Protcdor , Kcrgcmoedigt,

maar haar hoop hagft weder verydclt- 224.225. 240. involging van die geede-

'iijkhcid. 17? hunne Godsdicnil onder Maria weer ingevocri. z, Godsdhufr.

^'Iiunnc Qodsdienli, om'er flrcngheid in*fftrsften der Ketters, by dcEngelz«n

meer en mccf gehaat- 594.. hoc veel geelteJyke» uit *ér bediening?, doorEfi/abet

afgctct. 6z%.6yj,6^6.e^j
Tagtt, 9. 10 i^ijn Mvys hoe Er.geland, in zijn verlegenthcid , zig t^lchikltcn had

in opzigt der buitcnlandis zaken .
^^o, in NcdrtlandgezoTsden^om met den Keizer te

handelen» maar recht niets uil. laa. 223.^21. van de Order des Kouzéhavdt afge'

SP/. 347. geit boete aan den Koning op'gebragt. V. 55;

P^wffin Engeland gemaakt.
-

24
Y*ar kef ^ lot Biflchop vanCantelbury tegens zijn neiging , gemaakt. 614. óiy. 647.

648. 649- veikiezing eninwyding, en de wettigheid van dien. 649. 650.651-,

'parlement, zitting daar af. 6^. 149 23^. } 19. 3^0.310. 45^4. 47ï- tot48 j. ^za. 587-
600. 6!7. 6ti- Aften, z, Atien, Bils. z, Bits. gefteldheid onder Maria tot

overdadige bcgunftiging der Roomzen. 483 gerteitenisvcrandert -f jiy
Pd/f^.?H(?/?;e, uit het grafcgertolcn, totbefpottingderPapiften- 47^
^apfien^n Vuntenien , hoezagtelijl? van EÜzibct, geduirende hare Regering

, ge-

handeld. 673- tot 677
P<7»; verkiezing van een nieuwen. 247.248. 504 506. misnoegt dat den Keizer de

ProteftantifcheVorftenzoohaaftteonderbragt. 87. verheugt dat Engeland weer
zogt te komen on<;ier de Ronmzc Stoel. 421.42.3

P^*; /wZ/wj de III. flcrft , en Polusbyfta in zijn plaats gekozen. 24^. 247.2+8
'^ausJuliusétW. Paus geworden. ^06. de Engelze Gezanten verfchynen te Ro-
men voor hem: hy verklaart Iffy/^wi voor een Koninkrijk: en dringt op de hcr-

ftellingder Landeryen, en St. Picters Penning. ^06. ^07. mTsnocgt op Pardi-

iiant'. maakt tcgens zijn beloften , verfchcideCardinalen s%^'' verftoortheidop

Verdinant ^ cnopPö/ew: zijn gtootc hoogmoed en vermetelheid: drinkt Vrank-,
rijk, de gemaakte Vrede met Spanje te breeken, en raakt met Spanjen in Oorlog
^fS.totfói, vergramt op Pc/zr; , zegt hem zijn legaaifchap in Engeland op, en
daagt hem teRomen over Kcttcry. 574 tot 5-7 7- door den Hartog van Alha^ die

groo te devotie tot hein had in zijn Kerkelijke Landen asngetaft, in groote be-

nautheid en tot ' Vrede gcbfagt, en hoe dezen overwinner zig noch voor hem
moefte vernederen. 570. 577. op Vrankrijk misnoegt. 581. zijn bcftelüng tegens

de Ketters en haar begunftigers. 603. Ó04. op de Koningin Elizabst geiloort , dat

zy *t Rijk aangenomen had zonder hem al vooren erSfcnt te hebben. 607
Pauzelijke legaat

i , Bullc, enwaartoczigdeszelfs magtuitftrckt. ' 477
Pa»^^<j/>, Kuipcryen daar omtrent gepieegr. 247248.249
Penitentie. 109,110- z^ Boeien.

Philippkf, Zoon van Keizer K«rcl , op v.'at voorwaarden ïijn Huwelijk inet de
Tttt ^ Ko-



Bladwijzer op de Hiftorïe

Koningin Maria geflootcn werd. 438. zijn recht op de E n gel fche Kroon in druk

uitj/cg<;ven. 456, 45-7* komi 'm Enielatid', /re»»; met de Koningin, en onder wac

t)tei: watgroocezommegeldshy mede bragt, om de Engelze Heeren daar uit te

betalen. 407. 468. zijn genade aan vcrfcheidene gei^angenc, en aanElizabet, en

waarom hy die in 't leven bewaarde. 469. 470. weinig by de Engclze bemind over

't verlies van Cah is, en zijn Spaanze grootsheid. 470. vanGardiner in een Predi-

catieieer gelooft. 471. wat groot gezag men hem loeftond indien de Koningin

kwam te ftervcn en eenig kind na lier. 484. 't haatelijk verbranden der Protcftanren

hemtelaftgeiegt, zuivert hy zijn zelve daar af. 498—— tf/>ffr/#/ü^eKo^//«?i» over haar onvruchtbaarheid. 5'o9. 'fto. 5?7. den Kci/er

flaat atvan zijnStaaten, en draagt hemdccrvelijkeop. 537. in Engeland, brengt

de Engelzcn mede in Oorlog tegen Vrankrijk, en flaat de Franzen bySt.Quintin,

573-574" beleefde Brief van de Koningin Ehz.aheth aan hem over zijn Vrouws
dood, en hare opvolging van de Kroon, en zijn weder antwoord daarop, mee
heimelijk verzoek van Huvje/ijk. 6oj, 608

Vhi/pot
'

_ 431 433.
Pfi/o, Franciskaner, word Kardinaal , en geordineert voor Legaat na Engeland te

gaan. f7 f. 5-76. fterft. 5-76

^legtiiheden te veeie in de Chriftelijke Godsdienft ingefloopen , en eyfch van ver»

andering. 153
Pfl//iorr/V|:?i/»i verlaat Engeland, en behoud goede inkomfte. 265
Volui (

dt Kardinaaï ) in apparentie tot Paus verkoozen te worden , en wat hem daar

toe recommandeerden en tegenhield. 247. 148. de Koningin Maria eenigzins

genegen om met hem te trouwen. 422. door Keizer Karel , in zijn reis na Enge-
land voor Paullelijk Legaat ^ opgehouden , waar toe mede het bevel van de Koning
kwam. 414. 415. zijn advijs aan de Koningin. 42 ^ 426. 4i7. zijn Rechtszaken
van't Parlement ingetrokken zijnde, komt hy in Engeland. 47Ó. doet opening
van zijn voorneemen en macht, en fielt in 't Parlement sooxova Engeland nvedcr

mit de Koomze Stoel te vereemgen , en op wat wijze en voorwaarden dit ge*

daan wierd, en hy de abzolutie gaf. 47Ó. tot 483. 5'2i. wat afkeer hytegensde
Proteftanten betoonden , terwijl hy haar fagt wilde handelen, en eerll de Geefle-
lijken reformeren. 487. 488. van de Koningin tothet Pausfchap gerecom-
mandeert. foj", ^06. Gardincr zoekt hem de voet te lichten , zijnde te gunflig

voordeketters, fij. 514 krijgt verlof tot Reformatie van de Geefielijkheid: Ca-
nons en hoofrftukken daar yan : en wat loffelijk werk dit voor hem was. 5:29. tot

533. hoe hy, uit vreeze voor den Paus, nogtoelaat dat men de zo genoemde Ker-
lers vervolgden. 533. wilde niet toelaten, dat de Jezuiteo, op haar verzoek, in En-
geland zouden komen, fgj. 534. word Aardshijfchop van Cantelberg: flatie man-
tel, en zijn onwelfpreekende Predikatie daarop. 5jr4. 555*. inongunft by den
Paus : zijn magc als Legaat opgezeid : een ander in zijn plaats geftelt: van Kettery
befchuldigt, en tot Romen gedaagt, cm zich dieswegen te verantwoorden. 574.
575- Sl^' van den Paus uit kragt van 't Vrede tradaat met Spanje , herftelr. 5-77^

zijn dood. óoi. afbeeldzel. enlof. .

' 601. 602
Fredefiinatie j deleer daar af misbruikt. 191
Sredikfn, oneenparigheidaarin. 58-99. order daar omtrent beraamtom dat met ma-

tigheid



der 'Reformatie van Engek-iid,

^igheid voor het vQlk te doen , zonder al te hard op nieuwigheden enreveei rc'br-

macie te dringen, buiten nieuwe Uft daar toe te hebben. 99.101.102. vooreen
lijdverbooden. 135-. i}6, ongebondentheid van'cvolk daar regen. \6^. de pre*

- (liking en 't lezen op werkdagen verbooden , en de p,ebc'eden alleen toegelaten, 269.
Wetten diesaangaande. 336. 337. by watgelegentht.id, van de Koningin Maria
veiboden. 400.4.01. Gardiner een Comaiiffie toegedaan om eenigc bcfchcide lie-

den daartoe verlof ce geven. 403.404
tukker-, die te' veel lot van Gardiner , en niet tot nadeel van den overleden Koning

£duafd2eide, in groot prijkel van zijn leven. 400. verbod van predikendaar op,

401. zijn verlofTer in de gevangenis gezet, 403. en metde doodgtftrafc. 5-11.512.

Bredikeriy 2es uitfleekende den Koning Eduard toegevoegr, waarvan vier door het
heele land zouden gaan prediken. i38

Trocejfie^ 98. tot Londen. 4^0
Frote/iaKfeu ^ llraf gehandelt en verbrand, z Ketters ,. verbranding. Verdeeltheid

der zelve in Du!:ihnd, door de Roomsgezinden geflookt. 579. vervolging der zel-

ve in Vrankrijk. 580. Ó70. nieuws in Vrankri)k. 587. jpS
Irotc^or van Engeland ^ de Heer Seimoüis, Gravc van Hartford , naderhand Hartog

van Somerfetjdaar vcor aangeftelt. 6^ 7. 28. 29. trekt als Generaal , en valt met
ccn leger in Schotland : zoekt met de b'chotten , om darze hem te fterk in getal wa-
ren, te handelen : flaat het Heirder Schotten ; doet groote voortgang in Schot-
land: bezet eenige veroverde plaatzin, en komt weder in Engeland met glorie,

daar hem de noodzakelijkheid, vanZJjn eigen zaken te bezorgen, riep.^ 53'5'4. JS-
56. 5'7. 9.1 ;9X. V. 3. zijn brief van antwoord aande PrincesiWtfr;<a, totbewee-
ring dat de gedane iRe/o?'?/7<j//> wel met.den overleden Konings wil over een kwam.
64. zijn Hoogachtbare zitting in 't Parlement. 65-. \n onmin meczijnStaatzugti-
ge broeder, de Heer /Admiraal ^ welke zig wilde indringen Gouverneur over den
Koning tc3ïjn. 6i.()'^. in groote verlegentheid,. en wat hem drong;devreede met
de Schotten te zoeken. 137. in rmdelijdQn over de v^rdrukio Landzaten. 192,193.
grootefaöie tegens hem in den Raad .- verfterking der zelve: opftand der Londe»
naren tegens hem , en hoe by den Koning verdacht gemaakt ; waar mede befchul-

digt: waarmede hy zig verweerden , en wat voorfchuld hy belee: word na den
Tourgevoert, en gevangen gezet : hoe geduldig hy deze gevangenis lee : en wat
oordeelcn in aanmerkingen over hern, en deze zijn val, wierden gemaakt, zzo.

2 25. tot 25 5 . ziet voor ts op de naam Somer/ef.

Tfalmen en Lofzangeu ^
inde Kerk, en op Rij;n gebracht, if8. 159. vandePro-

teftanten in Vrankrijk veldcwaarts gezongen. 597. J98
Puriteinen en Papifte» , hoe zagtelijkEUzabet , gedurende hare regeering ,^met haar ge-

procedeert heeft. - 673. tot 677
R.

R^adwun den Koring Eduard, uit watperzoonen zy beflönd. i. ƒ. vermeerdert.

i:,o. regeling voor de zelve gemaakt. 560. V. 47. opgedrongen de iucceflie van
de Kroon, op Johanna Gray te teekenen, verklaart zig voor /*;&<ï»»<aGr<J7, S^*-
584. verklaart zig voor Af«ïr/<7, 390. 391

Bebellen. Z. Beroerten.

Eeehts gebied der BiJJcho^feu i hoedanig.
'

73. 74.

Tttt ^ 'Rethti.
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;Rechtsie!certheid^ voorftel om die van Engeland in een lichaam te begrijpeti , tot ont-

warring en verkorting der proceflen. 162. 165
V-edmayn , (

D^.)
'

' 1^5
Kegeerifig vaii'c EngeheRijk, wat daarin aan te merken in opiigtvan \ Kerkelijke

.

V, 69. en watinopzij>tvan*c^«rr(f////y/èi'zoaIs'tindcgemeenrchap, to[h3arcwel-
ftanc, hoorde geftelt te weezen onder alle de byiondereleeden van 't lichaam. V.

Ö9. 70. 71. hoc het doorgaans in een burgerftaat onordentelijk geftclc is,--V. 71.

7z. enhoitotverbeeteringvanallesdienftigis, goede opvoeding, goedewctten,
goedeOlSciers om die wetten wel te doen onderhouden, eni. V» 7Jii 75

JKefi}rMatcurs, 102, 2, Btffcho/ipen t Reformatie t ReJ'wmetrden.

Reprmatie in Engeland yonétx ËduarddeVI, eerfts trede daar toe gemaakt met het

wegnemen der Beelden uit de Kerken. 14. 17. tot 10. wat lieden die tcgenfton-

dcn, en wie hun voünz^ttcrs waren- 38- 59. 40. 41 64. wat befluiten hun voort-
zetters namsn met een algemeen bezoek doorhcci Engeland te htendoen aan de
Geeftellji<en die'c woord zouden prediken , en by onkunde BomtHen gebruiken , ne-

vensde i^barafrazui van Erajmiiset\ die in de Kerken voorleezen : op wat Artykc"

len en punten xy meeft hadden te letten en aan te dringen , ora de gronden der Re-
formatie cc Icj^jen, totuicwserirtgevan alle ou ie overgeblevene Supcrftitien, 42.

IOC 49. deVixiteurs. hier toe befteit, volvoeren hun beveelea , bshaivehbySo^^-

mrtn Gordmer , en watdeezevoor hunzelve,, tot hun bev/cring, daar regens by
bragten. 56 57. 58. voortgezet door d'a(ften van'c Parlement om \Avondmaai
onder twee gcëéaitens te geven. 67.^8- in'taffchafïender byzondcre>l^i^7^ 69.

70 deprinces MariaQ^cxéctQ Reformatie mifnoegt alsof die met haar overlede

Vaders wil ftreed , 't gene den Frö/f<?(?>'> ineenBrievaanhaar, wederlegt. 7'5« 76,
in 't affchafFon van verfchcide bygelovige plegtigheden in de Kerkcndicnft. 98. 99.
in 'cdoen wegneemen van alle de Beelden en Schilderyen uit de Kerken, i co. 10 1 . en
order teitelhn opdcgerejelthcid in 'cpreeken. 101 . lOi. omrrenthet Avondmaal^
metvryfteilingvanah otniet» tQBte^ten. 107. io8. 109: Krmmers Catl:>f^ismus

daartoe. ii,8. 119. in 't Regelen van den gantichen KtT^e^isii?»^ met uitzuivering

van alle misbruiken en bygelovigheden om*trentdeG<?W?»j Zang^ Diep/f en Mis-

boeken, 110, izi, 122. denjongen Koning, dringtaan, by den Geheimen Raad,

die weder voort te zetten. £35'. a^6. voortzetting" daar af : z^o, t^i. indcAitJ^

re?; uit de Kerk eenemen en de 7afels, tot gebruik des Avondmaal, intc voeren.

.267, i68 469. de meeft tegenftandige Biflchoppen ftaanaf, en toegedane, tot

de Reformatie) worden in hare plaatzeh geftelt. 179 280. An'^kekn vanden
Codsdievfi daar toe voor-en vaft-geftelt, i8o. i8i. wat hier aan de Reformatie
noch kwam teontbreeken, en hoe verre dat afgedaan wierden onderhanden bleef

rakende het reguleren va.n de Kerkelijke Hove»i en al 't gene de Regeerw^der Kerke

raakten, end*oefFeningenvanverfcheide bedieningen, 329. ontwerp daar toe r*»
dff Kerkelijke 'vjetten. 330» tot 339. van de Ridderlijke otder van den Kouzehand.

.Hf- %46
«»»-»- dfijrj-^^yw.-ï/ïV in Engeland. 482, 483
i^i-— Welke Polus voor had ever de Roo'^ffh Go'fieujkcn v\ gsntich Engelaild te doen.

5^9- nO' 53-ï de /?f/.rw<j/;>fpfeid7jg uit boven alle vCiTolgifig. 5 fa. 564
•-— vgofbsrigheid daarin vanecnige op 't begin der Régeering van TJifabet' 6\%.



der Reformatie van Engeland,

Herniewwt. 632. 6^^. z. Godsdienji. wat vqorname dcelen daar in ,nog te do'dh'

ftonden, en wacb-.itellingenmen dee rakende óq Leereder K'erh\ 653. (^54. fes

veruule» van den Bpf/, met byvoeging van korce Kanteekemni j 6j 5. 6<i6. en 't re-

gelen van de Z<trj(rf/3f.vvG'É'rÉ'(r/&<fHöww. > . 60
Eejomatiey verval daar ai in Duitsland. 85. 8(5. 147. in Duitsland yveder herftelr.

jyS» 35-9
l^ef'ormatiem Schotland, in tegen wil der Regente voortgezet , ook met zuivering der

Kerken, en Kloüftcrs om ver te werpen. 660. 661. 66z. by befluit van 'c Parle-

ment vaft geftelr. 66y.66S
Religie, Z. Godsdicvd.

Rjchi (Lora) zijn mifïlag, endaar op Ontcanceliert, en zijnampt aandèn Bifcbop-
£//f gegeven. - 507,

Ridders, gemaakt. li

Ridderlijke order van de Kouzeba7ici. Z, order.

Rtdley. i<). tot B;^é<;/) ^'^7^ Low^f» en Weftraunfter gemaakt, en wat inkomen toe-

gelcir. ij-i. is'i- Bezoeking^die hy liet doen aan zijn onderhebbende Geeftelij-

ken, e.nwat beveelenhy gafom alle overige fuperftitien uit dendienftte weeren.

t6ó. ^6p 168. prediking tegens Mariasreeht tot opvolging van de Kroon. ^69,
39i* zijndifpuit op de Academie te Oxford. 4.61. 461. voor Ketter geoordee/r,

^6j. te rechr geftelr, en verbrand. 518. tot 521
Rogers , een Reformatie preeker , aangetafl , ondervraagt , veroordeelt en ver^

brand. 490. toe 493
Rüom-gezinden- z. Paapsgezinden, Papiften.

Rooraze- Stoel, Engeland daar mede weder verzoent , wijze , voorv/aarden , handel en
verzoeken daar omtrent. 476. tot 483-

Reformeerden, cf Gereformeerden , van 't prediken verfteeken geworden , tn die het de-

,:. den, of zi^ tcgcns 't invoeren der Papiflen aanfteiden, -gevangen gezer, cnftraf-

felijk gehandclt. ^04. 405. veele der zelve, vertrekken en vlu^ten over zee. 409.
410. difpuittuflchenhemende RoomsgeZinden in 't Convocatie Huis en de y^«-
(^e//;/> /e 0:)f/öri/ over de liehamelijke tegenwoordigheid J.C. in 't Sacrament. 429.-

tot 4.7, 4 j 8. tot 465. inftru(^ie tot haar bederving, en procedeeren tegens de Gec-
ftelijken van deze kant. 448. tot 453. 463. 464. ^45-. de gevangene willen niec

difputeeren als in ge/chnft, of voor de Koningin, ÓQn Raad, oii\\\ Parlement
^ en

wat reden zy daartoe hadden. ^6^.^66. hlijdeais vin hun geloov. 4^6. als Ketters

veroordeelt; Vervolging, Verbranèmg^ Froteflante»,

S.

^ dcramenten, oordeel over haar noodzakelijkheid , en die te bedienen buiten de Kerk.
*^ 130. 131.

Sanderuf , verbrant. 484
' S^xen {Cbeurvorft van,) 35. jó. van den Keizer overvallen j gevangen g<^%Qt \ yzn.

al zijn Staten berooft. Loj van deze Vorii; en ftantvaftigheid in zijn Gods dienfl.

84' 145'. uit zijn gevangenis, door zijn Neet Maurits, wr/p/. 359'
Schooien (deHooge) te Cambrix en Ox,4oïd', viaitatie en zuivering der zelve onder

Maria. 564. 5Ó5.' ;^4,-

School-
"
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^<:/>öö/-G«dlgc/e«'/ib«</van de Evangclifche verworpen- 17S. 17^^

Sthotlandt zaken daar af. i>.. 113. 270,

Op wat grond men pretendeerde en beweerden dat hetonder Engeland Itond en

geen vry Rijk was, en waar mede men dit wederiei, 5-3. 52» 5-3. óer^Proteóior vau
Engeland', valt in datLandfchap, flaathetScbocze Hcyr ; en, qa grootevcrove-

ringen gedaan , cn'eenige plaatzcn in bezettinggclacen te hebben, trekt by weer na

Engeland daar hy van nooden was. 55. tot jö. 91. 136. de Koninginne Moeder
ui< Vrankrijk, door Engeland in Schotland gekomen , doet den Gouverneur van
.Schotlandaftlaan, enneemt2,eHsdeRegecring-terh-and, 3 50.'35r. 35^. V. 38.

'39. fadtien daarin, en die weder geftilr. 351. jj-3. byeenkomft der Statendaar

'iüi om te beramen ot men den DW/>%??, dieaandcPrincesgetrout wasj denty-

tul van Koning zou geven. 5-99. 600. tegen s 't Vrede befluit van Spanje en Vrank-

-rijk, deReformatie daarin voortgezet: 658. 659. ook tegens begeerte uerRe-
gente, die haar woord, datzetot vryheid inden Godsdienlt had gegeven, weer
introk. 6 o. 661. Mtlh gemzatlt. 659. 66©. openbare wcerfpannigheid daarin

cmden Godsdienft- 66z. 663. deFranfTen, daar in geen verandering van Gods-
dienft willende gemaakt hebben = zo krygen de Schotten de Engeliche te hulp ; waar
na, de Rcgente komende te fterven, de Vrede gemaakt wierd, en Franfienen

Engelzen uitgezet. 663. tot 667. de Ke/örwa//^ daar in door 'r Parlement vaft ge-

zet. 66j. 668
'Schotten ^N^\\m niet r?folveeren j.op 'tverfoek der Engeiten, de Princes Maria aan

Eduard" ten Huwelifk. te geven. 51. krijgen 6000 man uit Vrankrijk tothun by-.

ftand tegens de Engelzen. I37. de Princes Maria uit hare handen genomen , en uit

watinzigten na Vrankrijk gevóert. 138. Kf^gi^geW/tv; van haar met de Engelzen.

138. 139. 140. 141. metde Franflen, die hen mcefter in Schotland wilde ma-
ken, on-eens. 141. 141- 143. wonderbare fterkte en kloekmoedgheid van een

Hoog,lander onder hen, 1^9. krygen voordeel op de Engelzen die Hadi»gtt)» vec-

hten. 11 y zi8 voorflag om des zelfs Princes aan den f).'/«//»/>i/?2 te geven, en over-

weeging van de baat otfchadc dxQ Vrankrijk daar by behalenzou. -jyi. 351, 578

S9S. 'i<)9-

Schriftuur , Z , Bijbel.

Schriftuurplaatzen , op de Kerk muren gefchrcven ,uitgewift , en Beelden in de plaats

geftelt. iTS
Schrijver, warbyftand^n en toegangen hy verkregen hcekcotdeAu^hentike gedenk-

ïchriften om zijn Hittorieop te maken • . • . . 203. 673
Seimour, Z, Admiraal , SoTnerzet . Vrotefl^r.

Simoni^ 3 zö

Sleutels, z. Excommunicatie.

Smith (Dr.) 179. 211. over tij n Boek van de echteloosheid der Priefters, teLonden
gebragt, en, door Kranmer, op zijn wederroeping, uit de gevangenis verloft;

zijn Briev van dankbaarheid daar over. 273.274
Sorr.erzet{deHartoivan) z., Vrftcfior. . . ;r

Op zijn vrywillige bekentenis van fchuld en groote verootmoediging , uit iijn ge-

vangenis ontflaakt
,
pardon gegeven , en naderhand meerder tot een lidvan den Ge-

heimen Raad aangenomen. 239. i^o. zijn tegcnparty ver!wakt, en zijn vrienden

weer



der Reformatie van Engeland.

W«er opgeholpen. !<;%. een zamenfweerin^ tegen hem beleid': zyn bcfcbuldi-
gingen : gevangenis : rechters : onderfoek : van verradery onfchuldig gekent -

voor een weerfpannige verklaard , en geconiemheert om geftraftte worden met de
dood ; verzoekt vergiiFenis. 2,99. tot 507» V. }6. ^7, 4,. 4^. tgj. ^^ecutie ge-
leid; zyn aanfpraak aan 'c volk; en onthoofding, ju. j,i, ^j^^ zijn Carader of
uitbeddzel. ^^. uit wat biijkteekenen hy"niet om hals is gcbragi uit zynichult
maar uit deffeyn: oordeelcn over hem. 315.514. intrekking van ÓGyJcledcs Par-
lements dat zijn Staat op zijn kinderen zou moeten erven .°

en hoehyin 'tPirle-
mentnog veel vrienden had. 32Ö. 327. den Konins,m»aiiefike» over zijn dood".

Southampton [deGtaav van) fielt zig Party tegens den Pretsaér om die de voet te
iigten. azj. xx6. misnoegt, verlaathccHof , en flerff« ^^

Spanje» in oorlog met den Paus in Italicn. f ^i. in oorlog met Vrankrijk. iji. ej
' z. Philippus. in oorlog met de Nederlanden,

"

671
Stiek'fpeeie», y^ ^-, .5^

'

Sterkien van een Hooglander in Schotland.
'

i?o
Stoanton {aenLord) een yverig Papift

,
den Vader met zijn Zoon verraderlijk om-

jrebracht hebbende, word, metzijn Dienaars, verweezen, en in een zyde fbrop
9fgehange7t: en hoe men hier uit de rechtvaardigheid van Marias handei in^t flraf-
fen der Ketters afmeeten. -^^ .^

&rtf^vaniwee Wederdosptn als Ketters , met vuurj eudital te wreed geoordeelc
189. z. Verbranding.

*

.J/rtf^r/, als een Verrader geilraft. »j^_ y

Taal; de Kerken-dienfl in eigen Landtaal, en niet in een uithcemze (ofcfèi,^,.
V tijnzetaal) te doen. iij. 12.6. difpuit daar over. 5 18^ ^^^o 630
1'aylor^ verbrand. * .04* A^
Tegen'Vioordigheid van Chrifti vlcefch in 't Sacrament, z. Avondmaal
Ihornton

.

Thomas Morus Werken herdrukt, mctecnigevervalzing, en zonder z'jn leven daar
byteftellen. -j -j^

TamMSetmour, x. Admiraal 3 >• I

Tmftal'm vriendfchap met Kranmer. 318- reden van zijn afzetting, 362. herftelt

"Tranfubjianttatie. 179. z. AvondmaaL ^ '

Trenfe {^tCênaïievan) z. Concilie.

Ttégt der Kerke. z. Excommuntcatie.

Tvuftretkningeih 2. Diffuiten.

VAgehondefty Z, hediggangers.

Vagevuur^ wanneer, en waardoor, ecrft op gekomen'
Vapen, wei daar af, en wat*er vau ingebracht wierd. ^^^ Jt^
>^«/?*»B<f<^f-<ir<ï|;e», predicatien daar op, en haar inhoud. lo» aoo* a<G
Verbranding vaneenige Gerefitrmerden, alsKetters. 4.93. 494. z, Kf//w. mishaaat

'

het volk. 497. 551- de Koning zuiveri zig daar van, maar de GeeftelijkhcS

^V^ gaat'es
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gaai-èr mee voort. 4'^9. 499- 50 r. joi. 5-03. en wat bewijsredenen zy'cr

voor by bragtcn. 500. 50I. oorzaken waarom zulks gefchiedcn aan Tomas
Tomkits, Willem Smiis, Georgc March, Flowercn vcrfcheidcandrè. 501.
j-oi. 5-03. ^\o. yii. 514- sn- 5»8. 53+. f49. SfO' fi"!- 567. tot 570.

591. tol 595. van r^rrar iiilTchop van Si- Davids: 50 >. van IVhitte^oj. Ridlcy

cnLatimer: 518. tot 511. van P^Z/jo/: 5'34. ^35. en van Kr<jww?«r. 5-45. 546.

hpe veel *cr wel in alles verbrand zijn geduirendc de Rcgecring van Maria»
'

^
59V 594

Vér^adhring vdn Dii'fze?/ tot Londen , om vryhcid van Godsdicnft te ocfïenen , Pate?it

dtór toe verleent. 260. vertrekken na Denemarken , daar zy van de Luiterzen

kwalijk onthaalt worden, vandaar tcHamburg, en voort in ?^r/V/7tfWhaarn€cr-
- flaan. -• • " ^09

Vergaderingen y welke als onwettig voor verradery en weerspannig verklaart. 418.
419.

Vbfgevfng der zonden, z , Ahzoluti;.

VerkiezfngderB'JJckop^en^ hoedanig inden beginne, cnby voortgang van tijd. 70
tot 73.

Vernieuyjers inden Godsdienft,. zonder gezag, pjdinantietcgens alle die dat dec-J

den.' 99
Verradery, a£l'en daar van gemaakt. 32.0^ 3i;i;..4i3. .4.T4. 418. 484^
J^rrfiad^ gcpretcndcert. , .- , .

•• -.. f^
Fervol^iji^ der Reforr/jaieurs en Gereformeerde» , ondet Maria. 490. 491. 50I'

Verfoeklchrift daar tegen. 499. redenen daar voor. ,5-00. 501. hoe die, delietde

tot de Reformatie, niet uiibluftcn» 552. 554. denlyver lotdc zelve, vernieuwt

dooi; een befluit om d,e inkwifitie in Engeland in te voeren , en wat voorfpel die

~ha(i. '564 'sóf. wijze der zelve onder de Regeering van Maria. 594. 59 ƒ. 2,
'

Pè'rhrafhiing.

Vyifa^^f- T^t Bezoek.

ï;7(?<?/ e/r?; opzckere dagen, waarom verboden. 160
Vlugtenvan eenige Gereformeerden uit Engeland , door de vervolgihgcn, onderde

Rcgceiing van Maria. -
404. 409

Vlugfe/ifige»
l BW , tegens de zelve, verworpen. 526. 52,7. verfchiltc Fr<»»k/»rron-

der dezeiveoverdcKerkendienfteu Kerkentugt. J52. 555
Vrankryk.^ dat hetgeen voordcel, maarfchadcn, zou hebben door 't aanwinnen
''Véx\dcSchotze Kroo?i. jfr. 35-2. de ProteÜanten , daar in vervolgt; en mifnoe-
gcnvan de Paus opdat Rijk. 5-80. 581. burgerlijke Oorlogen ift'dat'Rijk over
zaken van 't bewind d^r Rijken cnvryheid van Religie Voor de Pröicftaiiten.

' . 6ó"9 670
Vredt handeltn Vrede tuffen Engeland , Vrankrijken Spanjen, en wat elk daar toe
bewoog: conditiendaaraf. 59Ó. 5-97, éi^. ózoózil.

Vrede- Rechten y Commifficnvoór hen. 2a in xakcnvan>Gddsdienft, bevelen in-

l^uftiepm meer te yveren tegens de Ketters, f07. föS^'.Bily tegens htMiieflap-

h'eld",^ Verworpen. -^--
.

' -fi-/-

Vryé'jadrmarkt in. Engeland voor alle Uytlandzc Handelaars te Houden ; redenen cii

<3torzaken waarom dat na ter tijd nodig vfas. V, 78. redenen 'waarórii het op 'de-

.se



der Reformatie van Engeland.

ze tijd van 't Jaar ondienftig z-ouden zijn. V. 79. op wat wijze zyingeftelthoojs

den te worden. V. 79. wat voor ongemakken en verhinderingen niet toelaten

dat deze Jaarmarkt in Engeland gehouden mjg worden: het wegnecmcn en be-

antwoorden dezer punten en fwarighcdcn. V. 80. 81.

.
U.

Niverztteit . t, Schooien.

w.
W^r-aijk {Grave van) z\jnlo£enhoogmoed. 5Ó. 5S z^A^mïraa}.

JVar'sjyk {Grave van) Haat de Rebellen. 200. nieuwe vèrwinningcn die hy

gedaan heeft: gewikkelt in departyfchap tegen den Prote&or^ 225. bellierdden

Raad, en doet den Konirig Eduard'veel gcK^ rotbrengen. 151. hoedanig 2.ijii

toeleg was om de Kroon op zijn huis te brengen. 295.297. 198- 3^2-373. 375-.

282. tot Hartog van Nör/^««?iifr/<jWverheeven. 300. z.Northttmberlan^.

U^derdoopers^ uit Duitfland in Engeland, van twederlye zoort; wat zy gevoel-

den: hoetegenshcngeprocedecrt.- een Vrouw en Man daar af verwezen en ver-

brant: en oordeel over deze doodftraf iSó.totJ90

We^rlpanntgen-, geftraft , i,Op(iant.

iVeerJpanmghedeii , kwalijk aangelegdcnj (trekken v<:clfinstot onder ftant vuufwakke

jVe^o» beweert de lichamelijke tegenwoordigheid Chriuiin *t Sacrament, 429;

JVtiteni leer ftrengen , by Hendriks tyden ingcftcld, door A£te van 't Parlement
- wederte niet gedaan. 6s-66.6y. ontwerp van Kerkelijke wetten rakende 't ge-

loov den Godsdienft, Ampicn en bedieningen der gecftelijken. z, Kerkelijk*

'•jjetten.

IViat zijn opftant tegens de Regering van Maria over haar Huwelijks befluit met

Philippusvan Spanjen: zijn voortgang tot Londen , word geflagcn, en gevan-

• gen. 439. tot 441- txcecuiie. 44Ó

irydi»s,7.,Hemgirtgy Inv^yding. .^

mntappers Jongen, ophettoonen van Zijn ongenoegen m'taflcezcn van 't Kroon

"rechtvanjohanna Gray, zijn ooren afgefneen , 't welk te ontydige enal te

wreden Itrafwas voorden ïlQiio^ymlSlorthumherland. SSj'-SS?

lyiHchefler (deMar<]uiesvan') . ^i7

lf^0tker, op geleent geld , verboden, cn onderzoek op de billijkheid ofonbillijkheid

van deze Wet. ^ T ,
^H-S^S

IjToorden van oproer en looien , KSiz daar tegen gemaakt. 4<?4. 485-

mrce(ier{Bij[cbopvan)%mzïï%Zï\gt'LtV ,242
iTr^ditweOT.wg van byzonderePerzoncn, veroordeelt.

_ P3
IVreetheden vanden Raad tegens de geencdie om'erGeloov gingen om verbrand

te worden. 49§- van Böwwr. foi. in 't verbranden van een nieuw geboren Kind

met de Moeder. f 50

Vvvv s 7fian4
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Y.

YjR/<ï«;/,
cenig verbaal rakende dcsïelfs Koninklijke Tytcl, Regering, müitcryen,

Gceftelijken, Biffchoppen, Godsdienft en Reformatie. 341. 343. 544
Z.

ZahtHge (laatfie) 114. dcrPrieftcrcn tot hun inwyding ^ 243
Zarke , een Eiland op de Fraolfe Kuft , door de FraniTcn van de Engelzcn rerovcrt,

en door de Engehen met lift weder herwonnen. 5:84. $85
Ziel-Mijfett , onderZoek daar op gedaan. ü. 2.3

Zingen van Pfa/mett. % , Vfalmen.

Zommerzet. z^ Zomerzet.
Zuffblk {Hart9gvan) 384.387. 388. 39T. 391-44'
Zaffolk, die Provint ie verklaart lig voor Maria ^ mits dat zyden Godsdienft niet

veranderen iou, 381. ovir hun vryheid van Prediken > dooide Koningin Ma-
. tiÈ^è/lrafi. ' 402

VER-
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VERSAMING
Vah

GEDENK-
SCHRIFTEN

En

ORIGINELE PAPIEREN5
Nevens andere INSTRUMENTEN, «iendc

op de voorgaande HISTORIE.

JI. D E E L.

Het Journaal van Koning Eduwards Regering y

bejchreven met zijn eigen hand.

Het Origineel is in d« Boek-kamervan Cotton.NeroC. lo-

N het Jaar onzes Hceren
i5'37

5 baarde Joanva Sey
mour , doemaals Koningin-
ne, (die binnen weinige da-

gen na de geboorte van haar

70onftierf, en in het Kaftcelvan Wind-
Ibr begraven wierd) Koning Hennk de
^fte^cn longcn Prins Van dit kind waa-
ien Doop heffers , de Hertog van Norfolk,

de Hartog van Sufoïk^ en de Aardsbif-

fchop van Kantelberg. Naderhand was
2yn opvoedingc , tot dat hy fes Jaaren oud
wierd , onder de Vrouwen ; na wcliien

tyd hy ter fchole befteed wierd van Do-
1 1, Deel.

dor Cox
, die naderhand zyn Voedfter

Heerwas , en Joban Klerk , Meefter in de
vrye konften , twee Hoog-geleerde Man-
nen , dewelke hem de Taaien , de H.
Schrift, de Philofophie en alle vryewe-
tenlchappen lieten leeren. JoanBelmai-
»e, Fransman, heeft hem ook in de Franzc
Taal onderwezen. Geen tien jaaren vol-

komen oud zynde , heeft mcnbefloten
om hem te verecren met de benaaming,

van Prins van Walles^ Hartog van Corn-^

"jjalij en Paltsgraaf van Chefter: op wel-

ken tyd , te weten in 't laar onfes Hceren

154.7 ,
gemelde Koning aan de water

-

A sucbtj
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zucht , 20 men oordeelde 5 quam te fter-

ven; na wiens dood Eduvjard-, Graafvan
Hartford^ en Sir Antovy Broiun Stalmce-

Her, de^en Prins voort quamen geleiden

naar Enfield» alwaar de Graafvan Hart-

ford aan hem en ^yn jonger Sufter den
dood van haren Vader te kennen gaf

Hier vangt hy ivederom aari'

De Graaf van Hartford en ^;V Antony

jBrovjft , den Prins van l^aies , na de dood
van zynen Vader , Koning Hennk de 8fte

,

geleid hebbende naar Hartford^ fo wierd

aldaar een ongemeenc loeftel van te vo-

ren aangeleid om hem het Prinsdom Van
?^ö//« op te dragen ; ditnii verrichtzyride

wierd hy tot Enfield gebracht, alwaar

hemhetdoode lichaam ïyns Vaders voor

de cerfte maal vertoond wierd , 't welii

ook op dienselfden dag binnen Lonnen
gefchiede, alwaar menxyn dood deerlik

beweende en beklaagde. V^)ürt daar aan
"wicrd hy voor Koning verklaart, en uit-

geroepen. *s Daags daar aan in het Ka-
itcelvan Lonnen gebracht, alwaar hy drie

• weken lang vertoefde -, ondcrtullchen

vergaderde deRaadalle dagen tot uitvoe-

ringe zyner wille, en eindlik heeft men
het voor raadzaam ingez.ien om den Graaf
van Hartford het Hartogdom van Somcrfet

op te dragen , en tot Baronnen te maken

,

Sirlhomas Soimour, Heer Sudley , den Graaf
van E£^ex tot Markgraaf van Northamp-

ton^ en onder verfcheiden andere wierd

den Heer SheffieU tot Ridder geflagen.

Het heeft den Raad ook goet gedacht den
Hertog van Somerfet te verkiezen tot be-

fchermer van het Rijk , en tot Voogt over

den Koning, gedurende zyn minderjaa

righcid ; waar toe alle de Edelen en Hee-
ren hare ftemmen gaven , alfoo hy des

Konings Oom was van zyn Moeders we-
gen. Op defe tyd wierd ook de Koning
met groote folcmnitcit tot V^indfor be-

graven, en d'Amptmannen braken hare

ftaven , de zelve neder werpende in het

graf, doch op hun komftc in het Kafteel

van Windfor wierden fe haar wederom
behandigt. Den Heer JL//7f maakte men
Graafvan Warivik, en des Konings Opper-
kamerling

, en den Heer Sudley droeg
men het Admiraalfchap van Engeland
op. Dit alles wierd verricht terwyl de
Koning noch op het Kafteel was. Daar
na alles tot dcKrooninge toebcreyd , en
de Koning maar 9 Jaaren oud zyndc,
paüccrdehy, na ouder gewoonte, I^ngs
de Stad Lonnen , en quam aan het Palays
van Wcftmunfter

, en 's daags daar aan
op de Zaal. Het wierd de Gemeente ge-
vraagt oiiy hem tot haren Koning wilden
aannemen? waar op geantwoort wierd, ja,
ja. Hierop wierd hy door den Aards-bif-
Ichop van Cantelherg

, en van alle d'andere
gceftelijkhcid en Edelen tot Koning van
Engeland, Vrankrijk en Yerland ge-
kroont

; en met alle gewoonlijke Cere-
moniën gefalft zynde , den eed gedaan, en
een algemeene pardon gegeven hebben-
de, wierd hy naar het Hof van Weft-
Munfter gevoert, alwaar hy op zondag
inde Vaften zyn middagmaal hield, met
de Kroon op zyn hooft; aan deze Tafel
zaten ook d'AartsbifTchop van Cantelherg ,

en de Heer Proteöor of befchermer van
'tRjjkj doch alle d'andere Heeren zaten
in een zaal beneden , alwaar de Heer On-
der-Marefchal (nadien de Heer van So-
merfet Heer Marefchal was) ruim baan
maakte ^ toen quam Sir Johan D/mok

,

Kampioen, in , doende een uitdaginge,
waar op de Koning hem bracht , en hy
den kelk ofroemcr ontfing. Tegen den
avond keerde de Koning wederom naar
het Hof van Welt-Munfter, alwaar kamp-
gevechten, en Toumoy fpelen wierden
aangerecht. Daar nawierd'er een order
beraamt vanv/egen allede Dienarenten
tyde zyns Vaders, als ook van de zyne,
waartoe degcmeene en ongemeenc ge-
ordineert wierden. Middelerwyleishet
gebeurt dat Sir Andrea Dudley , Broeder
van den Heer van Wariuik^ op het Schip
dePaunfey zynde, het Schip de Leeuw,



en B E W Y S E N,

een van de voornaamfte Schepen van

Schotland , hem ontmoetende , op hope

van zonder flag of fchoot het Schip de

Paunfcy te fallen veroveren; maar de

Paunfey het Schip de Leeuw vaft nade-

rende , fchoot de Leeuw op haar; doch

eindelijk malkanderen vry na komende^en

Paunfey een gantfè laag (lukken op haar

lofïènde, quam het overloop van de Leeuw

op te fprtngcn met alle hare takelingen

;

en ten laatlkn haar enterende , wierd

het van 't Schip de F^wjfey overweldigt ^

edoch in 't wederkeren naar Huis , kwam
het by na met al het Volk dat'er op was

,

in de Haven van Harwichte verongeluk-

ken.

De Koning van Frankrijk Fra7ici/cus,

komende in Maart toverlydcn , wierd

zijmoonHenrik tot Konink uitgeroepen.

Uit Schotland quam ook een AmbafTa-

deur, doch voerde niet met al uit; daar

wierd volk geworven om tegens Schot-

land te Oorlogen. Daar wierden zekere

Plakkaten uitgegeven, tot wegneminge
van zekere ceremoniën , en tot vernietin-

ge der beelden , daar wierden ook etlijke

Homilien gedrukt, om inde Kerk voor-

gelezen te worden. Dr. Smit va» Oxford

j

heeft in St. Paulus Kerk zeker gevoelens

nopende de Mis, en dat Chriftus volgens

d'ordre van Me/chizedek ^ccn Hooge-Prie-

fter en is, herroepen. De Heer Seimour

van Sudley^ heeft zig in den echten ftaat

begeven met de Koningin, wiens naam
was CathartHa , welk houwelijk den

Heer Proteéior
,
ganfeh tegen de borft

was.

Daar wierd grooten toeftel gemaakt om
in Schotland een inval te doen; de Heer
VroteBor^ de Graaf van ^'«jrxy;-^ , de Heer
Dares, de Heer Gray ^ en Mr. Briavy be-

gaven haar met een groot getal van Ede-

len , en andere Hecren naar Barnxiik ; al-

waar hy i'roiecJcr , 's daags na zijn aan-

komfte alle zijn Zoldaten monflerde , be-

ftaandeuit 13000. voetvolk en 5-000. Rui-

tery. Dit verrigt hebbende , trok hy in

Schotland , alwaar hy twee Kafteeïen m
brand geftokcn hebbende , een fmallc

brug palFeerde, alwaar 300. Ruiters van
achteren op hem in vielen, die geflageqt

wierden. En daar op toog hy naarMuP-
feiburg, alwaar hy op den eerflen dag zij-

ner aankomfte op den berg geklommen
zijnde , de Schotten in het oog kreeg , zig

inbeeldende
,
gcli|k het ook in der daad aa

was, dat zy ten minden 36000 Maii
ftcrk waren; de Heet van Warwik., on-
trent een büilchagie,den Graaf van Uuntley

na jagende , haddc by na in handen van
eenige verfpieders geraakt , ten ware Ber-^

tivelt mtt i2.Kavalliers hem had onfet,

waar op zy de vlucht namen.
Op den lo^en Septemper meende de

Heer Prottüor den berg in zijn geweld te

krygen: de Schotten zulks gewaar wor-
dende

,
pafTeerden de brug die over de Re-

vier MufTelburg lag , om hem den pas van
zoo een voordelige plaats af te fnyden

,

't welk haar by na hadde gelukt ; edog on-
ze Ruitcry op haar aanvallende, en voor
een wyle tyds ophoudende, wierd ein-

delik op de vlugt gedreven : maar de Heet
FroteBor y de Graat van Somerfet., en de
Heer van Warwik , hun volk haaft weder-
om by een verzamelt hebbende , ftonden
in portuur om andermaal op haar aan te

vallen. De Schotten hier over ontftelt

zijnde, begaven haarop devlucht, zom-
migenaar Edingburg, zommige naar de
Zee kant, en andere naar Dalkeith ; in-,

voegen dat loooo. van de Schotten, en
van Engclfe maar fi Ruyters , welke by-
na alle van grooten aanzien waren, en
Hechts een Musquetier, in de loop bleven.

De Heer Humky., Kancelier van Schot-
land , en verfcheiden andere Heeren wier-
den gevangen genomen, en looo.dootge-
flagen. Alr.Bna^i^ Saaier en ?^<«<3» wierd
het Vaandrigfchap opgedragen.

Na dezen Veld-flag wierden aan de En-
gelfe Brougtie-krag, Hume,Roxbuigei3
Heymouth overgegeven : welke plaaizeni

gefortiilcecrt zijnde, wierden daar Capi-

A 2- teifl
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t€iüotcfgeftelt, en de Heer van Somerfet

ïnct foo. ^. fterlings inkomften aan lan-

deryen vereert. Onderruflchen wierd Ste-

ven Gardenjer Bifïchop van Wtnchejier^

om dat hy niet en wilde aannemen 't geen
llem bslaft wierd , in hegtenis genomen.
Daar wierd ook een- Parlement beroepen,
in het welk den Koning wierd toegedaan

,

om in alle Kapellen daar dicnft gedaan
wierd , te mogen zingen ; daar wierd ook
tegen alle Landloopers, &c. cenfcherp
Placcaat uitgegeven. Brougtie-krng,daar
Z/r yï«</reiyD»i/ey Ridder in Guarnizoen
3ag , wierd van de Schotten belegert , dog
hun grof-gefchut wierd haar dikmaals of
afhandig gemaakt, ofvernagelt.

In het tnueedtjaart

Zes Jonkers hebben alle aankomelin-
gen,als worftelaars, Ipiegcivegters&c.uit-

gedaagt, en gebravcert dat zy met haar

30 perzonen, ofeen minder getal, een flot

offchans tegens 1 00. zouden befchermen,
't welk tot Green wig in 't werk geftelt

wierd.

Den Heer Eduward BeUmgam, voor On-
der-Koning naar Yerland afgezonden', en

de Heer Anto^'.y St. Leiger wederom t'huis

ontboden zijnde, nam hy C-Canor en

O-Mor gevangen, hem onderdanig ma-
kende de Hoeren die hemvvederfpannig
waren ; en O-Canor en O-Mor hare heer-

lijkheden verlatende
,
genoten 1 000. gul-

dens ieder voor haar hoott.

De Schotten de Stad Haddington, die

^e Hooftman ^'/i/^^r^i' in bewaring hield,

belegert hebbende , dede hy alle dagen op
haar een uitval , en verfcheiden der bele-

geraars fneuvelen: de zaak zelfs was van

zeer weinig belang , dog voor de Mannen
4ie 't werk uitvoerden een bewijs van

groote manhaftigheid. J^lr. Holcroft , en
Alt. Palmer hebben de Sad met levens ge-

vaar, door den Vyandhcen paflecrende,

van leeftocht voorzien; edogj eindelijk

ïi de Ryn Graaf met weinig minder als

1,500. RuyterSjOnvoorziens op Mr, Falmer

aangevallen , invoegen dat hy de neder-
laag kreeg, en met J^r* Boivts^ en ver-
fcheiden andere, tot 400. toe in 't getal ge-
vangen genomen wierd , waar van de
Ryn-Graafzommige doot floeg. Op St.

Picters dag , wierd de BifTchop v.an IVm-
chefter vaft gefet j waar op men wederzyds
dapper roem droeg. Daarnadcêde Graaf
van Schrcwsbury ^ de Veld-overfte, een
tocht met nooo. Man, flekcnde ver-
fcheiden Steden en Sterkten in de ligte

vlam. Het geruchte hier vande Franfen
en Schotten ter ooren komende , braken
in de Maant van September hun leger op 4

onder het opbreken kwam'cr een by Ttbe-

rius
^ die doemaals noch in de Sad Had'

dington was , en hem de fwakheid daar
van voor draagendc , zeidc, dat alle eere
den belegerden en geen den belegeraars

toekwam; waar op de bclcgeringe opge-
broken zijnde , is de Graafvan Shreivsbury

met zijn volk daar ingetreden , en heeft de
Stad gefpyzigt en wederom verfterkt. Na
zijn vertrekby nacht , kwamender in het

buiten-hof, tot Haddington, xooo. gCf

wapende Mannen , overvallende d'in'»

wüonderen van de Stad in hare hembdcn ;

die, methulpevan dewagt, haar zelven
evenwel te weer ftelden; en eindelijk

met grofgefchut op haar aanvallende, ca
een merklijk groot getal , die verfcheiden

aanvallen uitftouden , onder de voet fchie.-

tendc, hebben zy haar ten laatlkn^ naar
huis gedreven , enalzodeStadin hun vei-

lige bewaring genomen.
Daar wierd een Parlement beroepen^

in het welke een eenparige order van te

bidden wierd beraamt , door een zeker ge-
tal van BÜTchoppen en geleerde mannen ,

die in W indfor by een vergadert waren
,

te voren ingeftelt. Daar wierden fubti-

die penningen toegeftaan , en men difpu-

teerde heftig in het huis van het Paflemcnt
over het Sacrament. De Heer Swc^/^'

,

Admiraal van Engeland, wierd ter dood
verwezen , en in de daar aan volgend*

maand van Maart onthooft. De Hesr
IhómoJ •
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Thomas ShariiigWi wicrd ook gccondeni-

Beert om het flaan van valfchgelt, vol-

gens zijn eigen bekentenis. Daar wierden
ook verfcheiden perzoneii gevangen ge

nomen.

In het der^e Jaar.

Huum-Kafieel wierddoür de Schotten

by nacht met verraad ingenomen. Mr.

Wilford wierd in het fchermutferen van

ïijn Volk fchandelijk verlaten , deerlijk

gekwetft en gevangen genomen. Daar
viel in Brougty-Craig een aeker gevecht

voor j waar in Mr. Luterel ^die in Mr. Dud-
his plaats Capitein wierd , etlijke Dorpen
aan brand öak , en Monfieur de Togc ge-

vangen nam. De Franzcn flormdcn by

nacht op Boulingberg, doch wierden

mannelijk afgeflagen , na dat zy takke-

bolTen met pik , teer, fmeer, hars, en

boskruid hadden toegemaakt , om de

Schepen die in de Haven van BuIIoigne la-

gen, aan brand te ftcken; maar zy wier-

dendoor die van BuIIoigne opde vlucht

gedreven , en moften alzo hare takke-

bofTen achter laten.

In Mr. Boïves bcdieninge , wien de zor-

fe
over de Krijgs bende in het Weflen van

ingeland aan bevolen was, wierd de Heer
JDacres gcflelt , en in de bedicninge van de

Heer Gr^jy, de Graaf van Rutlajjd ^ die,

na zijn aankomfte , na Schotland trok

,

rcrfcheiden Dorpen aan brand ftak , en

grooten buit haalde. De gemeenc man
begoft in Wilt&hirc muitery aan re rech-

ten > waar in haar de Heer Willem Herbert

heeft geftuit . overrompelt , en etlijke

daar van doen fncuvelen. Hier op noch-

tans is kort daa*- aan een t'zamcnrottinge

gevolgt in Svjji-Xy Hampshire., Ketst ^ Glo-

cefierchirey Üujfolk , IVarvJikihire , E^èx.,

Hartfordihne-, in zekere Oorden van Ley-

cefiershire .,
lVorce(lersh;re en Rutlandshtre

,

alwaar door fchoonc overreedingen , zoo
van eerlijke mannen onder haar zelven,

^»<iCor andere aanzienlijke perzonen , zy

S
dikmaals tot ftilte en bedaringc gebracht
wierden ; edoch alzo belaft wierd , dat
men zekere heiningen om verre rukken
zou, raakten zy wederom op de been.
De Koning van Vranh'yk zulks gewaar
wordende , heeft hun den oorlog aange-
zeid : en vernomen hebbende dat onze

I

Schepen totGerzei lagen, zond hy een
i mtrklijk getal van Galeyen en Schepen

,

om d'onze te overrompelen ; maar dezel-
ve voor anker liggende, flocgcnde F>an-
zenj invoegen dat zy genootzaakt wier-
den te retireren, met verliesvan \ ooo man.
Op die zelve tijd paflèerde de Koning

voiiVrankrijkTati zijn heirlccger voor by
BuIIoigne naar Newhaven, met verraad
Blaknes, en het Almainifchc Veld inne-
mende , waar op New-Haven haar over-
gaf. Daar zijn ook in een fchermutzel,
tuflchen ?oo Engelze te voet , en 300.
Franze te paard , fes Edelluiden,gebleven.
Hier na kwam de Koning van Vratikrijk-

met zijn Volk naar Bolein , 't welk de on-
ze 2.iende , hebben zy Boulingberg gtde-
molieert ; doch van wegen de Pelt ge-
noodzaakt zijnde te retireren, wierd Cha-
(lilion voor Veld-overfte daar in gelaten.

Ondertuffchen , alzoo daar een geruchte
liep dat ik doot was , palTeerdc ik door
Lonnen.
Daar na is'er ia Oxfordshire , Devorn*

hire
^ Nvrff'lk enjorksbire een oproer ont-

daan. De Heer Gray van IVüton wierd
met i; 00 Ruitery en Voetvolk naarOX"
ford gezonden ; wiens aankomfte, ver-
zeil met zekere aanzienlijke perzonen uit

het Land, de Rebellen zulk een verle-
genheid aanjoeg , dat meer als de helft daar
van haar op de vlucht begaven, zommigc
zijnder gefneuvelt , zommige gevangen-,
en andere opgehangen. De Heer Zegel-
bewaarder wierde naar Devomhire gezon-
den , dewelke met zijn Krijgs-bendc,

zijnde (lechts weinig in 't getal, totHo-
ningtonlag, terwijl dat de Rebellen Exc-
ter belegerden , die verfcheiden aardige

A 3 krijgS;



4S Authentyke S

krijgsliilen gebruikten) alzoo na veelvou- i

dige ichermutïclen , als de Poorten ver-

brand waren , die van binnen in de Stad
1

de brand iiaar gang lieten gaan, tot dat ic

van binnen een v/al hadden opgeworpen

;

•odk daar na , als ze ondermeint waren

,

en het kruid in de Meine geleid, hebben

die van binnen water op het kruid en de

Meine gegoten ; 't welk 4e Heer Zegel-

bewaarder meende te gefchicden om voor
haar zelven een by-weg met gewelt te ba-

aen; de Rebellen hier van de lucht in de

Neus krijgende , zoo hebbenze alle de

boomen die tufldhen Si. Maria Outrte en
Exeter (tonden, afgciiouwen ; om welke
oorzaak de Heer Zegel-bewaarder die

Stad in de brand (lak , voorgenomen heb-

bende naar Huis te keren. De Rebellen

hielden de brugachter hem in, en dwon-
gen hem alzoo, om haar met zijn kleine

krijgs-bende flag te leveren , 't welk hy

doende , en d'overhand bekomende, heeft

<^oo van de haare geflagen , wederkeercn -

de naar huis zonder eenig vei lies van Volk-

Daarna zijn de Heer Gray en Spimla met
hun bende by hemgekomen, en kort daar

aan Gray met aoo Man van 'Redding , met
welke benden hy wederom gefterkt zijn-

de, zo kwamhy om de belegering voor
Exeter op te breken , alzoo zy van leef-

tocht niet wel voorzien waren. Na zijn

vertrek van Honington kwam hy in een

Stedeken van zijn eigen, werwaarts flechts

twee wegen open waren , welke zy met
twee Aarde-wallen hadden verfterkt, en

daar in ontrent 2000 man geleid; en de

refterende, zommigeaan een brug, Ho-
nington-brug genoemt , een gedeelte in

een zeker bolwerk aan den hoogen weg,
doch het meefte deel in het beleg voor
Exeter. De achter-hoede der Ruitery,

waar van Ir4f<»rj hooftman was, viel op
het eene bol weric aan, de voor-hoede op
het ander ; SpinoUas Volk gaf haar aan hun
•wal de handen vol wcrkj eindelijk dreef

hiAxTravan in de Stad, die de Heer Ze-

TUKKEN
I

gel-bewaarder aan brand (lak. Daar na
begavenfe haar naar een brug die daar dig-

1 te bywas, waarvan verjaagt zijnde , ble-

I

vender op hetvlakke Veld ongeveer 900.
Man.

Des daags daar aan warender aan den
ingang van een hooge weg omtrent de
20CO van de hare vergadert , die ons ecrft

meteen praatjcn fochten op te houden,
en ondertufTchen haar zclven te verftei-

ken, 't welk wy gewaar wordende , koze»
zy het haze-pad ; en in die zelfde nacht

wierd de Stad Exeter van de belcgeringe

verloft. Daar na lieten zy haar zien tot

Launfton; maar de Heer Zegel-bewaar-
der en Sir iVtllem Herhert derwaarts na toe

trekkende» hebben haar geflagen , d'opper-

hoofden daar van gevangengenomen , en
opgehangen; evenwel voeren fommige te

water naar Bridgwater, om aldaar mui-
tery aan te rechten , doch wierden metter

haaft geftuit. Dit zy nu genoeg gezegt

van Devonfhïre. Op deze tyd wiert het

Swatte Galjoot genomen* Nu zal ik

overgaan tot het verhandelen vand'afïai-

ren die de Stad Norfolk aangaan. Het volk
in Norfolk raakte fchiclijk op de been,

tegens wien de Heer Markgraaf van Nor/-

hampton uitgezonden wierd met 1060

Ruyters , dewelke de Stad Norwich in-

nemende, de zelve een dag en nacht in

hielden ; doch verlieten die 's anderen-

daags 's morgens met verlies van 100

Man , onder welke was de Heer Sbejfield.

Daar wierden 50 zoo hooge als lage per-

zonen gevangen genomen ; over welke
Viöorie de Rebellen zeer verheugt wa-
ren: maar daarna hoorendedat de Graaf
van Warivik op haar aanquam , begoften

zy op een wel gefortificeerde hoek lands

,

die op een heuvel , niet verre van Norwig
lag , ftand te grypen , welks inwoonderew
hare bondgenoten waren. De Graaf van

l^ariüikj quam op de Stad met 6000. te

voet en ikoo. te paart een aanval doen,

welke verovert hebbende , was ze zoo
zwak
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zwak , dathy 2e ter nauwer nood konde

detenderen; dikmaals vertoonden haar de

Rebellen op de ftraat, helpende verfchei-

dcnvan 2.ijn volk om hals, doch wierden

eindelijk geftuit; ja , d'inwoonderen wa-

ren genegen om haar zeh'cn kwaacte doen.

Drie dagen aldus haar aanval uitgeftaan en

alle leeftocht ontnomen hebbende , wier-

den de Rebellen , door gebrek van mond-

koft, genootzaakt te verhuizen; wien de

Graaf van lVar'v::k op de hielen volgde met

looo Almainen en zijn Ruitery , en deEn-

gelfeVoetknechteninde Stad achterlaten-

de, overwon hy haar in een Veld-flag, en

aooo daar van geflagen hebbende, namhy
haren hooftman Ket gevangen , dewelke

in de Maand-van Jgnuarms daar aa-A volgen-

de tot Norwich op , en zijn hooft uitgehan-

gen wierd ;* Kets Broeder wierd ook gevan-

gen genomen , en op eenerlei wijze getra-

dteert. Ondertufichen belegerde Chafli-

lion met zijn Volk bet Blok-huis van BuUoi-

gneopdehavengeftrcht, ennadatzy daar

n>ira twintig duizend fchoten op gedaan

had Jen , hebben zy daar op geftormt, maar

wierden manhafig afgeflagen : evenv/el

voefeYi zy met de belegering voort , en

hebben veelvoudige Icherniutzelen en lo-

zen alarmen gedaan, daar zy niet veel me
opdeden. Ziende nu, dat zy opzodani-

gen wijze weinig vorderden , hebben zy

hare {lukken tegens de mond van de haven

geplant, om ons alzoo allé toevoer te be-

nemen; de onze zulks merkende, zijn by

nacht op haar aangevallen , verfchtiden

Franzen ter neder gemaakt, en veel van

hare ftukken reddeloos,- dies niet te min

hebben het de Franzen op een ander tijd

hervat , en hun grof kanon na de zand-hoek

toe, vandezand-bergen geplant, en ver-

fcheiden Vidualy-Schepen in het inkomen

van de haven ontramponeert, maar even-

wel zijn de Engelzen , op het avontuur

des Konings , in de haven geraakt , en

hebbende Stad op verfcheiden tijden ver-

verfcht. De Franzen ziende dat zy op die

wijze niet en konden boven drijven, ver-

flaauwden in het bcfchieten- van de Stad,
daar zy te voren op eencn dag i joo fchoten

op gedaan hadden ; maar hebben een Galey
met fteenen en zand geladen, het wel.ke

zy voor wind en ftroom lieten afzakken
om te zinken , doch al eer hetzonk , raakte

bst op d'ondiepte , als wanneer die van
Bollom de fleenen daar uit haalden tot ver-

fterkingevan hun bolwerk. Tot G»/km
viel ook een zeker fcheriautzeringe voor,
waarinby dehondert Franzen zijn geble-

ven, waaïyan-zommige Jonkers en Edel-
luiden waren. OndertuflTchen ontftond'er

in Engeland een groote beroerte , welke
foheen groQtelijks te zullen vermeerderen

,

zo daar in niet voorzien ware geweeft. De
Raadongeveer J19 perzonen fterk, verga-

derde binnen Lonnen, op hope van den
Heef Protedor te zullen aantreffen , en
hem zommige van zijne wanordre? te doen-
verbeteren; doch hy vermoedende dat het

hem zijn tijdlijk welvaart mocht gelden

,

zond een,,Secretaris, uit mijn naam, aan
deHeeren, om te vernemen , waarom zy
zooflerk vergadert waren, en zoo zy ge-

zint waren met hem te fpreken , dat zy dan
op een minnelijke manier zouden komen,
's Morgens daar aan op den d Odober,
zijnde Zaturdag, belafte hy, dat men uit

het Wapen-huis tot Hanipton-Court ge-

weer zou halen , ongeveer 500 Harnaflen j

om hem en zijn Volk daar me te wapenen

,

al de Poorten van het Parlement-Huis rond
om te bezetten , en Volk te werven . Hec
Volk kwam met groote menigten naar het

Huis toeloopcn. Ik ging met al het Volk
indien nachuenpof louurennaar V\/ind-

zor, alwaar alle nachten fcherp wacht ge-
houden wierd. De Heeren zaten in pu-
blijkeplaatzen binnen Lonnen 5 den Adel
wierd gedag vaart om voor haar te verfchij-

nen > aan wien zy verklaarden de redenen

,

waarom zy den Heer Vrotecior befchuldig-

den, en lieten hem ook uitroepen. Na
welken tijd niet veel Volk meer te Wind-
2<Drkwam, dan alleen mijn eigen lijf trau-

wanten , 'c welk de Heeren begeerden

,

vreeiea-
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vreezen !e dat het Graauw ', zoo onlangs

cerft geflilt, lichtelijk wederom op de been

mocht raken. Daar na begoft de Prote-

«ftorzijn zaken door brieven te verhande-

len, Tuiende SirPhiltpHobbej, onlangs van

zijn Geiandfchap uit Vlaanderen t'huis ge-

komen, om zorge re dragen voorzijnta-

milie, diein iijn wederkomfte, een zeer

vrjendelijken briefvoor den Procedror me-
de bracht, die 1^ aan hem overleverde,

en noch een voor my , en cenen ander voor

het Huis van het Parlement # inhoudende

zijne fouten , eerzucht , ydele roem , en

hoehy in mijn jonge jaaren reukelooflijk

een oorlog hadde aangevangen, niet wel

op New-haven gepaft, met mijne fchat-

ïenzig zelven verrijkt, zijn eigen z,in ge-

volgt, en alles op zijn eigen 'autoriteit uit-

gevoert, &c. welke brieven in het open-

baar wierden voorgelezen ; hier op kwa-

men de Heeren van ftonden aan tot Wind-
zor, namen hem gevangen, en brachten

hem door 'Holborn riaar den Touf.- Daar

nakwam ik tot Hampton-Cpurt,' alwaar

zy, met mijne toeftemming , ordineer-

den dat zes Heeren uit de Raad op my zou-

den paflèn , en ten minften 4 Schiltknapen

;

de Heeren waren de Markgraaf van Nort'

hamptoMf de Graven vaa PFarwrk en A-
rundel^ de Heeren IP.uJJel^ St. Johan^tn
Wentviorth i

de fchiltfenapen waren Sir An-

drea DuMey , Sir Eduvjard Eozers , Sir Tho-

mas Darcy, en Sir Thomas IVroth. Na
mijn komite door Lonncn toe Weftmun-
ller wierd de Heer IVarvjik verkoren tot

Admiraal van Engeland : Sir Thomas Chei-

7m afgezonden na den Keizer-, om afliften-

tie te verzoeken, 't welk hy niet en konde

verwerven. Mr^ tVotton wierd Geheim-

fchrijver gemaakt. De Heer Proteótor,

volgens zijn eigen accoorr en onderwerpin-

ge , wierden door een acfle van het Parle-

ment,afhandig gemaakt zijnProtedorfchap,

Thrcibriersfchap , Marefchalfchap , alle

.aijne roerende goederen, en daarenboven

,san Land de waardye van twintig duizrnt

>-uldens. De Graaf van Aruftdel wierd iii

zijn Huis gearrefteert op het vermoeden
van zekere begane mifdaden , te weten,
het afrukken van grendels en Qoten tot

Weftmunfter, hec wc;» fchcnkenvan mijn
huisraad, (Sec. en hy wierd in de boete ge-

flagenvanhondertentw/nrig duiient gul-

dens, en ce betalen alle jiaren tien dui-

zent guldens i waarvan hy naderhand vry
gekcurtivierd.

Mr. Southiiielwieró , over zekere opFoe-
rige Schriften gefchrevea met zijn eigen
hand, in den Tour gezet, en hem een boete
van fooo guldens opgeleid , alz,oo ook Sir

Thomas Ara7êdel ^ en zes andere perzoncn,"
om dat ze eenige t'zamenfpanningen ia
't Weften van Engeland hadden aangerecht.
Daar wierd een Parlemenr gehouden , in
het welke vaflgeftclt wierd de maniere vaa
Priefters, Jjükhoppen , en Diakonen te
wycn. Mr. Vaget overlatende zijn ampt
Van Contrerolleurfchap , wierd verkoren
tot Heer i^a^^t van Beaudefert , en door een
(ifke van 't Parlement beroepen om te zit-

ten'in het Hooger Hüye; Zir Thomas Darcy
tot -Onderkamerling. (udJotty bracht heen
en weer vericheiden üjdingon van den Vre-
demaker van Frankrijk, om vrede met ons
te maken,- tot welken handel vier perzonen
wierden gedepureert ; en is na veele debat-

ten, den handel op deze navolgende Arti-
kelen uitgelopen. ff_;>

Op den xif, Mhart in heifaar onjis Hee-
ren i f<^\

Is'er een Vrede tuflchen Engeland >

Frankrijk en Schotland gefloten. Op de
Vrede-handeltng zaten voor de Engel/e na-

tie yohauj Graaf van Bedford y Heer Ze-
gel-bewaarder, de Heer l^agef de Beaude-

fert , Sir IVUlem Fetre Secretaris , en Sir Jo-
han Majon. Voor die van Frankrijk Mon-
fifur de Rochepotj Monikiir Chafiiiiofti Guil-

luart de Mortier , en Boucherelde Sany, De
conditien waren deze navolgende; i.Dac
alle eer-namen, fchattingen envafteplaat-
zen blyven zouden als te voren. a. Dat
eenige fouten, of misflagen , door cenen

. jenkel
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enkel f>erzoon bedreven , ten ware dat hy

ongeftrafc bleef, het verdrag niet en raogt

breken. 3. Dat de Koopvaardy-Schepen

heen en weer vxj louden mogen pafleren.

4. Dat de Vrybuiters en Oorlog-Schepen te

rugge fullen ontboden werdf^n. <; . Dat men
de gevangene wederzijds fal mogen loflTen,

•6. Dat wy tegen Schotland nieten mogen
Oorlogen 7. DatBulloic;neend'onlangs-

-vcroverdc plaatsen , als ook Lottder en Dun-

glasy mitsgaders all' het gerchut, behalven

datvanHaddington was gekomen , binnen

ks Maanden na de proclamatie van de Vre-

de, ovcrgelevert zouden werden,- waar

vt)or de Franlen loocoo. Scudies binnen

5 dagen na het overgeven van Bu'loigne,

.zouden betalen : en nog 200000. Scudies

in de herfft op een zeker daar toe beftemde

dagj en ingeval de Schotten Lauder c^Kxti-

men af te breken , dit het dan ons vry ftond

met Roxlxirg en Heymout ook op zoo een
.wyzc om te fpnngen.

Om dit na behoren na te komen, zou-
•dentot Guisnesen Arderefs o^ den -7 ^^x\\

gegyfelt werden deze na-genoemde perzo-
,-sien;

' -
'

De Markgraafde Msam.
Manfieur Trtmovilk.

Monfieur D'Anguien.

Monfieur Monmorency.

Monfieur Henandiere,

Vtcedam de Chartres.

De Heer van Suffolk.

De Heer van Hartford,

De Heer Talbot.

De Heer Fr:tzv:arren.

DeHeer Martavers.

DeHeerStrange.

En dat ook de onze , op d'overleveringe

van de Stad van haar gyfeiing ontflagen Jou-

den worden , en ook drie van de hare , zoo
y/anneer zy hun eerftc paey quamen af te

leggen ; en dat by aldicn de Schotten Lan-
der en Dunglas mogten komen te demolie-
xen, wy dan Roxburg en Heymouth fou-

ten moeten afbreken , en dat geen van bey-
11, Dee!. '

^ ^

de partyen die voortaan zouden wederoin
mogen opbouwen of fortificeren, meiden
Keyzer daar onder te begrypen.

Op den 15" Maart i j'5'0. wierd de Vrede
tot Calisen BuUoignegeproclameert.
Op den 29 van de zelve Maand vreugr

de-vyeren , binnen Lonncn aangeilcken.

Op den 30 dankzeggingen in de Ker-
ken gedaan , en r«? Deum Laudamus gezon-

den.
Op den ^i wierd de Heer van Somerfet

van zijn gevangenis ontflagen, en verfcheen
ten Hove,
Op den X April wierd het Parlement

uitgeftelt tot op den z.Termyn-dag in de
naaflvolgende Maand van Odlober.

-^.Dito. NicolaasRidky^iQ voren Biffchop

van RocheJfer^wiQTt nu tot Bilkhop van Lo»-
Tien verkoren,na dat fijn Eed-afgelegt hadde.

Thomas Thirlby , te voren Biflchc^ van
Wefi-Munfler , nu BifTchop van Nordwik
geworden zynde , heeft zijn Eed gedaan.

4. Dito. De Bilïchop van Chkeper , voor
dezeneen heftig voor vegter van deTran-
fubftantiatie , heeft dat gevoelen in deKcrk
-van Weflmunlter opentlijk herroepen,
verhuizende van Weftraunfter naar

Grecnwich.
Op den 6 dito zijn onze Oftagiers de

naauwe Zcën tull«hen Dover en Calis door
.^ep^ireert.

Op den 7 dito is Monfieur de Fermn^
dss Konings kamerling, ui: Vrankrijkover
Engeland komen reizen naarde Koningin-
ne van Schotland, om haar de Vrede be-

kent te maken.
Op den zelfden dito wierd den Ambaf-

fadeur Andreas van Gufiavus , den üKoning
van Sweden , herwaarts afgezonden , om
een vafter verbintenis in 't ftuk van de
Koophandel in te gaan.

Op den 9 dito wierden d'Oftagiers we-
derzijds overgelevert , tot beveftiginge

van de ecnigheid tuiïcben Vranknjk en
Schotlandt; wantnademaalzommigc aan

Monfisnr Rochefort j Luitenant, hadden t€

kennen gegeven , dat Monfmr de Gurje.^

B Va-
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Vader van den Markgraafvan MeanSi ovei"-

leden was, zoowierd d'ovcrleveringe der

Oilagiers een dag lacer uitgefleir.

Op den I o«ien is de Heer van U^arivik

generaal Wachtmeefter geworden in het

goorden van Engelandt , en Mr. Herhert ,

Prefident van Wales , en den eenen wierd

looo Morgen Landts, en den ander vijf

hondert vereert ; en den Heer JVarwik

hondert Ruiters op des Konings beurs toe-

gedaan.

Op den 1 1 is een ade ondertekent , dat

de gantfche Raad «n zekere perïonen van

de geheime Kamer , twee duiztnd drie

hondert en veertig lijttrauwanten onder
haar allen mochten houden.
Op den 1 2. dito wierd de Heer Somerfit

in den Raad aangenomen.
Guidotfi, die de Vrede eerft voor droeg

en op de baan bracht, wierd met de Rid-
derfchap, 't welk 3000 guldens opbracht,

«n zijn Zoon met een jaarlijkze inkomfte
an zeven houdert vijftig guldens vereert.

Zekere gevangene om geringe zaaken wier-

den op haar vrye voeten geftelt. Daar
. wierd geaccordeert om de Franze gevange-

ne Soldaten los te laten. Pieter Vaan voor
Ambafladeur gezonden naar Venetien.

Brieven aan zekere Yerfche Edelluidcn ge-

addredccrt, om een geblindhokten Am-
bafladeur, komende van den Paus , te

vatten , noemende zig zelven Biflchop van
Armag. Commiffi«nom Bulloigney Lau-
der , en Dunglas over te geven.

Óp den IJ. wilden de Vlaamze Oorlog-
Schepen , onze Schepen voor by zeilen

zonder de Vlag te ftrijken ; d'onze zulks

merkende , fchoten op haar , en hun alfoo

gedwongen hebbende te flrijken , lieten

haar varen.

Op den 14. kw, men Monfieur Trimaul,

JMonfieur Vicedam de Char , en Monfieur He-
ftandie tof Dover

', d 'andere bleven tot Ca-
lis , tot dat zy verlof kregen.

Op den 15-. wierd geordonneert* dat al

wie gagic trok, in de Vaften en op andere

lijden voor den Koning zou moeten Pre-

diken , en ook op alle Zondagen.
Op den 16. quamen de drie boven ge»

melde Oflagiers cot Lonnen, en wierden
v&aóeHeerenGrayvanlVi/to»

f Bray^ en
van verfcheiden andere groote perzonaa*
gien, zijnde zo in'tgetal, en van hondert,
die in dienft waren , ingehaalt en in de Stad
gevoert , alwaar zy logeerden , en yeder al-

leen Huis hield.

Op den 1 8. wierden Mr. Sidner en Mr.
Kevel tot Kamfriingen des Konings verko-
ren.

De Heer Cobham , Afgezandtot Calis,
Willem Peire Opper becretaris , en Sirjohan
Mafon^YtSi'nzt Geheimfchrijver,wierden ge-
committeerr, met zekere by-gaande in-
ftrudicn , om den Koning van Vrankrijk
den eed afte nemen ; en dat Str Johan Ma-
fon Ambafladeur Legier zou zijn.

De Heeren Johan Davtes , en Wtllem
Sharrington^ gecommitteertom den eerften

paayt'ontfangen, endaar van quicantiete

geven.

Op den 1 9. Sir Johan Mafon verkoren tot

een van des Konings geheimen Raad , waar
van Willem Tbomai tot Kled< wierd ge-
maakt.

Des Keyzers Ambafladeur zijn vorzoek
door open brieven, dat de Princes Maria
de Misvry mocht oefïenen , afgeflagec,

endaarhyaliegeerde, dat wy de Unie met
hem braken , alzoo wy Vrede met Schot-
land hadden gemaakt: wierd daar op geant-

woord, dat de Koning van Vrankrijk, en
niet Ik , met haar aanfpande , zeggende ,--

dat ik zonder merkelijke redenen haar niet

en mocht aanvallen.

Op den ic. Lauther van de Schotten be-
legert zijnde , en de Capitein verftaan heb-
bende dat de Vrede in Engeland was gepa-
bliceert, le/erde die over , volgens den
inhoud van de Vrede , op verzekering dat

alledeconditienvan Vrede zouden na ge-
komen worden.
Op den 2 1 . ftierfMonfieur de Guife.

Op den 2 2. wierd'er een zeker order be-
raamt , raakcnde des Konings flaap-kamer.

Se
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te weten , dat drie Edel-luiden van de bui-

ten-kamer haar altijt daar zouden laten vin-

den , en twee op 'c Hof Jiggen , en alzoo de

plaats van een van de vier Ridders bekle-

den- DatdeSchiltknapen hun annpc vlijtig

zouden waarnemen , en vijf Kamerlingen

altijd by der hand zijn, waar van de eene

in de flaap-kamerdewachtmoft houden.

Op den zj.kwannen de Markgraat de

JMeanS) de Hartog van Ajjguien , en de

Landgraafs Zoon tot Dover te landen.

Op den 24. kwamen Monfieur Irttnaul^

MonCieur Vue- Dam de Char^ en Monfieur
Henaudy ten Hove , ziende hoe d'ordre van

de Koufeband toegirg , en den Adel met
den Koning het Avondmaal dés Heeren
honden.
Op den 25". wierden zekere Artikelen,

nopende een naauwer verbintenis in 'z (luk

van Commercie ,
gezonden aan den Ko-

iiing van Sweden 5 wetke deze waren

:

1. Voöreerit, byaldien de Koning van

Sweden ons in Engeland koper wilde laten

toekomen, hy dan onze Waaren zou heb-

ben zonder Tol te geven.

%. Dat hy aan geen ander Potentaat Ko-
perzou zenden.

3

.

Z90 hy ons ftaal , koper &c. liet toe-

komen , wy hem dart met onze koopman

-

fchappcn zouden gerieven , en hy geen

hooger inipoft betalen , dan onze eigen

Natie,

4. Indien hy' ons ecnige andere waren
wilde toezenden, hy op Engeland een

vryen handel zou mogen dryven , betalen-

de niet meer Impofl, dan een vreemde-
ling, &c. •

Op hec voorftel v9n den Hartog van
Srunfu^ijk, omonstien-duyz,cnd Man van

zijn Soldaten in dienft over re doen , wierd
geantwoort, dat het met den Oorlog was
gedaan j. en wat aanging zijn verzoek, om
de Princès Marlet tenhouwelijk te mogen
hebben , wrierd hem aangedienr dat de 7aak

tuiïchen hsar , en d'lnfante van Portugal

j

in onderhandeling ftond , welke afgedaan

xijnde , zou men hem antwoort laten toe-

komen.

Op den XXVI. De Heer Clwton, een
Overfle in Bulloigne, all' zyn Volk, be«
halven agtien hondert Man , voor afgezon-
den hebbende, en ook alle het gefchut,

uitgenomen dat > volgens het Tra<9:aat , ag-

fer moft blyven , vertrok met gemelde
1800. Man uit de Stad, en leverde ze aan
Monfieur chaflilion over j van hem de(J.

Engelfe Oftagiers, een quitantie voor de
overleveringe van de Stad , ontfangen hebf-

bende, en daar nevens een vry geley- briefop
Calis , alwaar gekomen zijnde , he^t hy
die agtien hondert Man, op des Keyzers
frontieren geleid.

Op den XXVII. De Mark-Graaf de

Menes ^ de Graaf van y^»^»/e», en Mon-
fieur Montmorencfy zijn tot Blak-Heath door
den Heer van Rutlend^ den Heer Gray van
IVilton^ étn Heer Bray ^ den Heer Lijle t

en verfcheyden andere Heeren van j^del^

mitsgaders van alle de Penfionariflfen tot

hondert toe in 't getal , behalven een grootc

menigte van Dienaren , zeer heerlijk inge-

haald.

Het wierd den Heer van Somerfet toe-

geftaan, dat hy al zijn roerende goederen en
inkomftcn mocht genieten , behalven die

airede weggegeven waren.

De Ambafladcur van den Koning , ver-
trok wederom naar huys.

Op den VIII- De Graaf van Anguien^

Broeder van den Hertog van Vendosmcy

en naafte erfgenaam aan de Kroon , na des

Konings Kinderen ^ de Mark-Graaf de
Meanes , Broeder van de Koning van Schot-

land, er\ MonCicnx Montmorency ^ verfche»

nenten Hore, alwaaf zy met Snaaren-ge-

fpel onthaaiten vereert wierden.

Op den XXIX. Zekere perzonen wier-

den in apprehenfie genomen , dewelke
voorgenomen hadden op May-dag daar aan
volgende muitery aan te rechten^ dePrie*
fter, ëie de voornaanifte aanvoerder daar

van was, vluchte naar EJfex^ aUvaar nicii

hem focht te achterhalen.

Op den XXX. April wierde Dunglas^^

volgens dcri inhoud van het Traclaat, over-

gekvert. 1 3la^\
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Op den z May wierd Joanna Boeker , an-

iders genoemr Joanna van Kent , verbrand ;

om datze dreef dat Chriftus zyn vleelch

van de Maget Maria niet en had ontfangen
;

in het voorgaande jaar ter dood verwezen

,

dog in hechtenis gehouden op hope van be-

kering; waar toe de Bifïchop van Lonneu
endeBiflchop van E//geordineert waren.,

maar toonde haar even hertnekki^ , en
fchold den Predikant uit, die voor haar in

de Kerk bad.

Op dezen zelfden dag gefchiede de eerfte

Ibetah'nge tot Calis , z^n-SirTbümas De?i»ii ,

en Mr. Sharington.

Op den 4 dito , verfcheen Capiteyn Clm*
ten^ wiens Volkbinnen Bulloignehgy ten

Hove; dewelke bedankt zijnde, tot Admi-
raalvan Engeland wierd verkoren , op het

overgeven van de Heer van Warijjiks pa-

tent ; hy wierd ook geheyme Raads Heer
gemaakt, met belofte van hooger ge-avan-

ceert te zullen worden. DenCapitein en
Officieren van de Stad wierd ook belofte

van belooninge gedaan. Monfieur de Bri-

fey kwam te Greenwich by den Koning,
hem te kennen gevendCjdatzoo hyden Ko-
ning van Frankrijk ergens in kondedienen

,

hy in geen gebreke zou blyven ; zulks ge-

tuigde ook de Conteftabile van Frankrijk
^

die toen het allermecfte bewind had.

Op den 5. trokken Monfieur */(?;»ƒ«?(«»(?ƒ,

en Monfieur de Br//j> naar Schotland, om
de Koninginne van de dootvanden Har-

tog van Guifè te verwittigen.

Op den 6. quamen de Mr* v^n-Aynken

,

en Monfieur Morrets Broeder uit Schot-

land om de Vrede aan te nemen , die daar

na hun vry-geley-brief hadden om naar

Frankrijk reyzen.

7. De Raad heek voor yeder Graaffchap

een zeker boek laten toe ftellen , waar in

i;efchteven ftond , wat voor perzonen het

Luytenantfchap in gemelde Graaffchappen

zouden bedienen , en wie by my zou bly-

ven j maar den Luytenants wierd belaft de

komfte van Chafttiion , Sarcy , en Btucberul^
afte wachten , en dan te vertrekken.

Op den 8- wierd uitgeroepen dat de Sol-
daten naar hare garnizoenen zouden weder-
keren i en den Majoor van Lonnen wierd
aanbevolen het opfigt daar van te nemen-,
en haar na haar Land te zenden.
De betalinge van dertig duyzcnt pond

fterlings, wierd een jaar uirgcftelt, endaar
wierden twee-duyfend vyf-hondcrt <:cntc-
ners buskruyd opgekocht.
Op den 9.wierd een Plakkaat uitgegeven,

dat aJle lakcn-wevers met Eede zouden ver»
klaren delakens niette zullen vervaUchen, .

maar te maken- volgens d'ordinantie van
den Cancellier, en volgens een adle van
het Parlement, ten tijde van EdwuiarddQ
derde gemaakt.
Op den lo. kwamen de Heer Cohkam^ d.n

Secretaris Pe/re , en Str Johan Mafo» tot
^»7/(f»/ by den Koning van Vrankrijk, dis
zijn rcize vaft vervorderde , alwaar zy van
den gantfchen Adel verwellekomt wier-
den-, en na hare logementen, wel geftof-
feert, geleid.

Opden f I. heeft de Koningvan Vrank-
rijk de aanneminge van het Tradaat ma
eede beveftigt. .

Op den ia. vertrokken onzeAmbaffa».
deurs uit het Hof van Vrankrijk, welkers
plaats Sir Joka» Najon-^^by pïoviCie be-
klede.

Op den 14 wierdein de Hartog vunSo-
Terzet j en de Heer Admiraal tot geheirr.c
Raadsheercn verkoren.

Opden 15 wierd geordonneert, darde
lichte Ruitery en Soldaten betaakzoudca
werdefi. Dat ook de voornaamfte hoott-
mannen met zes duizend wel gewapende
krijgsknechten naar Schotland zouden ge-
zonden wordsn tot verfterkioge van de
frontieren.

Het Tradaat van Vrede met Schotland
wierd aangenomen , en ook volgens den
inhoud van de Ligue , geratifizeert.

Opden 16. vertrok de Heer van^jrskix
naar Vrankrijk.
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Öpdén 1 7 begafhy lich van Weftmun*
ifïer naar Greenwich.

Op den i8 kwam de Konrng van

Vrankrijk tot Bulloigne^ om van het gc-

fchut, hem onlangs overgedaan , infpe-

Si\c ie nemen, en om aldaar op alles or-

der te ftellen; 't welk verlicht hebbende

,

is hy vertrokken.

Op den 19. Pieter Vane , zijne inftru6hien

van het Hofontfangen hebbende, is voor

Ambafladeur naar Venetien vertrekken.

Op den 20. zijn de Heeren Cobham , en

Willem Petre , hun rcize afgeleid hebben-

de, wedergekeerti overleverende de te-

fiimoniale beëedigdc brieven , onderte-

kent van verlcheiden Edelluiden m
Vrankrijk i mitlgaders hel Traftaat met
het grootc Zegel van Vrankrijk verzegelt

:

en in den eed wierd beleden dat ik Opper'

hooft was van de Kerken van Engeland

on Yerland, en ook Koning van Ycr^

land.

Op den 22. kwamen Mönfieurs C^^T?/-

/fi» , Mortier en Boucbtrel
,
(verzelt met

denRhijn-graafy Davdelet, qq Chenault,)

tot Dure/m P/ace. Op hun reize hebben

haar de Heer Tbefauner en 60 aanzienlijke

perzonen tot Wolwich aangetroffen ; de

klokken en trompetten lieten haar ook tot

ïVo'fwtch-, Debtford, en uit hct Kaftcel>

ter eere van haar , hoorcn*.

Op den 13. kwam my de Ambafladeur

den Trevis aanbieden ; en leverde my ook

geloofs-brieven over uit de naam van de

Koningvan Vrankrijk.

Op den 24 wierden de Ambafladeurs

lèn Hove gehaalt, alwaar zy my zagen

(Jtii eed doen tot aanneeminge van htt

Tradaat , en daar na hielden zy met my
het middagmaal. Het middagmaal nu

gedaan zijnde , zy tien tegens tren perzo-

nen de ring.ftekende,waar van,aan de cene

tdni waren de Hartog van 5ft^/*, de f^ict-

I>amy deHeerLiJle, en zcven Edelluiden

in het geel gekleed : aan d'ander kant de

Meer Strange , Monfieur Hennady , en noch

acht andere petz^oaen, in het blaauw ge*

Weed,;.

Op den 2^. zagen d'Ambafladeurs dcr
Becren en Stieren gevecht aan.

Op den 26. deden d'Ambafladeurs , op
de Jacht gcwecft zijnde , met my h«t
avondmaal.
Op den 27.gingcn zy Hampton- Court be-

zien , alwaar zy uit jagen gingen, en te-

gen den avond tot Dufefm^Place weder-
keerden..

Op den 28, heeft een zeker perzooit

(Zig aanftellende als ofhy wilde gaan trou-

wen ) door dit middel gezocht het Volk!

by een te vergaderen , en alzoo een op-
roer binnen Kent aan te rechten : waar op,

hem zommige Jonkers uit het Graafschap
by de kop gevat hebbende , wierd, hy. na^
derhand, naverdienften, geftraft.

Op den 29. heeft de Hartog van Somerfet

voor de Heeren Ambafladeurs een zeer
koftelijke maaltijd aangerecht, en voort'

daar aan op de Revier Thaarns haar aller»

lei geneugten en vermaak aangedaan.

Op deiT 3o.May d'Ambafladeurs hun af-

fcheid genomen hebbende , vertrükkcn
's daags daar aan.

Juniui.

Op den ^ Junius l<wam de Koning tot
Shetn i alwaar een houwelilk gefloten
wierd tuffchen den tieer Lijle j de Graaf
van Warwiks Zoon , en Mevrouw Anna ,

Dochter van de Hartog van Somcrfet ; na
het fluiten des Houwelijks wierd daar dap-
per opgodifcht , en heerlijk gedanft; daar
na gingen de Koning en Mevrouwen in

twee Antt-Chamhres met groene- takken
behangen, alwaar zy twaalé aanzienlijke

perzonen op een zeer lang Veld tegen mal-
kanderen zagen lopen, en ook het fleek*

fpcl. Daar nakwam de Koning wederom
totWeftmunfter.
Op den 4. trouwde B.ohert Dudky^^dc

derde Zoon van de Graaf van Wat'wik'^

met Sir Johan Rohfarts Dochter ; na het
trouwen warender zekere voortreffelijke

perzonen, die een weddenfchapmetdca
anderen aarigingcn, wie het hooft van eeti



Authentijke STUKKENf4
Gans, die levendig aan twee^dwars palen

hing, ecrftïou afhalen.

Op den 5. geichiede daar een Tournoy
ofSpiegel gevecht te voet , met al loo lan-

ge (laven» als daar men te paard zittende

mee rend.

Op den 6. verhuisde ik naar Grcenivkh.

Op den 8. heb ik mijne ProgrcfiTen ge-

daan, ofgcrciftin maniere als volgt; te

weten ; van Greenwich op Weflrounfter,

van Weftmunftcr op Hampten-Court,
van Hampton-Coutt op Windfor , van

Windfor op Guilford, van Guilford op

patland , van Oailand op Richm()nd,&c.

De Vice-Dam heeft een groote maaltijd '

voor den Hartog van Somerj-t , en den

Markgraafvan Northampton laten aanrech-

ten, met verfchciden Mommedanzen en

andere vermaaklijkheden.

Op den 9. dito
,
gingen de Hartog van

Somerfeti de Markgraafvan Northampton ^

éeHcctThre/orter , Bedford ^ en de Secre-

taris ?etre by den BilTchop van Wmchejier
,

om te vernemen, waar aan hy zig wilde

houden. Hy antwoorde, dat hy wilde

gehoorzamen , en alles , dat door my , en

mijn Parlement in druk uitgegeven was,
voortzetten ; en by aldien hy in zijn ge-

moed befwaart mocht zijn, dat hy 't dan

aan den Raad zou openbaren, en het zcl-

ve niet opentlijk weder fprekcn.

Deeerftebetaalinge van de penningen

^cr Franfen wierd in den Tour wech ge-

leid, om in alle voorvallende noot aan te

taften.

Op den 10. wierden de Schriften van

mijne procedcringen,of vi'at ik gedaan had,

den Biflchop van Winchefter toegezonden

,

om te weten of hyzc met zijn eigen hand
•wilde ondertekenen , of beloven voor het

Volk te laten drukken.

Op'dcn 1

1

. wicrd ordre gegeven om Ca-

iis te verftcrkcn , en mee leeftocht voor

4. maanden te verlorgen. De Hecren
iitarik Palmer en Alce wierden naar de

j&omiercn van Schotland gezonden , om
flllcde fortiücftticn aldaar te bezichtigen ,-

en wederom befcheid te brengen, wel-

ke plaatzen noodig dienden vetfterkt te .

werden.
Op den I z. kwam de Markgraaf de

Meanes te poft uit Schotland , en reifde

naar Vrankrijk.

Op den 1 5. wierden zekere onderteken-

de Commillien , nevens dertig andere, aan

Sir WiUiam Herbert geaddrefleert, orn ze-

kere zaaken in Wales te verhandelen : hy

wierd ook onderricht, hoe hy zig in zijn

Prefidents ampt zou dragen.

Op den 1 4 wierd d'Opziender van Calis

naar Calis gezonden, om voor eerft de
wallen van Rtsbank na de Duinkanttoe te

flcchten , en daar na wederom zeer hecht

en fterk te maken ; het ronde bolwerk
puntswijze te veranderen , invoegen dat

het twintig voet verre in de Ziee zou mo-
gen uitfteken, om daar uit op de Duynen
te flanqucrcn , en den berg te demolieeren

.

Ten anderen, om \3.n A'larbridg infpeöic

te nemen, en een hoog bolwerk in het

midden daar van met flanquen offtrijkhoe-

ken te maken , om alzo op alle enge pafla-

gien te konnen flanquerenicn ook om vier

fluizen te leggen tot meerder beveilinge

van de haven van Calis. Daar na wierd
hem belaft naar Guifnes te gaan , alwaar hy

eerft het drie-koekig bolwerk zou flecliten

om de buiten- wal van de batery te maken,
en om de ledige plaats tuflchen de batery

en voornoemde buiten-wal met gemelde
bolwerk op te vullen, en d'oudc batery

hoogcr op te halen , om alzo de Stad dies

te bekwamer te konnen befchermenfi^ffl^

wierd ook bevolen Parzo»; bolwerk,, daa»;

het nu ftaat, rondwcrpig te maken zonJ-

der flanquen , en ook met zes andere flan-

quen die dicht aan de batery kwamen.
Ativoodcw Lambrecht wietxjerigefóndei^

om A!Jer>n' ,' S,lly\ ^erfy ; GaZfifi^^M
het Eiland G/;/ö te fchouwen- ,., ,

.-

De Hartog van Somerfet ^ néve'^vyl"
andere Gecommitteerden uit den Kaad»
den Biftchop van Wmcheftcr over gemelde
zaak aanfprekendc, gafhy haar dit tot ant-

woord '-
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woord» Ik heb het botxken van het alge-

vuen bidden met aandacht over^ezien , en hoe-

xueidattk her zelfs zoo niet inge[ielt zou heb-

ben , nochtans vind tk daar zodanige dingen in

(iaan-t die myngemoed voldoen 'y
derhalven -wil

tk het zelfs niet alleen nakotr.en ,
maar ook zor-

ge dragen dat het van mijxe Parochianen ge-

fchiede.

Dit wierd van gemelde Raadshecren

met hun eigen hand onderteekent , dat ly

hem deze woorden hadden hoorcn fpre-

ken.

Op den 1 5. gingen de Heer Markgraaf,

Nr. Herberty de Vice-Dam Henandie , en

verfcheidcn andere Heeren den Graaf van

Warviik bexocken , van wien zy heerlijk

onthaalt wierden ; des anderen daags heb-

ben verfcheiden aaniienlijke Heeren de

ringgefleken.

Op den 17. ging ik na Debtford, ten

avondmaal genodigi zijnde van den Heer

Clinton : al eer het avondmaal aanging

,

zag ik eenige perzonen achter op een boot

Haan, londer haar ergens aan vaft te hou-

den, malkanderen na loopende, totdat

de eene buiten boort viel. Doe wy gin-

gen aanzitten , hebben Monfieur Vue-Dam

ca Henani^te^ metmy het avondmaal ge-

houden. Na den cetcn wierd'er opeen

groot Schip , liggende op de Revier de

ihames eenFortres opgerecht, hebbende

drie wallen en een Kaftcel i in het middcl-

fte van die drie wallen lag Capitein^ fTinter

met ongeveer 40 offo Soldaten in het geel

en fwart gekleed. Tot het Fortres be-

hoorde ook een Galjoot , voerende een

geele vlag , waar in Volk en Ammonitie

was tot defenfie van het Kafteel : weshal-

ven daar 4.PinafreB kwamen met haar

Volk in het wit eerlijk gekleed i
welke

«ezind zijnde op het Kafteel een aanval te

doen , eerft een van hare Pinaifen voor

uil zonden , en daar na met kluiten, aar-

de, vyer-ballen, ried van vyerpijlen daar

eigemlijk toe gemaakt , en met bomben

op het Kafteel ftormden; doch eindelijk

kwamen zy met hun grofkanon, waalt me

zy een brclïe deden in de buiten wallen
van het Kalieel, en haar daar uitdreven

tot in de twedc ichans ; dewelke daar na
een uitval doende , de PinafTen verdreven

:

200 dat een daar van komende te zinkenj
fprongcn alle de Mannen , meer dan 20
in 't getal zijnde, buitenboord , en fwom-
men in de Rivier Th^mes ; doe kwam
d'Ad'miraal van de Vloot , met drie andc*
re PinafTen , en nam het Kafteel ftormen-
der hand in , dede de Kap daar van in ftor-

ten, en nam den Kapitein en Luitenant
gevangen . Daar na ging d'Admiraal uit

,

om het Galjoot met de geele vlag te ne-
men,het welke aan boort Ieggende,en haar

in zijn gcwelt gekregen hebbende, keerde

hy wederom naar huis.

Op den 1 8. gafde Major vari Londen or-

dre, dat men alle nachten fterker wacht
zou houden , van wegen de groote moed-
willigheid die daar gcpleegt wierd ; daar.

wierd ook een AUerman geordineert om-
toe te zien dat alle nachten alles gelchikt-

lijk toeging.

Op den 19. wierd'er door geheel SuJJè»

fcherp onderzoek gedaan na alle Landloo-
pers, Waarfeggers, Confpirateurs, Dob-
belaars &c.
Opdenii warender zekere Perzoncn

in E/Têjf, ontrent Rumford ^ welke t'za-'

menlpannende gevangen wierden j en al-

zo wierd de zaak geftuit.

Op den 23 . vertrok ik naar Greenwich.

Op den 14. wierd Johan Jates, Graaf
vznEJJex, met brieven afgevaardigt , om
te zien of de Biflchop van Lonnen na
kwam, het gene hem belaft wierd, te

weten , om altaaren en diergclijke cere-

moniën en misbruiken afte fchaffen.

Op den 2,8. wierd Monfieur d'Angoulef-

wp, derde zoon van de Koningin van
Vrankrijk, geboren.

Op den 29. trok de Keizer van Straats\

burg op Ausburg.

Op den 30. wierd Johan Toynet Biflchop

'

van Rochcjlery en hem wierd den eed af»

genomen.
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Juhui,

Op den 5. verfchafte men penningen,
om naar Terlandover te zenden , tot beia-

l'inge van de Soldaten die daar waren.Daar
wierd ook een zeker ordre beraamt, om
cje Vreemdelingen uit Lonnen te doen ver-

trekken.

Op den 7- voer de Heer van Arsh'wover

naar SchotUnd , komende uil f^rankrijk.

De Ambafladeur van Vrankrijk voor niy

gehoor krijgende, maakte my voor afbe-

kent de geboorte van Mon(icurd'yf»gfl«-

iefme; daarna verklarende dat , nademaal
de Koning van ^ rariküjk , my ten gevalle

,

de gevangene tot S/. Andrciji op hunvrye
voeten haddege.ftclt, (dcvi^elke, al eerfê

gevangengenomen waren gewcclt, den

Cardinaal moordaadig hadden omge-
bracht ,) loo begeerde derhalven zijn Heer
en Mcefter , dat al de Schotten , die gevan-

gen zaten, aan hem mochten overgelcvert

werden : waar op wierd geantwoord dat fy

al overgelcvert waren. Doe floeghy voor
tcr\ zeker i:)erzoon, genocmt dcBifïchop

van Glasgovj , die na de Vrede vermomt
aanquamzondcr vrygelcy brief,en daar op
gevat wierd : hem wierd hier op tot ant-

woord gegeven, dat wy geen Vrede met
Schotland hadden , dan alleenlijk dat zy

over Engeland mochten pafTeren : het zel-

ve affirmeerde oók de Heer Ankjn.

Op den 8. wierd voor vaftgeftelt dat de

twee-hondert Man , die by my waren , en

de twee hondert Manby Str iVillijm Her-

bert^ naar Yerland zouden overgevocrt

worden. Dat men ook de Muntte werk
zou flellen om alle jaarcn. twee hondert

veertig duyzcnd guldens teflaan tot ver-

goedingc van alle mijn onkoften dit jaar in

Yerland gedaan , en hondert duyzend gul-

dens om mijne fchatkiUen daar me te

voorzien.

Op den 9 gingen de Graaf van Warv^ik^

de Heer Thefaurier, Sir IVelliamHerbers

,

en de Secretaris Petre^ na den BifTchop

,^faB Wmchefler^y^^ïi my en den Raad onder-

tekent: behelfendede bekentenis van iijii

fchuld , van Oppcrhooftfchap , van het
vall ftellen van heilige dagen , het vernieti-

gen van 6. Artikelen en verfcheyden ande-
re zaaken ; waar van de Copy in de kift van
de Raadkamer bewaart wort : welk fchrift

hymet zijn eigen hand ondertekende , bc-
halvcn die van zijne bekentenis.

Op den 10. dag wierdende Heeren Wd-^
Urn Utrbert^ en Secretaris Vetre nt hem
tocgezonden,om hem te verwittigen dat ik

verwondert was dat hy zijne bekentenis
niet en wilde ondertekenen ; Vv'aar op hy
antwoorde de bekentenis niet te willen
ondertekenen, nademaal dat hy onfchul-
dig was, en de bekentenis flcgts e«n inley-
dinge tot de artykelen.

Op den fi. wierd den BiHchcp van
Lo»ne?>, den Secretaris Pefre , Mr. Cecilen
Qoderik bclaft om zekere artykelen, vol-
gens de wetten , opteftellen , om nage-
komen te worden.
Op den 12. wierd geordincert dat onder

fchijn van een Equipagic toe te (lellen,

vijftig-duyzend guldens aan de Proteftan-
ten geremitteert zouden werden om ons
toe te vallen.

Op den 13 heeft de B\ffcho\yvznWinche'
(ier de artikelen , die de BifTchop van Lov-
w« en andere hadden ingeftelt, niet wil-
len aannemen.
Op den 14. wierd SirJohnYutes^ naar

het Graafschap van Ez/fx gezonden, om de
Princcs Manaas vertrek niet te laten voort-
gaan , alfoo men uit geloofwaardige per-
zonen hadde vcrftaan , dat Sctfperus haar
heimlijk naar Antwerpen zou weg voe-
ren i verfcheyden van hare Edelen waren
aldaar, en Scpperui hadde kort te voren
infpecflic genomen van de havens.
Op den J V wierd geordincert dat twce-

hondcrt iMün , met den Hartog van Soveet'

Jet., twee-hondert Man met den Heer Ze-
gel-bewaarder, en vier-hondert Man met
Mr. Sr. Legier naai de Zee-kuft gezonden
zou werden.

Op den i(J. wierd bcftemt dat wy op
naall^
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naad toekomende Woenfdag op cencn

dag naar ^^^md/ör zouden reizen» en mid-

dagmaal houden tot Sion.

Óp den ly.wierd voor raadzaam inge-

zien , dat de Heer Hoivesm zijn garnizoen

nocfi fou blyven , en de Heer van IVarvj/k

aliiier, en daat voor falaris trekken.

Op den 18. wierd den Biflchop van

Wtnchefter voor 3. maanden zijn tradtc-

ment onthouden.

Op den 19. wierd Hooper tot Eillchop

van Gloce(ier verkoren. De koopluiden

wierden bclafl hun koop-handel op

Vlaanderen, foo veel als fy konden, in

te trekken , alfoo de Keizer veel Icherpe

wetten hadde gemaakt tegen de gene die

profeflic deden van hetEuangelium.

Op den 20. gcfchiedc een monftenngc

van het volk dat binnen Bw/ZöigwMag, het

welke volkomen af betaak wierd, en noch

voor een toekomende maand gagie oni-

fing- Si^ J'^'^^
iVallop ,

Framis Hal , en

Dö(f?r» Co-è? wierden gecommitteert tot de

limijtfcheidinge, mffchen my , en den

Koning van Vrankrijk. ix. Mijn vertrek

naar IVindJor.

Op den 2^ . wierden de Secretaris Petre
,

en de Heer Cancelier gecommitteert , om
te gaan by de Princes Maria , om haar tot

Okingy of ten Hove^te doen verfchijnen.

Op den i S' wierd voor valt geftelt , dat

de Koning van Vrankrijk zijn halve beta-

linge fou verdeelt worden met hondert

duizend guldens te betalen tot Calis 5 ne-

gentig duizent guldens in Terland -, hon-

dert duizend guldens in het Noorden van

Engeland; en twintig duizend guldens in

d'Admiraliteit 5 invoegen dat ieder Franfe

Kroon een Roofenobel van d'onze zou

doen.

Op den 26. Alfoo 'er een fterk geruch-

te ging van Scepperus zijn komfte , wierd

derhalven geordineert dat de Admiraliteyt

mijn Schceps-Vloot by der hand fou fchik-

ken te hebben.

Op den 27. ging de Hartog van Somerfet

omordre te ftellen in het Graaffchap van

II. Deel

Oxford , Sujfex , Wiltshire , en Uampfhire,

Op den 28. De Princes /^/<ïr/<», na ver-

wifleling van veel woorden , liet haar ein-

delijk gezeggen , om te willen komen tot

Leezy by mijn Heer den Cancelier , ea
daar na tot Hunfdea ; maar om ten Hove

,

of tot Okivg te Komen op die lijd , dat heeft

ze t'eenemaal afgeflagcn

.

Op den 29. ftierfde Graafvan Southamp-
ton.

Op den 30. Nam Andrevi Dory de Stad

in, 'xnAfrica^ van den Zee-Roover Drd-
gutte : dewelke ondertuflchen het Land
van Genua verbrande.

Op den 3 [ . kwam de Keizer tot yiuis*

burg.

Augu(ius.

Op den 4..dito wierd door zekere Paten-
ten Mr. St.Legier geordineert, om aldaac

Vice-Roy te zijn ; tot dien einde kreeg

hy zijn Commiffie , inftruöien en brieven

aan de Edelen in Yerland geaddreflTeert.

Op den ). vertrok hy uit het Kafteel van
Wtndfor.

Op den 6. vertrok de Hartog van Somer-

fet naar Redding , om aldaar ordre te ftel-

len.

Op den 7. wierd geordineert, datvatï

de penningen, door ordre van de Konink
van Vrankrijk aan my ovcrgelevert, hon-
dert duyzcnd Kroonen genomen zouden
werden , om te betalen hondert duizent

guldens tot Calis , hondert duizent in

't Noorden, twintigduizend in d'Admi-
raliteit, en tachentig duizend guldens in

Yerland.

Op den 8. nam Monfieur Henaudy zijn

affchcidomop Calis te trekken, en, na
gedane betalingc, wederom naar huis te

mogen keren , Iremovdle nu krank zijnde ,

wierd- op een Rosbaar naar Dover gc-

voert.

Op den 9. kwam d'Ambafïadeur tot

Wmdfir , om voor de Dowagiere van
Schotland paspoort te veizoeken ; het

welke bekoipen hebbende , kwam fy als

C een
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een Vriendinne ; zijn vertoek was om vry

gcley te mogen hebben voor 300 Paarden
,

en 200 Perzoncn tot haar lyf-rrauwantcn
,

doch dit wicrd haar niet geheel en al toe-

geftaan , maar alleenlijk dat twee hondert

Paarden, en hondert lyf-trauwanten in

een gefelfchap , komende in dit Rijk,

volgens de ordinaniie , zonder eenige ver-

hindering naar Vrankrijk fouden mogen
pafTcren, maar niet wederom over Enge
land naar huis te keren.

Op den 10. toonde de Vtce-Dam van
Chartres verlof-te hebben , om alhier te

mogen blijven, endaar nevens een brief

tot dien einde gefch reven.

Op den II. vertrok d'AmbafTadeur van
Vrankrijk naar huis, wel vernoegt zijnde

met d'antv/oord op zijn verzoek ontfan-

gen.

Op den II. begaf ik my naarGuÜforc^.

Op den 12. wierdhet Parlement tot op
den 20. February daar aan volgende opge-

schort.

Mr. Cooke, Mr. der Verzoekjchrifteti^tn ze-

kere andere Rechtsgeleerden wierden ge-

ordineert,om de wetten en A6Ven,die niet

gantfch ondientfig waren , beknoptelijk

opteftcllen, en die te borde te brengen.

ï>e HeerCancelicr wierd zeer krank , ne-

vens veertig perzonen van zijn Huisgcfin

,

foo dat de Princes Maria op die tijd aldaar

niet en kwam.
Op den 14. kwamender verfcheidenad-

ircrtiffementen van Chamher/ai?/ ^ Ambaf-
fideurby de Koninginne van Hungancn^

berichtende dat zy volkomen gefint waren
om de Princes Maria te halen , en alfo een

buitcnlandle oorlog , en inlandfe confpi-

ratie aan te rechten ; invoegen dat de Ko-
mi\%\ïiScepperui voor een bloohertige uit-

maakte , en dat hy uit vrefe voor eenen

Heer die afkwam , ziin aanflag op de Prin-

ces Maria nieten derfde uitvoeren.

Opden ló.faktede Graaf van Maxwel
af, naar de Noorder-quartieren,meteen
grootc machtom de Gremts (zijnde een ze-

^rc^milie, dieHgaao my overgegeven

hadden) te ruineren ; maar de Hc«r Dacrs
preTentcerde fig voor haar met een fchoo-
neKrijgs- bende, en is alzoo zijn aanflag-

mislukt i deze aanzienlijke Hceren nu,
Gremes genoemt , zijn met gemelden Graaf
hand-gemeen geworden , en hebben ette-

lijke van zijn Volk ter neder gehouwen.
Op den 1 7 . befloot de Raad onder haar

zelven, dat niemand van de hare, tot ic-

mandsfavcur iets fou fpreken , van wegeti
landeryen te gunnen op furvivantien van
bedieningen , ofHuur-Cedullen van Heer-
lijkheden voor ettelijke jaaren , ten zy aan
zekere Capiteinen , die tot Bulloigne 'm

dienft waren. d'Oploffingeof antwoord"
wierd tot op naaftvolgende St. Michieh
dag opgeichort.

Op den 18. wierd een Proclamatie uit-

gegeven , dat alle Vreemdelingen die voor
St. Michiet pcnzioenen verzochten , van-

de hand gewezen zouden werden.
Op den 19. Heb ik mijn reizcop Okitjg-

aangevangen.

Op den 20. gefchiededc twcde betalin-

ge der Franzen, en Henaudy^ nevens Tr^-
woT»///?, wierden overgelevert.

Op den lï. wierd beftemt, dat tachen-
tig duizend guldens van de laatfte betalin-

gc betaalt zouden werden , om een eynde
te maken met die van Calis^ en nochvijf»-

tig duizend aan het Volk in de Noordet
quartieren.

Opdcna^:. wierdgeordineert, om met
honderd duizend guldens winfl: te doen,
om in het navolgende jaar de buiten-paai'

jen af te leggen j en daar wierd toefeggin-

ge gedaan ,dat de penningen aHe maanden
dabbeld intercft fouden opbrengen.

26. Mijn vertrek naar Oatla?ids»

Op den 27. dede Andreas Doria cea
fwaren ftormop de Stad, in Africat daar de
Zee-rover Drogute'm lag, doch hy wierd"
door die van binnen afgeflagen.

Op den 29. viel by nacht de Zce-rover
Dragute fterk op Andreas Doria aan» en
floeg de Capitein van de Revier de Theems

,

nevens verfchciden andere voortreffellTxs

perzooncn» Op-^
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•Óp den j I . gafde Hartog Manritiu! aan

den Key^cr tot antwoord, dat by al-

d4en daar geen vrye Raads - Vergade-
ring ware, hy in de zelve niet en zou
vcrfchynen.

Septemhsr.

Op den 2,- dito gafzig MacUmoor , die te

voren in Yerland een oproer had aange-

recht
,
gevangen, door het beleid van

Mr. Barberjon^ en hy fteidc borg.

Op den 6. refigneerde IVotton zijn Se-
cretarifchsp , aan Mr. Ceól.

Op den 8. vertrok ik uit Nonfuch ; en
Op den 1 5 . uit Oatlands.

Op den 14 gefchiedeeen Proclamatie,
|

waar in belall v\ ierd dat men generhande

Leeftocht, geen wafch ,fmeer, kaarfcn,

nochdiergelijks uit het Land mocht voe-

ren , behalvcn naar Calis j de Schippers
j

mollen ook borg ftellen , dat zy daar na
toevoeren, {z.) Dat niema^nd de voor-

noemde waaren vermocht te koopen,
noch verkoopen , behalvcn Mak'Claars,

die aan graanen flechts voor een zekerge-

deelte mochten herederen. (3.) Dat alle

be-aippte perzonen, haar zelven in hon-
derden moften verdeelen , om in haare

Wykken onderzoek te doen , hoeveel

graanen datter inyder koren-fcbuerover-

ichoten , en ordre te geven dat menfe
voor een civilc prijs verkocht : als oo.k dat

ccne van de be-ampten op ieder markt-

dag fig moft vertonen , om toe te fien

,

dat aldaar granen gebracht wierden. Daar-
en-boveujal wat ^chippers iets van gemel-
de waarenjovcr Zee naar andere geweften,
ofnaar Schotland quaraen te voeren , acht

dagen na de publikatie van de Proclamatie,

zoo wasSchipendeladinge verbeurt; de
eene helft voor den Fiscaal , en-d'ander
voor den aanbrenger. Indien iemand iets

inkochie , om wederom na den voor-
noemden dag te verkoopen , die quam alle

^ijne goederen , Landen, &c. te verbeu-

ren, d'eenc helft tot profijt vanden Aan-
brenger, en d'ander voor den Koning.

1'^

AI wie geen koeren, volgens bevel, te
markt bracht , de zelve verviel in de boete
van hondert guldens, tenwarcdat de ver-
zorgers het zelve aannamen , of dat hot
aan zyn naafte gebuorcn verkocht wierd.
Op den i^*. wierden, om dit na beho-

j

ren uit te voeren, brieven na d'Officieren
' afgezonden.

1
Op den 1 S. wierd An^reas Doria van de

' Stad /Ifrodifium inAfrica , afgellagen , ver-

j

looren hebbende veel-van zijn volk, ne-
vens den Capiteyn van de Thamas, even-

:
wel heeft hy de belegering niet gequi-

I

teert.

j

Op den 24 wierd ordre gefteït , om CU*

j

//'/ teviftualieren.

I

Op den 26. wierd de Heer f^/i'öi/^fcygc-

committeert om naar Ca/is ts rcyzen, ea
heeft fig ook derwaarts begeven.

Op den z8. heeft de Heer Thejaur'ar^

tot Lonncn ordre gefteït om de Stad,
met hulp van den IViaioor, te bewaren»
De Keyfcr gefint zynde , om een Syno-

de by een te roepen , wierd zulks inge wil-
ligt, op conditie van een vrye en ge-
woone Raads-Vergadering i de Gemeen-
te verfocht ook dat yder een regt weder-
om mogt gefchiedenj; en een algemeene
Vrede gepubliceert werden. Sy begeer-
den ook dat niemand mocht gedwongen
werden , om de manier van jyn Religie

t'achtervolgen.

De Keyzer gaf tot antwoord, dat de
Raads Vergadering dienen zoutotGodcs;
eere , en handhavinge van het Keyzerrijk4

tot Trent» Hy wift van geen recht toG
eenige van zijne Landpalen , hy wcHfchta
om Vrede, doch ondertuflchcn was zym,

begcertedat zy haar na de laaifte Concilie

van Trent wilden fcbikken. Hy begeerdQ

ook dat die van Bremcn en Hamburg , ne-
vens hare bondgenoten , haar niet meet:

oprocrig wilden aanftellen , maar tijna

Decreten gehoorzamen.

Op den 30. kwam Gcorf',^ Hertog vaa
Michelenburg metzijn krygsVolk voor de

Stad Maagdenburg, zijnde gereformecrt^

C i tegctt
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tegen wien de Graaf van MansfelJj en xyn
Broeder uit trokken , ract 6000, Man en 8-

ftukken grofgefchut , om hem het pionde-

ren te beletten ; maar de andere den Veid-

flaguitftaande,drcefdenGraatopdevlugt,

nam zijn Broeder gevangen , eufloeg,zoo

men verhaalt , drie duyzend Man dood.

Oéioher,

Op den 4. trok ik naar Richmond.
Op den f. wierd het Parlament tot op

den 20. January uitgeftek.

Op den 6. dede den Koning van Frafik-

rjjk zijn intrede binnen Rouan.
Op den 10. wierd geaccordeert dat Jork ,

een van de Muntmeefters van dei> Tour,
\

een contrad met my zou ingaan , tew eten ,
j

dat het profijt van filver fpruitende uit Bou- !

lion , dat hy zelfs mede bracht ^genietende , :

alle mijne Ichulden zou betalen , bedragen-

de honde/t en twintig Tonnen gouds, ot

noch meer , en dat hy fchuldig zou zyn

,

van het overfchot rekening te doen,betalen-

de voor de once niet meer , als drie gulden>

fes ftuyvers, tot dat de Wiiïel met die in

Vlaanderen overeen quam, endaar nate-

gens drie gulden twee fluyvers^ Dat hy
ook van alle deconditien van zijn contradt

,

opening en rekening zou moeten doen,

aan de gene diegeordineert mogt werden,
om de zelve na te zien ^ en daar uit te fchei-

denalshetmy geliefde: waar voor ik hem
aan gereed geit zou betalen , de zomme van

bondert en vyftig duyzent guldens, en na

laten tachentig duyzend guldens , over

Zee te voeren tot afflag van de WiflTcl.

Op den 16. begaf ik my naar Weft-
Munfter.
Op den 19. wierdender by afkondiginge

pryzen geftelf, op allerley 2oorten van

.granen, boter, kaas 5 en allerley gevogel-

ten.

Op den 20. quamen de Franzen tot Sand-

üeld en Finswood , fterk acht hondert

Man , en hebben aldaar op mijn grond

mijne Onderdanen , die haar met hec hout

geneerden , bedorven.

Op den 22. kwam d'Ambaffadeur van
Frankrijk , dit zijn Volk verfchoonen

,

zeggende dat het haar niet raadzaam dacht

,

dat dat hout van de onze gefchondenzou

werden , alfo zy haar inbeelden dat het hun
toebehoorde, en daarom lagen zy daar.

Op den %6. wierdender duyzend .Man
ingelcheept, om naar Calis te gaan, en

dan naar Guisnes, Hammes, Rishumbee,
Newmanbrid, deDyken, en Bolwerken,

om de zelve te verforgen en met noodruft te

voorzien.

November.

Op den 19- wierder naaryder Biflchop

brieven afgevaardigt, om deAltaaren on-
der de voet te werpen.

Op den 20. wierden die van den Adel in

ieder Graaffchap door brieven verwittigt,

omdelaafte proclamatie nopende de graa-

\

nen,naukeurignatekomen, nademaaldac

! ze die te merkt niet en brachten , haar bela-

I ftende de misdadige te rirafFen.

I
Opden 29. wierde de tweede proclama-

tie , op hare brieven die zy wederom fchre-

ven, vernietigt.

Decemkr.

Op den 15^: wierdender brieven afgezon-

den, om zekere Hof Predikers van de Prin-

ces Maria, in hechtenis te nemen, om dat zy

de Mis celebreerden , 't welk zy ontkende.

Op den 1 9. wierd Borthvjik naar den Ko-
ning met fccrete inftrudien afgevaardigt

,

om de Princes Elizabet , ten houwelijk uit te

geven aan fijn Zoon.
Op den 20. wierder een bende van Ruy-

tcrsgeordineert, verdeelt onderden Adel.

Hondert aan den Hartog van Somerfèt,

Vijftig aan den Markgraaf van Nor-
thamton.

Aan den Heer Markgraafvan Dorfet,

Den Graafvan iViltshire.

Den Heer iVent'VJOrth,

Den Heer Admiraal.

Den Httr Faget.

M,Sad^
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Mr.SadUr.
Mr. Darcy.

Aan den Heer van JVafwlk.

Den Heer Zegel betuaarder.

Mr. Het bert.

Dem Heer Ihrejorier.

Op den 24. begaf ik my naar Greenivkh.

Op den ^6. wierd de Vroede luflchen

den Keizer en de Schotten gefloten.

Januarius.

Op den ^. wierd den Graaf van Arundel

tachentig duizend guldens quijt gefchol-

den , die hy behoorde betaalt te hebben

,

om zekere fauten die hy binnen twaalfjaa-

renbedreven had.

Op den 7. wierd beftemt, alzo het de

Franzen op Yerland hadden gemunt , dat

men vier Schepen, vier barken, vier Pi-

nafïèn , en twaalf Vidualie-Schepen zou
gereed maken , om drie havens daar me
te beletten j waar van twee lagen aan de

Zuid- kant na Vrankrijk toe , en een in Jd-
mes Carmes , het land der Schotten ; en dat

men ook de gemelde aanflagen zou zoe-

ken te vernietigen.

Op den 10. hebben drie Schepen , naar

het Canaal gezonden, zekere Zee-Roo-
vers genomen , en in Engeland opge-

bracht, alwaar de, meefte hoop opgehan-

gen wierd.

Op den zy. kwamMonficur de Lanfak^

van den Koning van Vrankr'^k afgevaardigt

zijnde , verzoeken dat Coumilts^ deVif-

fchery van de Rivier 7'weed , en Edrtngton
,

het land daar men over in debat was , mits-

Jaders de Schotfe Oftagiers , die van de

leer Koning mijn Vaders tijd af alhier ge-

legen hadden, aan de Schotten mochten
overgelevert werden : dat men haar , als

of zy Vrede hadden, mocht laten nego-

tieren, en dat alles daar zy op te preten-

deren hadden , aan de Schotten mocht be-

handigt werden. En eindelijk dat de ge-

ne, die voor de laaft geflotene Vrede ge-

4iouden waren rantzoen geld te geven , d€

2^

weldaad vaii de Vrede niet zouden genie-
ten.

OpdenaS. wierd de Heer Cohham tot
Generaal Luitenant in Terlandvtikoitu.
Op den 30. wierde Mr.st, Leper door

brieven verwittigt , om zig met zijn krijgs-

volk naar de Zuyder-quartieren van Ter'
land tebegevcü.

tebruarius.

Op den ^ wierd Mr. Croftif gcordincert
om te trekken naar Terlattdy en aldaar met
Hogers en zekere Ingetiieun de gemelde Ha-
vens in te nemen, en ecnigc bolwerken
optewerpon.
Op den s- wierden verfcheidcn koop-

luiden binnen Lowzew aangcfproken , over
het ontbieden uit D^wz/i^ , ontrent veertig
duizend la(t granen.

Op den 1 o. wierd Mounford belaft om de
Schepen, die naar Terland ^o\JidQn gaan,
te Vidualieren.

Op den II. wierd hem ook ordre %tgc.-

VQüouiBariuik tn de Noorder quartiercn
te provianderen.

Op den ló. wierd Whaley geexamineert,
om dat hy verfcheiden van den Adel in het

Rijk aangeraden had , om den Hartog van
Somerfet tot Prefident in het naaftaan-
ftaande Parlement te verkiezen ; 't welk
hy ontkennende, foo heeft de Graaf van
Rutland zulks in het openbaar geaffir-

meert.

Opdeni8.wierd<leBiflchop van Win-
che/ler^ na een langduirige cxaminatie,
van zijn Bifdom afgezet.

Op den 20. wierd de iRidder Wilham
Tkkering naar den Koning van Vranhr'^k af-

gevaardigt , om op het voorftel van Mon-
lieur de Ltf»/^^ te antwoorden , en te ver-
klaren, dat, hoewel ik tot de voornoem-
de plaatien gerechtigt was , dat ikze noch-
tans hem wilde op dragen , doch op con-
ditie als de wederzijds Gecommitteerden
met den anderen zullen verftaan , maar
over de laatfte Artikelen heb ik zonder een
bygaande voorwaarde een accoort ge-

maakt. C 3 O
P
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op den if. wierd de Heer Markgraaf
vanl>(;rj'?/geordineert, om op de Noor-

j

der quarticren van Engeland opzigt te heb- ^

ben, en onder hem wierden drie peraoo. i

nen geftclt, te weten de Heer OgU &c.,

die het in het Ooften waarhamen, en in
j

hetWeften de Heer Corners. Mr. Aug?r ,

wierd het Provianderen van Calis aanbe-

volen. I

Op den 28. is tot Cambridg geftorven de
'

Hooggeleerde Man Bwc^r»/; die in St. Ma~
j

rixiai Kerk tot Cambridg begraven wicrd. 1

De gantfche Academie ofHooge School,
\

en de gantfche Stad , opmakende het getal
|

van drie duizend perzoonen, hebben z,ijn j

iijk-ftatic by-gewoont. Daar wierd ook
van M. Haddon een fcer voortreffclülcc re-

\

denering over zijn atfterven gedaan , en
;

eenlijk-Predikatie van Doéior Parker, en
j

noch een derde van Mr. Redman j door i

v/elke drie Predikatien het Volk bewogen
wierd, om over zijn doodzeer deerlijk te

j

klaagenen te kermen. Eindelijk en ten

kallen, hebben alle de geleerde Mannen
van de Academiën Graffchriften ge-

maakt , en die op zijn grafgeleid.

Maari.

Opdcn3.isde Heer U^entworfh y Heer
Kamerling geftorven , ontrent tien uuren

^i, avond* , nalatende feftien krnderen-

Op den ii.-vi'ier<\SirJohTtJork^d.x\ Sil-

yer gewicht, ontrent de twintig duizend

guldens ontnomen door zekere Engelfen

,

die hy mede genomen had , om haar de

Munt te laten ziea. Jud\eeAook vyfticn

duizend göldcns, en Tresham vyf duizend

guldens (chadei ftiodat dezomme in het

geheel beliep veertig duizend guldens.

Op den 20. kwamen de Franfènvoor
Schotland met een V loot van hondertfe-

ilig zeilen, geladen met koren, buskruid

cngefchut; van welke Vloot zeftiengroo-

te Schepen op de Kuft van Torland kwamen
ie blijven i twee met ammonitie van oor-

log en veertien met granen geladen.

Jq deze maand heeft ook aldaar de Vi-

TUKKEN
ce-Roy zekere Hceren in het Wcften
vun Engeland , die over hoop lag«n, mer
den anderen verzoent.

April.

Op den IQ. heeft men nietwe Forti fica-

tientotCaliste maken, gepraöizeert , om
tot Graveling het water in mim Land te

doenloopen, en dat het buiten om deizes
bolwerken haar kojurs zou nemen naat
Guijnes^ Hamnes en Nei.^n.imhrigd j en
dat men een Aarde-Wal van acht voeten
hoog en zes breed zou luaken ,om het wa-
ter te keren ; als ook een gracht van zeven
en dertig mijlen in de lengte, flrekkende
rondom de Landpaalen van Calis. Dat
men ook fttijkhoekcn in de batery vau
Guijnes en een driekantig bolwerk zou ma-
ken tot defefltie daar van. Wyders dat'er
na de Franse kant toe , een ftcene wal zou
zijn

, gelijk als'cr een van Aarde was ge-
weeft. Hier nevens zou'er aan de batery
in'tWeften een ander bolwerk zijn> op
dat de gene , die de Stad proviandeerden

,

altijd fcheut vry mochten zijn.

Op den 15". wierd Mr. Archer twintig
duizend guldens ter hand bcftelt , om daar
voor twee honderd laft garft, en vyf hon-
dert laft Tarwe in Vlaanderen te koopcn

,

en Calis daar me te provianderen.

OpdemSkwamdePrinces, mijnSu-
fter, by my tot Wellmunftcr , als wan-
neer ik haar , na voorgaande groeten is,

nevens mijn Raad, in een vertrek-kamcr
dedc komen ; ahvaar haar bekent gemaakt
wicrd , hoe dat ik haar gaan ter Miife, een
tijd lang door de vingeren hadde gezien :

op hope dat zy haar met de Kerke van En-
geland zou hebben verzoent ; maar , vol; .

gens den inhoud van hare brieven, daar j
weinig appar^ntie van ziende, zoo is 't,

dat ik zulks niei langer en koude gedogen,
ten ware dat zy in een korte tijd anders
kwam te refolveren. Haar antwoord hier

op was ^ dat haar ziel Gode toe behoorde,
enzy niet gefind was, htar geloof te ver-

anderen, noch haar door uicerlykc daden
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anders te willen vertoonen , dan het by haar

in het herte lag. Hier op wierd' geant-

woort,dat ik haar geloof geen gewelt aan ds-

de, maar met eenen ook niet en wilde dat zy

regeeren zou als een Koning", maar gehoor-

zaam zijn als een Onderdaan 5 en dat haar

voorbeeld al te veel ongemak na zig mocht
fleepen.

Op den 1 9. quam des Keyzers Ambaf-
fadeur , uit de naam van zijn Heer en Mee-
fter, my den Oorlog aanzeggen, zoo ik

zijn Micht de Princes niet en" wilde ter Mis
laten gaan. Hier op wierd* op die tyd niet

geantwoord.

Op dea io. hebben de Biflchoppen van

Cantelhergy Lonnen^ en Rocheftcr in over-

leg genomen dat de zonde toe te laten , was

te zondigen, en dat men het wel vooreen

korten rijd met oogluykinge mocht aan-

zien, zoo men alles dat men doen kan , in

't werk ftek.

Op den 23. mijn Raad nu der Biflchop-

derf antwoord bekomen hebbende
, (en

merkende dat de fterke koophandel mijner

Onderdanen op Vlaanderen jhet gantfe Rijk

in gevaar moge brengen: datde Viaamingen

wel voor een jaar lang van Lakens voorzien

v/aren, endiep onder het gevaar der papi-

ftenmoeften duiken, aangemerkt ook dat

ik vyfticn honden Centeners boskruid In

Vlaanderen had ; ook hoe zy geharnaft

waren regens te toeftellinge van de Gendar-

mory ; en eindlijk dat mijne kooployden al-

daar hare koopmanfchappen hadden lig-

gen : ) heeft ze derhalven een rezolutie ge-

nomen , om Mu Wotton voor Ambaiïa-
deur na den Keyzer te zenden , om de zaak

ten vollen uit t'ontkennen , en den Keyzer
zulks aan te raaden ^ menende , door zyn
vertrek, tyd te winnen om haar goederen

te konnen verkoopen j om haar van kruyd

en loot &c. te konnen voorzien, en het Ko-
ïrinkrijk tegen alle aanvai te verzekeren.

En om ondertuflchen eerft myne Dienaars

,

en dan de hare , d\^ de Mis gmgen hooren

,

te ftraffcn.

Op den 24.,: wierd 5/r Anthonte Brovin,

naar de Vloot gezonden , cm dat hy d®
Mis had gaan hooren, nevens Sergeant
Morgan ; Sir Clement Smit , die een jaar te

voren ter Mis geweeft was, wierd beke-
ven.

Opden 25. kwam d'AmbalTadeur des
Keyzers om een antwoord , maar kreeg
geen , dan alleenlijk dattcr binnen een
maand of twee, iemand naar den Keyzer
afgevaardigtzou \verden,om aan zijnMaje-
fteit opening van de zaak te doen.
Opden 26. kwam de Heer William Vtè-

hringy met groote dankzeggingen l'huis

van den Koning van Vravkrijk.

Opden 27. gelchiede mijn vertrek naar
Green wich.

Op den 31, arriveerde Mr. Crofted ia
Yerland , en quam te Waterford by den In-
genieur, om. met hem over de fortificatie

van de Sad te confu leren.

May.

Op den 3. quam Monfieur de Lanfak'
wederom vanden Koning van Frankrijk

,

om te vertrekken naar Schotland , en aan de
Schotfe kant gecommitteerden te ordine-
ren ; welke waren de Franfe Ambafladeuf
in Schotland , de Bifïchop van— de Heer
van Erskin , &c. Thomas Darcy word tot
Heer Darcy van Chkh., en Heer Kamer-
ling verkoren ; tot onderhoudinge waar
van hy aan zijn erfgenamen in 't algemein»
honden morgen lands , en aan erfgenamen
van Mannelijken oir, drie hondert ge-
fchonkenhad.
Op den 7. wierdendéf aan mijn kant toË

gecommitteerden geordineert, of de Bif-
fchop van Litchfieldi indien het hem kondc-
gebeuren , of die van Norwich , Mr. Bo'
iL.es , ft/r. Bekmth , en S;r Thomas Cbalo"
mer.

Op den 8. wierd John Tates , Onderka-
merling en Capitcyn van de Guarde ge-
maaktj,en daar en boven vereert met twaalf
hondert guldens inkomfle.

Opden 8. wierd Veinet^ Biflchop vaa
R^chefier , den Eed afgenomen yaa wegen

h«E
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h:c Bisdom ymWmchefier ',

en hem wier-
j
t'huis gekomen, krijgende

d'inkomftede tor zijn onderhoud d'inkomlte van

twee duyzend morgen lands toegewezen.

Op den ^. wierdcen zeker Perzoon die

de ieere van Arrius voorftond , zijnde éen

Duitsman , en gebannen uit de Gemeente
zijner Lands lieden , na een langdurige dif-

putatie, veroordeelt ora verbrand te wor-

den.

Op den lo.wierd Mr.Wotton met zijne

inftrudlien naar den Keizer afgevaardigt

voor Rcfident , in Mr. Morifons plaats ,om
hem deze refolutie bekent te maken , te we-

ten, dat, by aldien de Keizer mijn Am-
baflTadcur aldaar zijn Gods-dienfl vry en on-

belemmert wilde laten ocfFencn , ik dan

ook den zijne zulks zou toelaten; doch zo

hy zulks in de mijne niet en wilde gedoo-

gen, dat ik het dan ook in de zijne niet zou

doen. Wat nu mijn Sufter aangaat , daar

op wierd geantwoord datze onder mijn fub-

jeclie ftond, en den Godtsdienft by ade

van het Parlement ingeftelt , en by my ge-

approbeert, ï:ou moeten handhaven.

Daar wierd ook gcordiueert , om het ge-

wicht van twee hondcrc duizend pond zil-

ver (noots halven) wat flechter te maken

,

om daar hondertzeftigduizent guldenszui-

ver winft uit te halen ; waar van mijn fchuld

betaalt, het Land voor alle {chielijke aan-

val befchermt , en het geld verbetert mocht
werden.

Op den 1

1

. kreeg Mr. Ttckering zijne De-

peches-fin trok voor Refident naar Frankrijk
,

in Mr. Mafons plaats,die ernftig verfogt had,

om t'huis te mogen komen; hem wierd ook

aangedient, om den Koning van Vrank-

rijk te verwittigen van de gecommitteerde

,

die ik in Schotland hadde geappointeert.

Op den 11. die van Maagdenburg heb-

bende voorleden Januarius in een zekere

flag, den Hartog van Mecheienburg , en drie

Graven gevangen genomen , hebben in

booten op de Rivier , die over het Land ge-

loopen was, een aanval op den Hartog

Mauritius gedaan , en veel van zijn Volk

geflaagcn hebbende , zijnze behouden

vry veel leef-

tocht in de Stad.

Op den IJ', wierd een verraad ontdekt,
die het Volk van E^ex voorgenomen had

,

in 't werk te (lellen , uitflrooyende dat'cr
'

binnen drie dagen vreemd Volk op de been
zou raken i om door dac middel de Ge«
mecntetotC/je/w^orü^tedoen t'zamen rot-

ten , en daar op , ioo zy konden , der ryke
Luiden Huizen te plunderen.

Op den 3.Z. wierden de Koning van
yrafikrijk, en de Heer ChntoTi verkoren ,

om onder de Order vajide Koufebayid te for-

teren ; en om de zelve na te zien , en re re-

formeren, wierden de Hartog van Somer-

fctf de Markgraaf van Northamptojij de
Gx2kZis3XiWtttshire , en v&nlVar'Vjik geor-
dineert.

Op den 24. zaaten de Heeren tot Low-
ne?if en waren met malkanderen vrooiijk,

bmtetoonen, dat zy met den anderen ac-

cordecrden : alzoo men uitltrooide , dat

zy over hoop lagen , en drie dagen daar na
hebben zy geordineert , dat men zodanige
boosaardige oproer makers vaft zou zetten

,

en, na behoren, ftrafFen.

Opden2^. wierd een contra(ft gemaakt,
met den FouUaar^ over een fomme van zes

hondert duizend guldens, welke hy in de
Maanden May , en Auguftus fou opbren-
gen ; om nu zulks te konnen uitvinden, en
effcdueren, zo zou hy (i) gemelde fom-
me tegen tien ten hondert uit zetten,

(z) Ik zou twaalf duizend Mark Zilver te-

gen een Daalder de onge koopen, om te

XtvtxentoiAiifwefpen, (3.) Ik zou voor
een zeer koftelijk en fchoon Juweel , vier

Robijnen , ongemeen groot , een groote
Paarl en een Diamand, honderd duyzend
Kroonen betalen

.

Op den 27, wierd Mr. Mallet , Hof Pre-
diker van de Princes Maria , in appréhen-
fie genomen , en naar den Tour van Lon-
mn gevoert.

Óp den 30. wierd de Heer Markgraaf
van Nör/^<aw/>/ow geordineert , om te pofl

te reizen, mctdeOrdre, en vorder Com-
raiffie
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mifïïe van het Traöaatj nevens hem wier-

den ook gecommitteert, de biffchopvan
E//, Sir Philip Hobbey^ Sir William Ftcke-

^ingy QnSirJohn Mafon^ Ridders, nevens
ïwee andere Rechtsgeleerden: Swith was
Secretaris, &c.

Junius,

Op den 2. wierd befloten , dat de Gra-
ven van Rutlfind , Worce[ier en OrmoJid ; dc
Heeren I-j/?f , Fttzijjater ^ Bray^ Barguen^

nyy en verfcheiden andere aanzienlijke

perzonen, tot ? o toe in *t getal > den Heer
Markgraafzouden vergefelfchappen

.

Op den 3 . wierd een Tour-noy-fpel op-

gerecht ; alwaar zïg vertoonden eerft de
Koning nevens fellien perzoonen te voet

,

en tien te paart
,
gekleed met Iwarte zijde

rokken, met wit Taf gepikeertj daar na
vertoonden haar alle de Hccreii , by haar

hebbende drie Mannen ook lbo gekleed

;

en alle Jonkers hare Voetknechten in wit

fulkin niet fwarte Taf gcpikcert. D'an-
der party verfcheenaltemaal in geel Taf;
eindelijk heeft de geele bende met hondert
twintig maal te loopen de ring drie maal
gefteken ; mijn bende raakte wel dikmaals

de ring , 't welk niet gerekent wierd, maar
ftaken nooit door de ring , dat zeer vreemt
fcheen , en alzoo wierd de prijs aan mijn
zyde verloren. Daar na ging de fteekfpel

aan, tufichen fes van mijn bende, en fes

Van de hare.

Opdcn4. wierd gerefolvecrt, dat niet

meer als vier perzoonen op ieder Graaf
zouden paffen, die den Heer Markgraaf
van Northampton op de reize vergelel-

fchaptej drie op ieder Heer, en twee op
ieder Ridder of Jonker. Ook dat den
Htcx Markgraafvooï ^c fchade in hctver-

wifïèlen van zijn Tafel die hy plag te hou-
den , iets toegelcid zon werden.
Op den 5. wierd geordincert , dat de

monftering van de Ruitery gcfchieden zou
opdeneerftendag, foo't moogelijk wa-
re, van de maand Junm\ zoo niet, op.
-den achtften.

II. Deel.

ï^
Op den 6, wierd een zeker Ipetie van

geit (Teftontn genoemt) afgefet van iz
fïuyvcrs op 9 , en die van ^ op 3 ftuivers.

Op den 9 wierd eenzeker Schotsman,
Stevjart genocmt

,
(die de jonge Konin-

ginnevan Schotland meende te vergeven >

om daar door alhier in E^tgeland in de gun-
de te geraken,) op mijne Frontieren tot

Calisaande Franffen, na dat hy een tijd

lang in den Tour , en tot Ni.wgaat vaft ge-
7ctcn had , over gclevert: om loon na
werken t'ontfangen.

Op den 10. wierd verfcheiden Heercii
en S'childknaapen aangedicnt, om ten
Hove te verfchynen tegcns d'aankomfte
vanden Ambaffadeur van Vrankrijk, die
alhier in Engeland de Order van i^t. Mi-
f/:?;?/ kwam invoeren.
Op den 11. wierd een Plakkaat uitge-

geven
, om alle huislieden, die meenig-

ten van fchaapen honden , boven het ge-
tal by de wet gefpecificeert (te weten twee
duizend) te waarfchouwen : als ook de
de gene , welkers fchuuren , wooningcti
ofDorpen bouwval lig zijn,mitsgaders alle

Voorkoopers , Opkoopers, die het flechts

doen, om een hoogen prijs te bekomen,
daar fy overvloed genoeg hebben ; die
bouw- land tot Wcyland maken ; die eet-
waren ofleeftocht over Zee voeren, datj
zo zy deze ongeregeltheden niet en komen
nate laten , dat zy dan daar over ten hoog-
ftengcftraftzuile|(hv'crden ; en te maken
dat de wetten, tot dien einde voor dezen
gemaakt , naaukeurig in 't werk geftelt

worden.
,

Op den 14. hebben voor my honderc
Schutters , ieder met twee pijlen voorzien,
gemonftert ; zijnde altemaal van mijn ei-

gen Lijfguarde; zy fchoten alle, d'eenc
voorend'and^r, en hebben het doelwit
zoo net getroffen, datzommige hare pij»

len diep , andere tot over de hoofden toe,

in gaat hout raakten • Hier op wierd geor-
dincert, dat men honderd Schutters, en
honderd Hel bardiers in dienftfou houden,
en andere die goede Worftelaars , Kloot-

D fcbi§«
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fchieters, Danflersof Loopers waren, en

kloeke Mannen.
Op den I s- vertrok Sr, VhiUpHobbey naar

prnnkrijky roet tien Edellieden van 2ijn ei-

gen j die in het fulp gekleed waren , en gou-

de ketenen om de hals droegen.

Op den 16. vertrok ook de Biflchop van

E// met een bende , deftig in 't habijt.

Op den zo wierd een Plakkaat uitgege-

ven j dat 2,0 iemand een zeker oproerig

Ichrift quam te vinden , en niet aan

Aukken fcheurds , voor de handdadige

of Autheur daar van gehouden zou wor-
den.

Op den 21. hadde mijn Heer de M.vck-

Gxèüïw^SiNorthamptou , ample commiflSe

om de ordre over te leveren , en van alles te

handelen , doch voornaamlik van een Hou-
welik tuflchen my , en de Princes E//z<a-

hethy zijn Dochter. V'oor eerft , dat zy

totcenBruyd-fchat alle jaaren twaalf duy-

zen3 Mark, en tor een Houweliksgiftc,

ten minften achthondcrtduyzend kroonen

7,ou genieten. En dat ik hier in breukval -

ligzijnde, hondertduyzend kroonen, eer

meer ais min, zou verbeuren ; maar dat

betalende , zy my dan overgelevert zou

werden ; en dat dit de voorgaande Gon-
traden , met Schotland niet en zou kren-

ken, &c.
Op den 2z. vertrok hy zelfs te poft.

Op den 24. gefchiedender tot CroUon,

Bleehmglee, en byna m alle plaatzen vas

5«rre)' een Aardbeving* maar daar en ge-

fcbiede geen fchade.

Op den 50. Alzo voor dezen belaft wierd

dat van drie ongen fijn zilver in een pond

zeftien Tonnen gouds geflagen zouden

werden tot aflegj^inge van mijn Ichalden

,

om gelden in mijn fchat-kift te krijgen , en

om een verandering in alles te konnen ma-

ken; zo wierd dit nuafgezeid, behalven

icht hondert Tonnen gouts tot aflegeinge

van mijne fchulden, en tien duyzend Mark-

gewicht die de Foukare Fouicaar in den

iaatlten wiflTel tegen vieronsen in een pond

iMddcgelevcrt.

Op den 3 1 . wierde de Mooftering lüjge-

ftelt tot in de Herffi.

JuUus.

Op dfcn tweeden wierd beftemr, dat ikde

FranlTe Heeren , die herwaarts tot Weft-

tnunfier quamen, zou in halen , waar toe een

voorbereydingegefchiede,te weten van vier

gebruineerde nieuwe zilvere vaten ontleent

van de Kerk-goederen als van Biflchoplijke

Miters, vergulde Pacer-Nofters , Cruci-

6xen , en andere Reliquien van Pleflay.

Op den 4 zocht men in Vlaanderen , zil-

vcrreen goude Vaten, en ook Kettingen

te bekomen , om aan deze Vreemdelingen

te verecren.

Op den 7. wierd'er een Plakkaat uit ge-

geven, dat men den Wiflèl over en weer
gaande, na behooren zou uitvoeren, op boe-

te van geftraft te zullen worden, volgen» de
wetten ten tijde van Koning Hendrik de 7.

Op den 10. vertrok Monfieur Martjchal

uit het Hofnaar Bulloigne te Poft , en alzoo

herwaarts te water in Galeyen en kleyne

Pinaflen.

In deze en de voorledene Maand was'er

veel te doen , om de Stad Farma , welke
Odavioaau den Koning van Frankrijk over

gegeven had ; nadien hem de Paus citeerde

,

oordeelcnde,dat hy alleen daar over te zeg-

gen had:overfulks vermocht O£lavio de Stad

niet te vervreemden , dan met confent van
de Paus; doch hy en compareerde niet: wes-
halven de Paus en Keyzerfche acht duyzend
Man geworven hebbende, eenKafteelaan
de kant van dezelve Revier liggende, in-

namen. De Koning van Frankrijk zond
ook Monfieur Je Thermes , die zijn VeW-
Overfte in Schotland hadde geweeft , met
een groot gedeelte van fijn Ruytery naar

Italien, om den Hertog O^ï/j-üw te helpen.

De Turken maakten ook groote preparatie

ten Oorlogjfommige vermoedende dat het
eindelik daar noch op uitberften zou

.

Op den II. wierd ik door den Koning
vmVranir'^ken zijn order tot Sf» Michieh
ordre in Frankrijk verkoren.

0$
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Op den IJ. is tufTchen de wederzyds

gecommitteerden over de fcheydinge der

Land-palen, een accoord getroffen.

lu dexe Maand is Dragate, een Zee-

Roover, de handen van ^ndreas Doria

(die hem in eenzeker inham beiet had)

ontkomen, door gewelt van zyn Galcy-

flaaven , die een ander weg uit m Zee (ta-

ken, en twee van ^»^rwï zyn Galeyen

,

diep in Zee liggende , namen.

Óp den 14. wierden die Yerfche Wee-

ren gepardonneert , dewelke vroeger als

byden gedeputeerde was beftemt, aaii-

quamen. De gedeputeerde wierd ook

bericht i dathy alle wederflanders dapper

20U be-oorlogen , en mijne wetten m
alle plaazen na behoren admiaifteren.

Opden if. Nademaaldat mijne onko-

ften van Calis en Barwik te verftcrken

,

noch te betalen waren , 200 is dan beilo-

ten, dat, behalven mija fchuld vanacht

Tonnen gout s, in de Munt noch 4Ton-

nen gouts gcflagen xouden werden i drie

oneen fijn, en negen van alloy ,
en

datter vyt-duyfend pond in gewicht, ten

minden van teven oneen fijn > in een Itan-

dard gcflagen ïou werden.

Op den i6J{wam SoperaMio \oo\: Am-
bafladeurvanVeneiien, om de plaats van

i).7».WB<3r^<ïro te bekleden.

Op den 17. heb ik de Ocdrevan Monfe-

gnteur Mtchiel ^ volgens mijn belofte aan

den Franflèn AmbafTadeur ,
gcaccep-

teert. , ^, __ ,

Op den 18. arriveerde de Heer Mark-

Graafvan Nör/if^awp/o» , totNantes, met

de Gecommitteerden enalledeEdel-luy-

den en Heeren die met hem over Zee

voeren.

Op den 19. geadviieert ïijndc van^<://>-

ferMs komfte en het toetaakclen van ecni-

ge fchepen in Holland , en ook genegen

xijndeomde FranfTe Heeren, eere en

vriendfchap te bewyzen : zoo heb ik be-

laft, dat men allede Schepen die in Gil-

lingham-water , en op de Revier Thames

lagen, met all' het gefchut daar toebiho-

rende , zouklaar maken ;cn ingcra/ Sc&ip

peruséa'dt na mocht komen , dat men hem
dan onder de oogcn mocht zien : of ten
minften , datde Wanfïcn mijn Macht tet

Zee daar aan mochten bcfpcurcn.

Op den 20. zond de Princcs Maria bric-

aande Raad, inhoudende hare verwon-
dering, over het gevangen nemen van
Doéïr. Mallet , haar Capellaan , of Hof-
Prediker, om dat hy de Mis zeide voor
hare Familie; nadcmaal hetdcn Ambaf-
ladeur van den Keiz.et belooft was , dat

men haar in 't ftak van Religie niet moe-
yclijk zou vallen, maar dat men haar, en
haar huisgefin de Mis altijd vry foulatcn

doen.
Op den 2 1 . gafde Raad daar op ten ant-

woord, dat, nademaal zy van wegen
haar fchuldige plicht aan den Koning, hun
Vaderland en Vrienden

, genootzaakt wra-

ren , om haar een antwoord te laten toe
komen; zo zouden zy dan maken dathy
niet alleen, maar ook andere die ter Mi«
gaan, en brekers zijn van goede orders»
fcherplijk geftraft zullen worden. Wat
nu de belofte aangaat, dat zy geen hadden »

noch wilden geven , om haar in zulken
geval, van deftraffe deswets tebevrycn.
Op den 22. quam Chaftilion^ by mijn

Heer den Mark Graaf van Norfhamto»

,

en trafleerde hem onderwegen tweemaal,
tuffchen Nantes, en Ghafteau Brian , al-

waar den Koning lag.

Op den 23. wierd MeuJoza , een Edel-
man van des Koning Kamer, aan den
Heer Mark-Graaf gezonden, om hem
naar het Hofte geleydcn.

Op den 24. kwam hy tot Chaftean
Brian , alwaar een halfmyl van 't Kaftcel

hem te gemoet kwam, de—met hon-
den Edel-lieden, en gclcyden hem, ,ge-

laarft en geipoort , ten Hove by den Ko-
ning van ^r<a»)tr^i&.

Óp den 25. wierd de Koning van Fm»-
rijk , in zijn flaap-kamer , met de ordre van
de Koufebandt vereert : alwaar hy den
genen die hem de Koufeband aan de been

D z de-
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dede een Gouden Ketting en eeoigeJuwee-

Icn , ettelijke duiz.end guldens waardig,

fchonki delBilIchop van Eli dede daar op
aanftondts een Orade , en de Cardinaal van

Lorratn heeft hem geantwoord. Na de

middagfloeg mijn Heer de Markgraaf den

Koning van Vrankrijk voor het fluiten van

zijn Houwelijk met de Koninginne van

Schotland ; om v/ien audiëntie te geven , de

Koning diie of vier gecommitteerden or-

dineerde.

Op den z6. wierden aan des Koning van

Vrankrijks zijde tot gedeputeerden gefchikt

de Kardinaal van Lorratn, en van Chafti-

/;«», de HertO;? van G utfe &cc. dewelke

ronduit ontkenden , dat de Koninginne
vzn Schotland kcm allereerft opgedragen is

geweeft , zeggende , dat zy al te veel moei-

te, en hun leven in al te groot gevaar voor

haar hadden geftelr: het flot van de ziak

was om haar aan den Dauphijn uit te hu-

wen. Daar na heeft men mijn zaak by der

hand genomen, als wanneer de Gedepu-
teerden aan mijn kant ten Houwelijk ver-

Zochten de Princes Eüzabet, de Koning
van Vrankrijk zijn oudfte Dochter: waar

toe zy haar voort zeer gewillig en genegen
toonden. Hier op zijn dan wederzijds Par-

tyen met den anderen verdragen, om ge-

moed en cers halven het Trouwen niet te

laten voortgaan , voor en al eer de Princes

Eiizahet ruim 1 1 Jaaren oud zou zijn- Daar

na kwam men te fpreken van een Bruidts-

Schat) die aan de kant van Vrankr'ijk eerft

op vyftienhondert duizend E/f«f wierd ge-

ftelt, daar mee geboerc wierd. Tot het

huwelijks göet eindelijk komende , kwa-
men zy hier in over een , dat het zoo groor

zou zijn als de Koning, mijn Vader, aan

eenig Huisvtou gegeven had.

Öp den if. eyfchten onze Gecommit-
teerden veertien honderd duizend KroO'
nen , 'c welk afgeflagen zynde , kwamen
zytot een Millioen, 'c welk ook gerefu-

feert zijnde , floegen zy eindelijk af tot hon-
derd duyzend Kroonen, daar d'ander party

niet en wilde na luiflcren.

Op den z8. vroegen onze gecommitteer-
den wat zy dan wilden bieden ? Eerfi pre-
fenteerden zy honderd duizend Kroonen ,

daar na twee honderd duizend , 't welk zy
verklaarden het uicerfle te zijn , en meer
dan ooit gegeven is. Hier op volgden trn-
ftige redenkavelingen en aanwyzingenvari
voorgaande exempelen , doch zy en heb-
ben tot geen hooger opflag willen komen.

Daar na kwamen zy noch verder te fpre-
ken, hoedanig de ^/»e«^^ zou zijn, inge-
val dat ik in des Konings Dochter , nu
twaalf jaaren, of wat meer, oud gewor-
den zijnde, geen behaa^en mocht fchep-
pen, daarvoor prelenteerden de Franfen
anderhalf Ton gouts ; of beloofden dat haar
Vader haar drie maanden te voren , al eer fe

I z jaren oud wierd , op zyn eigen beurs zou
opbrengen

, en, met juweelen en Meubelen
genoeg voorzien , uit zetten. Hier op
wierden wederzijds, zoo tot Lonnen als

Parijs i obligarien gepafleert , &c.
De Fran zen leverden hun gemelde ant-

woord fchriftelijk over , aan mijne Gecom-
mitteerden,

^uguflus.

f. Alzo twaalf kloeke Holiandze Oor-
log Schepen , noch achtien meer in-wach»
t«nde, naar Diepe v(!?eren, om Monfieur
Ie Marefchal) ZO men meende, onder we-
gen aan te doen; zoo wierd duar op ordre
gegeven, om ks Oorlog-Schepen , nevens
vier PinaflTen en een Brigantijner klaar te
maken , zoo wel om hem te convoyeren
alstedefenderen, byaldien dat men iets,
van wegen het overvoeren van de Princes
Maria op Engeland , zou willen attente-
ren.

z. Wierd een Brigantijn naar Diepe gz-
zonAznomMoQ^\Qnx Ie Marefchal van dcf
Hollanders komfte t'advizeren , die alte-

maal mee het afnemen van hare Mutzera
hemtoejuigden.d'Ambafïadeur van Vrank-
rijk wierd daar ook van geadverteert : die
daar op antwoorde dat hy hem veilig ge-
noeg oordeelde, zoo haalt als hy op onze -,

*
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Rivieren , zoo hyze noemde
,
gekomen

zou zijn.

5. Wierd gcordinecrt , dat men de tijd

van den atflag van her geld tot op datum de-

zes zou verkorten : weshalven heeft men
gepraclizeert, om in alle plaatzen van het

gantfche Koninkrijk zulks op eenen dag te

laten afkondigen.

De Heeren Clinton en Cobham wierden
geappovn teert , omdenFranfen Ambafia-
deur tot Gravejend'm te halen , en daar na te

Gonvoyeren na Durefme-Place , alwaar hy
logeren zou.

4. Heeft my de Heer Clinton tot Debt-

ford heerlijk getradeert , alwaar ik de Sche-
pen {dePrimraos en ds Mary IViIhugby) in

Zee zag gaan.

De Franzen kwamen tot Rie landen j uit

vreze, zoo zommige meenden, voor de
Hollanders, liggende opdeuiterfte hoek
van 't land , voornaamelijk om dat zy za-

gen , dat onze Schepen in de wind hadden

,

om uit te loopen.
- 6. De Heer Pieter Meutai , tot Dover
zijnde, wierd gecommitteert om op R;>te
reizen , en Monfieur/e Marefchal aldaar in

Ce halen , gelyk hy ook dede ; en na dat hy
zijn brieven , met mijn eygen hand ge-

fchrevcn , overgelevert , en my aan hem
gerecommandeert had , heeft hy voort or-

dre gegeven om Karren en Paarden , zoo
dra als raooge'ijk was , by der hand te krij-

gen , tot accommodatie van Monfieur Ie

Marefchal.

7. Mov^Cimxle Marejchalmt R;> vertrek-
kende , ïijn hem Mr. Culpepper nevens ver-
fcheiden andere Edelenen Heeren met ha-
re knechten wel geaccoutreert, fterk^ dui-
zend perzoonen , en Paarden , te gemcet
gereden , en hebben hem aïxoo op dien
avond binnen Maydfton gebracht.

Mijn vertrek naar Wefimunfier.
8. Quam Monfieur Ie Marefchal ^ ten

huyzevan Mr. Baker ^ alwaar hy heerlijk

getraóteert en gecarreffeert wierd.

9- Hield hy zijn Middagmaal by den
Heer Col/ham , en zijn Avondmaal tot Gra-
vezand.

Daar wierd een Plakkaat uitgegeven , dat
een 7e/o»r« maar 9 en een Groat fzijnde

zekere ftukkengelds zoo genocmt) llechtJ

5 ftuyvers, in alle plaatzen van het Rijk te

geiijk zouden gelden.

Op deze tijd openbaarde zig te Lonnen
een Zekere ziekte, by haar de Zwect-ziek*
te genoemt .. die veel heftiger was als de
voorgaande ; want zoo iemand koud wierd

,

dan was hy binnen drie uuren al een lijkj

maar daar van bevrijd zijnde, dan bleef hy
flechts 9 of 10 uuren ten hoogllen aan de
ziekte vaft. Indien hem binnen de eerfte

zesuuren de flaap gedurig overviel, daar

hy dan zeer toe genegen zou zijn , zo wierd
hy voort raazende , en flierf in zijn krank-

zinnigheid daar heen.

I r . Deze ziekte nam zoo zeer toe , dat-

'er binnen Lonnen op den 10. dag van deze
Maant hondert , en nu heden op den elfden

honderd en twintig perzoonen daar aan

kwamen te fterven • en onder anderen een
van mijn Edellieden en Stal-knechtenj in-

voegen dat ik met zeer weinig Volk naar

Hampton-Court verhuifde.

Op dien zelfden avond kwani de Mare^
fchala^n, die uit alle mijne Schepen in de
zefligfterk, enwelgeraonteertin de Tha-
mes liggende , eer-fchooten kreeg ; de ftuk-

kenook, die in den Tour lagen, wierden
gelofi. De Heer Admiraal Clinton , ne-

vens veertig Edelluyden , hebben hem te

Gravezand ingchaak , en naar Durefme-PU"
ce gevoert.

15. Van wegen gemelde befmettelijkc

ziekte tot Lonneji, kwam de Marefchal op
dezen dag tot Richmond, alwaar hy met een
bende Edelluiden lag, die verfcheiden oor-

deelden ten minilen vier honderd man
fterk te zijn ; in de nacht begaf hy zig op de

jacht.

14. Op dezen dag kwam Monfieur h
Marefchal 's morgens te negen uuren by my
tot Hampto7i-Court , wien de Hertog van

Somerfet in hialde^ en geleyde hem alzoo

eerffc by my ; als wanneer hy de comple-

menten van zijn Heer en Mcefter afgeleyd g
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en zijne brietrèn van Credentie overgelc-

vcrt hebbende, naar zijn Kaamcr , niet

verre van die van de Koninginnc gelegen

,

en altemaal met icofteiijk Tapijt-werk be-

hangen
,
geleid wierd. Het middagmaal

met my nu gehouden , en in mijn Vertrck-

kamer gebracht zijnde, verhaalde dat by

gekomen was, niet alleen om my met de

voornoemde Order te vereeren , maar ook
bekent te maken de groote genegentheid

en Vriendfchap van de Koning zijn Mee-
fter ; begerende dat ik die voor zodanig van

aart wilde aanzien, a's> die tulïchen Va-

der en Zoon , of Broeder en Br oeder. En
hoewel datter vcrfcheyden redenen waren >

na zijn oordeel, die my d'onderhoudinge

van vriendfchap met zijnen Koning moch-
ten afraaden, en dat onverftandige men-
Ichen veel kwaade geruchten dikmaalsuit-

ftrooyen , zoo was evenwel dit zijn ver-

trouwen, dat ik ze geen geloot zou willen

geven. Nademaal ook , (dat gelijk als goe-

de Minifters op de Frontieren veel goets

konnen uitrichten , zoo ook boosaardige

veel kwaads ) zoo verzocht hy derhalven

dat'er geen verandering mocht gefchieden

,

in zaaken daarmen zoo lang over in verfchil

en handgemeen was geweeft : maar veel

eer door difcourzen van Gecommitteer-
den.

Waar op ik hem tot antwoord gaf, dac

ikhem voordecommiffie van ^Ordre van

St. Michiel en toegenegentheid zijns Ko-

nings bedankte 5 met verzekering van aan

mijn kant ook in alle dcelcn zulks te zullen

bewijzen. Wat Geruchten aangaat , datze

niet altijd te gelooven zijn , en <^t ik my te-

gen de flimfte dat'er mocht voorvallen , al-

tijd gewapent , doch niemand op het ge-

hoor daar van van beledigt heb. Wat nu
Minifters belangt , ik zou liever willen

(zeide ik) dezscontroverfien met woorden
zoeken by te leggen , dan iets met geweld

uitvoeren. Hier na wierd hy naar Rtchmond

geconvoyeerc.

17. Op dezen dag kwam hy ray de Or-

^er van St, Michiel aanbieden, als wan-
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neer , na dat hy my met gewoonlijke cere-
moniën en klederen aangetrokken had , hy
en Monlieur Gye , die ook van die Or-
der was, de eene aan mijn rechter, en-
d'ander aan mijn flinker hand , my naar het
Capel geleide j alwaar, na het onderhou-
den van desHeerenNachtmaal, zy beide
mykuftcn. Daar na met my middagmaal
gehouden, gedifccureert , en eenige re-

creatien gezien hebbende, zijn zydaarna-
wcdcrom naar hun logement gcreyft.

1 8. Wierd den inhoud van het Plakkaat
tegens de voor en opkoopers van eenige
waaren voorgelezen, behelzende metee-
nen de ftrafFcn der misdadige. Daar wier-
den ook aan alle Shcrifsot Schouten en Of-
ficieren brieven afgezonden , om te zien
dat hetzelve nagekomen wierd.

1 9. Wierd een ander Plakkaat gemaakt ,.

tegens de gene die het at ofop zetten van
het geld kwamen uit te ftrooyen , om alzo

de dingen tot een hoogen prijs op te ja^

gen.

Op dezen avond heeft Monfieur Ie Mare-

ffhal St.Andre mijn gaflgewcefl ; naden
eten wierdender twaalfderlei gerechter>

op gedifcht van Confituuren 6cc. Daar na
maakte ik my gereed , om te gaan aanzitten

.

20. Des morgens daar aan kwam hy my
bezoeken ; en mijne behangzelen en flaap-

kamer gezien hebbende, ging hy uit jaa-

gen. Daar na zag hy ray , en alle mijn
lijftrauwanten te gelyk , fchicten. Hy hield,

ook dezen dag met ray middagmaal ; hoor-

de my op de Luyt fpeleni zag ray rijden;

kwam by my in mijn Studeer-kamer ,- at by
my des avondts , en vertrok daar op naar

Richmond.

21. De Schotten zonden herwaarts een
AmbaflTadeur , om den inhoud van het

TraSiaat, verzegelt met het groote Zegel
van Engeland , het welke hem wierd over-
gclevert. Ik zond ook mijn Secretari«,dcn

Heer Ihomas Chahner , om van haar den
gezegelden brief t'ontfangen, rakende de
confirmatie van het laatfte Traktaat , gepaf-

feert tot Northamto?t.
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Den Heer Mark-Graaf, en de gccem-

^tteerde, komende om van het huwelijk

-te handelen
,
prczenteerden by nader in-

.ftrudien fes honderd duyzend Kroonen

,

en korr daar aan, vierhondert duyzend

ponden fterlings; waarop zy vertrekken-

de, een uur wegbleven. Daar na, zien-

de dat het daar op moeft uitloopen
,
qua-

men zy tüt de prefentatie der Franfen , te

weten, twee honderd duyzend Kroonen;
waar op de eene helft op denTrouw-dag,
.d'ander fes maanden daar na becaalt zou

Worden.
Na dezen accordeerden de Pranfen dat

'de Douarie flechts wezen zou, tien duyzend

n^ark , in goed gangbaar EngeHchgelr.

Ten derden kwamen iy hier in over een,

dar, ingeval ikkwamete fterven, zydan

de Douarie , of Bruydfchat , niet en zou ge-

tiieten, zeggende zulks uit vriendfchap te
j

doen , en dat men daar geen voorgaande

exempel van hadde.

Opdezetyd lagen de Franfen , enPapi-
i

ften tot Parma overhoop, aangezien dat
i

Monfieurde Thertnes, PetroStozif Fontivel-

h , en verlchcyden andere van Adel , tot

dertig toe in 't getal, met vijftien honderd

Soldaten binnen Parma kwamen. De
Franfen een aanval doendi^ , kreegen

d'overhand, en üoegen den Prins van

Macedonien , en Seigntour Bapti(la , Neef
van de Paus.

21. Kreeg Mr. Sidney de bediening van

een van de vier voornaamfte onder den

Adel.

De Heer Mark-Graaf, het verzegelde

Tra<iiaat ontfangen , en wederom overge-

levert hebbende, nam zijn affcheyd, en

zoo deden ook alle de andere.

a^. Kwam my Monfieur de Marefchal

verzoeken » verklarende dat de Koning zijn

Meefler, een zonderling wel gevallen had

,

datikmy tot dit Tradaat zoo bereydwil-

lig toonde} en ook hoe zeerzyn Meefler

na die kant helde. Hy flelde Monfieur
Boii Dauphin voor om hier in Engeland

j^baüadeur te zijn
,

gelijk als Mijn Heer
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de Mark-Graaf, op den 19^ dito Mr. Fich-
ring voorftclde.

24. Hy kwam ter jacht, ommytyding
te brengen , en te toonen den Brief , die de
Koning zijn Meefter hem toegefonden
had, en ook de Brieven van Monfieur T^r-

raesj cnMarignan: reziderende voor Am-
bafladeurs by den Keizer.

z5. Hield Monfieur Ie Marejihaiy met
my het Middag- maal; naden eecenzaghy
hoeflerk de Engelfe boog-fchieters waren.
Hier op vertrekkende , nam ik een Dia-
mand van mijn Vinger , gefchat op vijftien

hondert guldens, die ik hem voor zijn

moeyte, en tot myner gedachtenis ver-

eerde.

Daar en boven kreeg hy ook voor zijn

particulier perzoon tot een falaris, dertig

duyzend guldens aan goed gangbaar goud;
Monfieur deGye, tien duyzend; Monfieur
Cbenault ^ tien duyzend j Monfieur Movtl-
her, vijf duyzentj de Secretaris vijf duy.
7end, en de Biflchop Perfgr«f«x , vijf duy-
zend guldens.

z8. Hield Monfieur XtMaröfchaly zijn

Middag maal tot Hide-park , alwaar een
heerlijk huys voor hem opgefchiktwierd':

hyzag daar ook, hoe het in de loop-baan
toeging-

30 Kwam hy ten huyfe van de Graaf
van JVarvMk , alwaar hy een nacht logeer-

de, en zeer heerlijk onthaald wierd.

September.

3. Vertrok MoüCiemlc Marefchal, naar
Bulloigne , werwaarts een gedeelte van mijn
Scheeps-Vloot hem convoyeerde.

9. Wierder een vergadering van vier-

en-twintig Raads-Heeren aangeftelt tot
Richmond , om te delibereren over de
zaak van mijn Sufter Maria ; welkers finaal

befluit was , dat het onbehoorlijk was , om
ml ks langer telydenj waar van zyeenin-
ftruraent maakten , ondertekent met haar
eigen hand j en verzegelt , om geregiflreert

te werden.
II . Is de Heer Mark-Graafmet de mee-
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fl:e ho9p vaa zyn 2.uite t*huisgekomen , en

heeft het verzegeld Tradaat overgelevert.

ia. Wierdender brieven afgevaardigc

,

om Rochc(^er, Inglefield ^ en iValgrave^ te

dagvaarden tegens den 13. van deze

Maand 5 doch zy en verlchenen niet , voor

en al eer dac aan haar noeh tcns gefchreven

wierd.
I %. Mijn Heer Mark-Graafs rccompen-

fatiegefchiedetot Parijs, waardig vijf duy-

zend guldens; die van mijn Heer van Ely ,

iwee duyzendi die van Mr. Hobbeyy vijf-

tien hondert guldensj en die van de reüe-

rendeperioonen liep vaft op een uit.

14. De boven verhaalde Perzoonen

IRoebefier^ higlcfisUy en IVu/grave^ wier-

den belaft, om geen ander Godsdienft ie

gaanhooren, of roe te laten , behalvenhet

gemeene Gebede-boek , en d'ordinantien

,

die het Parlement wydloopig in druk heeft

laten uitgaan : zy hadden ook brieven van

Credentie, van dePrinces Maaa , uit de

naam van mijn Raad aan haar geadrefleert
j

als ook een aan haar perzoon v an my. Daar

wierd ook befloten dat ik in den Raad zou
willen verfchynen , als'er zaken van groot

belang verhandelt zouden worden , oTook
op andere tijden als het my geliefde.

Monfieur de Termes , kwam met vijf hon-

derd Franfen tot Parma, en raakte bchou.

den daar binnen; zommige kort daaraan

uit de Stad een uitval gedaan hebbende

,

wierden overvallen : als Sciptaro , Divsdc'

tot, Petra, en andere: waar van zommi-
ge gevangen, en zommige dood gcflagen

wierden. Daar na hebbenze wat gefcher-

mufzeltj en invallende op het leger van

Gottzaga , eenigc Tenten gefpolieert , en

zijn daar op vertrokken. ^\-.^

if. SirRobert Dudky , enBarnabeï^é.\)n

twee gezworene , van dezes gewoone Edel-

luyden geworden. In deze voorleden

Maand heeft deTurkze vloot een kafteel-

^jenin Sicilien ingenomen.
iy. Inftrudtien gezonden, aan Sir Ja-

mes Croftes , om verfcheiden oorzaaken

,

welkers copie ryft onder de handen van

4^ Siscretaris.

Op dezen dag wierd een fluk gelts, dat

voor negen ftuyvers ging , gezet op zes , en
dat van drie, op twee ; en dat van t wee , op
een ; dat van een ftuiver , op een halve

i en
dat van een halve, op een oortjen , öcc.

21. Monfieur Té-rww , enSapieroy heb.,

ben drie Vaandels Ruytery , tot driemaal

toe overvallen ; zy nam.en het eene van Don
FernandOi over dezen Oorlog aan den

Paus afgevaardigt , en een ander van den
Paus aan Don Fer»a72do ; zy dreven ook vier

Vaaadels Voet-Volk op de vlucht, namen
Cami//o» Gnzi vm Cajiilwn

,
gevangen*

en floegen een Capiteyn van de Spangiaar-

den dood.
2.1. Vertrok ik naar Windfor.

13. Kochejier, c^c. Keerden wederom

,

weigerende de belaftinge in het openbaar
aan het huys van de Princes Maria te doen ,

uit vreze van in haar ongenade te raken.

2S. DeHeerK^«a'/w, Mr.Comptroller^

en de Secretaris Pe/re , wierden gezonden
om de zelve Gommiffie uit te voeren.

27. Mr. Coverdaoï , Bifl'chop van Exeter^

geworden.

i8. Roehefter, &c. worden afgevaar-

digt naar de Vloot.

De Heer Kavcehefy &c. hebben hare
Commiflie aan mijn Sufter en haar huysge-
fin afgeleid.

29. Rochefier , &c. worden in den Tour
gezet.

De Hertog van Somerfet, heeft zekere
perzoonen die een conipiratie op nieuw

:

aanvingen (gelijk als twee dagen te voren,
tot deftru(5tie van d'aanzienlijkfte Perzoo-
nen tot Oktngam wasgefchied) by de kop
doen vatten, en onthoofden

3 o. V/jerdender zekqre Pinaflfen gereed

gemaakt, om wel toe te zien dat de Prin-

ces ^/^jn'.'a in het verborgen over Zee niet

ge voert en wierde. Daar wierd ook geor-

dincert , dat de Heer Cancelier , de Heer
Kamerling , d'Ondct'Katjierlitig , en de Se-

cretaris Petre fcherp wacht zouden houden

,

en zien of zy ook ter Mis gingi en zo zy
dat kwame te doen , dat dan hare Capcllaa-

nen ,
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nèn, volgens de wetten van 'c Land, ge-

ftraft zouden werden ,• als ook , dat, na

Fnijn wederkomfte van Hampton-Court of

lVe{imunJler , beide mijn Zufters by my
zouden zijn, tot dac'er een ander relolutie

genomen wierd.
O&ober.

3. D'Ambafladeur van Frankrijk zijn

overkomfte was om my te verwittigen , dat

,deKci7.crve'feheiden van zijn Heer Ko-
• nings Onderdaanen en Vaflalen veronge-

' lijkte^ zijnKoopvaardy-Scheepen ook ar-

refteerde, en onder den duim^Volk wiert,

en een oorlog aanving; vermits hy Miran-

dnla rondom met krijgs-Volk, m Vrank-

rijk geworven, hadde bezet 5 hy hield ook

zekere Fransvairders aan, die uit villchen

gingen naar het nieuw gevonden Land. Hy
had ook twaait Schepen uirgeruft, welke

, roemden dat zy de Douariere van Schot-

land gevangen wilden nemen, 't welk haar

zoo lang tot D/é'/'^w ophield. Om deze re-

denen hadde nu de Heer Konmg , zijn

; Meefter, met twintig Schepen , die hy

onder den Baron de ia Garc^e hadde uitge-

rult, de gantfche Vloot van Antvjerpen

,

genomen, en naar zijn Land in de Havens

gevoert. Dat hy ook gebint was mecf Volk

totaffiiientievan Piedmouden Miranduia ie

.zenden. Hierom verzocht hy dan , dat op

^ mijne Kuft de Dvu^nere vry geley mocht

hebben, en door mijn Volk aan deZee-

kuft gelegen, verzekert worden.

Men begeerde op hem , dat hy het fchrif-

telijk wilde inftellen. Hy toonde dat de

;. Turken met hare Schepen een zeker gedcel-

V te van Stci/te» hadden verwoeft , naar i»/</-

, fa voeren , en een Eyland daar ontrent ^e-

:~ legen, Gozogenocmt, ingenomen hadden,

van waar zy haar kours op Tripo/y hebben

/gezet. B.oftoBaJfa was Óverfte van het

Heyr-leger in Tranfilvanien y het welke hy

geheel bedorven hadde,

In Hungarien hadden de Turken een

., Schans by de Mijnen opgeworpen om die

- te bekomen, hlaagdenburg kreeg verver-

ij fchinge vanleefcochr, en de Hertog Mau-

ritius pakte vatl zijn biezen , alzoQ men
. U. Deel.

I

hem voor verdacht hield, dat hy aldaar met
haar aangefpannen had.

4.. Den Ambaiïadeur van Frankrijk wierd
tot antwoord gegeven, dat men de Doua-
riere in alle mijn Havens tegens hare

Vyandcnen onweer zou befchermen, en
hy wierde ook voor de boodfchap bedankr.

f. Des Keizers Ambafladeur kwam ver-

zoekenjdat d'Ofïicieren van mijn SuüerMa-
ria op haare vrye voeten mochten geltelc

wordin,en dat zy de Mis vry raogt oeffenen

loc dat de Keizer daar van verzekering had.

Hier op wierd geantwoord, dat ik niet

en behoefde te antwoorden, ten zy dat het

my beliefde : alzo hy zonder Commiffie
fprak, 't welk bleek aan de kortheid van de
tijd waar in hare Oificieren valt gezet wa-
ren , waar van de Keizer noch geen bericht

hadde konnen bekomen- Daar wierd op
hem verzocht dat hy zulke beuzelingcn,

waar op hem dikmaals geantwoorde is

geweeft , zonder Gomraifïïe niet meer
wilde ophalen : Hy kreeg ook tot antwoord
datdeKeizer eer nudaar al van verwittigt

was , hoewel hem de zaak niet en raakte ;

en dat ik my daar in , volgens de plicht vaa
een Koning , hadde gedragen , met de
Wetten die zoo goddelijk waren t'onder-

houden, en de mifdadige te flrafFen. Dut
de belofte aan den Keizer gedaan , zodanig
niet en lag, als hy pretendeerde, volgens

de confirmatie van Sir Fhtlip Hobhey die op
die tijd haar Ambafladeur was.

6. Een overleg, nopende geld zaaken,

Dat'ef verfcheiden ftandaaren of allooien

waren van negen oneen fijn Zilver, weinig
van acht oneen fijn, alzoo flecht als vier,

om dat fchoon het fijn was , evenwel wierd
een Engelzefchelling voor twee gerekent;
zommige van fes oneen , veel van vier on-
een , en geen. klein getal van drie onceff;

waar op gerefolveert wierd dat deTeftourn
(een ftiTK gelds zoogenoemt) opzesftuy-
vers geftelt , met zes daar noch by te doen,
tien fijn, zouden uitmaken ; achr fijn mee
hulp van negen , (tiet getal hier van zijnde

dan die van acht) tien oncc fijn zouden uit-

maken ; de twee oneen van ailoy zouden
R d*Qii-
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d'onkoften van het flaan vergoeden ; en de

ftukkenvau 3 ftuyvers daar dechts weinig
j

van waren, zou men veranderen ineen
}

allooy van4ftuyvers, van oortjes, halve

fluyvcrs en ftuyvers , tot gerief van arme
Luyden , om dat de Kooployden daar geen

wiflèl me deden , en de zomme niet groot

was; als ook om d'onkoften te konnen
dragen , te meer alzoo men oordeelde,

dat*er weinige , ofgeen van negen oneen
iijn overfchoten j die van acht oneen
deugden niet , zoo wierden die van zes

oneen op een tweederlci wyze gepradi-

zeert, te weten zonder eenigarg, en niet

vol uit zes oneen i van welke zoorte daar

niet weinig waren.

9. Een Plakkaat gepubliceert om Var-

kens, Ofïèn, Koeyen, Kalveren, Scha-

pen , Boter , Kaas , te ftcUen op een rede-

lijke prijs; doch niet geheel en al zo goet

koop als wanneer het geld op zijn allerzui-

verfte geflagen wierd, maar binnen het

vijfde deel daar van , ofdaar ontrent.

10. Mijn vertrek naar Fumhum.,

12. Een Proclamatie of afkundiginge

gedaan over het flaan van geld : nademaal

het ftuk gclds (7t'/?ö«rwgenoemt} geflagen

oppftayvers, en het ftuk gclds op 6 ftuy-

vers,zommige luyden om gcwins-halven,

gedurig tot een minder waardye kwamen
te verfmelten ; zoo word dcrhalven ver-

boden dat niemand in eenigerlci wyze de

zelve vermogen zal te verfmelten , op

boete van, volgens de Wetten van *t Lant,

geftraft te zullen werden.
1 3. Een briefgeadreflèert aan den Heer

Threforier , den Heer Groot-Meepr en

Cwneiy om tot Lowïew te vergaderen , en

ordre te ftellen op het flaan van mijne pen •

Kingen, en het betalen vaa mijne Ichul-

den; het welke verricht zijnde, dan we-

der te keren , en van hun wedervaren bc-

fcheid te brengen.

1 5'. Een Oorlog in Engeland tuflTchen

den Keizer en den Koning van Vrankrijk

gepubliceert met defe vfooid^w.Charles Roy

tfEfpaigne Sr, Due de Milan^ uitlatende het

woord K.ejZi{r end? Kg^ing vaivYraukr'jiS'

UKKEN
17. Vier Steden door dcFrahieZol-

daten, die den Keizer in P/^^a^wW- f3«frr<«

toebehoorden , ingenomen : van Amiens
af'wierd ook des Keizers land aldaar ver-

weeft , en hondert twintig Kafteclen, of
Fortreflen , ingenomen.
Een afkundiginge gedaan binnen Var ijs ^

nopende de Bullen , datniemantde zelve

van Romen zou mogen halen.

Andere Kocpvaardy - Scheepen , tot

twaalf toe in 't getal, door den Vrioor de

Capua genomen ; de Prioor de Capua had

by zig twee en dertig galeyen.

I

19. De Ambafladeurvan.Vrankrijk liet

ons ook weten , dat de Turken Tnpoh
hadden verovert.

zo. De Secretaris Cecil en SiY Fhihp Heb-
bey wierden naar Lonnen gezonden , om
den Heer Trejamier &c. te aflifteren in de
zaaken van de Bifl!choppen van Ckkeftcr ,

IVorcefiertn Dure/me y en om mijn Sufters

Dienaren te examineren.

Mijn vertrek naar Wmdfir.
21. De Heeren van Lonnen allciki

ftempels zoo wel van de fijnte van 9» 8. 6.

4. als 3 geprobeert hebbende , hebben aan-

gewezen dat de zelve , zonder eenige mer-
kelijke fchade,altoos op elfoneen fijn zou-
den geflagen mogen werden : want daar

men te voren hadde geoordeelt , dat de
Trfiourn door kwade Muct-Meefteis en
knechten bedorven was , zoo wierd op
den toetsftcen bevonden, datzede valuatie

door acht by zondere manieren vanzmel-
tinge bchield,en aan geit vier hondert pont
Sterlings; een Teftourn doende flecht*

6 ftuy vers , maakte vier hondert pond fter-

ling geld, en elf oneen fijn fterling

geld.

Hier van nu verhaal gedaan hebbende,.
zoo wierd gerezolveert dat de Tejiourn op
elf oneen fijn zou geflagen worden , te

weten de zilvere penningen na proportie

van de goude , invoegen dat vyf Zilvere

Engelzefchellingen zoo veel gelden zou-

den als vyfvan goud.
22. Mijn Vertrek naar OatlanJs.

"^h Met 4ea anderen over een geko-

mcfli
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inen en beflotcn , dat op de eene ïljde van

cenEngelzefchelIingen flukgelds van 6

ftuyvers geflagen zöü worden ,
des Ko-

nings beeld tot de fchoudercn toe in een

Parlementfch gcwaat , met ccn Keaicg

van de Order van 5/. Michkl Op een

ftuk Zilvergeld van 5 Engclfe fchellingen,

en van een halve vyfEngelfcfchelling zou

moeten ftaan een Koning te Paart
,
gcvva-

pcnt met een bloot fwaard dicht aan zijn

borft. Dat ook in de Munt tot Jork , en

die van Trogmorton in den Tour het fi/nfle

geld geflagen zou Werden ; en in de Stad

^Kantelberg het klein geld van geringer

Muntftof ; waar toe arbeidslieden en op-

zienders geordineert wierden

.

Een ftuk van de muur tot Bariuik is'er

ingeftort , alzo het fundament door het

maaken van een bolwerk dapper gekrenkt

wierd.

24,. De Mark-Graaf van Dorjet , lecr

moeyelijk zijnde over het onordcntelijk

marcheren naar Schotland, heeft het.op-

xienderfchap my opgedragen , om te hefte-

den aan wien ik wilde.

1^. Het opzienderfchap van het Noor-

den van Engeland word den Graaf van

IFtfr-u;/)! opgedragen.

Mijn lehena^LvHampton-Court.

z6 Gecommitteerde geordineert om
tczitten over de 2aak van den BiiTchop van

Chkefter en Worcejler : welke beftonden

uit drie Rechtsgeleerden , en drie van de

aanzienlijkfte inwoonders aldaar.

27. De Keizerfe hebben de Voor-Stad

van Hw<^;»g ingenomen en verbrand.

a8. De Vrygelei-brief van de Douarkre

i;an Schotland wierd tot Kerstijd toe ver-

lengt i
en des noot zij fide, dat zy over E»-

geUnd te lande daar na toe mocht reizen-

29, Wierd IVJonfieur d'Angoulefme ge-

boren ; en de Hertog van Fi?»i(7/«(rtf gewan
•een zoon by dePrincesvanNa-yarre, zijn

Gemalin-

30. St.Muhiehdag wierd van my ge-

vicrtin het gewaad van die Order.

BS

O&oher.

I. De commifllc van pcnnfngCM te fiaan

van vyf Engelfe fchcllingen , halve vyf
Engelze fchellingen , van vyfen zes ftuy-

vers het ftukj elf oneen fijn , van i^cn
:J:
van een ftuyver

, 4. oneen fijn, wierd na
gekomen en voor vaft geftelt.

5*. 7'^''»''^ kwam te poft rijden om ons
t\vee zaaken bekent te maken ; het eenc
waar van was , dat de Koninginne van
een derde zoon was verloft, genoemt L.e

Due d^y4ugoulefme , waar over de Koning
my bad Pö<j/»-^fj!^r te willen zijn. Ik ant-

woorde, dat my de tijdinge zeer aange-
naamwas, en hem voor dit zijn verzoek
ten hoogften bedankte, te kennen geven-
de dat hy my een goed herte toedroeg : dat
ik ook tot dien einde den Heer Clinton^ de
Heer Admiraal van Engeland zou afveer-

digen. Hy zeide dat hy ook kwam om
my van een ander zaak te verwittigen , t£

weten, van het goet fucces van den Ko-
ning zijn Meefters Oorlog; Hy verhaal-

de hoe dat in Chamfaigne , ter zijde van
Sedan ^ duyzend Cavaliers van den Keizer,

nevens verfcheiden Hangaren ^ Martenvan
'Roffen hun hooftman zijnde , een inval de-
den : het ging daar zoo heet van deroo-
fter, dat de gewapende Ruitery der Fran-
zen,twee ofdrie hondert man fterk, Mat"
ten van Roffens broeder gevangen kregen

,

en verfcheiden deden fneuvelen. Daar
en boven , hoe dat in Piedmond , zedert
het innemen van de laaft gemelde vier Ste-
den , noch drie andere ingenomen zijn,

te weten j Momahta^ Saluges » en Bur-
ges.

De Turken waren tot Napels geko-
men , en hebben het Land verwoeft j in-

nemende Ofiiuw, gelegen in de mond
van den Tyber: zy waren ook va» eea
fchoonc Stad , en haven , in Cicüien^ mec-
ftes geworden.

6. Vertrok Jarnac ^ gelegen hebbende
ten Hove onder mijn logement; 's avonds
te voren wierden de Biirchoppen van Wór.

E 2 «'^A''}
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eefter, en Chkhe^er^ om hare verfmaad-

hedcn van hare bedieningen afgezet.

7. Om den Heer Admiraal ie vergefcl-

fchappen , wierden geordineert Mr. NewV,

Mr. Barnabi!^ kamerlingen j Str IVMtam

Stafford^ Sir Adtiaan Boiningf ^ Sir John
Norton , Sir John Teri , Ridders ; en Mr.

Brook::

8. Wierden'er brieven geaddrcfleert aan

deCapiteynen van Gandarms , ofdeRay-
tery , om tegen den 8 November te mon-
ftcren, zijnde zondag voor Aller Heyli-

gen,

1

1

. Wierd Henry , Mark-Graafvan Dor-

fet , verkoren tot Hertog van Suffulk sjohn ,

Graaf van IVarijtk^ tot Hertog van Nor/-

humheriand ; Wtlliam , Graafvan iViltshire^

tot Mark-Graaf van Wivcheper-, Sir H^tl-

liam Herbert^ tot Graaf van Vembroaken^

en Heer van Cardiff ,• Mr. Stdney, Mr. Nevil ,

Mr Cheekj alle drie Kamerlingen, tot

Ridders j als ook Mr. Cecil-, een van de

twee Secretarilicn.

12. Eerl Plakkaat wierd daar uitgege-

ven, tot invordering van de penningen,

Teftourn« genoemt , en van Hukken van

vyfftuyvcrs, en datdegeene die genegen

waren om in de Munt te komen , voor

twee Tefiourm iïjn zilver van twaalf ftuy-

vers, zouden genieten.

13. De Prioor ae Capua ) Geheide uit dcn

dicnftj vanden Koning van )^>'^»)t»'^^j en

begaf zig inde Ordrc van de Riddersvan

fAa/fa, zoo van wegen zijn misnoegen

over den Graaf l^ii/ars , de fwager van de

overfle des Volks , als ook om dat de Tur-

ken op Malta dik tnaals een aanval deden.

14. SirThomns Pahner ^ kwam by den

Graafvan IVarwik , van die tijd afgewor-
den Hetto^yüüNorthumherUiMd^ omzijn

/ketting aan hem over te leveren, die zeer

Ichoon was, want ieder fchakel wseg
twee loot , om behandigïte worden aan

Jarnat^ en om wederom zooveel in de

;plaats te ontfangen ; als wanneer hy in

idien Heer zijn Hof een verraad ontdekte,

ihoc dac op voorleden St. Joris djig, de

Heer van Somcrfit., (die doe op zijn ver-

trek flond , naar de Noorder quarficrcr;

van Engeland , alzo de Carnet, SirU^d..

liam'Herkert , hem verzekert had , als een
eerlijk man , dat hem onderwegen' geen
leed zou gcfchieden) derwaarts trok, om
een oproer onder het volk te verwekken 3

en dat de Heer Gray^ voor uitging om te

weten wie zijne Vrienden wareri ; en dat

men daar na een vond hadde bedacht om
den Graaf van Warivtk , nevens den
Markgraafvan Northampton

., en verfchcy-

den andere Heeren , op een banquet te

nodigen , en aldaar dan te onthalzen. Hy
wierd ook gewaar , dat zy onderwegea
eenig gefellchap by haar hadden , om hen'
op het ly f te vallen.

Hy openbaarde ook dat Mr. Vane.^

twee duyzend man by der hand had Dat
Sir Thomas Arundél^ den Mark-Graaf van
Northampton , hadde verzekert, dat men
in de Tour buiten aile gevaar was. Dat
Mr. Partr/dge, de Gemeente binnen Lon-
nen zou zien op de been té krygen , en van
hetgroote Zegel, en de Prenfijes, aldaat

zig meefter maken- Seyn;our^ en Ham-^
mond^ zouden hem ten dienfte ftaan, en.

men zou de gantfche Ruitcry van de QaH''^
darms doodflaan-

Hoe men ook naar Weft-Munfter ging,

vermits men oordeelde dat deze zaak, en
ook alle andere, gcmakliiker en veiliger

aldaar zou konnen uitgevoert wotden.
15. De Hertog heeft den Secretaris C^-

ctli by hem ontboden , om aan hem te

openbaren dat hy iet quaats was vermoe-
dende. Cia/gaf hem tot antwoord, in-v

geval hy niet fchuldig en ware, dathy<iau

wel gemoed mocht zijn: doch zoo fchul-'

dig, dathy dan niet te zeggen had , maar
hem moeft beklagen Hierop heeft hem
de Hertog dooreen Brief uirgedaagt, en
Palmer geroepen , dewelke oritkcnnendc

het geen hy hadde verklaart, los gelaten

wierd.

16. Op deze Morgen (lond, lieten haar

geen van de Verraders tot Wclt-Munftcr
zlcc
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fAcn. DccerfledJeiigdaarna vertoonde

was de Hertog, die later dan hy gewoon
"was, van zeUs kwam. Het middag maal

nu ge-eindigt zijnde, wicrd hy gevat, en

t)ok Ssr JomMs Falmer, 700 als hy iti de

'Gilery ging wandelen. Hammovd^ voor

tydcn Onder- Kamerlings deur paflcrea-

de, wierd van Joh» Piersj ingeroepen,

•om met hem uit fchieten te gaan , en daar

t)p voort in apprchenzie genomen. Nu-

degates geroepen zijnde , als of hem zi)n

Heer , en Meefter iets te ïcggen had

,

Taakte in hechtenis, ncvthsjohn Seimnur^

•en David Setmour. Arundel , -wierd ook
gevangen genomen, en de Heer Graf^

hebbende op zijn Land goederen gewecft.

Vafie^ tweemaal in de morgen van mijn

Heer ontboden zijnde » begafzig voort op

de vlucht: zeggende, mijn Heer was niet

klockmoedig genoeg, eniiad hy flechts

t'huys konnen raken, hy en zou niet eens

•naeenvan haar allen vraagen , ïoomoe-
•digwasby; maarniet lang daar na, vond
men hemby J(yhn Pten , tot L.ambeth ^ in

een paardc-ftal , onder het ftroo leggen.

'Deze boven-verhaalde perzoonen
,

gin-

gen defen avond met den Hertog naar

naarden Tour, bchalven Valmer^ Arun-

del\ twVaan^ dewelke alhier in.byzonde-

re Kamers bewaart wierden.

17. De Hertogin, Kr^^^r, en zijn huis-

vrou , mitsgaders de Kamer-bewaarder,
•wierden naarden Tour gevoert, omdat
iydit verraad hadden gcpraöizecrt: inf-

gelijksook VVinifield^ over het uitftrooyen

van oproetige fchriftcn ^ Mr. Partrtaz, en

Sir James Holcroft ^ wierden ook vaft ge-

vzet.

:<i:8. Mr. Bamjiir
, en Wir. Vaughjim-,

wierden met Mr. stanhocpjuazx.éen Tour
'gevancklijk weg^evoert

^'7

alsfc kwamen om gcmonAcrt ie worden,,
op het Jijfic vallen: cnzohy in het onder-
fpit mocht raken

, dan zou hydoordcS ad
Lonnen overluid uitroepen , Vryhcyd,
Vryheyd , omalzoode Winkel-kncchts,
en andere gezellen te doen t'zamenrotten ?

en hy zou zig , indien hy kondc, naar 't Ey7
land Wigt , of Poel begeven.

2.0. De Douariere vaü Schotland
.,
door

onweer genootzaakt zdjnde, de Haven
v^n Portsmouth in te loopen , liet my we-
ten dat zy het gerief van een vrygeley te

Lande wilde nemen, en haar zelvea de
ceregeven, om my te bezoeken.
Sy ging to Portsmouth, ten huize van

Mr, PFhite logeren.

21. De Heeren zaten in de Star-Kamer,
en deden aldaar opening van de zaken.,
en befchuldigitigen tegen den Hertog in-

gebracht , op hope van des volks geiTiOC-

deren tot bedaring te brengen.

a2. Zekere Vorften in Duitfland, ver-

zochten in den aanvang van deze ma^ind
afliftcntie van vierhondertduyzcnd- Ryks>
daalders , rakende 't ftuk van Religie , in-

dien zy genootzaakt mochten werden
van de nood een dcugdtc makenden toon-

I den haar ook zeer genegen, om aan my '

1

ook dicrgelijke weldaadigheid te bewy.
I zen, by aldicn, dat ik om harcnt wil in

I

Oorlog mocht raken. Ik nu daar op de

I

Raarf by een geroepen, en de zaak in na-

[ der overleg by my zelven genomen heb*»
I bende , heb ik de Heeren Secretaris Vetre ,

j

enS;r Wiliiam Ceal^ geordiucert om met
:

den AmbafTudcur in befprek te treden , en
i de zaak wat nauw t'onderzoeken , en te

I vernemen na de namen der gCiier die dit
' verbond wilden ingaan.

]
.2^. De Dwjr/<=re

, kwam ten huyzc
van Sir Kkhard Cotton , en van daar ging

19. Striomas Valmn-i bekende dat het \
zy na den Graaf van Arundel-, alwaar zy

•daar op aangeleid was , om met twee duy
zend Voet-volk, van Mr, Vaan-, en hon-
dden Ruy ters van mijn Heer , nevens zijne

byftaande Vrienden , en het gepeupel dat

<a^i]n paity koos } éeGamdarms, op die dag

het middagmaal by hem gehouden heb-
bende , wierd fe geconvoyecit naar Mr.
Broiv^u huis , daar haar de Heeren van
St/Jfex gingen bezoeken; die haar geleidcB
naar Guilford , alwaar de Heer IvSam Ho-

E 3 vard
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*ward cti de Hccrwi van Sumy haar aan-

spraken.

De Franien hebben
,
gedurende deie

maand , bezig geweeft met des Keizers

Frontier-pUatzentevcrwoeften, en heb-

ben in het fchet mutzeren tot A(è honderd
Spanjaarden geflagen.

25-. Een briefgcfchreven aan Sir Arthur

Varcy , om d'opzicht te nemen van de

Tour , en om Sir John Markham te depor-

teren , om dat hy , zonder iemafid van de

Raad zulks bekent te maken , den Hertog
liet uitgaan ; en dat'er vcrfchciden brieven

over en weer tuflchen Davtd Seitnour en

^bffr. Poinittgi vcrwifTelt wierden ; nevens

diergelyke Sufpitien meer.
Crane heeft by naailes beleden dat P<»/-

«jcr te voren gedaan had, en noch meer;
te weten, datdc plaats alwaar den Adel
gebanquetteert en onthooft zoude ge-

weeft zyn, hetHuis wasvande Heer P4«

get , en dat de Graaf van Arundel de zaak

al zoo wel wiftalshy, door stanhop , die

tuflchen haar beide heen en weer liep. Als

ook, hoe hy voorleden Auguftus naar

laonmn ging om aanhang te krygen , vein-

xende dat hy ziek was. Hammond beken-

de ook dat hy's nachts in zijn Kamer de
wacht hield. De bekentenis van Br^» liep

ook al veel op dien trant. De Heer5/r«ï»-

%e bekende , hoe dat de Hertog op hem
hadde begeert , dat hy my raaden zou* zijn

derde Dochter , Mevrou Joanna te trou-

wen , en ook op hem begeert hadde zijn

vcrfpieder te willen zijn,en t<; letten op alle

mijne werken en woordenden om te weten
wanneer dat iemand van mijne Raadshee-
ren heimelijk met mylprak; dit heeft hy
2elfs beleden.

a8. Daar v/ierdcn ook brieven over

het jongfte Verraad aan alle uithcemfchc
Keilers , Koningen , Potentaten > Repu-
blijken , AmbafTadeurs , Edelen , (3v«r-

flcn en Bevelhebbers afgevaardigt.

29. Eindelijk arriveerde de Douariere

tot Uampion-Court , geconvoyeert zijnde

^oor de voqrnoemdeHccren ; en ontrent

TUKKEN
een uur van Uampton-Court af, ging haat

de Heer Markgraaf van Nortbampton in

haaien . vertelt met de Graafvan Wiltshi'

re , zoon en Erfgenaam van de Heer Opper.

Thefaurier , Markgraafvan lVmche(ler ; de
Heer Fitzwater, zoon van de Graaf van
SupXi de Heet Evers , dcHec: Bray , de
Heer Rohert Dudley , de Heer Garety Sir

Ntcholas Throgmorton , Sir Edwward Rogers
,

nevens noch verfcheiden andere Heeien
en Edele perzoonen, tot hondert twintig

toe in 't getal: en op deze wyzc wicrd ze
geconvoyeert tot Hampton-Court. Aan
de Poort ging haar te gemoed Mevrou de
Markgravinne van Nortbampton , de Gra-
vinne van Pemhroek , en verfcheiden andc-
rejonkvrouwen , die te zamen feftig per-
zonaadjen uitmaakten. En alzoo wierd
ze na haar logement, niet verre van df
Koningin , geconvoyeert, het welke, ne-
vens het Hof, rondom met Tapijten be*
hangen was. En alzoo wierd deze nacht
en de daar aan volgende dag met danzen

,

fpringen , zingen , en allerley vreugde
overgebracht. . '"

30. Daar wierden brieven over al ni
toegezonden na de Capiteinen van de Gan*
darms^ om , van wegen deze zaak, de mon^
fteringeuitteftellen tot den dagvanj
December.

"November.

i.De Doadiy/Vrf frequenteerde het HuiS]
van Hampton-Court , en zag de Herten-
jacht.

^. Sy kwam aan het Pal^-is van den B\C-
fchop van Lmnen

f alwaar zy mcl haarJ
gantiche Train logeerde. ;1

3. De Hartog van süffolk , de Graafvanl
Waf-wlk , iVtltshire , nevens veel andercf
Heeren en Edellieden , wierden gezonden
omhaartcverwellekomen, en, uit mijn]
Naam , aan te dienen : dat , zo zy iets!

noch meer begeerde, dat het haar zougc-j
worden ; en dat ik haar des anderen daagse
genegen was te bezoeken. :

j

4. De Hertog van Suffolk, d« Heer]
Fttf^
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FJtzvjatei', ócUctc Bray^ en vcrfchdden

andere Heeren en Edelluyden , vcrgefel-

fchapt met haare Gemalinnen , Mevrou
Br^»zij?.ije , Mevrou Margriet , de Hcr-

toginne van RuhMond^ ea van Northum-

herlaad^ Mevrou Joanna , Dochter van

de Hertog van Suifolk ; de Markgravinnen

Tan Nütthampton en lVinche(iêry de Gra-

viniKHVan Arundely BeaforJ, Huntington

en Eutlana ; nevens honderd andere Staai-

JufFers gingen haar bezoeken , en convoy-

eerden haar door honnen naar Weftmun'

(Ier. Aan den ingang ontfing haar de

Hertog van Northutnberland,ófiTrejaurier ,

Pevftonaris , de Graaf van Pemhroek &c.

tot 30 toe in 't getal. Aan de Zaal ging ik

haar te gemoel , met alle mijne refterende

Raadsheeren , te weten de Heer Thpfau-

rseti ds Markgraaf van Northampton &c.

en van het buyten-Hof opwaarts tot de

Prcjentic-Kamer , aan beide zyden ftond de

Lyfvva«ht ; het Hof, de zaal , en de trap-

pen waren met Dienaren bezet , inde Pre-

Teiitic-kamcr, de groote K.itner., en haar Pre-

zeatic-Karner krioelde het van aanzieolij-

tc perzonen. Haarnualzoototaan haar

kamer geconvoyeert hebbende
,

ging ik

naar de mijne. Ik gingby haar het mid-

dagmaal houden ; zy at onder het zelfde

Tapijt van Statie, aan mijn flinker hand;

achter aan zaten aan tafel mijne Nichten

,

Franzijntje en Margarita ^ aan de mijne

zat d'Ambaflfadeur van Vrankrijk. Daar

wierde. tweemaal opgedifcht; hare Hot-

meeÜer difchte haar hare Gerechten op,en

mijne Dienaaren de mijne : in haar grootc

K&mcr zaten alleen de Staat-Juffcrs aan

4rie Tafelen. Na het Middagmaal , als

zy hetfpcelenop inftrumenten haddc ge-

hoort , bracht ik haar tot aan de zaal , en

éaar op fcheide zy van my.

5. De Hertog van 'Nor/^ftw^fr/tfW, de

WQZtThreJaurier , de Heer Markgraaf van

Northampton, de Heer Zegel bewaarder

,

en verfcheiden andere Heeren,gingeD haar

bezoeken , om haar , uit mijn Naam , een

ring Hiet een Diamand te f^^b^nken.

3P
6, De Hertog van Nortbuniherh?!^

^ afs

Hooftman over honderd , (waar van veer-
tig in fwart fluweel , met witie en fwarte
Mouwen, enzcftigin Laken waren ge-
kleed) de Graaf van Fewbroek met zijn
bende , en noch vyftig meer : De Graaf
van IVtltshire met acht en vijftig van zijn
Vaders bende , alle de Penzionariflèn,
Militaire Perzooncn , Schildknaapen, ne-
vens verfcheiden Staat- Jutfcrs , als mijn
Nicht Margarita ; de Hertoginnen van
Richmond tïi Norïku?nhetland convooyeer*
den deKoninginne naar Shoreditcb ^ door
Cheap-ftde en Lornhill

; alwaar haar hon-
derd Cavalliers van Miadlejex te gemoet
reden,- enalzoo vïierd haar tot aan d'ui-

terfte grenzen van mijn Rijk door R idders,

uit ieder Graaffchap, uifgelei gedaan.
7. De Graafvan Arundely'Mr. Stroadly^

en de Dienaaren van St. Alban^Wxctécn ge
van kei ijk naar den Tour gebracht : alzoo
Crvj<7» tot des Graafs befwaringe hoe lan»
ger hoe meer opklapte.

8. Een Franfman , die tot Diepe een
moort begaan had , en daar op herwaarts
was gevlucht , wierd wederom naar
Vrankrijk gezonden , om overgelcvert te

werden in handen van acht Franzen ,die
op de Frontieren lagen.

14. Op der Duytfche Vorften verzoek
(van vier honderd duyzend Rijks- daal-

ders , in tijd van nood , tot voorftand hun-
ner Religie te mogen genieten ) wierd
geantwoord.

I. Voorecrö, dat ik wel genegen was
om Vrede , Vriendfchap ofeen contraö te
maken met de gene die ik wifte van mijn
Religie te zijn : doch deze perzoon was
flcchts afgevaardigt om te weten of ik wel
gezind mocht zrjn om zoodanig een con-
tracït aan te gaan , maar niet om ecaige za-

ken volkomen afte handelen.

1. Ten anderen, ik zou graag geinfjr-

meert willen ïijn , of zy van andere Po-
tentaten zoodanrgen Macht konden beko-

men , waar mede zy den Oorlog zouden

konnen onderhouden , ca ook my wcder-
0£D
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om lulks betonnen ) als de noot aan de

man quam: hierom was mijn begeerte,

dat die drie Vorflen, naamlijk Mauritius y

Hertog van Saxen , de Hertog van Mechc
lenburg^ en de Mark-Graaf van Branden^

i>urg, (welkers gedeputeerde hy was) aan

den Hertog van Fr$<i/en, en aan alle om-
liggende Vorften , opening van de 7aak

wilden doen: en ook met ccnen lien,

dat ly de Steden , Hamburg, Lubek , Bre-

inen, &c. aan de hand kregen : gevende
haar de lucht hier van in de neus.

3. Ten derden, had ik geèrn naarder

verklaring van 't fiuk van Religie, om dar,

ïoo wanneer over andere debatten een

Oorlog mocht ontrtaan , zy dan mochten
• zeggen , dat het om de Religie was.

4. Ten vierden, dat hem zijne Vor-
flen een meer ampele Commiflic wilden

geven, om van dequantiteit van pennin-

gen , en andere daar toe behorende zaken,

tefpreken. Op zodanig een wyze , had

, ik mijn antwoord met voorbedachten
Raad gcfor meert, opdatzy, daar ik haar

verzoek ten eerden geheel en al toe flond
,

mijn meetiinge aan andere Potentaten,

nieten mochten openbaren, en datal'zoo

de zaak onder de mnn rakende , ik gevaar

mocht lopen , van de naam te dragen ,

dat ik de Unie met den Keyzer gebroken
had.

16 De Heer Admiraal zijn affchcid

nemende, vertrok naar Vrankrijk, om,
den Zoon van de Koning van yrankrijkj

ten doop te hcifen.

18. IsdeHcer Fö/e;', Geheimfchryver
v.n den Hertog M«« itius , over de gemel-
de zaak hier iu Engeland gearrivêcrt.

20. Daarwierd geordineert, datterecn

Plakkast zou ui'gcgcven worden, alzoo

daar te voreneen uitgegeven was, dat de

prys op OiFen , en Schapcn-vlcefch ge-

ftelt, ilcchts tot de maand van Novem-
ber zou continueren ; als wanneer het

Parlement, het zelve zou algefcbaft, en ze-

kere gecommitteerden geordinecrt heb

zelve te merkt te doen brengen > en tot ectr

tcdelij kc prys te verkoopen; en dat daar ne-

vens zekere opzienders zouden w^rdea
geftelt, om te informeren, hoe die v^q
het Gerecht€ haar daar in dioegcu.

Zf. Wierd de Heer Thejuurier^ tot Ad-
miniftrateur geftelt , om den Hertog van
Somerjet te arrefteren.

Ontrent deze tijd , begoft de Hertog
van Mijunitus-t zig zelven bekent te iria-

ken , dathy een Vriend wasvandePro-
teftanten, daar hy voor die tydzig geliet,

ofaanftcldealsofhy hunner Vyand was.
21. Wierd het voornoemde Plakkaat

afgckundigt.

23. De Graaf van VVafxik , Sir HeTiry

Sidney^ Sir Henry Neve/^ en Sir Hevry Jaats^

hebben alle liefhebbers van het Toarnoor-
jen,ofSpiegel-vechten .uitgedaagttcgens

den 3. en 6 Januaryj en deze uitdaginge

wierd afgekundigt en uitgeroepen.

ió. Was'ereen gerucht, dat '^faximt'

lianui , op zijn vertrek , uit Spangien ftond;

negen Galeyen , van de zijne die zijn huis-

raad, hondert twintig Paarden, en zijn

fchat in hadden, wierden.van de Franfea

genomen.
i7,.. De Heer Admiraal , arriveerde in

Vrankrijk , en.trok naar Bulloigne.

,28. Den Capiteyn tot Portsmouth,

'wierdbplaft om het Model, van het Ka-
ftecl , en dé plaats aldaar mede te brengen

,

op dat het gefortificeeri mocht werden,
nademaalde Ba:o:i'ielaG*r<i^ met eert In-

'gcnieurdaar jnfpeéïie van genomen had,

mét rntenti^'i 20 <nen meende, om daar

een aanflag op te doen

.

29. Twee-en twintig Hecren, en Edel-

luydên, mitsgaders de Raad, hoorden

Sir Thomas Fahner , M^. Hammovd'^ Mr.

Craav , en Nuiiiioat , zweeren dat hare bc-

lydeniiïen oprecht , en waarachtig waren;

zy zeiden ook, dat deze harebekenienis,

en verklaring niec en gefchiedde , uit eeni-

ge ophitfinge , dwang , afgonftighcid,

haat, nyd, of eenig misnoegen, maarzo
ben, om d'cpquekers van dit Vee. het'- favorabcl was voor den Hertog, als zyee-

nig-
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onbevlekte confdencie

4f

nigzms met een

konden fweeren.

30. De Heer Admiraal kwam te Parijs.

Deiemher.

I. De Hertog van Somerfet ^ wierde op

het Hoftoe Weft-Munfter ge-examiiiecrc

;

de Heer Ihezauner , de bedieninge van

Hoog Officier van Engeland bekledende,

za[ onder een verhemeld Tapy t van Statie

,

op een bank tuflTchcn twee pilaren, drie

trappen hoog. AlledeHeerentotfes-en-

twintigtoe, in 't getal,

Hertogen van

Sujfolk.

Northumherland,

De Markgraafvan
Northampton.

De Graven van
Derby.

Bedford.

HuntingtOJt.

Ruilaxd.

Baih.

Sujfèx.

Worcefter^

Vemhroek.

Vtce-Herford.

ie weten

:

Baronnen.

Burgavenj.

Audley.

Wharton,

Evers.

Lafimer,

Bouroug.

Souch.

Stafford.

WentVjQTth,

Darcy..

Sturtojj,

Windfor.

Cromwel.

Cobhain.

Bray.

Deze perzoonen zaten een crap lager, en

hoorden aan het debatteren van de

24ak.

Voor eerft , na dat de belchuldigingen

,

beftaande uit vier artykelen , voorgelezen

waren , heeft de hoog geleeerde Raads ver-

gadering , den Graaf van Somerfet , Falmers

confeffie te lafte geleid ; waar op hy ant-

woorde , dat het nooit in zijn gedachten
wasgeweeft , om in het Noorden van En-
geland , een oproer aan te rechten ; en zci-

de van P^/wirr allerley quaad, dat hy beden-
ken konde , doch beducht zijnde , dat het

ruchtbaar mocht werden, Uet hy Sir Wilba?»
Herhert ontbieden*

Daar op wierd wederom geantwoord

,

hoe Palmer fnooder was, hoe hyhcm be-

ter diende. Wat nu het aanrechten van een

^ banquer aanging, hy fwoer dat het onwaar-
achtig was, en verzocht meer getuigen te

mogen hebben. Daar naCrtf«»/conftffie,

hem voorgelegen zijnde, begeerde dat hy

voetby'cftuk wilde zetten. Lonnen aan-^

gaande , daar mede had hy voor om niet

eeaen Heer te beledigen , maar alleenigliik

zijn eigen lijf te befchermen. Wat de G<?»-

darmoury belangt , het Zou flechts een uit-

zinnige daad van hem zijn , om met hon-

dertraan, negen hondert te willen aanta*

ften. Dathynu, volgens de aanklaginge

van Partrigd^ mannen op zijn kamer toü

Greenwich zou gehad hebben , dat hy

daar geen quaad me voor had,blykt hier uit

,

dat daar hy'cgemaklijk konde gedaan heb-

ben, hy het nieten dede. .Hy Iwoerdai

deHeQï Stange zijn confefSe, of befchul-

diging onwaarachtig was : d'ander in het

tegendeel verklaarde met Eede , datfc was
waarachtig. NuAigaats , HammQTtdi , en
Alexandet Seymours ^ getuigeniflen ontken-

de hy , naderaaal datfe zijn Dienaren wa-
ren-

De Rechtsgeleerden voerden hem te

gemoed, dat tot zynen huize volkbyeea
te rapen, tot een kwaad einde , te weten
om den Hertog van Northumberlana , om
hals te brengen, enkel verraad was, vol-

gens eenadle, in het derdejaar myner re-

geringe gepaCTeerd, over onwettelijke by
een komften , alfoo de dood van Heeren te

praótizeren , enkele moordery was. Ge-
zind te zijn figte weren tegens iemand die

redRt heeft om een misdadige te vatten

,

enkele fchelmery. Oproer binnen Lon-
nen aan te rechten, verraad; en de Hee-
ren aan te randen , een zaak daar de Wetten
vat aan hadden. Hy gaf tot antwoord , dat

hyniet gezinden was geweeft, eenig op-
roer binnen Lonnen aan te rechten , dat de '

getuigen daar van hier niet en waren. Zijne

verzameling, van zekere mannen diende

üechts tot zijner defenfie. Zijn voorne-
" F " men
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nen wis niet om den Hertog van Nortbum-

Ierland, den Mark-Graaf, &c. om het

leven te brengen : hy haddc daar wel van

gerept, doch naderhand befloten zulks niet

re doen , dies niet te min fcheen hy te bely-

den , dat hy daar over uit was , om haar het

leven te benemen.
De Heeren ginger> hier op met den an-

deren Raad plegen. De Hertog van Hort'

humberland^ wou niet toeftaan, dat aller-

ley onderzoekinge na zijn dood , de naam
van verradery zou moeten dragen. Hier
op hebben hem de Heeren van Hoog-ver-
raad vry gefproken ; maar van moordadige
verradery befchuldigt hebbende, wierdhy

verwezen , om opgehangen te worden ,>

Hy bedankte de Heeren , dat zy hem in

't openbaar ter examen hadden geftelt, en

bad den Hertog van Northumberland y den

Mark-Graafvan Northamton ^qu den Graaf

van Pemhroekj om genade, nademaal dat

hy niet goeds met haar in den zin hadde j

'zijn verzoek-bede was om zijn leven, Vrou,

kinderen > dienaren, en fchulden, waar

op hy henen ging, bevryd zijnde van de

Byl, in den Tour. Het volk niet weten-

de hoe het met de zaak gefchapen ftond

,

riepen wel eenmaal, vijf, of fes, zoluids-

keels, dat men het van de Hof-poort tot

Charing-Crejz , duydelijk konde hooren^
en daar liep ook een gerucht, dathy vry

geraakt was , en pardon hadde bekom'cn

.

2. De Vrede by den Heer Mark-Graaf

leefloten , wierd van my in het by wezen
des Ambafladeurs geratificeert ; en onder-

tekent, en verzegelt zijnde j aan hem be-

handigt. ^
3. De Hertog van Northumberland , Zei-

detegens zekere Heeren , die in den Tour
•waren, dat by Bertwil, met geld omge-
kocht had, om baar te vermoorden i

waar

over Bertfvjl gecxamineert zijnde , be-

kende zulks , en H*mmondook > dat hy daar

van wift.

4. Ik zsg de nieuw geworvene fchild-

knaapen monfteren : honderd man van

ïdcn Heer Irefaurm j Ijondcrd van den

Henogvin Northumberland ', honderd van
den Mark-Graaf van Nonhamton^ vijffig

van Hunttngtoun ; vijftig van Rutiafid; hon-
derd-en-twintig van Fembroek; vijftig van

Darcy ; vijftig van Cobham; honderd van
Strlhomas Cheynej", en honderd lachentig

Helbardiers, met hare benden, mitsga-

ders oude krygs-knechten; altemaal wel
toegerufl en vih geweer voorzien. Zom-
mige droegen pluymen op de hoed, na de
eoleur der Vaandels daar zy onder for-

teerden; zommige hadden mouwen, en
halve rocken aan. De Cavalliers waren
ook deftig fnhet habyt^ alle hare paarden

waren Ichoon en kloek , het flechfte onder
cienheelen hoop, zou niet minderalstwee
honderd guldens moeten gelden. Sy mar-
cheerden tweemaal om St. James Veld , en

befloegenhet in het i ondc : en zijn alzo ver-

trokken.

12. Daar wierden zekere gepradtizeerde

weteen aan mijn Raad behandigt, om daar

aoritie van te houden, blykende aan een

zeker fchrifr daar van gemaakt.

15. Daar wierd geordineert , dat ik door-

gaans (es Capellanen zou houden, waar
van twee my altijd zouden byblyven , en
vier geduirig , hier en daar preken ; in het

eene jaar twee in ^Fal/es , twee in Lancashire

en Darby j en in het jaar daar aan , twee ia

de progrcflen naar Schotland, twee in Jork-

fhire', in het 3. jaar, twee in Devonfhircy

twee in Hamp] hne ; in het vierde jaar, twee
h Norfolk y cnEJ/ex^ en twee in K^»/, ctti

SuJJcx, (^c. De namen van deze fes ge-

^

melde Hof- Predikers waren, als volgt;

B;/7, Harkt Verney Grindal j Branifordy

de naam van de refterende , is doorge-
haalt.

18. DeBiffchopvan Duresme, wierd in

den Tour gezet, om het verlwygen van
zeker verraad , waar oyeraanhem wasgc-
fchreven , en daar hy niet met al van aan den
dag gebracht had , al eer zig de perzoon
felfs openbaarde.

zx. Richardt Heer Cancelier van En-

geland, zijne krankheid overdenkende ,

lever-
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leverde zijnen Zegel over , aan den Heer

Trejaumr , aan den Heer Groot-Meefiet , en

den Heer Camerltng , tot dien- einde aan

hena, gedurcnda zijne J<rankheid gezon-

den , en dat voornaanjlijk uit bevel van liet

Parlement.

11. De Heer Admiraal kwam by den

Komng^a^nVrankrijk , endaarjia ging hy

by de Koninginne , en daar op wierd hy na

, zijn logement geleid.

23. De Heer Markgraaf heeft het Zoonc-

jen van den Koning van Vrankrïjk ten doo-

pe geheven , het welke hy , na des Konings

bevel, Edwward Alexander noemde. Op
dien gantlchen dag wicrd aldaar op het Hof
op allerlei inftrumenten gefpeelt , gedanft,

en allerhande vreugde bedreven ; edoch de

Heer Markgraafhg ziek te bed , aan een

dubbelde quartijn , ofderden daagfe koor» i

en nochtans prezentcerde hy Barnabe aan

den Koning, die hem in z,ijn Kamer by

zignam
24.. Het Tradtaat den Heer Markgraaf

overgelevert , en van hem aan den Koning

van Vrankrijk behandigt zijnde, las hy 't zel-

ve in de Mis overluid voor ieder een , en

heeft het geratificeert. De Heer Markgraaf

van den Koning zijn affcheid genomen
hebbende, en noch zeer onpaflelijk zijn-

de , koerde wederom naar Paryu,

Op dien zelfden dag liet de Koning van

Vrankrijk , den Heer Admiraal brieven

zien , die van Parma waren gekomen , in-

houdende dat de Franzen twee Kafteelen

van de Keizerfe hadden ingenomen ; ?n
dat , onder het defenderen van het eene , de
Prins van Macedomenopósw^lkn doödge-
fchoten zijnde, tol Fartfia triumphantelijk

wierd begi;aven.

25. Het groote Zegel van Engeland wierd

aan den BifTchop van Eh over gelevert , om
te bewaren zoo lang als Richard^ de Heer
Can(elkr vzn Engeland ^ Ziekwas.

De bende van honderd krijgslieden,

waar over de Heer van Somerfet kort te vo-
1

ren het bewind hadde gehad , wicrd den
|

JHertog van 5»^/-è toegewezen. • i

43
%6, Op dezen dag vertrok ik naar Green'

•vjiih.

Deze H. Kersdaagen heb ik twaalf da-
gen achter een gevrert.

27. SirAntonie^ S/. Leg<>r wierd , OVCr
eenige zaaken, daar hem de BifTchop van
Dublm mede befchuldigt bad , mijn Kamer
ontzeid, tot dathy de Artikelen aan hem
overgelevert, hadde verantwoord.

28. Kwam de Heer Markgraaf tot Green-
vjich.

30. Daar wierden aan den Bifïchop van
Elij den Heer Zegel' he^jjaarder ., Sir John
Goatfj Sir JViU/am Petre , Sir Rohert Bowes,
en 5;> Walter Mild-May gecommitteerde
gezonde», om mijne fchulden in te vor-
deren.

yanuariui.

i . De Kaars verkoopers in Lonnen wierd
een zeker regel voorgefchreven , tot wat
voor een pryszy hare kaarzen raoften ver-

koopen , het welke zommige re voren
niet en wilden doen 5 waar over zy in hech-
tenis raakten.

3. De uitdaginge in de voorleden Maand
voorgeflagen van te Tournooyen , wicrd
nu in 't werk geftelt.

DeNaamcn der Uitdaagers waren

Sir Henry Sjdnej.

SirHenryNeve^.

Sir Henry Gatef,

Die haar op de baan vertoonden , waren .*

De Heer WiUiarm. Mr. Digby.

De Heer Fitzvjater. Mr.Warcop,
De Heer Ambrofius, Mr. Courney.

De Heer Roberts. Mr. Knol/s.

De Heer FUzvjarren. Ds Heer Bray.

Sir George Hovjard.

Sir William Stafford,

Sir John Parrat.

Mr. Norice.

Deze 18 Heeren

Air. Pafion.

Mr. Cary.

Sir Antonie Browff.

Mr. Drury.

hooft voor hooft

,

in het fteek-fpel tot zes verfcheiden keercn

F 3 toe
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toe haar zeer wel gequeten hebbende , zijn

,

daar op vertrokken.

4. str RichardCotton , en Mr, Btay wier-

den m^r GuiJ»es afgevaardigt, om infpedtie

te nemen van Calis , Guifnes en de Moeraf-

(en ; enmctadvijs vandc Capitein en In-

genieurs de zelve plaatzen gerepareert heb-

bende, my daar van rapport te doen, en

op mijn antwoord daar op, met de '/.tak

voort te varen-

Daarwierd befloten, dat, ingeval Mr.

Stankop de St&d Huil kvj&m te verlaren, ik

daar mede niet meer belaft zou werden

,

maar dat de Stad d'onkoften op haar zou

nemen, doch vier hondert gulden alle jaa-

Tcn trekken, tot het opbouwen van het

Kafteel.

5. Ik ontfing brieven uit Terland, beru-

ftende onder den Secretaris , op welkers

ontfangft ik het Graaffchap Jhowmont den

Baron van £^rf<:^», Dormasj en zijn erfge-

naamenvan Mannelijken oort op droeg;

welk Graaffchap my was av^ngeftorvcn van

de Erfgenaamen van 0-hrian ; wiens Va-

der overleden zijnde, het zelve zijn leven

lang hadde bezeten.

Daar wierden ook aan deGraavcn van

Defmond en Clanrikard^ en aan den Baron
van Du7tgattan brieven van dankbaarheid

gefchrcven.

6. Des Keizers AmbafTadcur verzocht

verfcheiden reizen op my, dat ten huize

van mijn Sufler de Mis mocht gefchieden >

waar over een tijd lang met den anderen ge-

dircourecrt hebbende , wierd hem einde-

lijk zijn verzoek afgeflagen.

7. De voorverhaaldè uitdaagers kwa-
men op het Tournooji ot Steek/pel j en daar

na de gemelde Comparanten , verzelt met
twee andere Heeren , Mr. Tenllen Mr. Ro-

hertHopton^ die haar zelven dapper que-

ten ; en daar me was het fpel ten einde ge-

ioppen.

Dezeavond wierd overgebracht , eerfl

metfpeelen, daar na met een difcours tuf-

fchentwce perzoonen, waar van de eene

,genoerat wierd %'^</öw» , cnd'ander^^»^' •

welke van deze beide beter wasi Na dsc

nu hier over zekere zoete difcourzen warcE
voorgevallen , vertoonden haar op de baan

{esCamptoenenyoi Voorvechters aan beide zij-

den.

Die voor de >^^ Voor de J?^-^^.«..
ageerden , waren

:

-'

De Heer Fitzwater. De Heer Fitz-parren.

De Heer Ambrofius. Sir Rohert Stafford,

Sir Antony Browv. Mr. Courtney.

Sir Wiüiam Cohham. Dtgby.

Mr, Cary. Hopton.

Mr.Warcop. Hungerford.

Deze alle hebben twee tegens twee , een
kamp-gevecht aangerecht; daar na ver-

fcheenen twee andere, de Graaf van Ormond
enJaguesGranadOi op zijn Hoogduytzers
gekleed , en twee in het habijt van een
Monnik,- dochdeHoogduytfe en wilden
haar niet laten pafTeren , zonder eerfl te

vechten ; de Monniken waren Mr. Drury

en Thomas Cobham. Daar na wierdender

tweederJci Ma/querades of Mommendan-
zen aangerecht, de eene van Mannen, en
d'ander van Vrouwen. Hkr na wierd een

banquetvan honderd en twintig gerechten

opgedifcht; en alzozijn met dezen dag de

Kers-daagenten einde gelopen. *

«. Ik brak mijn Hof op , en vertrok

naar Debtford, alwaar ik mijn-middag maal
hield.

9. Alzo daar tufïchen den Heer IViUoug-

by en Sir Andrevj Dudley , Capitein toC

Guifnes
.^
zeker twifl over hun Rechts macht

was ontftaan , zoo wierd de bieerWiUougby

daar over i'huys ontboden, om de zelve in

min en vriendfchap byte leggen, en daar in

ordre teflellcn.

De Graaf van Bedford y de Heer Ka-
merling

, en zekere andere Heeren,wierden
gecommitteert om mijne fchulden , die dl

over lang, en ook andere, dewelke tegen-

woordig verloopen waren , in ce vorderen.

1

1

. Daar w ierd een Tournoy-fpel opge-
rcgt tuflchen twaalf Heeren.
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Van d'een e party waren : Van d'ander.

De Graafva?i Wayviik. De Beer Amhrofius

De Heer Rokert/. De Hr Fitzwater.

Mr. Sedneh ^"* Franc. Kr.ollis.

Mr. Novel. ^'^' ^^^' Brown.

HearyGaats, .Sir.JahiiParrat.

Antony Dighy. ^^r. Courtney.

Deze hadden het tot viermaal toe ge-

wonnen.

14. De Ambadadeur van Vrankrijk

proponeerdc dat men met de Schotfe pirty

het voordeel van den bodera zou debatte-

itcreu, en zoeken haar daar van daan te ja-

Ecnj gelijk als z.y de onze gedaan hadden.

Hier op wierd geantwoord: i. De Heer

Corners, die het accoorc hadde gemaakt

,

lieefthet niet anders gemaakt, dan het z^
Hoogheyd voor raadzaam ingezien heefr.

Dit accoort niet voor goed gekcurc wor-

dende, alzoo de Schone parry nieizooge-

maklijk t'overwinnen was , liet men weten

dat men de zaak zou opfchorten. Pies niet

te min , heeft de Heer M^xvjei, de Engel-

te debactanten pikantig zijnde, haar over-

..vallen; waar op dan befloten wierd , byal-

dien de Schotten zulks wilden toeftain

,

dat dan de bodem onder haar verdeelt rou

werden i
foo niet, dan zullen de Schutten

hare debattanten verftrooy^n , en wy de

onze : door een proclamatie haar gebieden-

de ce vertrekken. ,

Op dezen lag, hebben d'Oofterfe han-

delaars geantwoord, op zekere klachten

die d'Avonturiers tegens haar in brach-

ten.

19. DeBiflchopvanE/;,Zegel-bewaar-

•'der , wierd tot Cancelier verkoren , nade-

maa! dat hy , als Zegel-bewaarder » in het

Parlement ni«ts , dat gedaan moeft werden

,

kende verrichten , dan alleen op gemeene

.2aaken het ï-^gel drukken.

21. Vertrok ik naar Weft-Munfter.

22. Den Hertog van Somerjet wierd voor

de middag tuffchen 8 en 9 uuren , op Jirwer-

:iÊiill onihopit.
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24. Sir William Fickering , heeft Rde-
Vrou Elizdhet

^ een fchoon Diamant tot

een gedachtenis vereert.

25". De Hertog van Northumberland
^

hondert gewapende mannen , en honderd
ligte paarden onder zig hebbende , gaf d'on-
derhoudinge van vijftig gewapende man-
nen over aan zijn Zoon , de Graaf van War-
wik.

i6. Het Parlement begoft nu te zitten-

Wien ik geld fchuldig was.

yohn Grejham
, wierd na Brabant gezon*

den , om den Foulcaar bekent te maken,
dar ik de beralinge der penningen noch wac
wilde uicftellenj ofzoo ik hetaldede, dat
ik hem dan met Engdfch geld zou betalen.

Oitdede ik om haar alfoo hareFranfe kroo-
nentc doen op flaan, in welke fpctien ik

voorgenomeH had haar te betalen.

27. d'Antwoord van de Oofterfe Han-
delaars, wierd aanzommige van.nijn ge-
leerde Raad fchriftelijk ter nand geftelc,

om de zelve na te zien.

Sir Ra/ph Vaan wierd hetichtigt met
fchel machtig verraad , antwoordende als

een Rofïiaan.

Varii kwam in Engehnd te landen met
paarden; en gafmyte kennen, dat de Ko-
ningvan Vrankrijk aanmy overgezonden
hadde , fès ongemeen fchoone paarden.

29, StrThomai Arundel, wierd ook be-
fchuldigc van fchelmachtig verraad , na
Jangwylige debatten ; want de zaak wierd
bepleid tot feven uuren in de morgen-
ftond.

30- Op de middag vergaderden d'On-
derzoekers ; zy zaten by den anderen
in een huis opgefloten zonder koft, of
drank, om dat zy alle op dien gantfchen
dag noch 's nachts te voren konden over
een komen.

^ I. Op dezen dag in de morgen ftooi
hebben zy hem , Str Thomas Arundel., eind-
lijk noch ter dood verwezen.

Februarius.

%. Daar wicrdc een Opperhooft van de
F 3 Hfr.
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Heraulcen over Terlaad geiié[t,mens Naam
WisUifier-y en geheel T^fr/*»»^ was zijn Pro-

vinne ; hywajde vierde Waapendraager

,

en de eerfte Heraulc van Terlank.

De Keizer heefr in deze en de voorlede-

ne maand ettelijke Tonnen gouds in Bra-

bant op^finomen.

6. Wierd gerefol veert dat Sir VhUip Bob-

é(^ na de Regent zou gaan, fonder fchijn

van in krakkelen der koopluyden ordre te

ftellen) en met zig overvoeren zes hondcrt

dertig duizent guldens aan franze Kroonen,

om in Brabant tot Antwerpen betaalt te

worden aan de Schortz , en hun familie, tot

aflegginge , van het gene ik haar fchuldig

wasj op dat dit alzo met eenerley mocyte

mocht doorgaan-

7. Sir Miles PartrUg wierd over de zaak

vanden Hertog van Somerfet gecondem-

ncert, alzooby een van de Confpirateurs

was.
Mr. Sadler wierden vyftig Schildknaapen

toegeleid.

8. JohnBeaumond wierd in den Kerker

geworpen,om dat hy uit de naam van Chat'

les Brandon , Hertog van Sufolk , de Staat

-

Juffer Auna Pavis fchcndig bedrogen , en

cenige Landeryen afhandig haddc ge-

maakt.

1 1 , Daar wierden twee en dertig Perzo-

nen gecommitteert , om de Kerkelijke

wetten t'overwegen , verbeteren , en in

druk uit te geven.

De Naamen der Pcrzoonen waren deze

:

BifTchoppen

Fan Cantflkerg.

Eli,

Loftften.

Wmcbc^r,
Exeter.

Bath,

Clocefter.

Hocheflcr.

Theologantcn
Taylor van Lificoln

7}Iorva»HadUe.

Mr. Cox.

Sir John Cheek.

Sir Antony Cook.

Petrus Martyr.

Joannes Alajciy,

Pakker van Camhidg.
Polirijke Perzoonen.

• Mr. Secretaris Petre.

Mr. Secretaris Cicil.

Mr. Irakern.

. Mr. Red.

Mr, Kook.

Mavy Deken va» Pauls Kerk.

Sf. Skinner.

Rechtsgeleerden.

Advocaat Broomley. Stamford,

Advocaat Hales. CareU

Gosnald. Lucas.

Goodrik. Gavjdy,

18. Sir PhiltpHobbeyvcTtroli met cenige

Kronen meer dan 5 5) 00 ft? bedragende.hy
had ook volmacht om uit mijn Naam , van
Lazarus Juker telecnentien duyzent pon-
den Vlaams, tégen zeven ren honderd, voor
zes maanden, om de betalinge op tema-
ken , en om aan te leggen het gene in het
Bullionwis; en met zigdan over te bren-

j

gen drie duyzend Mark aan gewicht,'t welk
de Keizer de Scheitzen had toegedaan

,

die deze ligentie aan my hebben overge-
daan. Dit verricht hebbende, te trekken

op Brugge , alwaar de Regent haar reziden-

tie hield, en aldaar aan haar openbaren in

wat voor een nood en fwarigheden mijn
Onderdanen ftaken.

1 9. Joh» Gresham , Koopman , hadde
elf hondert Kolders en Harnafïcn , die zeer

fchoon waren, gelevert.

20. Daar wierd geordincert dat dcjefus
van Lubek , een Schip , groot 800 Ton

,

tnda MariaGoufton , groot 6oo, verhuurt

zouden worden aan de Koopluyden voor

tienduizend guldens opeen Voyagienaar
de Levant i met conditie datzy de zelve

Schepen , met al hun toebchooren , zoo
als zyze van hier ontfangen hadden , aldaar

onbefchadigt zouden moeten leveren.

Zommige andere van mijn allerflechcfle

Schepen zou men verkoopen.

Tot Parijs wierd een Plakkaat uitgege-

ven, dat de Krijgs benden <an den Dau-
phin , de Hertog van Vendvfme , de Graaf
van Anguien , de Marefchai van Vrnnkrijk

,

de Hertog de G«i/(? en ^*^ftw<7/i? >, de Qraaf
de Sajtcerres , de Marefchal St. Andrewy
Mondenxésjainak en Tavennes.^ op den
I y Maart haar rendevous zou zijn , roe

jroyes
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T^óyes'm Champminey om den Keiier we-

derftandte bieden: alsook dat de Koning

in eygen perzoon derwaarts wilde optrek-

ken , met twee hondert Edel-Iuyden uit

zijneigen familie, en vier honderd fchut-

tcrs van zijn lytwacht.

z I . De Koning van Vrankrijk zond zijn

Secretaris, om de(t voyagie aan hem be-

kent te maken , verzoekende op hem , dat

hy de mueyte wilde doen , en Mr. Pickering

met zig nemen om getuigenis te geven van

zijn doen.

Hierop wierdgeordineert dat men hem
met twee duizend kroonen, behalven koft

en drank, en Barnabe met acht honderd

zou voorzien.

14. Op dezen dag ftierf de Gravinne

van Pemhroek.

26. De Koop-luiden,dieAvonturiers wa-

ren,hebbcn wederom gerepliceert op d'ant-

woord van de Oofterfe Handclaars,hoe dat

zy wiften , en , volgens den inhoud van hare

Charters, of macht- brieven, bevonden.

I. Dat zy geen volkomen Col legie waren,

a. Dat hun getal, namen en natie onbe-

kent waren. 3. Dat , zo v/anneer zy hare

vryheden al kwamen te verbeuren , Koning-

Edu-wardécé^. haar dezelve wederom liet

toe komen, op deze conditie, dat zyder

vreemdelingen goederen niet en zouden

verdonkeren , ot achter de bank houden

,

'i welk zy hadden gedaan. Ten anderen,

dat daar zy van eerften aan niet boven de

acht lakens fcheepten, daarna honderd,

daarna duizend , daar na fes duizend : nu

wierdender uit haar naam in een jaar vier-

en veertig duizend gefcheept, en flechts

elt honderd, van alle andere vreemdelin-

gen. Om deze redenen wierden zy gevon-

nift , datfe hare vryheden hadden verbeurt,

en in eenen graad ftonden met andere

vreemdelingen.

27. Daar kwamen van Hamburg, en

Lubek Gezanten , om te fpreken voor de

Oofterfe Handelaars.

-
' 28. Een zeker Plaming meende het

§chip de Valk te viziteren, om te zien of

het ook Franfen in haddc : de Valk wen*

dend«, Ichoot op hem, en aan boord leg-

gende, nam hem.
De drie-en-fcftig duizend vijfhondcrt

ponden Vlaams, wierden aan den FoukaaT

t'eenemaal af betaalt , behalven de fes dui-

zend ponden, die Sir. Phihp Bobbey > in

Franfe Kroonen , van hem haddc ge-

leenc

Maart.

2. De Heer van Burgavmy wierd ift

hechtenis genomen , om dat hy in de ka-

mer van Prefentie, den Graaf van Oxford

gtflagenhad.

d'Antwoord aan d'AmbafTadeurs van de

Oofterfe Handelaars , wierd den Heer Can-

cellier, de twee Secreta riffen, Sir Bohert

Bowes , i/r John Baker , den Rechter Mo»-

tagu , den SoUiciteur Gnffith , Gosnaldy Goo*

driky en Broeks, aanbevolen.

}. Daar wierd beftemt, om de zaken

eerder af te doen , dat zekere perzoonen

uit de Raad , nevens andere die haar wier-

den toegevoegt , de ftrafeyfTchende wetten

zouden nazien, en zommige daarvan in

't werk ftellen. Andere zouden aan de Sup-

plianten antwoord geven. Andere rnijn

inkomften , en de ordre daar van overzien

;

als ook d overtollige betalingen voor de-

zen gedaan. Andere zoudcn.de com-
milFie hebben om onnodige bolwerken af

te breken.

Voor af wierd ordre gegeven , tot bevei-

liginge van de Koop-luyden hare Schepen

,

om vier kleine Schepen , en tweePinaflen

in Zee te zenden.

4. De Graaf van Weft Moreland , de

Heer Wharton , de Heer Monters , Sir. Tho'

mai Palmer ^ en Sir Thomas Chaloner, wier-

den gecommitteert, otï de Schorfe Am-
bafladeurs te gemoet re gaan, ei met haar

te handelen over de rechtmatige verdee-

lingevan het land daar debatten overvie-
len.

6. De AmbafTideur van Vravkrqk gaf

den Hertog van Nurthiémbeflani te f:ennen>

das
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dat de Koning , zijn Heer en Meefter, hem
Credenriale brieven , nopende zijn Am-
baflaatfchap , had roegezonden. Na de
leverantie nu , van deze brieven verklaarde

hy, óai Mauritius-, Hertog van s^ aft'», de

Hertog van Mecklsnburg j de Keurvoril van
Brandenburg^ de Graaf van Mamfeld-^ en
verlcheiden andere Vorilen ivi DuitfchUnd ,

met zijn Heer en Meefter eert OfFenüve
en defenfive ligue hadden ingegaan : dat de

Franzen met dertig duizend Voet volk: , en

acht duyzend Ruicery naar Straatsburg zou-

den trekken ; en de Hoogduitze met vyi-

tien duizend man te Voer, envyf duyzend
te Paard , op den if. van deze Maand haar

by komen. Dat ook de Stad Straatsburg

haar belooft hadde van leeftocht te zullen

voorzien, Hy gaf ook met eenen te ken-

nen , dat de Koning van Frankrijk Ambaf-
fadcurs aan my zou zenden , om te verzoe-

ken of ik met haar deze verbmtenis gelief-

de in te gaan. Hy verklaarde ook, dat de

Keurvorft van Brandenburg^ en de Graaf
van A/rf7ij/èAyfecrete audiëntie by den Ko-
ning hadden gehad , en wederom vertrok-

ken waren om Volk re werven ; en hy oor-

deelde , dat zy nu al te Velde hun leger hiel-

den.

7. Hy heeft ook diergelijice verklaaring

aan my gedaan.

9. De openbare vrye koophandel in de-

liberatie genomen zijnde, wierd befloten

hoognoodig te zijn, datze in E»ge/rfwrf ge-

handhaaft wierden, totverrijkinge van dit

Koningrijk, en verbrcidingcvan des zelfs

cere , om van anderen minder gevaar te lij-

den, en alles tot een geringer prijs, en in

meerder overvloed te mogen bekomen.
Het wierd voor raadzaam ingezien , dat

het nu zou gefchieden
, gedurende den oor-

log tuffchen den Keizer en den Koning
van Vrankr'ijk. De plaatzen daar beft toe

dienende , wierden geoordeelt te zijn de

Stad Hul , in deOofterJe^ en Southamton
,

in de Zuidelijke geweften van Engeland,

blijkende uic de fchrifren die onder my be-

ruften. Lonnen wierd ook d^ar toe niet

ondienftig geacht, maar voor vaft geflelt,

eerft met de andere twe.e een aanvang te

nemen.
1 1. De verzoekschriften het Parlement

voorgedragen , wierden nagezien , waar

van zommige voor leesbaar , en aanneeme-

lijk gekeurc wierden .• doch andere , om
hare wydloopigheid , verwerplijk; en dat

men voortaan geen meer zou aannemen.

-

13. De gecommitteerde tot aannemin*

ge der verzoek-ichrifcen , tot uitvoeringe

der wetten, aan ftrafbare overtreders daar

van , en tot opzigt der Hoven , kregen hare

commiiTien uit mijn hand.

i 8. Daar wierd beftemt , dat men om
de hondert veertig duizend guldens , op bet

laatfte van April vervallende te betalen ,

d'onderftant vanLonnen,en van mijn Raads
Hecren vervroegen zou, waar door men
gemelde penningen met goed prü6jt mocht
komen by na te betalen.

20. d'Ambafladeur van Vrankrijk, le-

verde my de credenriale brieven van zijn

Heer Koning , en Meefter , en daar nevens

de artykelen van Unie , tufTchen hem en den

Keizer j verzoekende dat ik ook daarin

met haar wilde t'zamenfpannen ^ welke

arxykelcn ik in mijn bewaring heb.

X j. De Koop vaardy-Schepen van Enge-
land met Wol , een tyd lang opgehouden
gev;eeft zijnde, vertrokken eindelijk, op
Antwerpen, fterk by na feflig zeylcn.

De zelve wierden van wegen den koop-

handel gecontramandeert, doch kwamen
te laat.

24. Aangezien de Keizer de wiflel op
Lions geftaakt hadde, ftonden de Koop-
luiden tor Antwerpen zeer vctzet ; en al-

zoo de Koop-handel zonder wiflel niet

en konde gedreven worden , zoo wierd

haar toegelaten , geld , om geld re verwiik-

len. \

2 y. Henry Dudiey , voer in Zee met vier

Pinaflen , en twee Galjoten , om de Koop-
vaardy.S6hcpen,daar de Zee- roovers gedui-

rig achter zaten , te convoyeren ^ dewelke,

zoo dra als hy in Zee kwam, twee Roo-
vc?»
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vers onder zijn klaauwen kreeg , en tot

Dover op brach t

z6. Ikflücg eenigzins af, liet verzoek

om in oorlog te treden, blijkende aan de

Copy van mijn antwoord die onder my be-

rull.

27. Op dat d"*Ambaffadeur mijn meening

te klaarder mocht vatten, zond ik M,Mob-
bey en Mr. Majon na hem toe , om aan hem
mijn iXn wydloopiger te verklaren.

iS. De gecommitteerden «aan der

Schotten kant, van wegen de landeryen,

daar debatten over vielen , weigerden te

compareren , ten ly dat'er een zeker Ka-

rteelofpaal gcdemolieeert wierde; waar

op brieven aan onze CommifTariflèn afge-

vaardigt wierden , inhoudende d'oplchor-

linge hunner bycen komfte tot naarder be-

fcheid.

30. Hertog Mauritius heeft al zijn ei-

gen Volk tot Arnfhat in hetLand van Saxen

gemonftctt , en den Hertog Augufius ,

den Hertog van Anhauli , en den Graaf

van Mamfe'J , de befcherminge van zijn

Land , voornaamelijk uit vreze voor die

vznBohemm, opgedragen en aanbevolen.

De jonge Landgraaf iïc;;;^B^fr^, en ande-

re , hebben in 't Land van Hfjpn gemon-
fterd.

31. De Markgraaf van Brandenburg^

Albertus^ monfterde zijn Volk twee mij-

len van Erdford^ en daar na trok hy daar

binnen , ontfangende van de burgers tot

cenfchcnkagic twintig duyzcnd guldens:

en van haar zeüig duizend guldens gcicent

hebbende, kvy^amhy totiVfw/ar^, alwaar

Wtaog Mauritius ^ cn alle de Hoogduitze

Vorllen vergadert waren.

April.
I

^^
2. Kreeg ik dcIVlazelen en pokken.

|

4. Hertog Mauritiui kwam met zijn Ie-

ger tot -<4»§«/^<7 ; welke Stad hem voort in i

zijn handen ovcrgclevert wierd , alwaar
j

hy zekere Officieren veranderde , hare 1

Predikanten haar wederom liet genieten , ;

• en de Stad meer be vr i)de.

U.'Dccl.

5". De Contertabile met het Franze leger

kwamen tot A^f/z, welke Stad hem bin-

nen twee daagen opgedragen wierd , al-

waar hy groot voorraad van leeftocht

vond ,. en voornam
,
gedurende zijn rei-

ze, de Stapel van mond-koft op te rech-

ten.

7. Hy kwam voor een Slot daar een
Kloofter , Gocoza genoemt , iugelegcn

wasj welk Slot tachentig Kanon-fchoo-
ten uitgeflaan hebbende , eindelijk aan hcÈ

palmeuteren raakte ; alwaar de Fratlzea

binnen rakende , en het zelve Itormendec
hand inneipende , alle d'ingezetenen dood
floegen, bchalvcnhondert vyftien petzo-

nen , en den Kapitein die zy ophingen.

9. Hy nam het Fort Maranges in> ea
heeft het verdelgt.

1

1

. De Koning van Vrankr'ijk kwam tot

l^ancy , om na 't Leger tegaan , en aldaar

vond hy de Hertoginne , en den jongen
Hertog van Lottenngen.

. 15. De A^eld-overfte St.Andfev}y ver-

zelt met tviree honderd man te Paard, en
twee duizend te Voet , vervoerde den
jongen Hertog, die weinig van zijn oude
Mannen by zig had , naar Vrankrijk , by

den Dauphin^ die tot Rheems lag 5 waar
over zijn Moederde Hcrtoginne>niet wei-
nig mifnocgt was. Hy heeft ook , ver-

fchciden Steden in Lotteringen gcfortifi-»

ccert hebbende , de Franfen aldaar in gar •

nizocn gelcgt.

Hy vertrok van Nancy y na 't leger dat

tot Mentz lag.

14. Moïïï\c\xi Senarpon heeft den Capi*

tein van Sf. Omer , zes honderd Man te

Voet, en twee hondetd te Paard by zig

hebbende , geflagen.

i^Het Parlement brak op;en ik,van we-
gen mijn ziekte , op die tijd niet konnendc
uitgaan,züQ heb ik een ickct g^Jchriff, waar

indeNaamen der A(Slen, die ikgeratifi-

ccert wilde hebben ^ gercgiftreert flonden,

ondertekent j welk gefchrift in beide Hui-

zen wierd voorgelezen. Ik gaf ook aan

den UzQt Camelier , twecAarisbifichop-



pen , twee Biflchoppen , twee Hcftogcn

,

twee Mark-Graven , twee Graven -, en
twee Baronnen commiffie om het Parle-

ment geheel en al te doen Icheiden.

i6. DcGva^ïvan Pembrgsk refignecrde

zijn Ritnicefterfchap, daar tk den Graaf
ranlVarivik me vereerde.

Hy liet ook vijftig van xijn Curaffiers

achter , waar van Sir Fhilip Hobhey , en Sir

^ohfjGaats
,
ydervijf-en-twintig overge-

daan wierden.
i8. Het verzoek vanden Ambafladcur

van Vrankiijkwas, ahoo men niet bui-

ten gevaar Viftualie , by Land van Bou-
longie, naar Ard mocht voeren, dat ik

hem dcrhalven wilde gonnenomzalksop
mijn bodem over Zee naar Calis, en van

Cahs, naar Afd te mogen doen.

ao. De Heer Paget wierd , om verfchci-

den bedrevcne fouten , van de Order
des Koufcbands afgebet , doch voor-
naamli)k, om dat hy noch van Vader noch
van Moeders kant, uit AadelijkenWoede
wasgefproten-

Sir Atithony Si. Leiger , die van den Bif^

fchopvan D/zW;-;' over een ige kyvagie be-

fchuidigt was gcweeft, wierd wederom
voor Kamerling aangenomen, en nam
2ijn plaats onder de Ridders der Order.

22. Den AnibafTadeur van Vrankrijk

kreeg tot antwoord, dat ik zijn begeerte

nieten konde voldoen, als ftrydig tegen

mijn ligue met den Keizer ingegaan.

23 De order van de Koufeband wierd

geheel en al verandert, als blyktaan de

nieuwe inzettingen : daar toe wierden Sir.

.Andrev: Dudley
.^ cn de Graaf van IVeftmo-

re/and verkoren, cn tot Ridders gefla-

geu.
24' Monficur de Couners wierd voor

Rezident van de Regent afgevaardigt , om
te verzoeken dat haar Sciieeps Vloot by

gelegentheid in onze havens mocht loo-

pen. Hy zeide ook met eenen gekomen
,

tczijuom alle klachten van onze Koop-
luyden leredrefïcren.

1). Alfoo geordineert wierd , dat de
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honderd veertig duyzend guldens, die op
het laatfte van April kwamen te vervallen,

betaalt zouden werden met de fubfidie-

penningen van Lonnen, en van de Hee-
ren te vervroegen , nademaal dat ik het
fesde deel daar van kwam te verliezen

,

met de zelve per wiflcl over te maken ; zo
wierd dit opgefchort en geordineert , dat
de bctalinge van twintig duizend ponden
Vlaams geremitteert zouden werden, die
ik op naifi tegen veertien ten honderd ; en
alzoo refterender noch fes duyzend pond
Vlaams ,om aldaar op den laatften May te

betalen.

26. Begafik my naar Greenwich.
z8. d'Onkoften van de Munt wierden

op veertien honderd pond-vlaams vermin-
dert, zo datter fes hondert pond over-
bleef.

29. De Keizer Ferdinandus , Maximiha'
7iusi\jn Zoon, en de Hertog van Beyeren

kwamen tot Linx, om met den Hertog
Mauritius te handelen over een Vrede

;

alwaar Mauritius zijne fwarigheden ver-

klaarde.

30. Het Krygs-Volk van Hertog Mau- -.

rittus^ kregen de nederlaag tot Ulms. De
Hertog Albertus verwoefte het Land , cn
gafd'inwoondcrcn een dag refpyt om ic

antwoorden.

31. Daar wierd een zeker fchuld van
vier- en- tachtig duizend guldens aan den
Foulcaarhtizsïit.

May.

2.. De Oofterfte Handelaas kregen hun
aiitwoord, vervattende een beveftiginge
van 't gene mijn Raad te voren hadde ge-
oordeelt.

3. Daar wierd aan 'den Foulcaar een
brief, uit de naam van Raad atgevaardigt >

d'inhoud waar van was, dat ik in de maand
van Februarius , drie en-feftig duyzend
pond Vlaams, en in February, veertien

duyzend hadde betaalt,uit makende zeven-
en-zeventig duyzend pond Vlaams,'t welk
een Ichoone zommegclds was 001 te beta-

len
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voornaamlijk in defe

5-t

Icn fn een jaar,

conjundturevan tydcn, daar het ccn Ko-
ning wel noodig van doen had. Daar en
boven zo wierder geoordeelt , dat het geld

hem nu op deze tijd lichtelijk zoo wel
niet te pas zou komen als op een ander
tijd. Om deze redenen heeft my mijn
iv<2<?^ geraden , om van de vijf on veertig

dayzend pond Vlaams, die ik fchnldig

ben , Hechts vyf duyzend te betalen , en
alzoo de refterende penningen, volgens
d'oude intereft, te remitteren tegens 14
ten honderd j verzoekende dat hy de zel-

ve mee geduld wilde afwachten-
. 4. Monfieur de Couriers kreeg totant-

woordop zijn propofitie, dat ik al over
lang hadde belaft, dat de Schepen van
Vlaanderen in mijne Havens ongemole-
öeert zouden blyven , daar ik blijk van kan
toonen, om dat de Franzen de zelve tot

ki mijne Havens na-jagende, niet mach-
tig konden werden, alzoo ze hier ontzet
kregen : doch evenwel dat het oubetaame-
lijkwas, dat'er meer Scheepen in mijne
Havens zouden komen , dan ik wel be-
ftieren en beheerfchen konde. Daar
wierd hem ook een Notitie behandigt van
verlcheiden zaaken, daar mijne Onder-
danen klachtig over vielen.

f. Daar wierden brieven aan mijn Am-
bafladeursafgcvaardigt , om de Vorften van
Buytsland^ den Keizer , en den Koning
V2n yraftkrijk voor te dragen, dat, by al-

dien deze onderhandeling ecnig effcd qua-
me te zorteren, ik daar onder begrepen
mocht werden.

hd.nSirJobnGatesy Str IRobert Bouvfes ,

étuCajtcellier, StrlValter Mildmayj en Str

RicharUCotfortyyfiQtdheweil gegeven, om
een zeker gedeelte van de Landen en Hui-
zen onder de Capellen gelegen) te verkoo-
Jen , tot betalinge van mijne fchulden , be-
dragende ten minfteh tweehonder^teeii en
Vyftig duyzend pond fteerlings., .' \ .

,.

laylor^ JjiekcnvunLincoh^ wierdeipi
Eiflchop van Ltr/coln verkoren.

Sfr Rokert Bouwet > wierd de bedieninge

van Meefter van de Rollen opgedragen.
Hoeper , Biïichop van Glocefter ^ wierti

BilTchop van Warcefter en Glocefier ge-

maakt. En
Story j van BifTchop van Rochejiety Bif-

fchop van Chichefler.

Den Trejaurter wierd belaft , cm geen
fubiidic-penningen noch inkomften op
onze iL/ex;? ^oaiy; dag vervallende, zon-
der toeftemminge van mijn Raad , uit te

geven.

De Baron van de Finamieny op d'over-

wijzingevand'Ojl^aVcLe/Vtf/^irr, wierd tot

0/>^er-0^«>r verkoren, deFifcaaltot Op-

per[ie Baron , de SoUicitear-Generaal tot F//-

caal^tD de S'olliciteur van dcAugmentat:e,Go/-

»o/dy tot Generaal Solliciteur : en dat'er geen
Solltciteu'r meer zou zijn in het Hof van
Augmentatie. Daar wierden ook acht
Rechts-gcleerden van de hoogfte order in

Engeland y tegens Vrouwen'dagh^^n&^OiXxdc.

beftcmti te weten,

Gaudy.

Stamford.

Karelj &C.

Daar gelfchiedè ook een monfteringe
van alle de krijgs-benden : behatven vyf-
tig van die van AJr Sadler , vijfen twintig:

van d""Onderkamerling , en vijfentwintig

van Sir Fhilip Hohbeyy ah ook Van alle de
Hellebardiers.

7. Mijn reize wierd vaft geftelt om te

zullen gefchieden voor hy DorcheflerüZ3it

Poe/in Dorfetfhtre , en aJzoo door Salisbur'^^

naar huis tot ?F;»^(/r.

8, Is gerézolveer't , daf men het geld

toekomende Zomer in Teriand tot eeri

zeker prijs zou afzetten : en bndèrtulïchea

de zaak vei-holen en verborgen houden.
Dat ook de Munt-Meeftcr , met zig ne-
mende Mr. Br^hamoayÓQ hoogfte Trczau-
rier.Van het Rijk, de Mijnen zou gaan be-
zichtigen , en zien wat voordeel te haaien

mocht zijn , uit ^het Mineraal, dat de
Hoogduitzeuitcen SilvercMijn gegraven

had\^n3 enot het d'onkoftcn en inocire

G 2, zou
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•ïou konncn goedmaken'; 'zoo niet, dat

men dan het werk zou laten ftcken, en
de Hoogduitfé altemaarkalTeren,

Dat men ook van twee duizend Soldi-

ten die men in dicnH: had, vyf honderd
zou afdanken., ja zooveel als'er den Ko-
ning van Vrankrijk, of den Keizer wil-

den gaan dienen , houdende Volks genoeg
noch in dicnïl. T>it men ook als noch
voor een tijd geen fortificatien in ccnigc

ongcforficeerdc plaats zou maken.. Daar
wierd ook voor Ycriand over vcele andere

artykelen een belluit gemaakt.
JO. Sir ^RuhA.rd iVi^igfield^ Uagprs , en

'
' wietdeu-gecommittecrt , om,tc zien

hoe het mti]Voris?r;outbgc\e^cn was, en
haar gevoelen van wegen het fortifïcccrcn

<laar van in te brengen.

1

1

. De Koning van Vrankrijk , de enge
palFagien van Lottcringen gepafTcert zijn-

de j kwam tot S^avcrn \\%ï mylcn !i;an

Straatsburg, en wierd van de Stad gcpro-

viandeert, doch hebben hem door haar

Stad niet willen laten pafTeren.

12. Wierd gerefol veert, nademaal het

op de Kuftvan Schotland vr_y flordig .toe-

jging, zoo met het fortificcren van zom-
migeplaatzen, als, met andere fortrcïïèn

niet na behoren wa'ar te nemen, dat de

Hertog van 'Nort,hu»iberfand ^ wién d'op-

iigt daar van was bevolen, daarna toe

zou gaan , en daar van infpcéïie genomen
hebbende , op alles ordre ftellen , en op het

alleripoedigfte wederkeren. Als ook
datter tien-duizend pofid fteerlings, tot

bctalinge . voor uitgezonden ïou, wör-

13. Wierd^ ge'ordinéert , 'd^'dize' na-
volgende krygs benden' op dèiè rtizemy
zouden vergcfcifchappen .'

DeHeerTrefautiery mét 30.

;,;',' DtfH^ff ij-.
;

','.' Ds Heer Zegelhemiaard^f '
' 50','

•'

De Hertogvan Suffölk , ' 25.'

De Graafvan iVarivik

,

25,

iie Graafvan Üutland. 15.

De Graafvan Uunthgton'. ^f.
De Graaf va'fi?embroek. 50.

De Heer Adjmraal f met if.

Darcy

,

30.

Cobhamj zo.

lf'arde»f lo.

Nr. Ofiderkamerlmg
, 1 j'.

Sadler. lo.

StdTtey. 10.

1 4- Wierd beftemr, dat aan Thomas
Gresham betaalt zouden werden , zeven
duizend pond (kerlings, van de penningen
dieuitmijnefchulden kwamen, om daar
A'an te betalen, op het laafte van deze
maand , zes duizend acht hondcrt pond
fteerlings; welke bovengemelde zomme
hy op dien avond ontfing,

15- T)czc Thomas Gresham j ontfing ne-
gen duizend pond fteerlin^s , op rekening
van twintig duizend pond , welke zom-
rnéde Fw/c^^jr verzocht, dat hem betaalt

mocht worden tegens Paafchen , alzo hy
alhier vyf duizend pond fteerlingsop wif-
fel hadde genomen, en tien duizend had
hy van de Scheits geleent , en tien duizend
pond fteerling van Lazarus Tttkkar\ zoo
dat het in 't geheel beliep, vijf- en-twintig
duizend pond fteerlings, waar op betaalt

re, in het laatfle van April veertien dui-
zend; invoegen datter elfduizend over-
fchoot, en negen duizend , 't welk ik

nu pr. wifTel over maakte, t'zamcn be-
dragende , twintig duizend pond fteer-

lingsv om den FoulcaarvutdtiQ betalen.

20. Mr. Pickeringj liet my weten dat de
Koiiink Van Vranktijk, van Saver» trok
bp j^roumashesy "'t welk aan hem overge-
geven wierd; van hier op Leimsherg, en
zoo voort op spier ; en dat zijn Leger üerk
Was, ontrent twintig duizend man te voet

,

en acht duizend te paart
,
(wel gemomeert

Volk)- behal ven- flecht Jan. Hy hadde by
zig vijftig ftukkcngefchut, waar van zes-
ieti-twinti'g gróf-gefchiit waren , en zes
Mctaale (lukken, nevens een groot getal

laerzen. Van Leimsèerg
,
(ten deele , om

dat
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•dat hy niet en wifle wat den Hertog Mau-

?-ƒ?;»ƒ in den ïiu had, en ten dcele by ge-

brek van mond koft : mitsgaders ool^, om
dat hy vernomen had , dat de Regcntc haar

leger , beftaande uit zeQien duizend Voet-

volk, en zes duizend Ruitery, waar van

Ovcrften waren , de Graaf van Egmond-^

MonfieurdeR/e, Marten van RoJJen^ en

de Hertog van Hokjl ,) ChampaigKc inge-

nomen , en Ajchevay verftérki hadden

:

aoo begaf hy zig weder op de reize naar

Huis , tot dat hy tot Strwlph kwam, alwaar

hy beval, dat alle onnutte bagagie en on-

bekwaam Volk naar cWo»/ zou vervoert

-worden: en voort daar na ontboot hy by

aig den Veld-ovcrfte met zes duizend

Switzers , vier duizend Franzen , vijftien

honderd Ruyters, en dertig ftukken ge-

fchut , van voornemen zijnde, zo men
oordeelde, om op d'eene plaats ofd'an-

der , ontrent Luxemburg een aanval te

doen, oïom Afihenay, het welke de Re-

cent verfterkt hadde , by verraffinge we-

derom in te nemen. Daar (liervcn van

hongcrs noot op deae reize twee duizend

ïielen: want zy waren Hechts voor acht

dagen van water en brood voorzien , en

hadden ten minften leftig hoogduitze mij-

len gemarcheert , en veele naauwe palla-

gien met groote moeite en arbeid gcpaf-

leert.

il. De Hertog *Vtfar;/w met alle vlijt

iig fpoedende van Augiburg , kwam op de-

^endag tot de eerfte pafTagic, de Uowfe

genoemt , die de Keizer had ftcrk doen

fortificeren'en provianderen , ziende een

paffagie door een berg, op de weg naar

J»;è«r,< konftig uitgehouwen, alwaar niet

vd^rc daar van daan een fterke bolwerk

was opgeworpen , het welke hy na een

hevige bataille van anderhal f uur, al het

Volk dat daar binnen was, dootflaande,

ftormender hand in nam. Op dien nacht

marcheerde hy door dien berg naar een

Dal, alwaar hy twaalfVaandels van Lans-

knigts Vyanden gehoopt hadde te zullen

aan'trefen 5 doch zy waren na de tweede

naauwe paflagiegerctireert, en nochtans
wierdender verfcheiden van de zelve zoo
gevangen, alsgeOagen; en alzoo kwam
hynoch in die nacht in het Dal, aan den
ingang van de tweede paflagie, te logee-

ren, alwaar vyffortrelïèn en een Kafteeï

ftonden , w^ar uit zy zommige van d^n
Hertog Mauritius zijn Volk mei hun grof
gefchut onder de voet fchooten.

2 2,. De Hertog van AJecklenburg op deze
morgen met drieduyzend Voet-volk aan-
komende , floeg een brug over een ze-

ker Rivier, vyf mijlen beneden de Sluys,
doende een aanval achter de Sluys, en
Hertog Maurit'm voor aan ; alwaar de
Boeren van Tnol , met haat tegen de Span-
jaarden ingenomen zijnde , den Hertog
Mauritius te halve kwamen , zoo dat'ec

vyi fortreflèn ftormender hand wierden
ingenomen , en die van binnen in het Ka-
ftecl

,
gaven het op , doch op conditie van

te vertrekken, en in geen drie maanden
daar na den Keizer te zullen dienen. In
dezen aanflag wierden drie duyzend en
vyfhonderd , zoo gevangen als, geflagen

,

en drie en twintig ftukken verovert.

De Keizer hier van verwittigt , trok
's nachts uit Infpruk^ en reifde in dien nacht
veertig mijlen te poft, en dat geduurig al-

le nachten zonder te ruften, invoegen dat

hytwce van zijn Paarden den hals brak.

Eer ft begaf hy zich naar Briximum , en daar
na , uit vreze voor den Cardinaal van Fer-

rara zijn beyrleger , retireerde hy naar
Vtllucho in Carmthta. Op den 30. May
wachte hy Duc £Aha in , die hem met
twee duizend Spangiaarden , en drie dui-

zend Italianen uit \^aTma zou by komen.
De Keizer ontfloeg den Hertog Frederik

van "zijn gevangenis, en zond hem over
Bohemen nsAi Saxen-, om tegens de Neef
van Hertog Maurtfius een leger op de been
te brengen.

24.. Na dat nu H^/<7y€nverIcheiden an-

dere Dorpen , ontrent hjjprug in T/f0/ haat

hadden over gegeven , zoo kwam Hertog

,
Mauntm tot imbrug > en dedc de boeren

G 5 al



Authentijke STUKKEN54
al hun goed te Markt brengen, en al wat

de Kciicne toebehoorden, nam hy na iig;,

als lijnde verbeurt; het overige liet hy de

Boeren houden. Hy nam daar vyftig (luk-

ken gefchut , die hy naar Augjburi liet voe-

ren , alzoo hy die Stad gefortificeert , en

daar van zijn Magazijn hadde gemaakt.

Zekere zaaken , waar mede de gecom-

., mitteerde over Requeflcn haar nieten

zullen bemoeyen.

1. Met geen ProcefTen over Landeryen

te mogen naderen.

2. Met geen aangeOagene goederen
,

die boven de vier honderd galdcns waar-

digzijn.

3. Met geen Proceflen over penzioe-

nen.

4. Met geen verpachte Landeryen

,

waar van meer dan een Jaar ten achte-

ren is.

f. Met zekere Heerlijkheden voor ette-

lijke jaaten te vcrhuuren.

6. Met Landeryen meer dan voor 21

jaaren te verhuuren.

7. Met geen ampten van fpctialc toe-

vertroude rekeningen van Penningen, als

Vachten , Procureurs y SaJJers , Rekenmee-

fterSi O^ztenders , Trefaurters , Camelliers &C.

Die niet anders te begeven zijn , dan duran-

iebeneplactto-, dat is, zoo langalsmenhct

voorgoed in ziet. Ook alle Munt-Mee(ien

enandcrediein de ^««r iets te doen heb'-

ben, &c. Biflchoppen , Rechters , en

andere , die over eenige taken als goe

mannen geftelt zijn, quamdwje bene gejje-

rmt\ zoo lang als zy haar wel dragen. Inf-

gelyks Landdroften , Eemmeefters , die

over het waarnemen van eenige waranden

cnHuyzen geftelt zijn, &c. om vergond

te worden, zoo lang als zy leven.

8- Met geen Proccflen over quytfchel-

dinge vanfchulden.

9. Met geen ontflaaninge van fchulden

die betaalt moeten werden-

10. Met geen penningen te verzoeken

,

waar me men zijn fclwilden l^ andere zou- ^j
mogen loflcm

II. Met geen verzoek - fchriften om-
Land te mogen koopen.

l^ Met geen verzoek-fchriften , om;
Goud, Silver, loot, leer ,graanen, hout,

^

&c. dat ongeoorlofde zaaken zijn, over
Zee te mogen voeren.

13- Maar zy zullen haar mogen be*
moeyen met Bail/mjchappen , RentMeefter^

I

/chappevy die voor een en twintigjaaren

j

begeven zijn; metarceflcn onder de vier

honderd guldens; met Ontfangerfchappezty

1
Houtvefier[(happen t OpzienderfchappeTif&iC.

' na welgevallen , met vaftftcllinge van

I

zekere dagen, totbetalinge van fchulden.

Met leengoederen , der geener die wel ge-

j

dient hebben , daar zy , of hare Zoonea
wettelijke erfgenamen van zijn. Met de
gene die Hoffteden hebben , ot waranden
houden. Met ordinaty bedieningen , als

Officieren van de Kroon , met Huizelijke

af&iren &c.

yunm,

z. Sirjohn WiUiami^ die op de Vlooi:

gebannen wierd, om het niet gehoorza-
men van een zeker bevel van geen betalin-

gen te doen buiten kennis van mijn Raad ,.

wierd, op zijn fchuld bekentenis , daar
vanontOagen.^

4. Beautmnd i Meefter van de Ichrift-

waranden, bekende zijn fouten, dewel-
ke, gedurende zijn Voogdyfchap , met
mijn geld Land gekocht , hetzelve uitge-

leent , en my onchouden had hieer als een
jaar lang , bedragende ruim negentig duy-
zend guldens, en daar en boven noch elf

honderd duyzeiid aan obligatien : als ook

,

hoe hy in de Gancellery zittende voor
Rechter , over de zaak van den Hertog
vznSuffölky en de Staac-Juffer Powisy haar

recht haar zocht t'ontnemen , en daar van
Voogttezijn, mits dat hy daar een zom-
megelds voor zou betalen, en een Heer-
lijkheid van de zijne aan haar verhuurcil;

en dat hy ook een Noiariale a£le, met de

ver-
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'vcrvalfchte hand ondertekening van den

ouden Hertog daar van liet maken. Hoc
hy ook de dievery van zijn knecht verfwc-

^enhadde, zijnde tweeduizend guldens,

4jiehy met behendigheid wederom in zijn

«igen handen kreeg. Hierom heeft hy,

oprckeningc van zijnlchuld, entotvol-

doeninge van de boeten, die op deze zijn

particuliere feiten ftaan, alle zijne bedie-

ningen , Landeryen ,
goederen , zoo roe-

rende, als onroerende, my opgedragen

en overgedaan.

ƒ. De Heer faget ^ Cancelier van het

Hertogdom , bekende dat hy , buiten com-
tniffie , mijne Landen en grootc bomen
hadde. verkocht i

groote geld boeten daar

opgezet tot zijn particulior voordeel, en

profijt , my nooit daar van iets latende ge-

nieten.

6. Om deze en dicrgelijke te voren ver-

liaaldc misdaden gaf hy zijn bediening

over , onderwierp zig die geld-boeten

,

die ik, of mijn Raad, ïijne goederen, en

landen wilde opleggen.

7. iVhaleyt ontfanger van het Graaf-

fchap van 7'""'^ 1 bekende dat hy mijn geld

op winft had uit gezet: dathy een jaar in-

tcreft over betaalde , met het overfchot

van de laatfte, dat hy myn eigen land

-kochte,met mijn eigen gcldj dat hy in zijne

rekeningen veel valfche poften hadde ge-

ilelt , dat hy op die tyd doe de prys van het

geld zoo aan het dalen was, verfcheiden

lommen van penningen leende,waar voor

hydaar na opgeld kreeg, waar mede hy

op eene affettingc vijf duizend guldens

•won, degantfche zomme zijnde twintig

<iuizend guldens. Om deze, en dierge-

;lijke oorzaken gafhy zijn bediening over ,

en onderwierp zig de geld-boeten , die ik

,

ofmijn Raad , op zijne goederen j en lan-

den mochten komen te ftellen.

8. DeRaadsHeerentotG»rf(/-Htf<7/, in

Xo»«fw zittende, fielden, in het bywezen
van duizend menkhen, den Majoor, en

aijne Mede- Broeders, voor oogen hare

ifloffigheid in veclc dingen tot zoo hoogcn

prys te laten fteigeren, en deemoed willig-

heid der Ambachts lieden, &c. te gedo-
gen i waar op zy haar aandienden; dat,,

ingeval zy metdcfe waarfchouwinge daar
in niet en voorzagen , ik t'eenemaal ge-
zind was, om haar hare vryheden, als

verbeurt zijnde , in te trekken , en om
Officieren tcftcUen, die op haar «oudea
letten.

9. Daar wierd geordineerd dat mco
den Heer Gray van iVtlton zijne misdaden
zou vergeven , en uit den Tour verlof-

zen.

Hoewel dat men eerft voorgenomen
had , om S/V Vhilip Uobbey , met Str Richard
Cotton, en William Barnes , Reken- mee-
fter, naar C<3/« te zenden, zawierd even-
wel daar na gerefol veert, dat Sir A7itho>iy

St.Legiery Sir^Richard Cotton^ gïï Sir Tho-
mas Mild-May , derwaarts zouden gaan

,

<;n honderd duizend guldens uit des' Ko-
ningsfchatkamer mede nemen.
Hoewel datter beftemt wierd , om nu

voor af op Yerland vijftigduizend guldens
over te maken , en dat dan daarna het geld

afgezet zou werden, zo wierd nu in het

tegendeel voor vaft gcfteld , dat drie dui-

zend gewicht, dat ik in den Tour had, der-

waarts gevoert , en op vyfiien ftuivers

fijn zilver gcilagcn zou werden ,• en
dat men dan zoo aanftonds het geld zou
afzetten.

10. Om dat Virry hier na BuUion toefde.,

zoo wierd WtUiam IViUiams EJfayeur in zijn

plaats gefteld , om met Mr. Brabazon , of
wien de Heer Prefident mocht ordineren,

infpedie van de mijnen te nemen.
ia. Bauifter^ en Craan wierden, de

eene om zijn openhertige bekentenis.,

d'ander om datter niet veel op hem te

zeggen viel, van hun gevangenis ontüo-
tcn.

14. De Heer P<»ge/ in de Star-Chamber

gebracht zijnde , heeft aldaar zijn eifedue-

le onderwerpinge by monde verklaart , en
ook fchriftelijk ovcrgelevert.

Beaumond, die te voren lijnc b^ente-
mi
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nis infchrifi had opgeftelt, begoft de zel-

ve nu te herroepen en ontkennen ; doch
naderhand voor ir.ijn Raad gcdagvaart

zijnde i viel hy door de mand, en beken-

de aldaar, dat tij n Land verbeurt vyas,

ondertekenende met een , en een Obliga-

tie , waar rn hy van alle zijne goederen af-

ftanddcde.

j6. Mouficur de Couriers nam zijn af-

fcheid.

17. Dé Koningvan Vrankrijk nam het

Kailecl van Robdemal in. Eenige Ruyters

van de Regent hebben op de Koningvan
,

Vrankrijk zijn bagagie een aanval gedaan
,

èn verfcheiden v art de Voerluyden ter ne-

der gemaakt ; doch eindelijk wierdenze

met verlies van eenige Franzen gcnoot-

zaakt de vlucht te nemen. De Kuning
ivan frankrijk veroverde Mount St. Ann.

18. De Koning van Vrankrijk kwam
voor Deuvfllars , een fterke Stad , en be-

Icgerdefc , daar drie bre/Ten op doende.

De Stad en Kapitein wierden aan hem
over gegeven: hy vond daar in vyf en twin -

tig honderd man te Voet, entweehon-
dertte Paard j drie enzeftig kloeke Meia-
le ftukken , en ander oorlogs gereedfchap,

ook veel proviand en ammunitie , volgeus

zijn fchrijven aan zijn Ambafladeur.

19. Daar wierd gercfolveert , dat de
Biflchop van Durham zijn zaak zoo lang

zouruftcn totdat ik mijne reyze volvoert

haddc.

ao. Beaumovd^ na dat hy wat bleef ha-

peren in de zaak , bekende in de Star-

Chamber j zijuc fouten , daar hy zijn hand
onder gezet haddc.

2t. Daar wierd gerefolvcert , dat de

benden krijgs knechten voor Mr. Si4ney.,

Air. ChamberUin , Mr. Hobbey en Mr, Sad-

ïer gcdcflinecrt , in geen nieuw habyt zou-
den geltckcn werden, maardat men het

noch wat zou lutcn heruiten.

22,. Het wierd voor vaft gcflelt , dat

niet een perzoon van mijn Raad my zou
mogen aanfpreken over ecnig verbeurt

Jjand , boven* de twee honderd guldens
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waardig j over eenige furvivantien vaa
leengoederen , ofom eenige andere extra*

ordinary pleidoojcn , al eer ik een ovcr-

flag van mijn ftaal badde gemaakt.

25. De Koning van Vrankrijk kwam
vooreen Stad gelegen aan de Revier de
Maas , genoemt Tvonet alwaar de bel^j-

gerdedikmaals op hem uitvielen. \
24. Begoft de Koning zijn Hukken voor

de wallen te planten > en die te befchie-

ten.

De Ingezetene van Mountmedy fcher-

mutzelden dapper met de Franzen , als

wanneer de broeder van Monfieur de Toge^

en veel andere aanzienlijke perzoonen ia

het leger kwamen te fneuvelen.

25". De Prins van Salerno , die by den
Koning van Vrankrijk was geweeft , om
met hem over de zaak van Napels te han-
delen, wierd te poft met deze antwoord
afgevaardigt ; dat hem de Koning met der-

tien duyzend man te Voet , en vyfiiea

honderd te Paart op zijn eigen beurs zou
affifteren tot inneminge en verovering vaa
het Rijk Napelr, en dan , zoo zommige
zeiden , zou hy Madam Margarita , de Su-
fter van de Koning van Vrankrijk ten

Houwelijk hebben. De reden nu , waar-
omdeze Prins van Salerm legensden Kei-
zer opftond, was, eeufdcels', omdat hy
de Vice-Roy van N«/»(?/j kwalijk hadde beje-

i

gent, en ten anderen uit eerzucht.

j

Die van Vlaanderen deden een inval in

I

Chan-faigve
.,
waar in de Dauphin laft leed

omiaapprehenfieterakeni endeKonin-
gin,liggende tot Chalons , zond haar goede-

j

I

ren naar P^-rijs.

Een ander bende krijgsluyden namen
1
de Stad Guize in , en piondeiden het

Land.
Monlïeur de Tallie wierd afgezonden,

om de achterbenden en krijgsheir van Pi'

caréencn Champaigne te doen opbreken,
om Guize te veroveren , en in Vlaanderen te

vallen,

aó. Begaf ik my naar Hampton-Court.

Daar wierd gerezolvecrt , om aan de
Heercn
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Hccren Staten dit navolgende tot ant-

woord te laten toekomen , dat de twee

duyzend laakens , die ly gekocht en ont-

boden hadden,overgevoert zoadcn werden

na ouder gewoonte, te weten binnen tes

weken :infgelijks ook alle andere "Keop-

manfchappen die ly voor het naaft aan-

ftaandc Termyn invoerden :, in alle ande-

re ArtiFcelen zou het oude contraö 2oo

lang ftand grijpen tot dat men door een

onderling befprek de zaak tot een cyndc

en conclulle bracht.

18. De Heer Pagef wierd toegedaan,

om binnen honnen en d'omliggende plaat-

2cn tot St. Michie/toc zijn verblijf plaats te

mogen houden, omdathy op zijn Land
geen voorraad hadde.

Sommige Waapen Voogden , onder

andere Lattcafter en PortcuïUs , wierden

vaft gezet, &\ioo zy CiareMdeux zegel had-

den na gebootft - om by leverantie van ge-

weer geld te krygen.

.9. Op den Koning van Vravkrijk heb-

ben de belegerde vcrlcheiden uitvallen , en

voornaamlijk twee gedaan ; in de ecne

hcbbenze der Franzen lichte Ruitery, lig-

gende in een Dorp by de Stad ,
gellagen ;

in d'andcr , vielenze op het Veld-leger

aan, en rukten haare Tenten om verre,-

welke twee aanvallen, de Graafvan Mans-

feld , Gouverneur van de Stad ,
gedaan

hadde. De Hertog van Luxe?jhurg , en zijn

drie honderd licht gewapende Rnytets

kundfchap krijgende , door verraad van

vicrPnefters, waar de Stad op zijn fwak-

ftewas, zoo hebben zy de belegerde, en

de Soldaten van Vlaanderen zoodanigen

fchrik aangeiaagt , dat zy door dreigemen-

ten , den Graaf Gouverneur van de Stad,

metd'aanzicnlijkfteperzoonen in zijn le-

ger dwongen, om haar gevangen te ge-

ven ) en de flechte Zoldaten, om met wit-

te tientjes in haar handen uit te trekken.

De Stad was wel gefortificeert , met

voorraad en ammunitie genoeg voor-

dien.

30- De Stad Mountmedy gaf haar over

, II. Deel.

aan den Koningvan Vrankrljky die te vo;
ren een dappere uitval hadde gedaan,

4. Sir John GaatSy Onderkamerling ^
wierd tot Cancellier vau het Hertogdom
verkoren.

5. d'Ambafladeur des Keizers leverde
den brief over aan den Regent, luydende
in etïeö als volgt : dat , nademaal ik , vol-
gens een Traöaat met den Keizer, in het
jaar onzes Heercn 1 54Z tot Dotrerhi inge-
gaan

,
gehouden was , ingeval yemand

op de twee Graaflchappen een aanval de-
de, om hem met vyf duizend iVlan , of
met zeven honderd Kroonen 's daags voor
vier maanden i'affifteren , en nevens hem,
na dat een maand te voren het verzoek
was gedaan , den oorlog t'aanvecrden :

en aangezien nu de Koning van Vrank) Ijk

op Luxenhurg een aanval hadde gedaan

»

begeerde hy over zulks , dat mijn Volk het
eflicél van het contrad mochten na ko-
men.

8. De Naamen der Gecommitteerden

wierdenderby ge voegt, en het getal ver-

meerdert, vandegeenedie de Ichuldcn,
de Hoven, de boete van de Vletten &c.
zouden na zien: temeer, alzoo de Heer
Kamerling , de Heer Zege!- bewaarderyd^Ow
derkamerling, tnécWt&i Secretaris Fetre

,

met my deze reyzc zouden aanvangen.

9. Daar wierd geordincert , dat vyftig

pond gewicht aan Gout , na den Nieuwen
Stempel, gellagen zou werden, 't welk
ruim vyfrien honderd guldens uit maakte,
om my daar van te dienen op de reize.

io.DeCanceliervanyï?/^wf«r^//ewicrt
verzocht om aflland te doen van zijne

CommilTie, hem in het derdejaar onzer
Regering opgedragen.

\2. Monlieur de Br^fy , des Keizers
Grand Ejcuer, wierd in de Nederlanh» over
het Voetvolk Veld Ovcrfte gemaakt, en
Monfieur de ?rat^ Cornei over de Rui-
tery.

14., Hier wierd befloten, by aldiendes
H Kei-^

.
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Keizers Amb.ifradcuremaïïilkritie vorder
j

aanhield, dat men henu daa door twee >

pcrzooncn uic mijn Raad , dit tot ant- !

woord zou laten toekomen : nademaal

by deze tijdtsgelcgentheid van mijn rcize

mijn Raad verftrooit vt^as , en ik my na

haar advijszou willen reguleren , dat liy

derhalven den uitllag van de zaak diende

afte wachten, enharerezoluiicn te hoo-

reh.. Ik had ook het Traélaat verlchei-

den geleerde Mannen &c- aanbevolen,

om het ^elvc in overleg te nemen. En
zoo hyopcen ander ti)dt daar op mocht

aandringen , hem dan tot antwoord te ge-

ven , dat ik vcrtroude dat de Keizer my
niet zou raaden, om in deze mijne jonge'

jaarcn , tegen haar aan te gaan , daar ik

van haar zoo lang een proeve gch?td hadde:

dat ik geCworen had met den Koningvan

Vrankrijk in Unie te treden, die ik mee

geen reden altoos konde bre-en noch af-

llaaniendet halven zo het den Keizer raad-

zaam dacht, wild' ik my wel vooc Me-
diateur tufTchcn hun beide laten gebrui-

ken, en anders nier. En ingeval hy my
het Tradaat evenwel op den hals wilde

dringen , dan dit fiaaal befluit te nemen
,

te weten , dat ik aan het Traöaat , 't welk

mijn Vader hadde gemaakt, niet verbon-

den 'vas, als' rtrijdendc tegens d'intcreft

Tan mijn Koninkrijk en Land j en te be-

geren dat'er tuffchcn my en den Keizer,

nopende delaatfte oorlogen, een nieuw

Tradaat aangegaan mocht werden. Hy
antwoorde over onze meeninge verwon-

dert te zijn , alzoo wy, zeide de Keizer,

engy niet, verbonden zijn. De Keizer

had ook dikmaals gcweigert , het Tra-

daat t'onderhouden, niet alleen met de

P.uitery , wapenen , ammunitie &c. daar

ikmyten oorlog van voorzien had, niet

te laten paflercn , maar ook op het plun-

<3eren van Caln geen affilkntie te zenden-

i^. Daar wierd aan SirPieter Meutas,

Gouverneur van het Eyland vanGer/e/ge-

fchtcven, too wel om hem te belaften

<3ai de Liturgie aldaar ,
gelijk als ip Engc-
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land, onderhouden wcrdc, als ook wel
toe te zien daitcr achter de Kerkelijke

goederen geen Dieven mochten komen,
maar tot naarder ordre , veylig bewaart
worden.

16. De Koning van Vrankrijk kwam
voor de Stad Aveim , in Ha7iault liggende,

welke bcfichti^t hebbende, verliet hyfe
,

en belegerde e?n inham , Ti'lokbud gc-

noemtj d'Otiïcier van de Stad, zijn ver-

trek gewaar wordende, dede met twee
duizend Voet-volk , en vijf honderd Rui-
ters, een aanval op de achterhoede zijns

heyrlegers, en floegvijf honderd van de
Franfcndood Hierna, cnnahctinne-
men van zekere vaftigheden die weinig
wcderftand konden bieden , keerde de
Koning wederna Vrankfijk, en verdeel-

de zijn Leger , hier en daar, in v?rfcheiden

fraayc Steden , om uit te ruften , te meer
alzoo'cr verlcheidcn aanderoo-Ioop, ca
andere ziekten vaft waren ; voorgenomen
hebbende, om zijn Leger in korten tyd

te verfterkcn , en alzoo met zijn defllein
'

voort te varen.

18. Frederik^ Hertog van Saxe?!^ van
zijn gevangenis omflagen zijnde, wierd
vanden Keizer, tot groote blydfchap en
vreugde. van alle de Proteftanten , naar

zijn eigen Vaderland gezonden-

zo De Keizer verklaardegeen van de-

zcartikclen, die de Hertog van Maunt.us^

en ook de Roomfè Koning hadden in-

gewilligt, te willen aannemen: de Co-
pye waar van onder den Secretaris Cccii bc-

ruft

2'. Alheviui^ Mark-Gra^f van 73r<7r-

denburg^ dcde in het Land Vramonia onge-

meen groote fchade , hy verbrande alle

de Steden en Dorpen rondom NeurcNbeyj^j

en dwong der zelver inwoonderen aan
zijn geallieerde Vorften te betalen , twee
honderd duizend Rijksdaalders, en te le-

veren tien van de kloekfte ftukken gefchut,

en honderd vyftig centeners boskruid.

Daar na trok hy op Frankfort, om zekere

Soldaten , aldaar voor den Keizer gewor-
ven, te plagen. Mijc
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Mijn vertrek naar Guilford , als ook
21. Mijn teize naar Vetvjorth^ gingen nu

aan.

23. d'Antwoord die den AmbafTadeur
van den Keizer toeeevoegt wierd , no-

pende de verzochte afliflentic, gcrchiede

door Mr. Wotton , en Mr, H-jr- ^9', volgens

het eerftc artykel hier boven verhaald.

24. Om dat het getal der benden, die

my op deze reizs vergelelfÊhaptcn , den
nalleep zoo groot maakte, wicrd her der-

halven voor raadzaam ingezien , datfe

naar huys gezonden zouden werden, uit-

genomen hondert vijftig, die men uit alle

de benden uit pikte. Dit was , nadien men
oordeelde dat de nafleep by na vier duizend

paarden uitmaakte , diegenoeg waren om
het Land kaal teeten, vermirsdatter wei-

nig gras en hooy was op den gantfchen

weg, dien ikreysde.

af. Op dezen dag begaf ik my naar Lö».
dre , ten huyze van Sir Antofiy Brov^}?.

27. Nu naar Hakejiaker.

28. Daar men te voren gepraöizeerd

had, dat het nieuwe Fort Baitwik met vier

Bolwerken omringt zou worden j en dat

met twee Hechts temaken de Stadswal-
len, aan de vyands kant een goed fluk

weegs al te vlak bloot zou leggen

,

('t welk beide gevaarlijk en kortelijkzou

vallen,) zoowierd beüenit , dat mende
Wallen zou laten ftaan , en daar twee
blokhuyzen op zetten , om voor de bui-

ten-gordynen een fchuuringe te niaken.

Datter eengroote veftgemaakt zou wer-
den binnen de Wal , en binnen de
Wal een wyde gracht , en een ander
Wal binnen de zelve met twee blok-

huyzen, en dan wederom daar binnen
een veft.

29. Die van Vlaanderen deden in het
Land van Terov^mje^ bygroote menigten
een inval; waar op vyf honderd lichtge-

wapende Franfen op de been raakten,
en die van Vlaanderen op het lyfvallen-

de, hebben daar van veertien honderd en
vijf-en dertig geflagen , waar onder wa-

ren honderd en vijftig Cavalliers.

31. Het wierd toegedaan , ophetver-
zoek van de Heer van Northumberland^

om de helft van zijn zalarjs aan den Heer
IVhartontQ mogen over doen, en hem al-

daar zijn Subftituit te maken

.

Augufius.

2. Vertrok ik naar Warhlington.

3. De Hertog van Guije wierd naar
Loiterifigcn gezonden, om te zijnde Ko-
ning van V'rankrijk zijn Luytenant Gene-
raal.

4. Vertrok ik naar Wahham , en op
den

8. Naar Pö^^^wöft^è.

9. Des morgens ging ik n^ox Chatertons

Bolwerk , en bezag met eenen de Stad ,

nadcmiddagging ik het Ammunitie Huis

bezien, al waar ik my naar het houteKa^
fteel te water in een boot liet voeren , en
nhoo nazt Hafeifor^, Op het geficht hier

van wierd gepraöizeert , dat men twee
fortrcflen op den ingang vanMe Haven
zou laren maken; het ccne (^r RiMeyt

Kafteel ftaat ; het ander aan d'ander zij-

de van de haven , alwaar een oude houte

Bolwerk ftond. _Dit wierd gepraöi-

zcert totverfterkingevan de haven. Het
voornemen was dat het Fortres aan de

Stads kant fterker, en ook grooter zou
zijn.

10. HeKry Dudley-, die meteen Krygs-

bendc van honderd en veertig kloeke Sol-

daten tot Poriimouthy in Garnizoen lag,

wierd met zijn volk naar Guisnes gezon-

den , om dat de Franfen met groote

Troupen op deze frontieren vergader-

den.

Ik vertrok naar Ttchfield, de Graafvati
Southumpton zijn heerlijkheidien zoo voort

op Souiphatnpt07i.

\6 De Franfc Ambafladeur kwam
my aandienen , dat de Koningvan Vrank-

rijk gefind was, om een van zijn Opper-
de Rechtsgeleerden te zenden , dewelke

verklaren zou > wat voor zaakcn van on-»

Ha xc
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ze Koop-luyden hier in Engeland die van
Vrankrijk zijo toegeweien , en welke te-

gen haar zijn , en ook wat daar van zijn de
redtnea.

Mijn vertrek op Beuhu.

d'Ambafladeur van Vrankrijk kwam ons
verwittigen dat de Srad Siena, op St. Ja-

cobs dag , aan de Franfen was overgegaan >

en door eenen die de Graaf Perigliavo ge-

noemt wierd, en andere {taiiaanle Solda-
ten ingenomen , en dat door verraad der

ingezetenen: en alle dfe diar binnen in

Guarnizoen lagen , zijnde Spmgiaarden ,

wierden of gevangen , ofgeflagen. Als

ook dat de Marefchal Brifac , S«Ihzz& had-

de verovert j en Verucca ingenomen;
mitsgaders ook dat i^illehone lurnaham-, en
Mountreville in de lage Landen hadde ver-

mceftert.

i8. Mijn reize naar Chrifti Kerk, en
van daar op den

ar. l'iz^xlVooctlandi.

In deze maand hebben eindlijk na vee-

Ic debatten Hertog Mauritius ^ en de Kei-

zer, met den anderen Vrede gemaakt , dog
deMark-CSraatvan Brandenburg^ Mherlus

,

heeft die niet willen toeftemmen , maar
vertrok met zijn Leger na Spier ^ en Worms ,

na Ceuleftj en Trier ; van alle Steden die hy

door reisde, doch voornaamlijk van de

Gccftelijkheyd , heeft hy merkelijke zom-
Bien gelds afgtperft. De Soldaten van

JMauritius y merkende dat de Mark-Graaf
Albertus geen Vrede wille maken, liepen

byna alle over in zijn dienflj waar onder

de voornaamfte hoofden waren, de Graaf

van Mansfeld^ Barov Haydek^ enceiiRit-

meefter over drie duizend man te voet,

en duyzend te paart , Keiffenberg genoemt :

invoegen dat van zevenduizend man, die

nien naar Hungarien tegen den Turk zou
zenden, geen drie duizend overfchoten.

De Hertog van IVittenberg, Üet ookheim-
lijkacht-en-twintig honderdman van zijn

befte Soldaten naar Duytfland gaan, in-

dienftvan den Mark-Graaf Albertus-^ zoo
dat zijn Macht nu yry groot was gewor-

UKKEN
De Keizer ook in dcfe maand uft ViUachia

vertrekkend*;, kwam tot Insburg , van Ins-

burg , op Monaco , en 20 op Augufia , ver-

zeld met aeht duizend Spangiaarden, en Ita-

lianen, en een klein hoopsken Duitzers,

die'er heel onnoozei uit zagen. In deze

maand ook wonnen de Turken de Stad

Tamezino y in Tranzilvanien f en kvcrden
den Chriftenen flag , waar in de Graaf Fal-

laviwiOy en zeven duizend Italianen, en

Spangiaarden kwamen tefncuvelen. Üek
in deze maand hettt de Turkle Vloot geno-

men twee Broeders van de Cardinaal van

Tre}it , zeven Galcyen , en negen en der-

tigandere joeghy na. In deze maand ook
kwannze te landen tot Terracmay in het

Koninkrijk van Napels, De Prins van Sa-

krno , toog op, met vierduizend Gsscon-
jers , en zes duizend Italianen i en de Graaf
Perrgltajjoy is hem met vijfduizend man van
degene die by het innemen van Ziena wa-
ren, toegevallen. De Marclchal Brifac j

heeft ook in dezema^nd een Stad inPtede-

motsdy B«/7df genoemt, ingenomen.
2:;. M ertrok ik nizr Salisbury.

aó. Op mijn Heer Northumberlamis

wederkom fte uit de Noorder quartiercn

van Engeland , wierd , tot beter verfterkin-

ge van de Compangicn, geordineert dat

geen enkel Perzoon tweeampten zou mo-
gen bedienen ; en dat Air. SturUy , Capi-
teyn van Barvj^k, het opzienderichap van
de Compangien, in d'Oofterfe quartieren

van Engeknd, aan den Heer Evers zou
over doen j eo op deHcer Cö«/m rcfigna-

tie, of üverwyzing, wierd het Capitcin-
fchap vanhccKafteel Carlile, SirGrayge^
ordineert op te dragen, en het opziender-
ichap van de Compangien in het Wc-
ften van Engeland , aan Sir Richard MuS'
grave.

17. Shr Richard Cottoni wIerd tot Op-
zicnder van het huisgezin gefteld.

z8. Vertrok ik naar ff'/rrow.

zp. Sir Antony Arcker, wierd gekoren
tot Marfehal van Calis , en Sir Edwward
Grimfion^XotO^z-.QiiétT.

50. De:
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^o. De Keizer tot Augufla zijnde , heeft

twee gereformeerde Predikanten uit Au-
g«/?:a gebannen , onder voorgevinge van

gepredikt te hebben dat tot oproer aan-

leyding gaf, en liet Mecardus , de voor-

naamfte Predikant , nevens zes andere

Gereformeerde Predikanten , in de Stad

blyven , d'Overheid verlof gevende om
andere in de plaats der uitgebannene te

verkiezen.

3 1 . De Keizer liet acht Gereformeerde

bergers van de Stad , van de gene die na

d€ jaar-markten tot L/»/2; gingen, uitban-

nen , onder fchijn de Markgraaf Alhertus

zyde kiezende, hem niet en zouden wil-

len gedogen.

Septonher.

Op den 1 dag van deze maand trok ik

r\2Aï iVotisfunt , mijn Heer 5<3»Jf

Hofftee.

^, Naar IVimhefier.

7. Van daar naar Bafing , mijn Heer
Thcjauriers Hofftee.

10. En zoo naar Denningion-Kafieel ^

ter zyde van de Stad

Newbery.

ia. Van daar naar Rf</fi?/»2.

1 5 . Naar Wwdjór.

16. Stukley onlangs uit Vrankryk t'liuis

gekomen zijnde, verklaarde, hoe dat de

Koning van frankrijk (zig volkomen in-

beeldende , dat hy nooit wederom in Ek-
geland zou komen , om dat hy van daar

aijn aflcheyd niet genomen had , uit een

zeker opinie die hy tegen den Hertog van
Somerjet^ zijn oudc mecfter , had opgevat ,)

zijn meningc aan hem hadde gcopenbaart

,

te weten , dat, na de geflotenc Vrede
met den Keizer, hy voor genomen had
Calis te belegeren , tn meende gewiflijk

dat hyfe aan de Duyn kant zou konnen
veroveren ; vermits hy Riceknnd airede in

hadde, 'om de Stad te konnen uithonge-
ren , en de plaats, dnar zy hare eet wa-

• ten te koop brachten i te ruineien. Waar

ophyTukley vragende wat hem daar van
dacht? en tot antwoord gekregen heb-
bende , dat het hem onmoogiijk toe

fchecn ;zo zeidede Koning van Vrankrijk

daar op,dat hy in een zeker inham,ofhoex-
ken van Ew^e/^w^/, omtrent Fabmuth geand
was te landen ; en zeidc Vv'yders drit de
Bolwerken gem_ak;ijk waren in te nemen,
en de luydcn Paapfcii geünd ; dat ook
Monfieur de Gutfe op die felvc tyd aan
de kant van Schotland , met hulpevando
Schotten , in Engeland ztn inval zou doen.

18 Na voorgaande langdurige debat-

ten wierd eindlijk gerefolveert , dat men
metter haaft aan Mr. AJounJon een brief

zou afvaardigen , en op hem begeren aan
den Keizer te verklaren , hoe dat ik met-

een innerlijke ontfcrminge, die ook by alle

andere Koningen behoorde plaats te gry-

pen , ontfteken zijnde over den ellendi-

gen ftand des Chriftendoms , haar door
den Turk aangedaan , met den Keizer,

en andere Staten van 't Keizerrijk graag

zou willen aanfpannen , by aldien het de
Keizer in zekere verbintenis tegens den
Turk, en zijne bondgenooten konde te

pas brengen : inaar dat hy dit voor den
Koning van Vrarikrijk voor al moet ver-

borgen houden , en zeggen alleenlijk dat

2,ijn Commiflïö niet verder en ftrckt

:

maarzoo de Keizer een gedeputeerde naar
Engeland wilde zenden , dat hy dan wyder
opening van de zaak zou hebben. Dit
gelchiede met intentie , om Vrienden
aan de hand te krygen. De reden kave-

lingen die hier over vieleD> zijn fchriftclijk

onder my beruftende.

21. Daar wierd flcehts een brief aan
Tukley gezonden , om te toetzcn of hy
Mr. Piekermg getrou was; en om te weten ,

of hy yets van deze zaak aan hem hadde
geopen baart.

barnabe wierd i'huys ontbodcn.
22. DeHeerGnjy wierd voor gecom-

mitteerde vetkoorcn, f-m naar uluxc
gaan, inde plaats van de Heer IVilhughy ^

wien men daar toe zo bekwaam nitt ea

keurde. H 3.
zj.Sjf,



23. SirNicolaasWentivorth ^ wierd van

wegen zijn hooq;e Jaren, van zijn bewind
over Calis ontflagen , en eencu Cottcn

opgedrae;en , die nochtans alle jaren duy-

2cnd guldens trok. ^•

24 Den jongen Heer wierd de ftaat,

diehy hield , nevens andere bedieningen

en verfchciden inkomften die hy had-, ont-

nomen.
2)?. De Hertog van Korthumherlansi^

de Mark-graat"van Nbrthavipton-, de Heer
C'ancelier , Mr.Seeretarh Fifye ^ en Mr. Se-

cretar'-s Ccci! , hebben een zckcr vctfchil,

tulïchen den Opper- Lecraar, en de Stu

denten in de H^oge School tot E^ao»

oniftaan, by^elcidj en ook zekere onno-

diu'einzeiiiogcn ordentelijkcringelteld.

"zó. Op dezen dag vertrok ik naar

Hampton-Court.

27. De Koning van Vrankrijk heeft

twee Rechtsgeleerden herwaarts afgc-

vaardigt, om rapport te doen, wat voer

zaken tulTchcn de Engelfc gedeputeerde

Hceren , en die van den gehcymcii Rsad,

des Konings voorgevallen waren i vyai

voor zaken tegcns gemelde Hecren in-

gevoert wierden, en waarom, en wat

'er nu onder handen was, en hoe vlytig

dat men daar me te werk ging. Dit alles

met een hoogdravende weHprcekeniheid

geproponecrt hebbende, droeg men haar

voor dat zy haar naar Lonnen geliefden te

begeven, werwaarts Mr.Secretar'a Pefre^

Mr. IVotton en Sir Thomas ^mtth gedepo-

teert waren, om met haar over die zaak

te handelen: als wanneer haar met eencn

aangedient wierd, de fchade die onze

Koopiuyden hadden geleden , bedragende

ruim vyftig duyzcnd pond üeerlings ; waar

op zy alleenlijk tot antwoord gaven

,

daar van rapport te zullen doen als zy

t'huys kwamen , nademaal dat zy geen

andere commiffie en hadden , dan alleen

om van de redenen der gepaffeerde zaakcn

veihaal te doen.

Op den eerden dag van deze Maand >

trok de Keizer van Augufia o^ülm', en
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de Borgers voor hare ftandvaftigheid in
hem in deze gevaarlijke tijden zoo geirou-
vveliikiaan te hangen bedankt hebbende,
ging hy haar voor by naar Straattburg^ by
zig flechts hebbende vier duizend Span-
jaarden , vyf duizend Italianen j twaalf
duizend Hoogduitlchc, en tweeduizend
Ruiters; en die vsn Straatsburg ook bc'
dankende voor hare toegenegentheid , dat
zydcn Koningvan Vra?jir/J/^ in hun Stad
niet en wilden laten komen , begaf hy zig
naar IViyfèr.berg^ en van daar naar Spiers^

alwaar hy op den 1 3 . van deze maand aan-
kwam.
De Koningvan Vranhijk hier van ver-

wittigt zijnde, dede een leger by een ver-
gaderen tot Metz , werwaarts hy ook feif;

trok
j hy betaalde drie maanden bezolding

aan den Markgraaf Aibertus-i en den
Rhijn-graafvoor hare benden

i begerende
op haar, dat zy den Keizer zouden belet-
ten, van een inval te doen in Nederland ^

en tegen hem te oorlogen.

j 8. De zaak rakende de Landen , die
difputabtl waren, wierd op deze tijd,

volgen§deIaalleiüftrudien, by geleid.
29. De Hertog Mauritius kwam met

vierduizend Man te voet, en duizend te
Paard tot Weenen , om tegen den Turk te

oorlogen.

jo. De Markgraaf, Uans v^nBrandej:-
burg

, kwam des Keizers Volk te hulpe
met dertien duyzend Man te Voet , en
vyftien honderd te Paatt ^ veele troupcij

uit DHytfhlanu-, hebben zijn leger onge-
meen verfterkt, alzoo hy geen llag van
Volkaflloeg.

Oüober.

Alzoo ik tegen d'aanftaande Maand van
December acht en veertig duyzend pond
ftecrlings te betalen had, tot aflegginge,

waar van ik over Zee niet meer als veer-

tien duizend in voorraad hadde, zoo hcb-

j

ben de Koopiuyden aangenomen , om by

I

man iertf van leen inge de zomme van veer-

I tig duyzend pont fteerlings voor my tebc-
'

'

taUn
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tfilcn tegen den laatflen dag van December ;

•welke !&ommc ik aannam haar tegen den

uitgang van AJa^-rt wederom te zullen be-

talen. De mauicfé nu van dit geleende

geld op te brengen ,
gefchiede door een

verhoüginge van tien gulden op yedcr La-

ken fe ftcllen,vermits zy mctdczefcheeps-

vaart, veertig duyzcndbreede Lakens uit

liet Land voerden. Dirwierd op den vier-

den van deze Maand door een Maat(chap-

py van drie honderd KoGplüyden, en A-
vonturiers ter Zee by een vergadert, toe-

geftaan en voor vaft gcllelt.

a. De aarde en houtc wallen in EJpXj

^aar in de Zoldaten gedurig haar guarni-

^oen hielden , en voor betaalt wierden

,

de zelve wierden afgedankt , waar door

men vyf duizend, endaar na ruim zeven

•duyzend guldens avanceerde.

3. De Hertog van ^ha, en de Mark-
^raafvan Marizria trokken te Velde met

een groot gedeelte van des Keizers Leger

,

alle de Italianen en Spanjaarden by zig

hebbende, naar Treves ; in welke plaats

de Markgraaf Alh&rtut tien Vaandels

Sjjiesdragers tot defenfie daar van gclegt

hadde , en hy zelfs bleef tot La^rdaw, ter

•2i;den van Spiers , met het overige van zijn

heirleger liggen.
' 4. Aangezien, ^zXSir Andrciv Dudh'y^

Commandeur in Gmjne, van wegen zijn

<3icnft aldaar zig zelven diep in Ichulden

gcfteken had ; als ook, om -^ dat het tot

verkleininge van de Heer Wil!o'u)by zou

fchijncn tcftrekken, dathy, omdetwift
tuflchcn hem en Sir v^nhew Duaiey gcrc

^en , afgezet , en uit zijn bcdieninge ge-

floten zou werden, wicrd dcrbnUcn be

faamt, en voorgoergekcurt , dat de Heer
Wilham HoiJüjrdhQi bewind van 0/« zou

;hebben , en de Heer Gr<7, Commandeur
van Gumes zijn.

Het wicrd ook voor vad gellelt , dat Sir

tiicholas Sturley , over de nieuwe fortifica-

tie tot Bayjjik commanderen, Alexandet

Bre/f Opziender, en een zeker perzoon,

Xo/tj/';/genoemt , Marefchal zou zijn.

5". Op het geruchte dat Mr. Viekering.,

brieven hadde gefchreven , dat Stukley

,

ge-
durende zijn gantfch verblijfin Vrankrijk

,

van de bovcn-vcrhaalde onderhandeling^

geen opening altoos aati hem hadde ge-
daan: als ook dathy verklaart hadde, hoc
Ah: Puheritjg oordeelde , en voor zeker ad-
vizeerdc , dat Stukley den Koning van
Vrankrijk nooit zoo een woord had horen
fprcKcn

,
(noch ooit by hem , noch deo

Conftapel zoo hoog te boek heeft geftaafi)

dan Hechts eenmaal doe hy tuflchenden
Conftapel en zekere Engeize Pioniers^ voor
Tolk diende; hierom, zeg ik, wicrd hy
in den Tour van TLon7icn vaft gezet.

Den Ambafladeur van Vrankrijk wierd
ook de weet gedaan , hoc ik hem by de
kop had doen vatten , om dathy den Ko-
ning, onzen lieven Broeder , hadde ge-
ladert, gelijk als zoodanige Landloopers
daaglijks gewoon zijn te doen. Dit wicrd
hemaangcdient, enbckentgemaakt, 0111

de Engeize overloopers , die aldaar in

Vrankrijk waren, by hem verdacht t-c

mak-cn. Diergelijken brief vvieid Mr.Vic
kering wederom toe ge7A)i>den.

6. L,a Seigneur de VilbndryXivf^m hier in
Engelavd te poft, Van den Koning van
Vrankrijk met dc7e fyding afgevaa-digt:

,

Voor ecrft , hoewel over de zaken vaa
Mr. SidKcy ci\ Mr.Wmters j een rcchtvcer-
dig vonnis was geftreken, dat evenwel de
Koningvan Vrankrijk, om dat zy beide
in mijn dienft waren, endeeenevan h^ar
mijnliifwacht 5 zzn AJr.Sidnry zijn Schip
mcr haar gantfche ladinge vrywillic^ zou
i'chenken. en laten toekomen: en aan A.V.

W'^;.rfrzi]n Schip met all' zijn eigen goe-
deren. Weke aanbicdinge afgeflagen
wierd, zeggende, dat wy niets uit een
vry willige gonfte waren verzoekende,
maar alleenlijk dat men recht en gerechtig-
heid zou oefFcnen , en deiaak ipoedig af-

doen.

L? Seigneur 'de Villandry
, gafOok met ce-

nen te kennen , dat de Koning , zijn Heer
en Meefter, wenfchic daiter tuffchen

'de
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de ordinantien, en coftuimen van Enge-

land cnVrankrijk. eenuvcreenkominge

wioc: tzijn. Hier op wierd geantwoord
,

dat onze ordinantien niet anders waren

dan Üurgerliike Wetten , en lekere zeer

oude byvoegielen van het Koninkrijk i

dat wy 'i ook oordeelden op reden te

ftaan, om aan geen ander Wet verbon-

den re ïijn, dan aan haar oude Wetten,
die een tyd lang in 't gebruik waren ge-

wceft, en die men hadde bevonden niet

te failleren. Vtllandry bracht ook twee

nieuwe proclamatien ten voorfchyn
,

welke , nopende toekomende zaken j

voor Engeland zeer out en dienftig zou-

.denzijn; waar over wy hem brieven van

dankbaarheid aan den Koning , zijn Mee
fter, lieten toe komen. Hy verzocht

ook , dat zekere Franfen aan de Zee-kant

genomen, pardon mochten bekomen,
en van haar gevangenis ontflagen worden i

hem wierd gctoont , en bewezen , datze

Zee-roovcrs waren : en dat zommige daar

van rcchtveerdige (traffe, doch andere

genade zouden ontfangcn 5 en met dezen

antwoord wierd hy afgeveerdigt.

7. UoTti^ Deken van Durhaw, open-

baarde een heymlijke confpiratie, ge-

Ichied in het jaar doe de Hertog van 5e-

nerfet in apprchenzie genomen wierd

,

hier in bcftaaudc , dat hy den fchat-kift tot

Mdlebavi had willen ontblooten, en zijn

Moeder van het hare beroven , en ook

tweeduizend guldens aan Land verkocht

had;cn dat hy om in de gonfte van het volk

te geraken , voorgenomen hadde de ver-

hoogingevan het geflagen gelduittc roe-

pen , alzoo hy zag dat het daalen öaar van

haar zeer tegen de borft was Hem wierd

belaft dat hydeze zaak niet en zou open-

baren.

8 Mr, Mortfov, Ambafladeur by den

Keizer, gafde zaak der Turken , te voren

verhaalt , aan den Keizer te kennen i
die

.daar op antwoorde dat hy ons bedankte

voor onze vriendlijkc prezentaiie, en

4en Regent zou bewegen om iemand tot

dien einde af te vaardigeft> en onze na-
der meninge dies aangaande te verne-
men.

9. A/r. Ttckering^ verklaarde ain den
Koning van Vrankrijk , die doe tot Rhemes

was , de hoedanigheid van Stukley zijn be-

lydenis, en de reden zijner gevangenis:

dewelke, (na gedane proteftatie van zijn

eigen toegenegcntheid tot onderhoudin-
gevan vricndfchap, van S/«*/fyf ondank-
baarheid aan hem, en van zijn ongebon-^i
denhcid en kwaat comport'.ment ,) ons
hooglijk bedankte voor deze zoo eivilc

verklaringe over de zaak, en dat wy
ons door valiche geruchten , en uit-

ftrooyingen niet en wieden laten vcrley-

den.

De Biflchop van Durham^ wierd van
zijn Bisdom atgczct.

In deze maand hebben Monfieur de
Eue^ Marlen 'van RojJ'ev ^ en een heyr- le-

ger van Vlamingen
, ( lerwyl dat de Ko-

ning van Vrankrijk zijn volkin Lotteun-

gen vaft by een hadde verzameld , den
Hooft-Officicr naar het Leger, 't welk
vier mylen van yetdun lag, gezonden,
den Hertog van G«//êmet zeven duyzend
man naar Metz^ en de Marefchal , of
Veld-Ovcrftc St. Andrevj naar Verdun)

tuflchende Revieren Sgom^ en 0/7r^,etlijkc

Steden , te weten Noyon , Rny , Chamy ,

en daar nevens de Dorpen NelUt ¥oU
lamhray

i en een Heerlijkheid des Konings
onlangs eerü voltooit, en opgetimmcrt,
&c. gedcmolieert en vernietigt : invoe-

gen dat de Kuning den Veld Overfte

van Vrankrijk zond om den Hertog
van Vttieiojwe, tegcns dat Leger te afl3-

fteren

Op deze tyd rcgnecrde de peft in ver-

fcheiden gewcften van Vrankrijk , waar
aan ontallijke menigte van menfchen
ftor^cn.

10. Een dienaar van de Graafvan T)-

roveswkid inden Kei kèr geworpen , om
dat hy ovet- den Ünder-Koning, en de

gantfche Raad van Ter/and t'onrtcht hadde

ge
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jjeklaagt. Hy had ook zekere kwaadc ge-

ruchten in Yerland uitgcllrooit , naam-
lijk , dat de Hertog van Nordhumbsriand

,

en de Graaf van Pembroeh mtt malkande-

ren over hoop lagen, en d'eene den an-

der in het Veld had nitgcdaagt.

De Vlamingen , cd de Engelïcn die

f by de Vrede t'onderhouden > en d'inkoni"
' ftcn daar van bekwamer en profijtlijker

't met haar hicldeH,hebben by nagt opHam
letu geftormt; deEngelicn ,enook2om-
mige van de Vlamingen, waren op de'

Wallen geraakt j edoch van wegen de
j

bloohertigheid der Vlamingen miflukte
j

niet alleen d'aanflag, maar veele zijnder

pok gefneuvelt. Het getal der Vtemin- ;

gen maakte vierduizend uit, en die bin-

nen Hameltue waren , vier honderd,

d'Aanvoerder van deze aanflag , was
|

Monfieur de VandeviUf ^ Capiteyn van
j

GraveiiM.

12. MonfictïrdeB(7?/fy, heeft met een

Vlaamfch Heyr-Legcrjbcftaande uit twaalf

duizend man te voet , en vijf-en-twin-

tig honderd te paart , zijnde Bourgondiërs
,

een Vrede gemaakt zonder eenig weder-

ftand , alzo de Vaandragers, die de Mark-
Graaf Alhertus aldaar liet , vertrokken

waren ; en hier op zijn de Hertog van
AlvA-f en de Mark-Graaf van Marion^

naar ^«•/z gemarcheert ; de Keizer zelfs,

en de Mark-Graaf H^»j van Brandenburg
^

het refterende van hun Leger by haar heb-

bende, zijn op den 9. van deze maand uit

Landau^ naar Metx. getrokken. Mon-
fieur de Bou/èy, heeft zig ook met zijn

Leger by haar gcvoegt , op een zeker

plaats Swajburg^ oï Dcuxpont genoemt.

13. Daar wierd belloten, alzoo men
niet en konde weten , hoe het eigentlijk

met Ierland gefchapen ftond, ten ware
dat men den Viee-Roy hier hadde, dat

hy, in dit flechtzaizocndes Jaars , de re-

geringe van dat Rij kaan den Raad aldaar

voor een lyd zou laten bcruften , en alhier

van des zelfs ftand komen rapport doen;
^aar uit men dan zodanig een ordre

mocht (lellen , dat men alle overtollige

onkoften kwame te fchuwen , dat Rijk

II. Deel.

m te vorderen.

14.. Georg Farfs, een Ycrfch-man, die
tuflchen den Graafvan Desmond^ en ande-
re Yerfche Heercn , en den Koning van
Vrankrijk ecnigepraótvke hadaangercgt,
dit wcik nu moe zijnde

, prax5iifeer-

middelen om t'huis te komen, en zijn
oude Landen in Yerland wederom in

}
handen te krygen. Hy wierd gepardo-

I

necrt, enmijnRaad ïchrcefaan hemeen
brief, waar in men beloofde zyner gedag-
tig te zullen zijn en behulpzaam.
In deze maand is een groote twift on-

der de Schotten ontftaan, alzoo de Ker/,
en de Heer Bacleug met den andere in
Edenburg handgemeen wierden ; zoo-
dra als dit nu over was, voegden zy haar
by den Heer Hoorn en zijn gantfche ge-
flachtc: maar de Gouverneur heeft daar
op volk geworven , om haar te keer te
gaan ; doch eindlijk , om dat de Dojia-
riere van Schotland ^ de party van de Ker^
Qn Hoorns toegenegen was, gelijk ook al-
le die van de Franlè fadlie waren ( de Ko-
ningvan Vrankriik ook zelfs vyfduyzend
Schotten te voet , en vyfhonderd te paart,
tot zijner hulpe i-n dezen Oorlog ontbo-
den hebbende

, ) zoo heeft de Gouverneur
toegeftaan

, dat de vyfduizend voetknech-
ten onder het beleyd van de- Graaf van .

Ca(fiU , en vyfhonderd lichte Ruyters , die
onder het gebied van de Kers en Hoomst
zouden ftaan , haar reppen zouden , om
naar Vrankrijk te gaan, op datzy tegens
Kers-tyd, of Vrouwen-dag, zodanigen
plaats mochten bekleden , waarmê de
Koning van Vrankrijk haar mocht komen
te vereeren ; hopende hier door van zijo
doodlijke en gezworene vyanden ontfla-
gen te zullen werden.

!<;. De Schotten vernomen hebbendc9
<\nGeorg Paris vaft bezig was , om te zien ,

of hy pardon konde bekomen, heb»
ben zy hem in het Kaftecl Striveling vaft

gezet.

I MOQ'



Monfieur de "Rue in Vrankryk achtien

mylen inde lengte, en dry in de breedte,

brandflichting aangerecht, en delchoone
Steden Noyon , Roy , Nelie , Chamy , des

Konings nieuw gebouw FolJambray , en
ontallijke andere Dorpen, Bolwerken en

Edclluyden hare huizen in Champnigne
, en

Picardyen uirgeplondert, en rot de grond
toe geruineert hebbende , is hy wederom
in Vlaanderen gekomen.
De Keizer kwam in eigen perzoon met

2ijn Leger voor de Stad Metz , het welke

men oordeelde uit vyt en veertig duyzend
man te voet j en zevenduizend Ruiters te

beftaan. Duc a'Alva ging met een fchoo-

ne krygshoop de Stad bezien, op wiende
Soldaten van binnen een uitval doende

,

ontrent twee duizend van zijn volk dood

floegen , en hem zoo veel te doen gaven

,

totdat het gros van hun Leger aanquam,
waar op zy genootzaakt wierden , met ver-

lies van veel volk, te retiren. Aan de zyde

der Franfen wierd de Hertog van Nemours

aan zyn dye gekwetft. In deStad lag de

Hertog van Guife voor Capitein ; en daar

waren ook veel andere groote Heeren by

hem, naamlijk de Prins van Roch/urion,

de Hertog vzn Nemours, de Vicedam van

Charfres, FierroSiozzyy MonCienr Cha(lil-

lion ,en v eel andere aanzienlij ke perzoonen

.

November.

f. Monfieur de ViUandry kwam weder-

-«m rapport doen , dat de Koning zijn Heer

en Meefter, andermaal prefenteerde de

fchepcn , daar het vonnis over geftreken

was , over te leveren. Hy :^eidc dat de

Koning Mannen wilde ordineren, om
onze aanzienlijküe koopluyden geboorte

geven. Hy gaf met eencn te kennen dat

de Koning , zyn Heer en Meefter , ge-

fint was d'ordinantie te verbeteren , van

welke verbetering hy de artykelen hadde

medegebracht.

7. D^ze artykelen heelt hy overgelevert

©m van de Secrctariflèn nagezien te worden.

Men heeft het voor raadzaam ingezien

Authcntyke STUKKEN
om onder andere zekere Artykelen na te

zien,die van verfcheiden inhoud waren , t,e

weten, of my het kooper, loot, yzer, &c. dac

tot de Kloofters behoorde, na behoren al

goet gedaan was? oï my van het alluyn,

kooper, de fufteynen, &c. die men ge^

ordineert hadde te verkoopen , billijk en
rechtmatig profijt was toegewezen ? als ook
van zodanige Landeryen die de Koning,
myn Vader, verkocht hadde , dicc.

9. Monfieur Villandry kreeg op heteer-

fte arty kei zodanig befcheid als te voren , te

weten,dat ik met zo weinig vry willig aan te

nemen^niet gefint was om in 't overige mijn
zelven nadeelig te zyn. Dat onze Koop-!ui-
den, van wegen haa re zaken, voor een lager

hof, lot Parijs audiëntie zouden hebben,
oordeelden wy, na deze onze langdurige

rekwellen, niet alleen tydfpillinge te zyn,
maar ook onredelijk : nademaal dat het La-
gerhof het gevoelen van het Hooger niet

en zou willen tegen Ipreken , of Ichoon

de zaak noch zoo notoir en klaar bleek.

Wat nu hare nieuwe ordinantie aanging

,

dat ons de zelve in efFedt niet beter aanfton-

den dan de oude^ en dat wy geen andere
begeerden dan daar zy toe van ouds gewent
waren , en in Vrankrijk noch onlangs in

het gebruik zijn geweeft, en nu nochtuf-

fchen Vrankrijk en de Nederlanden be-

hoorden te continueren. Het flot dan

hier van was , dat wy met geen meer woor-
den, maarwerken te paycn waren.

10. De Hertog van AumaU, die in

Lotterif/gen met een troup van vier duizend
Soldaten te voet, en twaalt te paart, was
achter gebleven ( om dtn Kaizer alle voor-

raad af te fnyden , zyn leger te plagen

,

en de verftrooyde aan te grypen ) verno-

men hebbende dat de M^xk-Gtzzi Albenus
den Keizer begon toe te vallen, zond
eerfteenige ligfeRuitery vooruit, om te

weten wat hun voornemen was; maar de
zelve van vyf honderd, Ruiters aangerand

zijnde, wierdenfe genootzaakt te retire-

ren, tot datfe by den Hertog felts kwa-
men; waar op het fchermutfelen zoo hef-

tig
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tig aanging , dat de Mark-Graaf van twaalf
duizend man te voet , en duizend te paard ,

z.ijn volk te hulpe kwam , invoegen dat

des Hertogs Leger in route gefla^en. hy
feifs gevangen en deerlijk gekwetft wierd.

Monfieur de Roan, wierd ook gcflagen,

veel andere Heeren zyn ook gefnevelt en
gevangen. Defs batallie gefchiede voor
'lour , in welk flot een groot gedeelte van
de lichte Ruitery den dans ontfprongen
zijn.

I

Ir. De Stad HeaJing, en hetKaflecl, I

wierd door Monfieur de Reux ingenomen ;
j

men heeft geooi-deeit , dat het Kaftecl van
1

alles genoeg voorzien was, en dat het of
j

uit bloohertigheid , of door verraad wierd
overgegeven : deBaterye was zeerfmal en
onbequaara ; het fwaarfte was dat de Com-

|

mandeur, Monfieur Jeulis , en zijn Luy-
tenant met een kanon-fchoot terneder ge- I

velt wierden. !

In deze Maand wierd in St. Martin , in

Tiedmonty van Ferdinando Gonzaga belegert.

14. SirRichard CottOHi Sir JshnGatesy
Str Robert Bovjes , en Sir M^atier Mild-May

,

wierden gccoramitteert om de rekeninge
van het afgcüagen geld , door twee Plakka-
ten gefchicd, na te zien.

. i8. De Heer OgU, het opziendcrfchap
van de binnenlandfe grenzen refignceren-

de , om dat miju Heer Evers landen aldaar

Jigen , wierd hy daar over tot opziender
gcfteld, genietende 600 mark toteenfala-

risi en5/r Ih'jmasDacre-, over de Oofter-
fe Landpalen met een falaris van 500 mark
ülvers.

ia. Thomas kwam van Anfjierpen her-

waarts, ombekcnttc maken dat Monfieur
de Langie, des Keizers Thcfaurier, uit

Vlaanderen van den Regent aan hem was
gezonden , met een pacquet brieven , die

de Bourgundiers in Bullonois genomen
hadden; komende van de Douariere van
Schotlan4: welkers inhoud was, dat zy
George Paris^ecn Yersman, gevangen had la-

ten zettenjalfo zy verftaan had dat hy gezind
was naar Engeland te gaan j dat zy de par-

yS.EN. 6y
don-brief, en verfcheidcir andere fch riften

by hem hadde gevonden ; als ook dat zy

dezoon van 0-CoM/er, naar Terland gezon-
den had, om de Heeren van Teriandte troo-

ftcn. Hy toonde met eenen zekere in-

flrudtien , hoed'Admiraal in het jaar 1548
in dilgratie was geraakt, gegeven aan een
zeker Edelman die herwaarts kwam, dat

zo'er eenige hierin Engeland waren van

des Admiraals fa<^ie, hy dan zijn uiterfte

vlijtzou aanwenden om een oproer aan te

rechten.

i7» Henry Knoivls wierd te poft naar

Herland met een briefafgevaardigt om den
Ambafladeur , zo hy hem in Terlandmochi

aantreffen , op te houden , om de zaak

die nu op de baan was i en dat hyzig gela-

ten zou, als of zijn eigen afïiiren hem op
hielden , en alzoo zijn vertrek van week
tot week uitftellen , om de lucht daar van
niet in de neus te krijgen. Hem wierden

ook zekere Artijkelen behandigt, rakende

den gantfchen Staat van 't Rijk, waar op des

Ambafïadeurs antwoord wierd verzocht.

a8. Daar wierd een brief van dankbaar-

heid gezonden aan Mr. Chamberlahtt om te-

behandigen aan de Regent , voor haar

openhertig en Vriendlijke openbaringe aaa

Thomas Gre/ham , door den Thefauiier de
Langte gedaan. Hem wierd ook belaft , in

het overleveren van de brief, haar met
vriendelijke woorden te bejegenen , en
met eenen een naauwer alliantie te ver-

zoeken.

30. De Heer Pagef , wierd in de boete

van feftigduizent guldens geflagen, waar
aan hem vryftond, twintig duizend gul-

dens te korten, by aldienhy op de gezette

tijdenen dagen kwame te betalen. Hier
mede eindigt het Journaal; of zoo de Ko-
ning iets meer mocht gefchreven hebben ,

dat is verloren.

I 2 Noch
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Noch ecnigc andere Papieren
met Koning Eduward de Vl. zijn.

-eigen hand gefchreven.

No.1.

Een njerz^melin^e van zekere fchrif-

tHurltjke pajjagten tegens afgoderj-,

inde Franfetaal befchreven
y
ge-

drukt 3 en den Proteflor opge^

draden.

tn het Coljegfe van de Triniteit liOr. Cambridg.

„ "r\ E brandende yver , die ik merke dat

„ *^ gy de Reformatie toedraagt , ieer

3, waarde en beminde Oom, hebben my
jjaangemoedigt, om onder het lezen van

„de H. Schriituur zekere paflagien daar

„ in begrepen , te noteren ; en onder an-

„deredat eenigerley beelden t'aanbidden

„ en te maken , in Gods H. Woord uit-

„ druklijk word verboden j ja niet alleen

„ van vreemde Goden t'aanbidden , maar
„ ook van iets te formeren uit leker in-

,>(icht, om die zeer ontfacchelijke Majc-

„ fteit Gods daardoor te willen uitbeelden

:

„O dat ik ten hoogftea verzet fta, (na-

,} demaal hy zelfs en zijn H. Geeft, door de

5, mond zyner Profeten , zo dikmaals zulks

„ heeft vei boden
:
) dat zoo veel menfchcn

9, met formeren, en aanbidden van beel-

dden, afgodery hebben derven , en noch
,, derven bedryven. Maar de reden hier

„van, mijns oordeels, is, omdatfezijn

„ H. Woort niet gelezen , of niet verftaan

„ hebben j alzoo hy gcbenedyt, volgens

„het getuigenis dat hy van zig zelven

,, geeft, in ftoflijke zaken niet gezien kan

5^ worden, maar door zijn eygen werken
,>aan de menfchen zig zelven wil open-

„ baar maken ; gelijk als wanneer yemand

5, een Heerlijk ftuk werks aanfchouwcn-
„de, de voortreffelijkheid van de werk-
^meettcr, zonder hem eens te zien , zig

„ zelven genoeg kan verbeelden ; zoo ook

„als wy d'aitnementhcid des Hcmelfï
^,ea de volmaakte en wonderlijke wer-
„ken, onderde zelve begrepen , bomen
„ t'aanfchouwen en t'aanmerken , zoo
„konnen wy dan ons zelven genoeg in-

„ beelden , wat voor een fchepper de zelve

„gemaakt heeft,- en dat alleen door zijn

„ woord.
„En op deze wyze kan ons geeftlijk

.„oog, veel beter als ons lichaamlijk aan
„iets door 's menfchcn handen gemaakt,
„ zien wat God is. Dewyl ik dan , mijn

„ waarde Oom,in mijn Eogelfe Bybel ver-

„ fcheidcn fpreuken , die d'afgodery vlak

„ tegen fpreken , had aangciekcnt , zoo heb
„ik mijn werk daar van gemaakt , om de
„zelve in deFranfe Taal over te zetten,

„ en my zelven alzo in de Franie Bybel te

,, oeffsnen. Daar na heb ikfe in dit bocks-
„ken , 'twelk ik U. E. uit goeder herten
„toezende, in 't net doen overfchryven

:

,, biddende God den Schepper, dat hy
„U die genade gelieve te geven, om in

„uw' geeftel ijk beroep, tot uwer zielen

„ eeuwige zaligheid en zyner Eere en
,, Heerlijkheid , tevolherden.

Hier na twec-en-zeventig Schriftudr-

plaatzen, uit het O. Tcftament, die het
aanbidden van vreemde Goden en beel-

den om verre ftoien , allegcrcnde , en
zekere verklaringen van zijn eigen daar

over by voegende , befluit hy deze mate-
rie met deze navolgende woorden

:

„Daar zijn noch verfcheyden andere^
„zoo in d'Apocryphifche als Canonike
,, boeken, Schriftuur-plaatfen , waar van

„ ik tegenwoordig geen gewag zal maken
,

,, die nochtans op de boven gemelde flaan:

„doch nademaal by na alle de Profeten

,

„en andere H. Mannen, daar de H.
„Schriftuur van meld, het plegen van af-

,,godcry verbieden, wil ik derhalven de
„gantfehc Chriftelijke Gemeente crnftig

„ gebeden , en vermaant hebben , dat doch
,, ieder een onder haar deze affchuwclij-

„ ke , en verfoeyelijke zonde wil abaa-

„ doneren,j
Een
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ËoidifcourS over een Reforma-

tie van zekere misbruiken in

mijn Koninkrijk.

^9

No. a.

De Regeringe van dit Rtjkfiaat twee-

fns t'aanmerken, i. Kerkelijk,

Z.W^reldljjki

D
Cottonlfhr. Ner» C. lO.

E Kerkelijke beftaat in Gods H.
— Woord voor te dragen , het volk te

houden by het gebed , en onder een Difci-

pline , oflucht. Het voordragen van Gods

Woord , beftaat in een goede difcrete lec-

ringe, en vrome voorgang der Leeraars,

en geeftelijke bedienders ; want gelijk

als een goede Landman zijn Land met

ploegen , meften , laeyen , &c. goed en I

vruchtbaar maakt : zoo is liet ook dat een

oprecht Predikant, of Lceraar met zjjn

leere, en voorbeeld, Gods Woord inde

gemoederen van het volk drukt, en m-

plant, zoo datfe ten laaften vruchtbaar

worden. De Gemeente en ook des-felfs

Dienaren , moeten God om den byftand

zijner genade, gedurig bidden; en deze

gebeden moeten voor cerft met goed over-

leg in het lichtgebracht , en de fouten die

daatinzijn, verbetert worden. Wat nu

de Kcrkli)kcDifcipline, oftucht aangaat,

het ware zeer nutendienftig, datfe in druk

uitgegeven wierd , en dat de gene die haar

in het Iweeren, in overdaad, in hel verzuy-

menvan God^ Woord t'aanhoren, ofin

diergeliike gebr-ekcn , merkelijk komen te

verloopen , nabehoorcn geftraft vlierden

:

doch dat degene die deze Difcipline uit-

voeren, mannen zijn die men voor op-

recht, Godvruchtig, wys, .en verftan-

^ig keurt. Maar nademaal dat die zulks

iehoorden uit te voeren, (zommige om
de Papery, zommige om haar onver-

«fland; lommige om haar hooge jaren

,

andere wederom om datze niet ter goeder
naam en faamftaan, enlichtlijk met alle

deze gebreken belaft zijn
: ) onbekwaam

zijn om Difcipline teoeffenen, zoo zijn-

ze derhalven daartoe nietdienftig: het is

dan hoognodig dat zodanige perzoonen,
die tot Biflchoppen ot Predikanten verko-
ren worden , verftandig zijn , en onbe-
ftraffelijk in leere en leven ; op dat de zel-

ve ryklijk geloont wordende , andere
mochten bewogen worden , hare voet-
üappcn na te volgen.

Wat nu het Gebede- boek, en Liturgie

belangt, het zou gevoeglijk zijn, alsgc-

ordineert is, dat de fouten door?gcleerdc

mannen daar in aangetekcnt en uitgehaald

zijnde , het boek compleet gemaakt en
beveftigt , en alle man dan verfocht wier-
de den dienft te komen aanhooten

, gelijk

alsikde Artykelen,. nopende de ftatuiten

van dit Parlement,in gedachtenis heb doen
brengen. Doch wat aangaat de Difcipli-

neof tucht, ik en zou niet begeren, dat

aan alle BilTchoppen in 't algemein > macht
en autoriteit gegeven wierde , maar dat

men den genen die onder haar d'allcr-

vroomfle zijn, commiffie geve , om de zel-

ve in hare Bisdommen en jurisdidien

te oefFenen. Dit zy genoeg gezcit vau
den Gpdsdienft.

Van de Wereldlijke ofPolitijke
Regering.

De Wereldlijke Regering beftaat in het

gaatfchc burgerlijk lichaam der Repubüi-
ke, enyderdeel van het geheel, aan het

ecnc deel; niet aan het ander, wel te fchik-

ken , verrijken en befchermcn. De ge«

lykenis hier van zal men zeer bequaamlijk

van 's menfchen lichaam konnen ontlec-

nen, want gelyk als de arm het gantfche

lichaam, voornaamlijk het hooft, be-

fchermt , behoed en te hulpe komt , zoo
behoorden ook dicnftknechten> en in-

zonderheid deftige en aanizicnlijkc Per-

I ^ 200».
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zoonen , altijd bereidwillig te ïijn om
haar eigen Vaderland, en voornaamlijk

hun Opperhooft en Regent , te befchcr-

men> en voorteftaan; en behoorden al-

lellns wakker en vly tig te 7.ijn om haat Va-
derland te doen groeyen en bloeycn. En
voor zoo veel als ïy, met haren Koning
en Vaderland ten dienite te ftaan, ver-

fchcyden groote laften en bedieningen

hebben waar té nemen i even gelijk als de

armdikmaals groote ongemakken moet
uitftaan om het hooft én lichaam te bc-

fchermen , konnende haar zélven op ge-

nerlcy wijze , noch door Koopman fchap,

noch door eenige ncringe , noch door

landbüuvvcry verrijken (gelijk als de arm
Hit haar zelVcn geen (pyzc verdouwt , of

kookt, noch bloed maakt) over zulks ge-

lyk als de Maag, Lever, en Longen, die

het bloed maken, den armen en beende-

ren genoegzaam voedzel toezend tot ver-

fterkinge van die deelen , even alzoo moe-
ten de Konftenaarsen Ambachtslieden in

het werken hun gewin aanleggen , en zoo
getrouen rechtvaardig handelen met het

gene zy doen en werken. De Koopluy-

den moeten op een zoodanige wijze haare

waren verkopen , en zoeken vreemde
koopmanfchappen in te voeren. De
Boeren moeten hare Renten opbren-

gen en betalen , en 't gene uil de Aarde

overvloedig dikmaals voort komt , zoo
verkoopen , dat de handen en beenen , dat

isdeconditienotftanden van Heeren en

Dienll'<nechten der Republijke,ofhet Ge-

ineene beft , zoodanigcn dicnft mogen be-

wij zen als z| behoren te doeii. . En gelyk

als Heeren en Dienftknechten verzorgt

moeten worden, zoo voegt het haar ook
niet zoo veel IC hebben als in Vrankrijk,

daar men de Landbouwery niet en acht

,

noch met andere hanteringen zig zoo zeer

Semoeyt j want de armen en beenderen

halen van de Lever het bloed nooit zoo
fchoon weg, of ïc laten die genoeg na,

om op te werken , noch en kreunen haar

Üj,{)et allcrminfle Hiet aan het genereren

van bloed; ja niet een enkel deel des li-

chaamsistottweedcrley werken dicnftig

:

alzoo behoorde ook geen perzoon van
aanzien , een Boer of Landman , noch
geen Koopman een Ambachts man tezyn;
maar zijn Ambacht in het byzonderte oef-
fenen. Daarenboven , gelyk als geen
lid aan een rechtfchapen en geheel li-

chaam al te groot is na de proportie van
het lichaam : zoo moet het ook in een
wel gclchikte Gemeenten-llaat toe gaan

,

daar moet in de zelve geen perzoon zijn

die meer komt te bezitten dan de propor-
tie van het Land tal konnen dragen ; want
ecnecnig deel onmaatig te verrijken, is

fchadelijk. My dunkt dat dit ons Land
geen ÏCoopman kan lyden, die aan Lan-
deryen meer dan duyzend guldens inkom*
ftcn heeft ; geen Boer ofLandman die bo-
ven de duyzend of twee duyzend guldens
heeft, geen Ambachts-man boren hon-
derd Mark; geen Arbeyderdie meer heeft
daa hy verteren kan. Ik fpreek dit, als

in het gros aangemerkte en in zulken ge-
val zou ik in d'eene of d'andcr partfculiere

zaak konnen mi/Ten ; maar dit is gewi;s
en zeker,dat deze Gemeyntcn-ftaat niet en
mag lijden , dat een particulier perzood
meer bezit dan twee Morgen Lands, dan
een beneficie , dan twee duyzend fchapcn,
en eenerley hantering om van te leven.
Weshalven gelyk als in ons Natuurlijk li-

chaam geen deel daar van te veel noch te
weinig heeft, zoo behoorde ook in een
Gemeenten-ftaatyder perzoon genoeg te
hebben om van te leven , maar niet iri

overdaat ; en gelyk als*cr geen deel aan het
lichaam toegelaten word dan dat werklijk
enarbeydzaamis, zoo behoort men ook
geen particulier perzoon in een Republiik
tegedogen,dan die zich in zijn beroep vly-
tig en neerrtig aanftelt.Een Heer behoorde
in zyn Vaderland gedienftig te zijnj een
Dienftknecht vlytig op zijnen Heerpa^I
fen ; een Ambachts man zijn Ambacht

j

wel waarnemen ; een Huysman de Land-

I

bouwery j een Koopman op ftorm-win-
' deo
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^enengetyen letten; maar Landloopers

moet men voor al uitbannen , als een

overtollige humeur des lichaams, dat is,

als het fpeekfel en de excrementen, wel-

ke nergens toe nut zijnde, door de kracht

der Natuur uitgeworpen worden.
Dit is de rechte fchikkinge en beftierin-

ge van de ftand eener wel gevormde Re-
publijk , dat yder perzoon aan een enkel

hooft, Gouverneur en wet gehoorzaam-

heid bcvvyzc, gelijk als alle deelen des

lichaams het hooft gehoorzamen, onder

malkandercn eens zijn ; en niet dat d'eene

menfch d'ander uit een Vraat-zucht op
cte, en verflinde, maar dat men wel toe

zie dat goede ordre , befcheidenheyd en
redelijkheid onze hertstochten io den
toom houden. Doch in een wel gefchik-

te Rcpublijk , moet men dit voor al be-

trachten» dat de Wetten en Ordinantien

wel te degen uitgevoert, na behoren ge-

iioorzaamt , en j zonder zig met geld te

latenomkoopen, getroul ijk bedient wor-
den.

Hebbende nu voorgefteld , hoe mende
zaken behoorde aan te leggen, zoo laat ons
yoor eerft zien , hoefe nu befchikt word

,

€n hoedanig de gefchapcnheid daar van is

,

en dan voortgaan tot een genees-middel.

Het eerfte hooft-dcel van ons aange-

roert, rakende een welgefchiktc Repü-
blijke, of Gemeenten' ftaat , was, om
met een woord te zeggen , dat aanzien-

lijke en geringe pctzonen haar Opper-
hooft , en Gouverneur kloekmoediglijk

zouden zoeken voor teftaan, enbefcher-

men, en de welHand van hun Vaderland
:bchertigcn}hci welke, hoewel het cenig-

lins en voor-het meerder deel (God lof)

wel toegaat, nochtans in zommigc dee-

len niet volkomentlijk zoo als behoort

;

't welk ik hier na in het byzonder zal aan-

wyzen.
Maar het twedc hooftdeel , nopende

, de handhavinge van de ftaat der geencr

die Landen hebben , word niet we! waar-

ogenomen j want Jonkers en Edelluydcn,
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die wel te recht de ftaat van den Adel mo-
gen dragen , hebben alleen met hare le-

vens middelen geen winninge gedaan 5

maar Koopluiden hebben op hare koop-
manfchappen, Huis-luyden op hare gra-
nen en vee , Arbeyds-luyden op haar
huur-loon , Winkeliers op hare winkcl-
waren , Matroozen en Schuytevoerdersop
haren dienft, een hooger prys gefield , waar
doorzy defchade, van geld uit te geven
voor 't gene zy in kopen , komen te ver-

goeden: maar de meefte hoop van rccht-

Ichapenc Jonkers, hebben weinig ofgeen
winrt met hare inkomften gedaan ; daar

zy nochtans een fwaarder huysgefm heb-

ben t'onderhouden , een heerlijker Tafel
houden , meerder onkoften aan levrycn
en dienftboden loon doen; waar door
eindlijk , zoo by lyds hier in niet voorzien
en word, die ftaat tot d'uyterfte roinezal
ikomcn te vervallen.

De Winkeliers vervalfchen hare Win-
kel waren, deDrapiershare Laakens j de
Timmerluiden en Metzelaars de huv-
zen die zy timmeren en metzelen; de
Klokke-gieters in het gieten van hare
klokken; Schrynwerkers in het bewer-
ken van hun houtwerk, gaan val fch lijk t€

werk, en zoo by na alle andere Ambachts-
luiden ; op dat haar de Heerfchappen te

eerder wederom mochten by komen, en
alzoo meer winnen, hoewel dat zy van
begin aan ii) hei cy^flchen verre buiten alle

reden en biUijkheid gaan. De Koopluy-
den avontUicn niet over Zee, om uit-

heemfche waren in het land te voeren,
maar zoeken veel eer hun gemak met
thuystc blyven, zenden wel cenfcheep-
jen uit, maar zetten daar flechts 2 of 5
Matroozen op, bemoeyen haar mei het
wüTelen van geld , met Vidualie te kopen
en verkopen, verzenden heymlijk buiten
's lands allerley ammonitien

, granen
,

eetwaren, ongemunt zilver, goud, &c.
en Hellen op hare konpmaiilchappen, een
onredelijke prys. Der-oerenenriays luy-

den huuren Laod voor weiüig geld , en
.fe€-
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bcwoonen het iclfs niet , maar vérhuu-

j

ren het voor driemaal zoo veel geld als :

zy 'tfelfs eeril hadden gehu>.ift: vleefch,

kooren, melk, boter, kaas, &c. daizy
verkopen, geld febyflerveel. Een Jon-
ker word uit nood en van armoedes hal-

ven een Boer , een V'ee-hoeder ofSchaap-
Herdcr; een Vee-hoeder, Boer, Koop-
man koopen Land, en willen de naam
van Jonkers dragen daarfc flechts plompe
Boeren zijn. Een Huis man, die Hechts

tien of twaalf morgen Liands heeft, zou
graag voor een dettig Koop -man willen

doorgaan. Een Ambachts-manzal, om
zijn playzier en vermaak , de Stad verla-

ten, en gaan op het Land woonen: ja,

dat meer is,een Schoudfchap willen bedie-

nen, en by weigering, dunken dat hem
groot ongelijk gefchied ; zo fpeelen z^y

nu heden ten dage den Baa^ en Heer-
Ichap : want zy en l^ten haar nu met
^een twee duyzend Schaapen paayen

,

maar moetender twintig duyzend houden,

of anders dunkt het haar dat zy te kort

fchieten. Wat nu luyaarts en leeggangers

belangt , hier van , dunkt my , zijnder

nooit meer gcweeft als nu ; d'oorlogcn

meent men , zijn daar d'oorzaak van , na-

dien zodanige perzonen niet dan van roven

en ftelen weten j doch de flappe uitvoe-

ringe der wetten , heeft het voornaamfte
onhcyl in alles veroorzaakt ', want de wet-
ten heeft men baarblijkelijk overtreden

,

de mifdadige gebannen , en alzoo zijnze

ofdoor lïeekpcnnfngen , of uit een dwaa-
le medogentheid vry geraakt. Twift en

tweedracht , zoo over particuliere zaken ,

als over poindcn van Religie, zijn ook
daar geen kleine oorzaak vaii geweeft,

doch voor al het ongehoorzaam en kijf-

achtig fnappen van het dwaas en onver-

ftandig Volk , het welke, uit gtbrek van

onderwyzinge , heen en weer gefworven

,

en de wetten van het Rijk uit een moed-
willige ohgehoorfaamheid heeft overtre»

den. 'De 'Rechtsgeleerde en Rechters

hebben h€t ook met giAen en gefchenken

t'ontfangcn
,
grooterijks verkorven.

Daarenboven, zoo is het dat zy nu he-

den ten dage niet alleen op particuliere'

markten,granen,en andere eetbare waren

,

te voren opkoopen , en alzoo de prijs daar

van komen op te jagen , maar zenden ook
hare Ichepen in Zee , om andere aan boort

te leggen , en om Wijn , Zuyltcr, Dade-
lenen andere Waaren daar uit te halen,

die zy dan naar Lonnen voeren , alwaar zy
de zelve ruim tweemaal 200 dier verkoo-
pen.

Wat zal ik nu zeggen , van de gene die

toevertroude bedieningen koopen en ver-
koopen , benefitien opflokken , boomen
te vroeg afhakken , en onder de voet wer-
pen i

die Zaay-landen in Wey- landen ver-

anderen , nier eens denkende dat de
menfch van de graanen zijn onderhoud
moet hebben ; die prachtig gekleed gaan ,

overdadige koftelyke maaltyden aanrech-

teni die Huyzen, Hoven , Boomgaarden
&c. voor ettelijke jaarcnin huur hebben-
de, de zelve j tot merkelijke fchadc der
Eygenaren, laten vervallen, ja ruineren ^

die valfche fchriften en oproerige Pafquil-

len onder de gemeene man uitftrooyen.

Die hare Winkcl-waren vervallchen ;

geld wiflclen , en daar me woekeren ; yzer

tin, loot, kooper, vifch , graanen > vee
&c, over Zee voeren. Ja , het zou my
vervelen en verdrietig vallen , om alle par-

ticuliere ftukken op te halen , dieshalven

zal ik deze zaak hier mede laten beruften,

temeer, alzoo het flimfte verhaalt zijnde,

het befte zig genoeg zal redden.

Ik zal nu tot de genees-mid delen over-
gaan. Op dit zeer, ofaccident, moet men
deze playfters leggen : i. Een goede op-
voedinge van kinderen in alle goede zee-

den en manieren, z. Goede wetten en
inzettingen op de baan brengen. 3. Wel
toeziendatfenabehoorcnen zonder aan-
zien van perzoonen achtervolgt worden.
4. De Regenten moeten met een goet ex-

empel zelfs voorgaan, f. Leeggangers

enLandloopers moet men ftraffen. 6. De
Vooi;-
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. Vfoomcn moed en couragie infpreken.
'
7. De kalanten wel bejegenen , en vriend-

Jij Ij toe fpreken. 8- Met alle; men-
'

fchen in alle geweften der Rcpublijke goe-

de alliantie houden. Dit zijn wel de voor-

naamfte ftukken, welke dienen om een

gantfche Geraeynten-ftaat in een goede

ordre , en Difcipline t'onderhoaden.

Wat nu het eerfte belangt
,

gelijk het

in ordre de voorgang heeft, zo fchynt het

ook van meerder aanzien en waardy te

zijn j want de Poëet Horasius zegt zeer

wel en wyflijk

,

gefemel efl Imbutarecem fervahH odorem

Tejia dtu dat is.

Een nieuwe pot zal lang de reuk be-

houden, van hel gene dat daar ingekookt

word: willende daarmede te kennen ge-

ven , dat de menfchen gemeenlijk haar

leven aanftellen na datfe opgevoed wor-

den, en dat hun zulk5 allcrlangft aan-

hangt» Merkende dan dat dit zoo een

tioognodige zaak is , zullen wy derhalven

hier op (lellen en voor dragen het gene

wy voor nul en heylzaam keuren. De
jeugt moet men opbrengen , zommige

in Landbouwery , Laaken-wevery ; an-

dcre in deze of die ambachten telceren,

en winkel-neringen te doen, zelfs van

haar tedere jaren af, op dat zy mannen
geworden zijnde, haar tot een ledig en

luy leven niet en mogen begeven
,
gelijk

als nu, helaas, al te veel gefchied, maar

denken dat het arbeiden metter tyd zoet

valt, en eerlijk is. Hierom zou ik wel

wenfchen dat Ouders, yder na zijn ver-

mogen, belafl: wierden, hare kinderen

in deze , ofdiergclijke hanteringen op te

kweken , ofdat men voor haar in alle Ste-
'
den zekere plaatzen bcfchikte , daarfe

voor knechten mochten dienen, en op

zekere conditien hefteed werden. Dat

ook Landlopers die kinderen op vatten

,

en leren bedelen, na behoren fwaarlijk

geftraft wierden. Hier door zou men veele

misbruyken , ongcregeltheden , onge-

hoorzaamheid van de geringer zoorte der

menlchen konnen voorkomen , en de
leeggangers van de ftraat afhouden.

z. Wat nu het pradizceren van goede
Wetten aangaat , daar van heb ik te voren
mijn gevoelen te kennen gegeven , wat
voor Plakkaten, mijns oordeels, in deze
aanftaande feffie van *t Parlement dienden
vaftgeftelt te worden ; evenwel zou ik

wel wenfchen dat, behalven de zelve,
(hier na, by tyds gelegentheid) d*over-
tollige en langwylige Plakkaten in eener
hoofizomme vervat , en met eenen klaar-

der en korter voorgedragen wierden, om
beter die teverftaan: *t welk tot nut en
voordeel der Republijke merkelijk zal

konnen dienen.

3. Dit alles niet tegenftaande zijn alle

deze wetten , fchoon noch zoo kort en
bondig gemaakt, ingeftcid en geratiii-

ceert, nergens toe nut en dienftig , ten zy
datfe geheel en al, en na behoren in 't werk
geftelt worden. Maar door wien .'* door
de gene die daar toe geautorizeert zijn

,

te weten , den Adel en de Jufticiers van
Vrede; derhalven wen fehte ik wel, dat,
na 't fcheiden van dit Parlement, den
Adel , uitgezondert eenige die by my zou-
den blyven , na hare contreyen ging, al-

waarfe woonachtig is , en wel toezag dat
deze Plakkaten en Ordinantien na beho-
ren volkomen uitgevoert wierden; en
dat zodanige Jufticiers van Vrede, of
Schouten afgeWt mochten werden , die
fchuldigzijn, aan, of bevlekt meteenige
ondeugden ftrydig tcgcns deze nieuwe
Wetten , die men mocht komen vaft te

ftellen , want niewartd magee?! ander ^raf-

fen over een misdaad daar hy. zelfsfihuUig aan
is : Dit geeft ook de Latynfe i'o'èet te ken-
nen met dit veerske: Turpeeji Doóïoricum
culpa redarguit iffum. Zodanige Rechters
of Schouten uit haar bedieninge gezet
zijnde , heeft men dan aan een behoor-
lijke uitvoeringe der Wetten, niet eens
tetwyfelen.

Defunt Catera : het reflefrende ontbreek'er ^
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No. 3.

Reformatie van d'Order des Kou-
zcbands j uit het Engelfch in het

Latijn overgezet, door Ko-
ning Eduward.

Cêttonhbr.Nero C. 19.

Tp fiwwar^ de VI. door Gods genade, Ko-
•^ ning\2iU. Engeland i Frankrijk, en Ter-

iand» &c. Allen die dezen tegenwoordi-

gen briefkomen te zien , ïy groetenis.

Onze zeer doorluchtige Voorzaten, de
Koningen van Engeland^h^ne gedachten la-

tende gaan over den dicnft, die zy fchul-

dig waren aan God, haar Vaderland, en
aan de gene die onder hun gebied ftonden

te bewijzen : hebben haafl konncn mer-
ken , dat zy nergens toe zoo zeer verplicht

waren , als om Vroome , kloekmocdige,

Manhaftige , vcrftandige en doorluchtige

Mannen (na hun zonderlinge verdienden)

met alle eerc en refpeö te bejegenen , om
Vriendfchap, gemeenfchap , en zekere

overccnkominge in goede zaaken , onder
alle menfchen , doch voornaamlyk onder
haarsgelyken, t'onderhouden en voort te

iettcn ; want zy hebben de eere (gelyk het

ook in der daad is) voor een vergeldinge

cnbelooninge des Dcugts aangezien i en

geoordeelt, dat door eendracht de Repu-
Dlijken haar fteunfel en aanwas krygen.

Zydan dit overdenkende, zoo heeft het

haar goed gedacht', een Sociëteit op te

rechten van zodanige , die in tyd van Vre-

de binnen 's Landts zigzeer wel 'gedragen

,

en in tijt van oorlog buiten 's Lands haar

zelven voorfichtig en dapper als Mannen
hadden gcqueeten ; en deze perzoonen

hebben zy , tot een teken van eendracht

en eens gezind tezyn , eenzekere kouze-

bandom de been willen binden , daar me
te kennen geven, dat jy niet en twyfcl-

dcn, ofzy zouden by hun Vaderland, de

Religie, en de zake Godes haar goed en

iloed graag willen opzetten j en hierom

Authentyke STUKKEN
hebben zy 't d'Order van de Kou^eband
genoemtj welke Order, byalle man ge-
prezen , die gcfworen vyand van het men-
fchelyke geflachte , de Duivel , t'eenmaai
getracht heeft uit te roeyen , ziende dat de
menfchen daar door tot de deugt zoo dap-
per wierden aangemoedigt , en voort ge-
ftouwt j waar in hy ook zoo zeer gewoelt

,

gearbeid, enmetzoogroote liftigheid en
loosheid haar bedrogen heeft , dat hy ein-
delijk de decreten van deze Societeyt , met
veel twyfelachtige , overftallige, Paapze
en tegenftrijdige gevoelens ontroert heeft i

zo dat men denken moet , ingeval het licht

des Euangcliums niet doorgebroken ware
geweeft, dat dan die Order te niet geloo-
pen zou hebben , ten minften in die zaken,
ten opficht van welke Order zydebena-
minge van Tro^wewkwamen te verdienen ;
alzoo de fwarigheid alle dagen hoe langer
hoe meer toe nam. Wy dan door d'oud-
hcid

, voortreffelijkheid , en bevalligheid
van deze Order bewogen , en aangedreven
zijnde, hebben met alle macht getracht,
om de zelve tot haar voorige ftand te bren-
gen. Weshalven hebben W7 in ccn'zeke-
re byeenkomfte (alwaar zeer veel Ridders
van de zelve Order prefend waren , aan-
geleid op den— dag in het Jaar onzes Hce-
ren 155-1, en in het Jaar onzer Rege-
ringe) door Autoriteit van de zelve Ridders
voorvaftgeftelt, dat de ondergefchreve-
ne Artikelen heiliglyk zullen werden na-
gekomen , als zijnde een Decreet en vaft
befluit van deze Order.

1. Vooreerftisbeflotenenvaft geftelt,

dat deze Order na dezen de Naam zal dra-
gen van d'Order van de Koufeband , en
niet de Order van St. Joris : ja de zelve Jo'
rts zal voortaan niet meer genoemt wer-
den , noch ook de Naam dragen van de
Patroon of voorftander van deze Order

,

op dat de eerc die Gode alleen tociomt,
geen Ichepzcl toegefchrcven werde.

2. De Ridders zullen om de bcenen
Koufebanden binden, waar op deze woor-
den Haan , Homjoit qut mal y Venje. Om

den
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den hals zullen zy i in maniere als een Ket-
ting een gegraveerden Ridder dragen, hou-

dende in d'eene hand een Swaart dat door
-een boek heen fteekt , op welk S waart ge-

fchceven zal worden Proteéiio (befchermin-

ge :) doch op het boek zal ftaan Verbum Dfi,

(Gods Woord) maar die in d'andcr hand
een Schild boud, waar op het geloof ge-

fchreven zal ftaan 4 hier mede ce kennen
gevende , dat ly eendrachtige Befcbermers

zijn van Gods Woord, en ook gelovige.

Soo dra nu als van dezen Jorh de ecre van
niet meer Patroon van deze Order te zul-

- lenzijn, eens ontnomen is, dan zullende

Ridders na aangaande St. MUhiels dag de

ievery van 5^. Joris niet meer dragen.

3. Het Wapen nochtans van d'Order , te

weten een rood kruys op een zilvere grond,

zal blyven als voor dezen,

4. Het getal van deze Ridders zal beftaa n

uit vier en twintig perzonen , bchalven

<l*Over- Heercn , want zoo daar meer
zijn , dan zal hy zo veel eere niet genieten

,

<lat hy een lid van deze Order is , alzo deze

OU Ridders zijn.

5. De Koning van Engeland ^ en des zelfs

erfgenamen en Succcfleurs, zullen d'Over-
Heeren van deze Order zijn, gelijk als voor

dezen plag te gefchieden. Nademaal nu
<ükraaals haperingen , oneenigheden en ver-

anderingen van tyden mochten gebeuren

,

om welke redenen het nodig zou zijn , dat

zekere Decreten van deze Order vermindert
of vermeerdert , en dat ook andere perzoo-

nen iii d€r afgeftorvenc plaats , Ridders ge-

llagen werden : hierom is dan vaft befloten

dat het den Koning van Engeland y om ee-

nige der verhaalde confideratien daar toe
bewogen zijnde , zal vry ftaan

,
(zes per-

-zonen , ledematen van deze Order , by een
(geroepen hebbende) om met hare toeftera-

aping, in een zeker aanzienlijke plaats, ver-

-andering in deze Order te maken , en die te

mogen bepalen , vergrooten, verminde-
ren , en ook daar toe verkiezen alle andere

,

die van Vader en Moeders kant , tot jn het

derde geflachte toe van Adel zijn, en een
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Wapen voeren j en , onder deïe, zodanige

die zy daar toe meeft bekwaam zullen oof'*

deelen.

6. Alle de gene die men weet, om hare

Schelmftukken den hals verbeurt te heb-
ben , van hare Vaandels weg geloopen , of
aan eenige grove fouten vaft te zijn, al is

't dat zy vry raken , zo zullen ze evenwel
niet langer Ridders van deze Order mogen
zijn: want hoe kan het toch in reden be-

ftaan, dat de gene, die haar zoo fchendig

verloopen hebben , onder het gefelfchap

der Vromen zouden mogen blyven? Deze
nu, zullen voor capitale mifdadengerekenc

worden, waar over de wetten van 't Land
lot een ftrafïe het vonnis des doodts ge-

ftreken hebben.

7. Komtnudezclve Over-Heer van de
Order te verftaan , datter een plaats open is,

zoo zal hy de naaft-gelegene Ridders ont-

bieden , om op een zeker beftemden dag :e

compareren i en dit zal hy haar door een
brief laten weten, drie dagen voor de by
eenkomfte ; ten ware dat'er by 'geval meer
als zes van deze Order by raalkanderen wa-
ren.

8. De Ridders , die in een zekere veri

gadering h'j een gekomen zijnde, hec

habijt van de Order aan hebben , zullen

hooft voor hooft , zoo daar zo veel plaats

open is, drie Namen fchrijven van de voor-

naamfte, te weten, van Keizers, Konin-
gen , Aarts-Hertogen , Hertogen , Mar-
quizen , Graven i en drie Namen van Ba-
ronnen of Heeren, en de Namen van drie

andere , die men doorgaans Ridders noemt,
die haar proef uitgeftaan hebben.

9. DeNamennugefchrevenzynde, zo
zalde Koningvan Engeland^ Over-Heer
van de Order, uit dat getal een zeker per*

zoon verkiezen , wien hy daar toe allerbe-

quaamfte zal oordeelen , gefproten uit een.

oude en doorluchtige ftam , of die door

zijn manhaftige daden en exploiden een

hecrlyke Naam en faam bekomen heeft j

want in het verkiezen van iemand tot Rid-

derfchap , moet men voor al op geen rijk-

K ^ dona
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dom zien , maar op een dappere manhaf-
tigheid, en Edele geflachte ; doch inzon-

derheid op een dappere manhaftigheid , en
Vfoomheyd.'

10. De Ridder hier toe verkoren, zoo
hy by der hand is, fal door tweeamptgeno-
ten van de Order gcconvoyeerc werden,
ter plaatze daar de vergaderitig is aangeleid

,

alwaar d'Over- Heer hem een halsband, of
ketting om den hils zal doen, daar het

beeld eens Ridders , alsgezeid, aanhangt j

daar na zullen hem twee Ridders van deze

Order een Kouleband om de been binden.

Men zal ook dezen Ridder , tot dezen Or-
der verkoren , een boek behandigcn , waar
in gefchreven ftaat , al wat by dezen order

befloten is.

1 1. d'Aangenomene en verkorene Rid-

der tot dezen order zal naar ff7«ö//of gaan,

werwaarts d'Over-Heer zijn Subftituit , en

twee mede-hulpers zal zenden , die hem
.Zullen doen zitten > zo 't kan zijn , zonder

nadeel van d*andere medemackers van

dezen Order, in een floel tot zoo een hoog-

waardigheid van Edele Staat gedeftineert

,

en, na oude gewoonte, klederen aantrek-

ken, (dieme;i doorgaans in het Engelfch

noemt , The mantel , the Cirtel , andthe

Uood) en de zelve om 't lijf hebbende , in

een ftoel die voor hem daar toe geordineert

is, de Liturgie horen voorlezen ; en daar

na, met den Subftituit en medehulpers,

det Heeren Avondmaal gebruiken.

1 1. Na het voleyndigen der gebeden

,

zai hy dezen Eed op fig nemen i
te weten

,

ohahazijn uiterflc vermogen, alle digni-

teiten , eer-titulen > klachten en eigendom-

men van de Koning van Engeland, die

óver deze Order tot een oppcrhooft gefteld

is, te lyden en te befcherraen , en ook om,
metalle macht, de liefhebber* van Gods
H. Woort voorce ftaan, te behoeden,, te

beminnen , alle eere en refpedt te bewyzen;

én eindlijk dat hy menfchlijke Traditien'

wil laten varen, en Gods Eere voortzet-

ten.

13. Laat de ordrc, ofmanier, om Vaanf

dels , zwaarden , flormhoeden en geweer j

in kelders of zekere plaatzen te bewaren 5

eertyds ingeftcld , blyven als voor de-
zen.

14.. Hier nevens
, ( aangezien de toe-

eygening van de order St, Joris word af-

handig gemaakt , en de tyd van 't Jaar lichc-

lijk niet bekwaam mocht zijn, om een
hoop volks by een te roepen , of uit het
Land t'ontbieden, doch voornaamlijk op
dat wy de toe-eygening zelfs met enkele
woorden affohaffende , dieinder'daadniet
en mochten fchynen te behouden,) hier

om is'er vaft geftelt, datter een vergade-
ring zal werden aangeleid, gelijk als eer-
tyds in Engeland op Sc. Joris dag, zoo ook
nu op den eerften Saturdag en Sondag van
de maand December, ten ware dat by
avontuir de eerfte dag van de maand op
een Sondag mocht komen ; als dan zal de
by een komfte zyn, op den eerften Saturdag
en op den tweeden Sondag.

I ƒ. Op den eerften dag van den Sabbatb,
zullen de tegenwoordige Ridders van deze
order (en zy moeten haar alle vertonen ^
ten ware datze verfchoont worden}
d'avondgetyen, uit autoriteit van het Par-
lement ingefteld , het habyt van d'Order
aan hebbende , moeten by woonen , zit-

tende yder een in een ftoel daar toe ge-
ordineert. Een uitverkorene Ridder niet

geplaatft in een ftoel , zal recht tegen
over de plaats ftaan daarze gefteld zal wor-
den. •

16. De boven verhaalde Ridders tot de-
ze order verkoren, zullen op de daaraan-
volgende Sondag de morgen gebeden aan-
horen i en zolè haar tcgcns die tyd konnen
bereiden , des Heeren Avondmaal ontfan-
gen

i zy zullen haar ook by de avond-ge-
beden laten vinden.

17. De Ridders dieabzent zijn, zullen

gehouden zijn dit alles in haar huis na te
komen , hebbende in alle deze tyd het ge-
waad van de order aan.

18. Daar-en-boven de Ridders met het
habyt van de order yerfcbijnende, zullen

allft
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< alle avonds aan Tafel gaan zitten , bly-

vende aan d'cene zyde aanzitten , zoo nis

Zy te Wtnêfir gezet wierden j die in de kel-

ders zijn, zullen ook op dezen dag inde

vergadering komen, om te verrichten

't gene datter te verrichten mocht vallen.

19. De zangmeeftersj en prebendan-

zen zullen, 100 lang alsfe leven, haregoe-

deren bezitten , maar ftcrvende , zullen ze

in het Kafteel van VVindfor voor de Predi-

kanten bewaart worden.

10. ArmeLuyden die by hetzelve Col-

legie blyven, zullen alles wat haar toe

komt, na ouder gewoonte, bezitten.

21. Daar zijn zekere zoramen van zü-

vere penningen , die men pleegt te hefte-

den als'er eenige Ridders van d'Order ko-

men te fierven.

De Koning van Engeland, geeft dan

vier-en- twintig guldens.

Een vreemde Koning y vier-en-zevtntig

guldens.

Een Prins y zeftigguld.

EenHertegj vyftigguU

Een Martjuis , acht-en'dertig.

Een Graafy vyf-en twintig guld.

EenOndeT'Graaf, lo.guld.

Een Baron, vyftien guld»

Een Ridder , aekt guld.

Daar en boven als'er Ridders te vcrkie-

2cn zijn , dan wordender deze zommen
>£elds betaalt.

f'an de» Koning van Engeland, drie

hondert guldens.

Van een vreemde ofbuyten Koning , tvjee

honderdguld.

Van een Prms , honderd en tiaee en der-

tig guld.

Van een Hertog , honderdguldens.

Van een Mar^uis , vier-en-tachentig

guld.

Van een Graaf, zeventig guld.

Van een Onder-Graaf» acht'en^vyftil

ffild.

Van een Baron, vyftigguU.

Van een Ridder , vier-en-dertig guld.
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Laat deze voornoemde penningen in ge-
zameld, en alle jaren, gelijk zomtyds
plag te gefchieden , aan den Armen uit-
gedeeld werden.

2i. Laat de Koning van Engeland het
geld betalen dat d'uitheem(che Koningen
en Princen behoorden te doen , om he t

boven verhaalde artikel.

2 j Doch nademaal dit alles zonder Die-
naren, niet wel en kan pefchieden, zoo
is dan vaft gefteld , dat vier Dienaren uit de-

ze ordre daar toe haar zullen laten gebrui-

ken, te weten: de Cancellicr, deRegi-
ftreerder , en die voor uit gaande de zwarte
roede draagt , en de voornaamfte Wapen-
drager , die , na d'Order , de naam van Car-
ter (datisKoufeband) zal dragen.

14. Op het zegel van d'Order zullen

aand'eene kant ftaan , het wapen van En-
geland j en Vrankrijk , en met eencn
het wapen van d'Order , rond om het wel-
ke dit opfchriftftaat {Verbum Dominimanet
inaternum : Des Heeren Woord blyfc in

der Eeuwigheid
:
) aan d'ander kant een

gefnedcn Ruiter , gelijk de Ridders zullen

dragen , als haar de Koufeband om de beea
gebonden is.

zs- Met dit zegel zal deCancelier alle

Decreten, Licenten, inzettingen, Brieven ,

en alles dat tot de gemelde Order behoort

,

of daar eenigzins toe dient , verzegelen.

26. De Regiftreerder of Aantekener , zal

in het groot boek in 't Latyn aantekenen

,

wanneer datter tot deze order een Ridder
is verkoren ; wanneer geftorven : wat voor
decreten, of befluiten, datter vaft gefteld

zijn, en welke gebroken; en al wat noch
meer tot deze order mocht belmoren. Dit
boek zal hy in het Sloti of Kafteel van

Wtndfor , laten voor den genen die na hem
in zijn bediening treed.

2,7. De Koning der Herauten, en Le-

vryen van de Garter, of Koufeband, zal

K j de
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de Naaraen en toenamen , de Wapenen en

Levryen van yder uitverkoren Ridder, en

het boek voor zijn Succeffcur na laten j en

zo daar eenigverfchil oftwyfelingeoverdc

Wapenen mocht voorvallen, zal hy daar

over Rechter zijn.

z8. De Töorg^wg^r van d'Order zal, een

fwarte roede dragende, voor uit gaan, deor»

dre en deur waarnemen , en de zelve autho-

riteit bekleden, die hy te voren heeft ge-

bruikt, ingeval dat iemand onder de Rid-

ders zig niet vriendelijk mocht dragen ,fwa-

re fouten begaan hebben, en van die mif-

daad in de Vergadering overtuigt komt te

worden, dan zal hem de Voorganger van

d'Ordre, en de Koning der Herauten de

Ketting en de Koufeband ontbinden.

29 Daarenboven als een zeker vreera-

de Koning onder het getal der Ridders , ge-

ftelten vcrkooren word, de zelve zal aan

de ceremoniën van deze Order niet gebon •

den zyn j maar doen na zijn welgevallen.

30. Na de verkiezinge zal d'Overfte van

d*Ordre twee Ridders van de zelve Ordre
zenden , die na het Gebed in zijn Vaderland

gebruikelijk, hem aantrekken zal , bet ha-

byt dat men pleeg te dragen,in het Engelfch

genoemt de Mantel , Cirtel en Heed. Sy
zullen hem ook om den hals doen , 'een

Roozen-Krans, daar een gefneden Ridder

aanhangt , en een band , daorgaansgenoemt
de Koufeband.

3 1 . Daar na zal hy door den Procurateur,

of daar toe gemachtigde in een ftoel gezet

worden
,
geen eed altoos aannemende, doch

geen andere Gebeden ooit aanhoorende ,

dandegewoonlyke.

31. Dat de Koning van Engeland , van

«11e Ceremoniën mag difpenzeren , en ver-

lofgeven , om die na te laten , zo de reden

zulks vereyfcht.

33. Dat deze Artikelen voor gcdenkte-

tekenen, Decreten en wetten van d'Order

in het CoUegie tot IVindzor weg geleid , en

bewaart zullen werden , maar dat alle ande-

re hier tegen ftrijdende, t'eenemaal zullen

worden afgefchatt.

Een zeker fchrift , rakende een
zeker Vrye Jaar-Merkt in Engeland.

De Redenen en oorzaken, "waarom bet

nn koognoodig is , dat men een vrye

faar-Merkt in Engelandbe^
hoorde te hebben.

I . t^ P dat in alle oorlogen de lakens .vry
^^ mogen verkocht worden.

2. Op dat onzer Koopluyden goederen
in geen banden van Vreemdelingen ot uit-

heemfche mochten raken , en geen gevaar
lyden , om in alle geringe voorvallen .gear-

refteert te werden.

5. Om dat het Koninkrijk hier door mer-
kelijk zou verrijkt worden,- want gelyk als

een weekelyke Merkt een Stad verrijkt, zo
ook een jaarlijkze Vrye Merkt, een Ko-
ninkrijk.

4. Om dat men, bytyd van noot, hoo-
gezommen geldts van de gene, die inde
Merkt komen -, zou konnen lenen.

5. Om dat wy daar door een groote me*
nigte van Schepen en Vreemdelingen zou-
den bekomen , om ten oorlog te dienen.

ö. Om dat de goederen van alle Vreem-
delingen , ais'ereen Oorlog mocht komen,
ons zouden by bJyven , en nietzoo licht uic

het Land gevoert werden.

7. Om dac wy alle dingen van Vreemde-
lingen uit de eerfte hand dan konnen koo-
pen, daar nu de Spanjaarden hare Waaren
aan de Hollanders verkopen , «3 de Hol-
landers aan ons.

8. Om dat de Steden aan de Zee-kant ge-
legen , vry Volk-rijker zouden zyn.

9. Om dat , daar ze ons nu Tapijten

,

Veetcrs, Glazen , en Kanten brengen , zy
dan ongemunt Zilver , en andere trefïelyke

Koopmanfchappen ons zouden toe bren-
gen , in verwifTelinge van onze Lakens en
Tin^

ïo. Om
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lo. Omdat wyonxerVyanden macht,

oit bare handen zouden nemen , en ma-
ken, datzevandc Koopluidcn geen geld

2ouden konnen lenen, dan als het ons

wel gevalt , voor al geen grooic zomme
van penningen.

De "Redenen i -aaarom deze t'^d van 't Jaar
daar toe zeer die»(iigis,

T . Nadien dat de oorlogen tuflchen den

Koning van Vrankrijk , en den Keizer,

mitsgaders de wederzijds Schepen oorzaak

zijn , dat die van ItaUen , Genua , Portugal >

en Spanjen niet meer op Antvjerpen hande-

len, z. De Franzen , de Hanfe-Steden
^

die van Pruyzen^ en d'Oofterle Handelaars,

des Kf/zerf party zijnde, ook niet zullen

komen. 3 . Nadien de Koning van Vrank-

rijk in ;Lor/<ïr/»gtf» een inval is doende,

en voor die van Vlaanderen beducht. 4.0m
dat de Hoogduytze aan de Rhijn-kant lig-

gende , de Koopluyden tegen houden,
van uic Italitn op Antwerpen , en ook op
Fratikfort te reizen. 5. De Steden met
oorlog-Schepen te befwaren , ftaakt der

Koopluyden handel , en doet haar na haar

leven ommezien. 6. d'Inbreuk door het

laatfte onweer veroorzaakt , zal lichtelyk,

zo men zegt, het Canaal onveilig , en de

Haven onbruikbaar maken. 7. Met den
Kours op L/ö»j te floppen, zullender veel

banquerouters komen. Deze zaken zul-

len de vrye Jaar-Merkten tot Antwerpen j

cn Ffdw^or/ dapper doen afnemen. De-
ze Volkeren konnen nu zonder vertierin-

ge van hare Waaren niet beftaan , en daar-

om zullen zy graag willen herwaarts aan

komen , 20 ze flechts een vrye Jaar-Merkt
mochten hebben.

2. Het zal voor die van Spanjen , Britan-

jen, Cojcongien , Lomhardy , Genua , en
Italien vry gemakkelijker vallen op Sofft-

hamptónic komen dan op Antwerpen-

5. Als ook voor d'Oofterfe Hande-

laars, en voor die van Prwyzf», Deenmar-

ken , Sweden en Noorwegen op Hul } dan op
Antwerpen te komen

«

4. Die van Vlaandere» hebben door hare

Privilegiën de Luiden aangelokt , om al-

daar een vrye Jaar-Merkt te houden, daar-

ze niet veel Waaren hebben ; veel oer dan
zullen wy het konnen doen , daar wy heb*
ben Lakens , 7in , Smits-koolen , Metaalom
Klokken vantcgieten, en diergclykcan-
dcre Waaren , waar van weinige andere
Chriften- Koninkrijken voorzien zijn; zy
hebben ook in den aanvang nergens na zo
Ichoone gelegentheid daar toe gehad.

Op wat wijze deze vrye Jaar'Merkt hshowde
inge^elt te worden.

1. Onze Koopluiden moeten deze vrye
Jaar-Merkt een oftwee maal laten voorby
gaan , zonder aldaar te compareren, voor-
wendende , dat op de Waaren al te fwaa-
ren Tol gezet is.

2. Dan moet men op verfchciden plaat*

zen in het Rijk , die de Koopluiden fre-

quenteren , een uitroep doen , dat'er tot

Southat/iptonttnst'^c Jaar-Merkt met de-
ze vryheden en coüuimen gehouden zal

werden.

3. Den aanvang van de Iaat-Merkt zal

men op Pinxfter ftellen , om vyf weken
achter een te continueren i en alzoo za!

de Merkt op St. Jacob tot Briftel^ en die

tot Lonnen op Bartohtneus dag daar geen
fchade by komen te lijden.

4. Alle Man, die deze Merkt gcfind is

te frequenteren , zal vry en vrank mogea
komen en gaan , en niet arreftabel zijn

,

dan om verraad , moordery ofDicvery.
5. Soo lang als deze Jaar-Merkt duurt,

zullen alle zoortcn van menfchcn flechts

halfzoo veel Impofl betalen , als ze op an-
dere plaatzen van dit Rijk doen.

6. Daar zal
, gedurende deze Merkt-

tijt uit eenig ander plaats van South-wahs op
Efex geen Scheepvaart zijn.

7. Men zal in de Graaffchappcn van
Hampfhire , Wiltfhire , Suffex , Surrey^Kent^

Derjetjhire , geen Koophandel mogen dry-

ven , dan in de Stad , daar deze Jaar-

Merkt op die tijd gehouden werd.
8. Daac
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8. Daar zal een Hofopgerecht weiden,
]

om de misdadige te ftraften , en vrybcid

aan de vroomcn te gonnen.

9. Men moet voor vaft ftellcn , om
flechts eenerlei zoorte van Koopman-
Ichappen , of Lakens te merkt te mogen
brengen.

10. Met de Koop-Iuyden van de fta-

pel , moet men een contra^ aangaan , die

zig met een eerlijke prefeniatiebehoorden

te laten vergenoegen, op dat zy door het

genieten, van al te groote privilegiën,

de merkt nieren bedetveir.

11. Den inwoonderen van Southawp-

ton, moet men zekere Privilegiën meer
laten genieten ; en, zo men geld kan mif-

fen, haar zoo veel lenen, waarmede zy

beginnen mogen te negotieren.

12. Onze Schepen in Zee , moeten
nauw toezien op het onderhouden van

dcTraótaten , tot beveiliginge der Koop-
lieden alsze over komen,

13. Deze vrye jaar-merki tot Southamp-

ton wel gelukkende , zoo kan men daar

natotH«7, €cn ander oprechten, om een

aanvang te nemen , na de merkt tot Stoivr-

bndg i op dat de Koop-luyden weder naar

huis kerende, van het ys niet en mochten
overvallen worden.

Wat voor ongemakken en kinder-ipakn niet

t^eUten, dat deze Jasr-Merkt inEnge-

landgehêuden mag luerden.

1. Om dat uiiheemfchc Koop luiden

zoogemaklijk herwaarts over land nieten

konnen komen , als tot Ant^jjerpen.

2. Om dat onze Lakens niet ter goeder

trou geweven werdende , zoo zeer niet

en worden begeert.

3 Om dat onze Lakens in Vlaanderen

lioo in overvloed zijnde, alhier te minder
zullen werden gezocht.

4. Om dat de Koop-luyden tot Ant-
njoerpen een vafte woon -plaats hebben.

5. Om dat andere natiën, uit bevel des

Keizer^, hun komfte herwaarts voor een

tyd zullen opfchorten.

6^. Om dat het afgcflagen verzoek de^r

OovciV handelaars de Merkt wat na-
dcclig Zi^lzijn, zoo daar in niet en word
voorzien.

7. Om dat de Stad Southamptonarm , en
klein is.

8. Omdatde RA)», zoo gevoeglijk, en
wel gelegen is.

De Remedien en antwoordop de 'Uborgefielde

Foinóien.

Opheti.Fomói.

I. Op die tyd als de Jaar-merkt tot
Souihamptomijn ü^nvaug zal nemen, zul-
len de Koning van frankrijk , en de Kei-
zer den koop-handel over Land zoeken
te fluiten, zoodatter van die kant niet zal

konnen komen , dan met groot gevaar.
z. Of den Oorlog ons al op den hal«

mocht komen , dan zullen onze Oorlog-
Schepen haar onder hare belcherminge
nemen-

5 . Gelijk als men tot Southampton , met
Koopmanfchapen over Land zoo gevoeg-
lijk niet en kan komen , 20 heeft Stad daar
tegen dit voordeel, en gerief, dat haar te

Lande geen Vyandeniconnen by komen,
(gelijk als tot Antwerpen

, daar men in dit

Jaar voor beducht is ) 't welk tot merke-
lijk gerkf, en behoudenis van den Koop-
man dient.

4. De Koophandel die over Land ge-
' dreven word, zal deze vrye Jaar-Merkt
ia Exgela7id nkt veel konnen krenken,
alzoofe by na de Venetianen alleen aan-
gaat, die vry gemakkelijker te water her-
waarts konnen komen, dan tot Antwer-
pen , en ook met minder gevaar van de
Zee.

Op hei tweede Poinff. ,

1. Op het trouloos maken van onze La-
kens, diende dit tegenwoordig Parle-
ment te letten , en daar in ordre te ftellen.

Met deze zaak is alredcvry veel ge-avan-
ceert i het Opperhuis heeft een bil, of

aéld
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a/51;c, en het Lager een ander by na klaar,

a. Soo flecht alsze nu gemaakt werden

,

ioo vlammen daar evenwel de Vlamin-

gen op, willende liever d'Impofitie, of

Tol des Keizers betalen, dan de zelve

ontberen.

0/> helderde VolnEi,

1. Het ware noodig, dat de Schepen»

die na dezen naar Viaa-aderemwWzn gaan,

opgehouden wierden , tot dat deze Jaar-

Merkt aan de gang , en in trein ware.

2. De Lakens zou men hier na met ons

eigen geld alhier konnen opkopen, en

naar Sonthampton vervoeren , om op de

Merkt aldaar verkocht te worden , 't welk

tot mcrKlijk avancement daar van tou

dienen.

Op het vierde Voijiót.

1. Het gevaar van haar leven, daarfe

;nu zoo zeer voor vrezen, zal haar naar

een ander Herberg , daarzc veiliger in mo-

gen ruften , doen omme zien.

2. Sy ZIJP van Brugge op Antijuerpen ge-

komen , om Engelze waren , fchoon datze

haar refidentie lot Brugge hielden.

3. Sy konnen met groot gemak tot

Southainpton komen, daar de vreeze van

geplondert te werden , haar te rugge zal

houden van tot Ar.t-vjerpen te komen.

4. De Koop-luidcn zetten haar nooit

ergens zoo vaft ter neder , of zy zullen om
gewinshalven grang willen opftaan, en

elders na toe treliken.

Op het vyfde Voivff.

T. De Keiler is tegenwoordig zoo in

het naauw, dat het hem, of niet gebeu-

ren zal konnen , om hier op te paffen , dat-

ter geen geld uit zijn Land herwaarts na

de Merkt gevoert werde; ot zo het hem
al gebeuren mocht daar op te letten, dat

hy, mijns dunkens, zulks niet zal kon-

nen doen, nu de Vlamingen zoobevreeft

zijn , van alles datze hebben , te zullen

verliezen.

II. Deel.

2 'D'kvq.w Vlaanderen zn Spangten
^ on-

der hem ftaande, konnen ons zoo wel
niet ontberen a!s wy haar, en daarom
zoudenze haar niet, licht laten gezeggen,
om onze negotie te laten rarenw

Op het zefde PoIncJ,

I. Het zou niet ondienffcig zijn , dat
wyvoordezciyd d'Oolkrfche handelaars
vriendliji befciieid gaven, en^.agen ofzc
door een minnelijke aanbiedingevaneen
zeker deel hunner privilegiën bewogen
mochten worden, om hare Waren te

Scheep herwaarts naar de Merkt te zen-
den. De Franfen ook, mijns oordeels,
zouden lichtte bepraten zijn om hier te

komen, alzoze nu nergens op handelen,
dan hier op Engeland i deze twee natiën
zouden voor cerft genoeg zijn , om een
Jaar-Merkt mede tebeginnen.

Op betjevinde Foinli.

1. Het ftellen vaneen Merkt > bcftaat

niet alleen in het vermogen van Engeifc
Koop-luiden , maar in den toeloop van
andere natiën tot een zeker plaats, alwaar
ze hare Waaren met den anderen komen
te verwiflelen ; nademaal het dry ven van
Negotie zelfs onder Vreemdelingen al

zoo wel toegaat en floreert, als die van
Spangien met Duytichland , deltalianen

met die van Vlaanderen , de Venetia-

nenmet dcDeenen, &c. gelijk als ande-
re Natiën met ons willen handelen.

2. De Koopluiden van Lo?inen en Brijlot

zullen haar herwaarts, zoo lang als de
Merkt en handel duurt , begeven.

3. De Koop-luiden zullen om te kon-
nen ergens logeren , raad genoeg fchaf-

fen.

4. Lichtlijk, dat zommige van deze
Lakens die hier na zullen weggezonden
werden, met mijn geld ingekocht,en
alzoo naar Southampton konnen gevoert

werden , om aldaar aan de man te raken-

op
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0/> het achtfte VoinB.

I, Brugge^ alwaar de Merkt te voren

was , ftaat zoo weinig op de Revier de

Jihij» , als Ant-werpen daar op (laat.

%. De Franhfarder Mn mag wel in Duit-

Jland voor een Jaar-Merkt bellaan, oi

fchoon '<outhampton voor alle Natiën die

aan de Zee-kant wooncn,dienftig is -, want
weinig van dezelve komen o^éQ Frank-

forder Mis.

Winti

-

for,z3-
Septem-

ber

jti het

6. Jaar
va»

Edu-
vsard

di Vi.

^^ peri-

t»ndo.

Chri

ftitn».
.

TericH-

lum »»'-

tandwnt

No. 5.

Op wat wyze de Raad zaaken
van Staat den Koniag voorgedragen

heeft- Her Origineel befchreven

van den Heer V/dliam CecU

Secretaris van Staat.

Vraag.

Ofz^jn Koninglijks Afajefleit den

Keiz>er z.al a[fifieren ?

Antwoord. Hyzal.

lT^ e Koning is door een zeker Trac-
*-^ taat daar aan gebonden i

en wil hy

volgens dat Traöaat geholpen zijn, dan

moet hy ook xoo doen.
2. 'Indien hy hem niet enaflifteert, lo

is de Keizer lichtlijk een verdorven man,

en bygevolg zal het huis van Baurgundisn

aan den Koning van Vrankr'^k komen te

vervallen , 't welk voor Engeland is ge-

vaarlijk ; en als dan heett men den Ko-

ning van Vrankr'ijki macht t'ontzien.

3. De Koning van Vrankrijk voert

den Turk in het Chriftendom, derhalven

moet men dien aanflag zoeken te ftuy-

ten.

4. By aldicn dat de Keizer, uit noot,

met den Koning van Frankrijk, een ac-

coortnu mocht ingaan, dan zou ons ge-

vaar eens zoo grcot zijn. I. Vanwegen

des Keizers vcrftoorlheid , om dat hy niet

en word geholpen. 2. De Koning van
yrankrijks annüag op om ', en in deze Vre-
de, de Biflchop van Rowew ons toegedaan.

5 De Koop-luyden worden zoo kwa- proKi

lijk getrafteert , dat men , zoo om het ver- Z"'*'»"

lies van goederen als eere , raad moet ^J*'
fchaifen.

6* Het Rijk houd den Koning van ?«««.

Frd«;&r//)&j handel en bedrijfverdacht, aan- '""'•'

gezien dathy onze Schepen, waar in van (^"'"

cuds de kracht van dit Ey-landplag te be-

ftaan, vernield en verbrand.

Verklaaringe van de Taal die Sturkiey voerde

:

Diffé^
U uuij

impcjji

bik.

Sclittt-

da in

feriCH-

lis,

jimi-

corum

fufpicii

yitan-

da.

Sfe-

raninn

bcvt sb

Amicii

Antwoord: Hy zal niet.

1. De alliftentie zal om d'onkoften

zeer zwaar vallen, en by na onmooglijk
zijn om uit te voeren.

2. Ingeval dat de Keizer onderdit ver-

bond kwam te fterven, zoo zou d'Oor-
log op onzen hals alleen aankomen.

3. Lichtlijk zullen de Gerctormeerde

Vorften in Duytjland aan deze t'zamen-

fpanninge met den Keizer , haar te meer
(loten , twyfelende aan hun eigen zaak.

4. Devriendfchapmetf^r4w/i^r/^^, heeft

men te hopen dat beteren zal , en (land

houden i en door d'aankomfte der Ge-
committeerden mi(rchien tot haar vorige

(land gebracht werden.

Byvoeg/el , oftoegift vaneen middel 'jjeg.

Het oordeel van andere.

I. Om den Keizer zoodanig t'affifte-

rendat wy ookjnet eenen met andere

Chriften Potentaten mogen aanfpannen

,

en ons tegen den Koning van Prarikrïjk

(lellen , als zijnde een algemeen Vyand

van het Chridendom.

Redenen voor een algemeene t''z,*menlpan-

nmge.

X . Het is een algemeene zaait , en daar- juni-

omzullender meer Partyen dezelve toe- '^'•"'"

vallen.

z. d'Oa-

W«»M'



en B E:wYS EN.
2. D'onkoften van den Keizer t'affifle-

ren , zal de hocdaaigheid der Tradaten
konnen goed maken.

3. Ingcvaide Keizer mocht komen te

fterven , ofuit te feheiden , heti is noch>
tans zeer waarlchijnlijk / dat zommige an-

dere Koningen en "Vorften ftand zullen

houden, invoegen dat zijn Koninklijke

Majefteit niet alleen zal blfven.'

4. De Vriendfchapzal des Konings an-

dere zaaken in het Chriftendom vry voort
zetten.

S- Het zal gantlch eerlijk zijn , met den
Koningvan Vrankrijk ic breken, om d'al-

gemeene twiftzaakdesChriftendoms.

Re.-^ene» tegen deze aanfpanninge.

1

.

Het Traéiaat moet men met zoo veel

Partyen aaii^aan , dat het noch fpoedig

,

nöcb ia het 'Verborgen geilotica kan wor^
den...- :'."•:

. :> i

-^
, :.';fi:r .

2-. Byaldiendczaak ruchtbaar worde,
en geen conclufic altoos daar op volge,
denk dan dat de Koning van yranhijk iiier

over ten hoogften geotfenccert zijnde , zijn

flag zal vvraarnemcn , om met alle Papiftcn

tegen Engelandaan te fpannen.

Hetjlot van de zaak.

i.Dat men met den Keizer een Travaat
aanga, en door hem met andere Potenta-
ten.

2. Dat men van des Keizers aannecm'in-
ge verzekert zy ,.al eer men iets. onder-
winde te doen tegen den Koning van
Vrankrijk,

' ' No.6.
''

Ujp, waiwtjSje ae Haaafiroceaeren en te werk^

- z^algaan; gefchreijsn met Konmg
- ... .. EduWcivds eigen hand.

. De Naaïnen van de gatufche Raad

.

Pe Bifld]0P;Van ^«*j(f
/^rg.

ï>é Bifïchop vaa£// } liQQt Canceliie?',

h
. DeHcètTrt/aurier.

De Hertog van NorthumhefUndl
De Heer Zegel-benuaarder.

De Hertog van Sujfalk.

De Marquis van Morthampttffi.

De Graat" van Shrewshury,
' De Graaf van IVeflmoreUnd,

De Graafvan Hunttnzfon.

T>eGriLifvan Pembroek, •'

De yice-GraafHerpfard.
De 'HecT Admiraal.

T)q Heer Opper-Trejaurief^

De Heer Colham.

De Heer Rich.

Mr. Boekhouder,

Mr. Trejaurier.

Mr. ytce-KamerltJig.

Mr. Secretarie Petre.

Mr. Sesretaris Cecil.

Str Philip Hobbey.

' Sir Robert Bovjes.

SirJohn Gage.

Sir John Majon,

Mr.RalphSadler.

Sir John Baker.

Rechter Broemley.

Rechter Montague. •

^

Mr. iVottoiT.

Mr. North.

Namen der gener die nu tot Gecommiiteeïds

verkoren z'ij.n.

De Eiffchopvan Lonien.

Sir Thomas PVroth. Norwich. .

Sir RicbardCotton.

Sir Walter Miid-May.

Mr.Soilictteür,

Mr. Gofnold.

Mr. Koek.

Mr. Lucas.

Aan de boven gemelde Raads-Heerea

zijn harebyzohderc Commifficn en be-

dieningen bèvolenjin maniere als volgt

:

Vooreerftom de Requeften t'aanhoo-

ren , die voor de gantfche Raad plegen te

komen. ^
L2 ^e
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De Wer Zegelhewaanier. Sirjohn Mafon,

Kamerling. Sir Ra/pb Sadler.

J3rf B'JJiho^ van Lonnen. Mr. IVotion.

Heer Cobham. Mr. Koek. 7 Meefters der

Hr. Hohbty, • Mr. Lucas. \ Rcqueften.

Deze Perzouen zullen de Reqüeften aan-

hooren, de Partyen antwoord geven, en

te kennen geven war voor Requeften , na

haar oordeel , dienen tocgcftaan te wor-
den ; en op hare bekeutmakinge-antwoord

bekomen hebbende, de partyen afte vaar-

digen : als ook om zoodanige Requeften^of

Verzoek-Schriften^die niet redelijk noch be-

hoorlijk zijn, afte liaan ; defgelijksook om
Rechts-zaaken afte handelen, en de Rc-

tjuefien d\c tot de gemeene Hoven behoren,

haar toe te zenden.

Het roepen om arrctlen tcgens de Wet-
ten gedaan , waar te nemen , iMifdadige

en Overtreders van Proclamatieu , die

noch in ftand zijn, tcftraffca

De Heer Zegei-hwaarder.

Graafvan Perabroik.

Heer Kamerling.

Sir Thomas Wroth.

Hohert Bowes.

Mr. Secretaris Fetre.

Mr. Hohhey.

Mr. IVottoft.

Mr.John Baker

Mr. Sollictteur.

Mr. Gosnald.

Deze perzoonen zullen voor eerft zien

,

wat voor ftrafbare wetten , en wat voor

Plakkaten nu noch in vigeur zijnde, mceft

dienen uitgevoert te werden , waar van zy

bericht zullen doen; Daarnazullen zy in

het Land gaan vernemen , hoe ze nageko-

men werden; en die daar in meeft breuR-

allig zijn , zullen zy eerft ftraffcn , en

daar na de andere , na de boete die daaf op
ftaat Sy zullen ook de brieven, uit de

Gtaaffchappen komende , rakende d'on-

geregeltheden aldaar gepleegt , waarne-

flien, end'Overtredersftraffen.

De BiJJchop van Cantelberg.

Heer Camellier.

Trefaurier.

De Hertogvan Norihumherianel.

Sufolk.

De Heer Zfgel-be-vjaarder,

Marquis van Nortbampton.

Graafvan Schrevjsbury.

Fembroek.

Wefimoreland.

De Heer ,Admiraal.

Vice-GraafHereford,

Be Heer Ha^ierlivg,

Mr.Vtce-Karnerltng.

Mr. Trtjorier en Regiflretrder.

Cecjl.

Petre.

IVotton.

Sir Philip Hohbey.

RobsrtBoives.

Deze zullen de Staats-zaaken waarneS
men. Ik zal eenmaal ter weke haar by
woonen , om d'allergewichtigfte zaken
te hooren bepleiten.

Deze hier onder genomineerde Pcrzo-
nen zullen zien, hoe het met alle Hoven
gelegen is^ voornaamlijk met de gene, die

eerft opgerccht zijn, als met óievzn Aug-
mentatte., van de eerfte Vruchten en Tien-»

den &c. Sy zullen ook hier op letten , dat

d'inkomften alle halve jaren ingebracht

werden , als mede met wat voor overtol-

lige onkoften de zelve befwaart zijn ; waar
van zy een berichi-fchrift zullen inleve-

ren. .

De Heer Kamerling. SirRichardCotton.

Bifchopvan Noriuich. Walter Mild-May

,

Sir Thomas tVroth. Mr.Gofnald.

Robert Boiues,

Ik verftaa dat de volgende commiflic

aan deze voorgaande vaft is j het zal noch-
tans deze Perzoonen wel voegen, dat zy

't nu tegenwoordig doen , om dat d'ande-

re geen tijd zullen hebben, tot datzyde
fchulden hebben ingevordert; dit gedaan
zijnde , mogen zy by haar gaan zitten.

Dat de gene die tot invordering der

fchul-
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fchulden gecommitteertlijn , de rekenin-

gen van alles, datiederthetvyfen dertig-

Se Jaar van de voorleden Koning zijne re-

gering betaalt is, zullen opnemen , nadat

2y deze commiffie , die ze nu onder han-

den hebben , zullen hebben^ernchr.

Wat de bolwerken aangaat 3 dat zullen

de Heer Kamerli»g , de Heer Jrejauner , en

I\Jr. Rcgifireerder in hare byzondere Jurif-

difticn waarnemen.
Wdtnuderellerendc Perzooncn in de

Raad belangt, zommige iullcn , voort na

't fcheiden van 't Pailement, naarHuys

toe keren; xommige zijnderz.00 kwalijk

aan , dat zy geen zaken zullen konnen

waarnemen ; dewelke wederom gezond

wcrdende, en hier verlchijnende, zullen

zy by de Raad worden aangenomen. Dat

ook deze Raads Vergaderingen hare by-

zondere zit-pkatzen zullen hebben. Inf-

gelyks ook dat die van de Raad ,
welke

dezebyzondere commiflïen bekleden.NB.

het reftercnde van deze reden oaibrceki'er

noch aan.

0/ den 1 5. January 1552.

Ditfchijnt des Koiiings eigen

'hand niet te zijn, maar hy heeft op

verfcheiden plaatzen daar een ftreep

onder gehaalt.

Zehr^ Artikelen van z.ijn Koninklijke

Mjijefleit^inge^elt en overgelevert aan

xj']n Ma'j
e
fleitsgeheimen Raad , die

-

nende tot eenjpoediger , bekwamer en

ordentlnkey verrichtinie van z.aken.
fAih.'i ;:

,

-

r\K-j.' Cotfonltbr.i^eroC. 10.

-'t',
'rf Yn Majefteit begeert ,<iat alle Vro-

, L^ ce^en Requeften , en gemeene Con-

traBen in handen van zijn geheime Raad ge-

levert , *s maandags voor de Middag , van

haar zullen worden nagezien, en ook be-

antwoord op.Saturdag na de middag

daar aan volgende ; en dat die dag ,
en

geen ander , daar toe beftemt werde.
2. Dat in het beantwoorden van deze

ProcefTen en Rcqueften zorge gedragen
worde , dat zoo veel als daar van tot eenig

Geurt of Hof van zijn Majefteits wetten
behooren , de zelve Hoven daar ze voor
dienen, opgedragen werden ,• en dat zy
met zoodanige, die zonder de zelve niet

konnen werden afgedaan , fpoedig daar na
me te werk gaan.

3. Dat in het matcen van deze Contra-
den, van wegen geld-zaken, door haar
gepafleert, wel toegezien wcrde , dat het

zoodanige Contraéten niet en zijn , die

door een Contraft in Blanco aireede zou-
den mogen afgedaan zyn , op dat door
zulke Contraden en aflurantien de Reke-
ningen niet onzeker mogen gaan.

4. Zijn Maiefteits believen is, dat zy
op Zondagen dcpublijke afFairen van dit

Rijk handhaven ; antwoorden op brie-

ven ,rakendedegoedeOrdre van dit Rijk,

afvaardigen, en alle dingen die 's weeks
te voren befloten zijn , t'eenemaal af

doen.

5. Dat ep Zondag-avond de Secretarif-

fen, ofeenc der zelver , aan zijn Maje-
fteit zullen behandigen , een zejier Me-
moriaal der zaken, die voor zijn gehetmen

Raadtc debatteren vallen, waar van zijn

Majefteit eenige ordineren zal , om ge-

debatteert te worden op verfcheiden da-

gen , te weten op Maandag na de middag,

Dingfdag , Woenfdag , Donderdag en
Vrydag 's morgens.

6. Dat zy op Vrydag na de middag , zo-

danige zaken, die vier dagen te voren af-

gedaan zijn ', by een zullen verzamelen

,

en bericht doen , van hoe veel Artikelen

zy een conclufie gemaakt hebben ; hoe
veel gedebatteeri, maar niet afgedaan zijn

;

hoe veel de tijd niet toegelaten heeft na te

zien ; als ook wat de voornaamfte rede-

nen waren , die haar bewogen hebben

,

een befluit te maken van zoodanige zaken,

welke fchijnen in twyfel te konnen ge-

trokken werden.
L 3 7.Dat
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7. Dat zy Saturdag 's morgens dexe ge-

melde verzamelingaan zijn Majelleit zul-

len vertonen , 'en vernemen hoe hem hare

Concliific, (diezy over zodanige Zaken,
als ook over alle particuliere Reqaeften

,

genomen hebben) aanftaat.

8. Dat zijn Majefteit van de Secretari-

fen op Soadag avond wederom ter hand
beftelt zijnde zekere nieuwe zaken (ont-

daan by occafie van zoodanige laken,

üverzommige, waar van zijn Raad geen
uitfpraak gedaan heeft , en ook , waar van
zommige nietgedebatcert zijn) indenaaft-

volgende week ordinecren zal, over wat
voor zaken, en op welke dagen, een be-

(luit genomen zal worden.

9. Dat niet een van zijn Raad langer als

twee dagen van des Konings Hof z.ig

t'zoek zal maken , ten ware dai'er acht

Perzüonen vande Raaddaar in noch bly-

ven 5 en dat men ook z,ijn Koninklijke

Majeftcit daar van te voren, zal verwitti-

gen,

10. Datzy in de Raad geen vergadering

altoos zullen aanftellcn, zonder datze ten

minften vier Perfoonen fterk zijn.

11. Daarenboven, zoofcin het getal

van vier perzoonen, en geen fes fterk , by

den anderen vergadert ziin , dan zullen ze

de voorvallende zaken overwegen en de-

batteren, alle ongemakken en gevaar, als

ook de wederzijds commoditeiten onder-

zoeken i de dingen Klaar ten toon ftellen
,

dieliginhet begin duvfter fchijnen op te

doen; en by aldieu datfe met den ande-

ren de zaak eens li/n» dan lullenfe in de

öaafte Vergadering van zes personen , een

volkomen beflujc , ,cu einde daar- van
maken. .

li. Ir^cval dat'erzQo een hoogwich-
tige zaak voorviel, dat'Hctz^jn Koninklykc
Majefteitfclfs de dcbatteringe daaj van ge-

liefde by te wooncn , dan zal msn daar

tijdlijke Pre-advertentie v^n geven, op dat

alfoameer Pert)ó^e;5!^h^j pj.jhet de^tte-
ren van de zaak mo^en voeden.

^3. Byaldien^attereen zaak, langdu-

rige debatten en overleggingen vercyf-
fchende, al eer men tot ecnconclufie of
einde daar van kan komen, mocht voor-
vallen

, als dan zal zijn xMajeftcits Raad
voor die dag met geen andere zaken haar
bemoeyen, noch by der hand nemen.

14. Zoo wanneer datier zaken , om tijts

kortheid, flegtsgedcbatteert,en niet t'ecne-
maal afgedaan konncn werden , dan zal
men noteren , hoe verre , en op wat poinö'
de zaak bleefruften , als ook wie van bei-
de partyen de bondigfte redenen by bracht,
tcQ einde dat de zaak daar na hervat zijnde

,

te eerder en gemaklijker afgedaan mag
worden.

15. Tot zaaken dJe langwijlig, ver-
drietig en moeyelijk vallen , zal men twee
of drie Perzoonen , meer ofmin , na eyfch
derzaake, mogen verkiezen, om de zel-
ve niet alleen voort te zetten, maar ook
klaarder te doen blyken

j (en dan daar van
rapport doen) om alzoo dies te eerder
daar van een eynde te konnen maken.

16. Eindelijk en ten laatften; ingeval
daitcr op.advertiffementcn , brieven ofuit
eenige andere oorzaken , zekere hoogwig-
tigeenhaaft vereyftchcndc faaken moch-
ten voorvallen, zo is zijn Majefteitsmee-
ninge niet anders dan dat men de zélve met
rijpen raad mag overwegen , en alzoo
daar van een befluit en einde maken; on-
aangezien defe Artijkclen aan zekere by-
zondere dagen bepaalt zijn : doch met de*
ze referve , nochtans dat deze ordre nier
doorgaans,of gemeenlijk gebi-oken worde.

1 7. Dat geen Contraöeu co affurantien
vanbelonitige , bedragende meer als vier
honderd guldens, en zaken of affairen die
den Koning raken., importerende meer als

duyzend guldens, zullen mogen paflcren
dan onder zij n ^egel._

•'

1 8. Dat geen particulier Requeft onder
gfoote affairen by der hand zalj^énomeo
wer'de^ , ma^r 's MaatldagSxë 'Vgrtn drc-

; 19. In^WJatfafgHcTv^ tèmim
in de Raad zijnde, een zdak fchielyk'nft-

gevoert
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gevocrt moet werden , ïoial men zijn Ko-
qinkliike Majerteu zulks te kennen geven,

en die v oor hem bepleiten , maar geen ant

woord daar op geven, of de zaak mo/l
geen uitllel altoos konnen lijden.

Een Verzameltnge van Gedenk-
schriften, &c.

No. I.

^enbe(chr'ifViiigevanEduv)ard de TJ. , Ko-

ning van Engeland^ zo alsje Cardanus in

Zijn Plaueet- hoek aa» bet 12 Capittel ver-

haalt : enuit het Latijn vertaalt.

HY was aanvallig ; noch maar een Jon-
ge zijnde , kende hy veele Taaien

:

<Je Latijnze, Eugelze, Franze; en, zoo
ik verdaan heb , in de Grickze , Italiaan-

ie , Spaanze, en mifTchien andere, niet

onbedreven. Het ontbrak hem niet aan
de Reeden konft , aan de gronden van de

Natuurlijke Philofophie , en Zang-konft.

Hy droeg het beelt van onze fterflijkheid,

de deftigheid van een Koninklijke Maje-
ileit, een aart, diezoogrooten Potentaat

wel voegde i kort om, noch flcchts een
kind zijnde, ftrektehytoteengroote ver-

wbnderinge van de Werelt , en gafgenoeg
te kennen , dat'cr een groot verfland in

hem verborgen lag, en dat men vry wat
ongemeens van hem te verwachten had.

Deze dingen op zijn reeden-rijkers fchij-

nende opgepronkt
, gaan nochtans de

Waarheid met te 6oven , maar zijn zoo
inderdaad veel eer meer als miu

En daar na vaart hy aldus voort.

Hier in is dit Jongsken verwondcrens
waardig geweefl : hy was nu in zeven Ta-
len vol-leert : zi)n Moeders Taal, de

Franfe, Latynfe , &c. had hy op zijn

duim In de reeden kavelinge was hy

wel geoefient , en zeer bekwaam om al-

les voort te vatten. Met hem in difcoürs
tredende , en noch fhaar vyftien jaren oud
zijnde, vraagde hy (en fprak alzoocier-
lijken veerdig Latyn als ik) wat hebben
uw boeken van verfchiet van zakenon-
gemeens in ? (want de zelve had ik zijn
H. Majcfteit opgedragen) hier op gaf ik

hem tot antwoord .- In het eerfte hooft-
decl, wyze ik voor eerfl aand'Ooczaak
van de Cometen , daar zoo lang na ge-
zocht is. Welke is die , zeyde hy ? de
t'zamen-loop des lichts en der dwalende
fterren. vVaar op dan de Koning ant-
woorde, hoe is 't , dat daar de fterren

door verfcheiden bewegingen beweegt
wordende, de lucht door derzelver be-
wegingen niet van ftonden aan verftrooir

,

of beweegt word ? waar op ik repliceerde,

de lucht word gewiflijk beweegt, doch
ongelijk fneller als de zelve bewegingen,
om de vetfcheidenheidvanhet ftergezich-

te, gelijkalsinhetKriftalcndeSon, zoo
wanneer de Regen-boog aan de wand
een wcerfchynfel geeft; alzoo een kleine
verandering, een groot onderfcheid van
plaatsmaakt. Hier op gaf de Koning tot
antwoord, op wat wyze kan toch zulks
zonder onderwerp gefchieden, nademaal
de wand de Regen -boog onderworpen
is? even al eens, zeide ik, gelijk als in

de melkweg , en weerflag der lichten,

zoo wanneer veele kaarzen dicht by den
anderen ontlleken zijn , 't gene in het
midden is, luchtiger hcldennaken. Zoo
kan men dan , fprak hy , volgens het alge-
meen Spreekwoord, een Leeuw aanziine
klaauwen kennen. Dit hebben alle

vroome en geleerde mannen merklijkin
hem te gemoet gezien , van wegen zijn
oprechtigheid , en bevalligheid van zeden.
Hy begoft cerft fin te krygen in de konften,
aleer hyze kende , en te kennen, aleer
hyze konde gebmiken. Engeland niet

alleen , nnaar ook de wereld moet zoo
een- hoogwaardig perzoon in zijn onrype
jaaren onS'>ntweldi^f , beklagen, die ge-

tracht heeft alle verborgentheden , voor
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ZOO teel 's mcnkhen
door fnuffelen. Wy waren aan zijn op-

voeding vry veel gehouden , meer is ons

door de Uftigheid , of bedrog der mcn-
fchen ontnomen. O Hoe waarachtig

is het z.eggen van de Poëet ! Hoe kort is

haar leven , en hoe zelden hereykenze een hoo^

gen Ouderdom dte na veel luetenfchap [taan.

Hy heeft flechts een proef van deugden

konnen geven
,
geen voorbeeld- Alwaar

een Koninglijke ftemmighcid en Matig-

heid wierd vereyfcht, daar zag men hem
als een bedaard man , en van hooge ja-

ren; voor zooveel alshy lieftallig was,
en geneuglijk

.,
drukte hy zyn jonge jaren

uit. Hy plag op een Luyt, of Harp te

fpelen. Hy woonde de publijke affai-

rcn by. Was liberaal van gemoed ; en

in dit alles heeft hy na i ijn Vader geaartj de

welke daar hy al te goed heeft willen zijn

,

voor kwaad aangezien konde worden :

maar in den zoon was alle lufpitie van

ondeugt te zoek , zijne genegcntheid tot

de deugt is opgepolyft geweert met zigin

de Thilofophie te oeffenen.

No. 2.

De Commiiïie die den Aarts-Bif-

fchop van Cantelberg , nopende

het bewind van zijn Aards-Bis-

dom, voordragen wierd.

EEduvjardde VI , door Gods Genade , Ko-

nhtg van Engeland, Vranktijk^ en Terland,

hcfchermer des geloof

s

, en op Aarde het Opper

~

hooft der Kerken van Engeland , en Terland^

aan den zeer Eeruj/iardigeJi Vader in Chriflus j

en onzen Eaads-Heer, Tto^/Jas Aarts-Bif-

fchop van Cantelberg , groetenis.

Nademaal dat alle autoriteit, en ook
allerley iurisdidic van recht uit te fpre-

ken, die zoo wel kerkelijk als wereldlijk

gcnoemt v/ord , van de Koninklijke

macht , als van een Opperhooft , afhangt

,

cn oorlpronk lijk van de fonteyn j en bron-

Authcntyke STU-KKEN
ftandtoe laat, te

j
ader van alle overheden beneden ons Rijk

is atvloeyendei zoo betaamt het haar

voorwaar die zodanige jurisdiöie voor
dezen niet anders dan by vergunnig geno-

ten, zulk een weldaad uit een Koninglij-

ke mildadigheid gefchonken, met dank-
bare herten te erkennen, en haar onder
hem, zo dikmaals als het zijn Koninklij-

ke Majefteit goed dunken zal , te buigen.

Wy dan hier in uwe ootmoedigeVerzoek-
beden toegenegen zijnde, en begerende

voor onzer Onderdanen gemak en voor-

deel zorge te dragen , zoo is het dat wy u in

onze plaats , op de manier en wijze hier na
befchreven, macht en vry heid geven om
alle Perzonen (dieu toevertrouwt moch-
ten worden, en onder uw Bisdom van
Cantelbergzijn , ftaande, vanwaar ookzy
van daan mochten zijn , welke gy zoo
van wegen hare ^oede zeden , als gelcert-

heid) na een voor afgaande en nauwkeu-
rige onderzoekinge , daar toe bekwaam
zuit vinden) tot alle H. en BifTchoppelijke

Orders te vorderen, endaar in te beveili-

gen , en de voorgedragene tot alle Ker-
kelijke beneficien onder uwe Jurisdidie

van Cantelherg loiterende
j (zoo zy be-

kwaam zullen worden bevonden, om de
bcdieninge daar zoodanige beneficien aan
vaftzijn, te bekleden) t'admitteren , en
in te wyen ; ja, zoo de zaak zulks mocht
vereyilchen , ook afte zetten ; en om al-

le Kerkelijke beneficien die aan u ftaan

,

te begeven , aan bekwaame perzonen te

berteden, Tcftamenten en Uiterfte wil-

len t'approbercn ; mitsgaders om Admi-
niftratcurs over alle goederen, onzer On-
derzaten byTeüament nagelaten , en on-
der uwe Bisdommen en Jurisdidien

vervallende, of elders volgens de ge-

woonte van het voorrecht van het Hof
van Cantelberg^ te mogen ftcllen, reke-

ningen daarvan te mogen vorderen , alle

ongedecideerdc twift-zaken, procefïèn,

enkrakkclen, en vorders al wat aan het

Hofder Kerke vaft is, t'aanhoren ,en voor
u, of uwe gedeputeerden, af te doen,

voor
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voor ïoo veel als te londcr aanftoot of

•igttctiinge van onze Wetten , en zonder

overtr^dingc van de willekeuren onzes

i^ijks mogen afgedaan woiden,; Einde-

Jijk enten laatfte;i^, om, al wat boven het

«oor verhaalde , daar ontrent no;ü;dig ot

dienftig mocht zyu, öfuit vervolg der H.

bladeren kennelyb is , u aanbevolen te

zijn', in onzer Stede en uit onze Naam en

aijitoriteit te mogen uitvoeren. U ,
van

Wiens gezonde leere, zuyver gemoët,op-

rechtighei'd JQ,levenep'zeden ,
gètroüheid

CE^peerÖ^ighei^ in zaken , nabehooren ,tc

beftieren en handhaven, wy een zeer groot

gïvoelcn hebben , dragen wy onze plaats

pp, na luid van deze onze brieven , en

'gp\/ea u volkomen piacht e\i vryheid orn

cïgnenanier, of'andcre , ee^ri,ea Görnmij-

f^is , ofCommiiTariflèo , t.o^^~#rtvoering$.

Van de boven verhaalde zaken , ofzomnli-

gederzelver, in uw plaats te ftellcn; óf
j

om de zelve, na u welgevallen , te Ver-

anderen. Wy geven u ook, (uit ktacht

van deze onze' tegenwoordige brieven ,

V(e\kt (Icchtsöand, zullen Kouden ,, zoó

lang als het ons belieft) verlot om allerjei

Kerkelijke Difcipline oftucht na behoren

,

If-gcbrniken (hoedanig ook het Verbod ,

,YBPr dcz'eh uitgegeven , mocht luiden)

•jjiet d^ze cautie nochtans om uwe cou:

.^ientie voor God niet te befwarcn , aan

.l??elkeA;Ö^P^rfteh Rechter van alles \ gy

.f^ Z\]fner:,jijd- ickenfcliap z-ult moeten ge-

yeri," en Voor ^oo veel als gy 't voor ons,

,óp3ijfs-(lrafFe, zult konnen verantwoor-

den: uondertulichenmetecnen ver.ima-

-aendé.i dat gy. u ampt, na den regel des

Éuangeliums» op een godvruchtige en H.

Wijzezoekt te bedienen, en niemand ooit

tot de H. Orders vordert , ófeenigfins toe-

laat Ziel-zorgers te worden, dan alleen-

lijk de zoodanige, welkers baatblijkelyke

^getuigenilTcn van lecre en leven, kennis

»anTaalen,en andere hoedanigheden -daar

toe nodig , haar daar toe zeer nut , dien-

.ftig en bequaam keuren. Want , gciyk

-als de verdorvenheid van allé goede ma-
U. Deel.

nieren , en voor al van de Ghriflelyke Re-
ligie ; (alzoo ons d'ondervindingc , he-

laas ! al te veel leert) van quade Herder*
op het Volk nederdaalt : zoo hopen wy
ook , dat de ware Religie van Ghriftus , de

verbeteringe van leven en zeden door goe-
de uitverkorene en aangenomene Herders

buiten alle rwyfcl in haar geheel hertkk

zullen worden. In oirkonde hier van,

hebben wy deze onze brieven tot dien ein-

de laten opftellen , en belaft om de zelve

met den aanhang van ons Zegel , het wel-
ke wy tot Kerkèiijkc zaaken gebruiken , te

beveiligen. Gegeven op den 7. Fcbruary

in het Jaar onzes Heercn M. D.XLVI. ca

in het i. jaar onzer Regcringe.

De Brief van des Konings Raad , aart

de Schouten en Officieren ten platten

Landde,
'

Het Oiigmeel.

Céttmlibr. Titus B. 1.

A voorgaande hertelij kegroctcnis.na-

djén dat de Edele Manhaftige Konwgy
hooglQ^Jjker gedachtenis , onze voorle-

dene zouvcrain Heer en Meefter, Koning

Hendrik dt 8, (wien God genadig zy) op
het groot vertrouwen , het welke zijn Ma-
je ftcit gehad, heeft van uw vroome wijs-

heid en goede gcnegentheid tot de wel-
ftaridvandit Rijk, ui. voornaamlijk on-'
der andere gcnomineert , en door zijne

commiflien onder het groote Zegel van
van Engeland, gcordineert heeft, om te

zijn voorftanders van ruft en vrede > en ge-
rechtsdienaren in het Graaffchap van Nor-
folk ; en vermits de zelve commiflien door
zijn aflyvigheid te niet zijn geraakt , zo9
heeft het zijn Koninklijke Majefteit, on-
zen tegenwoordigen zouverain Heer^ ge-

lieft (dooradVijsen met toeftemmingvan
ons , de Heer Proteéïtr , en andere Voog-
den van onze voorledcne Zouvcrain Heer,
welkers namen hier onder gefchreveii

M flaanj

N
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Haan ; aan wlen , nevens andere , de rc-

gerïnge van zijn Koninklijke Perzoon , en
het bewind over zijn affairen, by zijn Ui-

ferflcwilen Tcftamcnt, bevolen is, tot

dat hy volkomen achtien Jaar oud zal zijn)

nieuwe commiflien wederom te doen
inftellen tot onderhoud Inge van rufi en
vrede over al zijn Rijk , waar van gy 1. ee-

ne voor dat Graaffchap , door Toonder
dezes, zultontfangen. £n nademaal dat

de trouhertige en vlytige uitvoeringe van
de laft door den zelven , u en anderen aan-

bevolen en toevertrouwt, een merkelijke,

verzekering zal zijn van uwe toegenegent-

heid tot den Koning > den Perzoon van
onze tegenwoordige zouverain Heer,
(wien God gunne toe te nemen in deugd,

eereen veelheid vanjaren, en dat hy een

zeer vaÜe ftut en fteunzel mag zijn voor de

Gemeinten-Staat,die immers moet groei-

jen en bloeyen , zoo wanneer in de zelve

recht en gerechtigheid worden gehand-

haaft , en heerfchen ) zoo begecren wy
dan

, ja belaften en gebieden ui. uit de

Naam van zijn KoninkCijke Majefteit, dat

gyl. voort opden ontfangft van dexe Mff
five, met alle vlijt een onderlinge verga-

dering aanftclt : doende by ui komen alle

zoodanige perzonen, v/clkers Namen in

deze gemelde Commilfie gefpecificeert

ftaan. Gyl. zult God eerf> aanroepen , èn

bidden dat Hy ui. genade wil Verkenen

,

om dit ampt, ui. opgeleid, in alle waarheid

en oprechtigheid , volgensul. eed, uit te

voeren, 't welk gyl. in alles, behooren-

detot uw Ampt, trachteri zult te doen:

in zulker voegen dat alle pafticuliere boos-

heid, floffigheii, achteloosheid , mifnoe;

gen, afkeerigheid, omkoopinge door

geld, en liniftre ftreken aan een kant ge-

ftelt zijnde, het blyken mag voor al de

Wereld, dat gyl. God, debehoudingevan
uwen zouverain Heer, en van Ow eigen

Vaderland voor oogen hebt ; en op dat gy 1 •

dit daar nevens ook niet en komt te verge-

ten
,

gyl. zelve, uwe huisvrouwen en kin-

ëcccn zullen ract cencn gewifïelijk voor-

fpoedigzijn, en behoüdenblyvén.''^ Om
zulks nu te beter te konnert verrichten , to
zult gy als gyl» cerft by malkanderen komt,
u zelven in honderden verdeelen, dat is te

zeggeïi,' dat ten minften twee Petzoo-
ncn een oog in 't zeylzuUcnhouddi , eri

naauvvacht nemen op de góéde regel, en
Order van die honderden , op dat de vre-

de ria b'ehoren onderhouden , Landloo-
pers en Muyte-makers geftraft worden

,

en dat yeder een zjg zooaanftcHe alszijii

beroep yereifcht j 'ertx/ólt éii alles orden-
telijk toéga, 'zondeè verandering, ver*

nieuwing of verachting Van iets dat vol-

gens de wetten van onzen laatften zouve-
rain Heeronsvoorgcfchrcven en vóorge-
drageniè : opdat wy ons zclvèn ^Izo te bo-
ter mogen fötiik'kcn en voegen, olti-God'èti

de eerlijke PoVrtjc ':e d'ienen. En 'by aldiéri

ecriig perzoön , of pcrzoónèn
, (wien^jf

dunkt niet te zullen konnen geregeert , en
in ordrc gehouden worden, zonder dit

Land oyerlart te doen ) zig mocht ver-

ftouten hier tegen aan te gaan ; zoo zullen

wy u-1. y dasr van onderricht zijnde, mét
rechtte doen, en alle zodanige'hertneTci

kige .Rebellen te ftrafFen, in zulker voe-
gen byftaan en tehulpe komen, dat ha2è
andere daar aan zullen konnen fJjiegeléH^

Hier nevens is het !z:ijii Majefteits -belie-

ven , volgens vóorgaaride advyX en coi^-

fend , dat gy l. onder lirdVenzóödanigc
ordrë zult ohderhoQcfèn, oih niet na te

laten van alle zes weeRen eenmaal, tot

dat het u gecontrarriarideert veerde , den
voornoemden Heer Proteöor en andere
van dbn gèheymeh 'Raad , fchriftelijk te

laten weten , hoc hei:' at' rn'et darGraaf-
fchap gcfchapen ftaat ; en oFèr in die Ge-
weften iet notabels airede is voorvallen,,

of lichtelijk mocht voorvallen ; daar gy-
geen raad toe weet, en dat wel fpoedig.

diende gercdrefleerd te werden: en ofi

gy-1.' niet eenigadvys- of raad zult behoe-
ven om zulks vjDor 'den aanvang, als^

wel voegt, te fluiten: vcrzoekendfe ook.

Ordre te willen ftellen; dat ieder Com'
milias-

J >
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miflaris in het Qraaffchap hier van twee

,

oftenminfte een, Copyen mag hadden,

lüei alleenom zig ïelven daar van te beter

t'informeren , maar ook om aan de Jon-

kers,. en an^ercsdie in de * honderden

tie wooncn, op wien het voornaamlijk ziet

,

te tonen i om haar zelvcn aUoo gevoeglij-

ker te konnen fchikkcn , tot bevordering

;»- cnhandhavinge van alle recht <:n gerech-

tighcid," volgens haar fchuldige plicht, en

zop.^^-'^yit zullen willen verantwoociien.

Vaart. wel. Uit den Tour van Lonnen^

!'f^
dcn.ia.Febroary.

'itn
'

U'Vje beminde vrienden y

I

.iV*. E. Hertford.

I

Tfjoi^asWriotkepy CaTicelier. W. St. John.

i

Tbom'.Cantuarkn. Cuth.Duresmc

J. Rujfel. iVilIiam Faget.

Ajtthony Brown. iV.Uerbert.

Anthony Denny. Ed-vjard North.

No. 4.

De manier en ordre van Koning

Eduwards Krooninge.

Zondag »dei%. Fehruarlj , voor den Tour > ére.

r O^ ^^^^" ^^S hebben de Heer Proteöor
** ^^ en andere Z,ijue Voogden, welkers

i^;.
namen hier onder gefchreven ftaan ,

na

rype en diepe deliberatie met den anderen

gehad, eindelijk gerefolveert , dat (na-

demaal verfcheidcn obfervaniien en ce-

remoniën voor dezen in 't gebruik ten ty-

de van de Krooninge der Koningen van

ditRijk', dienden, na hun oordcel en om
verfchciden inz.ichten verbetert te wor-

den ; voornaamlij 's' , om datze zeer

langwyiig vallende, voor deze Konink-

liike Majcfteit, noch jong van jaren zyn-

de, verdrietig mochten zijn, en hem ver-

velen om de zelve tot het einde toe

«'aanhoren : als ook om dat vcJele Ar--

lykc'.en daar onder begrepen , zodanig

zyn , datze , volgens de Wetten van

't Land , tegenwoordig niet en mogen gc-

admittcert werden ) dat 1 zcggerj wy ,

yyn Koninkl. Majcfteits Krooninge op
Zondag na de Vailen , nu aanflaandc in de

Hooft-Kerk ran l^efl-Nuftfier, op vol-

gende manier en wylè> geviert J!^1,wer-
den.

'""'
•

Voor eer 11 , zoo zal d'Aards-Biflchop

van CaKtelhergj den Koningaanyier hoe-

ken van de groote Preek-floel, oft van
een ftcllagic die daar toe opgerecht zal

worden, aan het volk vertoonende, de-

ze woorden (preken: A/i/« Hceren, alhier

(tel ik u voor Koning Eduviardde V' I > de reek"

teen ontijijyfetbare Erf/^enAaf^^ volgens God-

delijke en Me^ifchl'/jke ïVetten y van de Ko-
ninklijke digniteit en trrjperia/e Kroon van dit

EijkyVjiens inwj'inge, zalvinge, en Kroo-

7ii»i,e by aiïe de Eèielenen Fairi van dit Land
op dezen dag is vafl gefield. iVilt dan op deze

tijd opp^ljèn , wjie goede genegentketddaar toe

toneTi j en uvje ftemmen geven tot a'iKVjyirigey

Zalvm;>,e en Krooninge ^ het v:elke gyU vol'

gens den pligt u vjsr verbintenisJchuldig zyt te

doen.

Waar op dan het volk zal zeggen, Ja,

|a, Ja; Koning Eduvjard^ Koning Edw
vuardy Koning EduvL'ard.

Dit verricht zynde, zal ( d'Aards- Bif-

fchop van Cantelherg het gewaad daar hy
mede gewoon is ter Mis te gaan , aan heb-

bende, en aan beyde zyden met den Bif-

fchoppen van Lonnen en iVinchefier^vctZclt

zijnde, nevens andere Biflchoppen, en
den Dtken van iVeft-Munter ^ byabfentic

I

vandeBillchop, om in zijn rang voor den
1 Koning te gaan) de Koning , door haar die

hem na den Kerk tot het Altaar geleiden,
' afgehaalt worden van zijn Zetel , als

i wanneer *hy. God ccirtom zyn genade

i
gebeden hebbende, zal offeren een Palen

' een pond gouts , doende aan gcflagcn zil-

; ver 24 pond , 't welk hem de Heer Op-

I pet-Treiaurier talbchandigen. Daarna
zal d'Aards-Biflchop over den Koning,

I

liggende cp zijn aanzicht j voor den
I M A Ai-

* Et»
ücksi"

lang

kf<cd

'tTccl/4

«ttfe-

k<:nde

fcrz» -

ucn , cf

in ge-

Iccnhdi

ofin

Krijgs-
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ouds

l.'.igfcs
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Altaar , deze Gelieft, of dit gebed(Dm Hw
milium^c. J. E. God die daar z'ijt derOot-

medigen 6cc ) dat in het al^emein gebeden-

boek ftaat, uitfpreken. Dan zal ds Ko-

ning opflaan , en naar zijn Zetel gaan , die

voor den Altaar toebereid zal worden : zijn

aangeficht na den Altaar toe kerende, en op

zijn voeten ftaande, zil hem iemand een

boek toe reiken ; en d'Aarts-Biflchop ftaan-

de voor den Kö»;«5 , zalhemoverluid, en

met diftindte woorden , in maniere en wij-

ze als volgt, afvragen:

1, IViltgytoeftdanj om het Volk van En-

geland^ stevens andere wwe Koninkr'yken en Do-

minien te hejchermen , en de Wetten en Vryhe-

den van dit Rijk en van andere utve Koninkrij-^

ken en Landen maintineren ?

Antvi. Ik (la- het toe , en Move zulx

te zui/tn doen.

2. Zult gy , na uw uiterfte vermogen , Gods

Kerk , en al het Volk in H- Vrede en eendracht

hettden ?

Ant'-jj. Ik zalze houden.

g»- Zultgy^ na uv) utter(ie vermogenyZüT'

gedragen dat in alle wwe Vonnijfcn en eordeelen

recht en gerechtigheid , vermengt met barmher-

tigbeid&n vjaarheid , . gefchiede ?

Uzal.

4. Staat gyJoegem wetten tè zullen inftel-

lén j dan die tot Godeioereen tot luelfland der

Gemeenten-ftaat dienen'y endat de zelve luet^

ten met toeflemming van u Volk ,
gelyk als

men van oudts gevjo9n is te doen-, zullen ^.
Jfhieden ?

Antvj. Ik fl^a het toe , en Move zulx

te doen.

Daar na zal de Koning van zijn Zetel op
lITaaa, en, door degene die hem tevoren
afïïftecrden, geleid worden naar den Hoo-
gen Airaar ; alwaar Hy op het Sacrament,
op den Altaar gelegr, eenfolemneelen eed
voor het gantfche Volk zal doen , om het

voorverhaalde te zullen na komen ; en zijn

hand op h«t boek leggende , zal hy zeggen

;

TUKKEN
Het geen ik te voren heb Mooft , zal ik «»-•

derhouden e» nakomen : Jba^htlpe my Goden de-

ze H.EuangeliJlen die van niy op dtt H. AP'
taar lichaamlijk aangeraakt £'^Th - ' * »•''

'

Dan 7al de Koning wederom voor hét

hoogc Altaar nedervallen , en d'Aards-bif-

fchop voor hem knielende , zal met luider

ftemme beginnen te roepen ; Vcni Creatot

Spiritus , &c. Koóm Schepper des Geefls , &c.
Daar na zal d'Aards-Uiflchop over end
ftaande over den Koning zeggen:r<r iütKid'

mus: Wy roepen u aan. En op het laatfte

wederom knielende, zoo zal dan de Ko-
ning opllaan, en andermaal in den Zetel

gezet worden; en kort daar aan op ftaande,

geaffifteerc van de gene , , dieT-ulks^ te voren
bedienden, naar het hoogc Altaar weder»-

om gaan , alwsar hem de Heer Opper-Trt'

y^wwr tot aan zijn fcharlakenze zatijne rok
zal ontkleden ; welke, enookzijnbembd,
voor en' achter opzijn fchouders, en^ in hec

buigen van de armen door den Opper-7n-

2;<ï»r/ffr los zal getornt worden, om op ge-

melde plaatzen gefalfd te worden j en tcr-

wyl hy noeh gefalft word , zullen Sir An-
tho7ij Denny en Sir William Herbert een bek-

ken over hem houden. En eerft zal d 'Aarts-

Biflchop den Koning, al knielende , de
Palmen zijner handen zalven , fprekendc

deze woorden : UngasManus., zalft de han-

den'^ en Rè/pice Omnipotens Deus : aan/chowuX

Almachtige God l' Daar na zal hy hem de
borftr, op het midden van zijn rug, en
op de buchcen zijner armen zal ven, en een
Kruis aan zijn Voorhooft maken; ditgedaaa

hebbende, zal hyhem met het H. Olyzel'

een ander Kruis maken aanhet Voorhooft,
zeggende onder het zalven der voornoem-
de plaatzen Ungatur Capur , Ungantur Scapw

la&CC. Het Hooft voorde gezalft , laat de

Schouderen &c. voorden gezalft. Zoo lang.'

nu als deze Zalvinge duurt , zal men in

een Rye gedurig fingeii', Vngebant Regem

:

zy zalfden den Koning , en ook dezen Vjabn,

Domine , in Virtutetua Utabitur Rex ; da- is y

o Hc£r y de Koning zalzigover uvj Macht ver-

blijden.

Dit ftaat noch {'onthouden , dat cc Bif»

ishop
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ftilop, of Deken van IVefi-Muvfler ^ als

de Koning nu gezalft is , alle plaatzen van
des Konings lighaam daar hygczalft is ge-

weeft, met katoen of eeii linnen-doek

afdroogt , "t welk men verbranden moet

;

de plaateen nu tot het zalven-ontblooi

,

inoet de Heer Opper-Trcfauiier weder-
om bedekken J de Biflchop van Canielherg

2alden Koning een paar linnen hand-
fchoenen aantrekken, die de Heer Op-
per-Trefauricr te voren zal moetea ver-

zorgen.

. Dit alles nu verricht zijnde, ïoo ial

d'Aards-Biflchop van Cantelberg den Ko-
ning een witten Tabbard

,
gemaakt als

een * Dalraatik aantrekken ; en een muis,

die d'Opper'Trefaurier zal brengen, op het

93'

iitren hooftZCttCn.

. t-

is

ygt-

:mt,

I Jat

ycrjl

:Dal

j titn

t

Daar na zal de Koning het zwaard dat

hyom 't lyfhad, nemen, en zelfs het zelve

Gode op offeren en op het Altaar leggen

;

tot bewys dat zijn fterkte en kracht cerft

van God moet komen : en het zelfde

zwaard zal hy van hetAltaar weder op ne-

men , en aan z^ker aanzienlijk Graaf be-
handigen, cm van den BifTchop , ofDe-
kzn\^i\lVeft-Mun(ier ^ foor hondcrd En-
geile fchcllingen gcloft te werden 5 welk
zwaard' daar na bloot- voor den Koning
gedragen zal worden.
De Koning zal na dezen in zijn Zetel

voor het Airaar gezeten zijnde, met st.

Edwaards Kroon gekroont worden i en

de Biflchop, ofDekenvan Weji-Mun^er,

cullen hem Koninglijke Muilen en fpoo-

ren aan doen , maar de fpooren op (taande

voet weder afdoen , om hem g(:en onge-
mak aan te doen-

Hier na zullen d^Aards-Bilfchop met
alle de Pairsen Edelen, den Koning onder-

(leunt als te voren , geleyden naar den
Preek-ftoel , en plaatzen in een Konink-
lijken Zetel ; en- dan zal d'Aans-BilTchop

j

aanvangen te zingen metT<? Deum LauJa-
fnus

^ Wy loven u^ OGod'^é\X gedaan zyn-
^e, zal d'Aards-Biflchop tot den Koning
ïegg4n > Sta<^ ret'we a mod^ locum. Sta , en

behoud van nu af dezenplaats. De Konine-
nu aldus op zijn Throon zittende, 7,00
zullen alle de Pairs van het RijkcndeBii-
fchoppen

, hare handen t'zamen vouwen-
de, hem eerbiedigheid bewyzen in ma-
niere als volgt: eerft de Heer Proteöor
alleen, dan den Aards-BiflTchop van Cd»-^
telherg

, en de Heer Cancclier , en zoo
voort twee perzonen te gelijk, nadat zy
gcfteldzijn.

i.J N. ww' Vaffaal geworden , ten aajt'*

zien van mijn goed en bloed , en vajt -we-
gen alle vjereldze tere

, gttrouvübeid en
oprecktigheyd dte ik aan u tegen allerley

Jlag van volk zal doen blykcn , ivaar aap
ik door mijn Eed verbintefiis , en volgens
de Wetten en Ordinantien van dit Rijk
Verplicht ben. Soo help ons God en alle

Heyligen. En daar na zal dan yeder een
van haarden Koning aan de flinker wang
kufl^n, en hare handen t'zamen leggen-
de , met eenparige ftemmcn zeggen ;

iVtprefenteren met ons goeden bloed , wcj ' per-
zoon enwwen Kroon tegtn de geheele vjereldte

befchermen: en dan gezamentlijk uitroe-
pen, God be-uiare Koning Edwward: en ZO
zal ook het volk roepen. Eindelijk en ten
laaftenzal den Koning ineen vertrek-ka-
mer geleid worden , om de hooge Miste
horen , en alzoo daarna gekroont naar-
huis gaan in Order als hy eerft uitging.

E. Herford,

Ihom. Aards'Jiilfthop vanCantelberg
, Thotm

Wriothefley Canceüier. W. St. John. J,
Rufel. John Lijle. Cuthb. Duresme. Antho-
PY Brovjn. IV. Herbert^

.

No. 5i

De Commiflie waar over de Heci*
Cancelier van zijn bediening gede-
porteerd wierd y cn wat de Rech-

ters daar van gevoelen.

Éx Itlro Concily. loLi^'^.

Ü Bw-aard de VI. Koning van Engeland
-^^ Vrmkrïjk en Terland , Befchertner des ge'M 3. loofsr>
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hofi-i enhier op Aarde Opperhaoft der Kerken

vra E»gela?fde» Ttrland , aa» c»ze beminde

eugefrowjje Raads-Heeren , Robbert South'wel,

"Radder en Reken- Meejier van onze Canceliery
,

en aan yoban Trcgon'weU^Wapendrager , en een

van de Meeflen van onze voornoemde Cancel-

liry , mitsgaders aan onze "xel beminden Johan
Olyver , en Antony Bellafit , Meefiers w onze

gemelde Cancelery ^ groetenis.

Alzooonzc zeer geliefde en getrouwe

bloedverwant T/f;o»7(», Graafvan Southajnp-

ton , onze Cancelier van Engeland, op

onzehoogwichtige affaircn, volgens ons

bevel
,
gedurig paffende, daar me zoo veel

tc^ocnheett, dat hyzignieten kan bele-

digen om de Proccflen, die voor het Hof
van onze Cancclery , tuflchen verfcheiden

van onze VafTalen en Onderdanen voor-

vallen , na behooren t'aanhoren , over-

wegen) endaareendecifie van te geven:

willende derhalven , dat in het afwezen

van dezen onzen Cancelier, onze Onder-

danen, van wat (land en conditie datze

ook zijn, die voor het voorfchreven Hof
eenige tnvift-zaken of Procejjen hebben te

verrichten, kort recht mogen hebben : zo

is'r dat wy ons op u getrouw en voor-

zichtig beleid hier in volkomen verlaten-

de \ ui. met uw dricn,oftwee van u, tet de-

zê'bedieninge hebben bcftemt : gevende

mitsdeieii aandrieoftwee vanuw perzö*

iien volkomen macht en auoritcit, om
allerlei Zaken\, RcqueflenplProceJpii-, (die

voor ons in onze CancelTery^j tuffchen

onze Liguen en Onderdanen ncch tegen-

woordig bly ven hangen , ofiiier na moch-
ten voorvallen ) te horen bepleiten, niet

alleen, maar ook om daar cv er een finaal

uitfpraak te geven, en ten vollen tcdctcr

pareren , en haar allen die u hier in moch-
ten ongehoorzaam zijn , na behoórcn re

ftraffen; en eindclyk om alles tot vooc
noemde zaken noodig of cenigzins diea»

ftig, te mogen verrichten , en uit voeren.

Over zulks belaften wy u , dat gy op de
boven verhaalde zaken vlytig-lct, nakomt,
en met effeft uitvoert- Wy geven ook
mits dezen bevel aan alle onze Officieren

en Dienaren van dit Hof , en aan iedereen

van haar in het byzonder , om op d'uitvoc-

ringe der gemelde zaken vlytig, na behoo-

ren, te paffen : alzoowy willen , en hier.

medegunnen, datalle Köww'/^f» of finale

decreten , die door drie of twee van u over
zoodanige Zaken, Requefien oiProcefJen uit-

gcfproken zijn , zoodanig efFeét en kracht

zullen forteren , alsof ze door den Heer
Cancelier van Engeland., en van 't Hof van
deze Cancelei'y zelfs gedaan waren ge-

weeft : doch altyd met deze Reftnéiie , dat

alle diergelijke VonwIJen^ of finale decreten,

door drie of twee van u met uw' -cigen'

harid ondertekent en verzegelt zullen moe-
ten zynjen dat daar en boven gemelde voa^
niffen , ofdecreten , aan onien Heer Can-
ccllier voor af vertoont worden, op dat

hy de zelve , al eerze worden te bock ge-,

(leid , infgelijks met zijn eigen hartd , daar

het Zegel mag op drukken. In OiikundeVi
hier vati hebben wy deze Patenten doen
maken, daar ik K<;«/»^ gctujgc'van ben,
hy fVeJfmunfier op den iSFcbruary, in het s

eerfte Jaar onzer Regeringe.

De voornoemde b'tudentcn latende hare

gedachteffgaati ov€r het oogmerk van ge-

melde Protcdor cn^Raadi en confidere-

1
rende by haar zclven , hoc veel aan het ge-

! ven'Vandezecommiliic, zouder daar toe

mineren , volgens uwe difcreüc en gezond
,
volkomen verlof en verzekering van te

oordeel: alsook om partyen , voor getui-

gen, ofvoor eenige andere Perzonen , zoo
dikmaalsals het ui. raadzaam zal dunken ,

over gemelde Zaken ^ P^oquo^sn oft ProceJ-

/ê» te citeren , en haar, en een yeder van

de partyen , na behoren te doen cxaminee-

rcn , opgezette dagen prccijs te doen com-

hebben , gelegen was : (nademaal dat de
Pfoteóior en Raad beoogende den wel*
vaart en behoudenis Van zijn Koninlclykc
Majcfteiis perzoon , een dircde en oprech-
te verhandeling zijner affhircn, en in alle?,

zooveel haar doenlijk was, een waarnc-
mingc van haar fchuldige plicht aan zijn

Maje-
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Majcfteici met ccn 'begeerte om alles,

waar in zy haar tegen zijn Majefteit of lïjne

Wetten mochten vergrijpen , te fchuwen j

en confidererendc dat gemelde commiflie

niet en raakte de z,aken die zy m hare

Kaads- vergaderingen, zedert het overlij-

den van zijn laatfte Koninkliike Majefteit

,

met den anderen beflotcn hadden , om
onder het groote Zegel te laten uitgaan)

hebbeu zy derhalven tot hunner ontlaftin-

ge, op ons, welkers Namen hier onder

gefchreven ftaan , verfocht , nadien zy

ons*aanmerken voor Perzoonen in de

Wetten van dit Rijk wel bedreven en er-

varen , om over dit geval van zonder au-

toriteit een zoodanige Commiflie aan den

dag te geven , onze gedachten te willen la-

ten gaan : en na rijpe overweginge van het

zelve, fchriftelyk te verklaren , hoc deze

zaak met de rechtsgeleerdheid kan beftaan.

Wy dan , die dit met onze eigen hand en

Naamen ondertekent hebben , na voor-

gaande rijpe confultatien en dcliberatien

daar over gehad , affirmeren en verklaren

,

voor zoo veel onze befte kennis daar van

,

en refolutiendaar over aangaat , dat deze

Canctllier M^ïi Engeland gemelde Gommif-

fie , onder het-groote Zegel van Efi^e/and
,

ïondcr daar toe geautorizeert te zijn , heb-

bende laten drukken en uitgaan, zijn Ko-

ninklijke Majefteit daar door heeft geof-

lenceeit, cnalsnochoffenceert ; zijn be-

dieninge van Cancelierfchap, volgens de

recfitcn , heeft verbeurt , en als noch ver-

beurt , en onderworpen is het gevaar , de

flraffe en betalinge van zulken boete , als

het zijn Koninklijke Majefteit met advys

van gemelde Protedor en de Raad goet

dunken zal hem op te leggen; en ookorn

hem, zoo de Koning het zo begeert, in

den Kerker te werpen. Tot getuigenps en

hevejiiginie , hier van hebb$n njjy dezen brief

met onze eigen hand-jchnft en Hamen onder-

tekent op den laatjlen dag van Februariui , in

het eerfie Jaar van de Reger'nge van onzen

Zouverain Heer, Korting Edwwjrdde VL door

Qodt Gods genade , Koning van En^land
,

Vrankrijk en Yerland ^ Befchettfier des geloofs

»

en op Aaide
-i
Opperhooft der Kerke van Enge'

landt en ook va» Ytrland. ÏVy hebben infge^

l'ijks om ons gevoelen over het voor verhaalde fe

betuigen , en klaarder te doen blijken onder de*

zen tegenvjoordigen tweede» open brief hier by

gevoegt , in deze/egeaxüoordige aHe van den 6.

Maart onze Naamen ook gefchreven, ;

De Hertog yiijtii'^pmerfet zijg

Commiflie pm Proteftor te zijn.r::'>i>

Ex Ithro Cmc/f/f. Fol. 6i. . . i

"C DuwarddeVl , door Gods genade, Kè'
•*-' ning van Engeland , Vfankrijk en Ter-

land , Befchermer desgeloefs > e»op Aarde Op-
perhooft der Kerke van Engeland , en ook van
Terland. Alzoo onze Raad, en vcrfchei-

den Edellieden en Bifïchoppen van dit ons
Rijk van Engeland, onze jonge en tedere

jaren in overleg nemende , raadzaam en
dien ftig hebben geacht, zoo om ons op te

voeden in wetenschap, geleerdheid, en
in het oeffenen van goede en godvruchtige
Zeden, deugden en gaven , wel voegen-
de en hoognoodig voor een Prins van onze
ftaat ; waar door wy tot een Mannelijke
ouderdom gekomen zijiide,dieste bekwar
mer mochten zijn om de ftaat en bcdie-

ningeeens KoningSj (ons door de goed-
heid van God Almachtig toevertrouwt,
nagelaten , en by rechte erfenis op ons ver-
vallen , na , en door hetoverlyden van on-
ze Zouverain Heer en Vader , hoogloffe-

ly ker gedachtenis, Konink Hendrik de FlU.
wienszicleGod genadig zy) i'adminiftr«-

ren en uit te voeren : als ook op dat , ge-

durende de tijd onzer minderjaarigheid j de
hoogwichtigeaffairen van onze Konink-
rijken en Jurifdidien zoodanig mogen
voortgezet, beleid, befticrt, gelchikten-

geordineert v7orden 5 datzemeefttot Go-
dcs eere en tot onzer verzekerde behoudin-

geen achtbaarheid dicnftig mogen zijn. Zy
hebben Qok, tot welftand, voordeel en
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eemak van ons, onze Koninkrijken en

jurisditftien , en van alle onie lieve Onder-
danen,ons geraden om een zeker bekwaam
aanzienlijk en trouwhertig perzoon , bo-

venalle andere te nomineren, ordineren

en autoriïerfin om die fpeciale zorge en

Jaft voor ons, en uit onzen naamopzig
tz nemen ; zonder welke perzoon de voor-

gedachte zaken 20 wel en gevoeglijk als

behoord , niet en konnen uitgcvoert

tverden. Wy derhalven haar advys en

Réad hierin gciiruykende, hebben voor

dcezen onzen waarde en wfel- beminde
Oom Edwward^ nu tegenwoordig Her-
tog van Somerfet , Voogt over onze per-

zoon, enProteöor van onze Koninkrij-

ken en Jurisdiöien, en van onze onder-

danen en volk daar onder behorende , daar

toe beftemt en geordincert. En hoewel 1

hier te voren zulks is bekent gemaakt, en
|

ook mondelijke verklaringe daar van by

ons gedaan, in het by wezen van onze
Raad , Edelen en BiCchoppen van dit ons

Koninkrijk van Eln^eland^ doch hierom
alleenliik tot noch toe onder onzen zegel

in druk niet en is uitgegeven; nochtans

om onze meningeen befluithier over na-
der en klaarder aan den dag te brengen

,

cnby ons zelveii overdenkende dat geen
perzcon altoos zo bekwaam is , om ge-

melde ampt en bedieninge te bekleden
,

^n om ons daar mede goeden dienft te

doen ) als deze onze Oom Edu-vjard^ Her-

tog van Sotnerjet, oudfte Broeder van on-

7X natuurlijke zeer deugdzame gewczcne
Moeder, Konlnginne Joa^wa: zoo om
de naauwcWoedverwantfchap, waar door

hy dies te meer zig verpl-igt zal houden

,

om in deze onze minderjarigheid zonder-
• linge zorge te dragen voor onze behoudin-
gc en goede opvocdinge : als ook van we-
g^nde langdurige en groote ondervindin-

ge die onze Oom, ten tyde van onze
waarde Vader, in d'aftaircn onzer Ko-
ninkrijken en Dominien , in tyd van Vre-
^e en Oorlog, gehad hectt; om welke
oorZiakenhy toLbewind enbeüieringedcr

zei ver dies te bekwamer is : en om h^
zonderling goed vertrouwen dat wy van
onzen Oom hebben , als ook om d'aan-

radinge en toeftemminge van onzen Raad,
en andere onze Pairs en Pfelaten , mits-

gaders van vérfcheiden difcrcte wyze man^
nen , die onzen overleden Vader in zy»
hoogwigtige affairen des Rijks met raad ea
daad, hebbenbygeftaan. Wy dan met deze
onze Patenten, ratificeren , approberen, ea
Gonfirmeren ,niet alleen al wat onze Oom
bedacht , voortgezet en gedaan heeft^als

Voogt van onze Perzoon, befchermer
van ons Rijk en Dominien , en van d*on-
derdancn daar van , zedert de tyd dat hy
by ons mondeling verklaartjcn geordineert
is geweeft tot Voogt over onze perzoon,,
en befchermer van onze gemelde Konink-
rijken en Landen , en der zelver onder-
danen, als gczegt, maar ook t'eeniger
tyd tevoren, zedert het afflerven van on-
zen Vader hoogloflijket gedachtenis

;

maar ook om d'autoriieit van onzen Oom
noch klaarder aan te wyzen, 200 is het
dat wy door deze onze Patenten onzen
voornoemden Oom nomineren, en or-
dineren tot Voogt over onze perzoon , tot
Protector , of Befchermer van onze Ko-
ninkrijken en Jurisdidien , en van der zel-
ver Onderdanen, tot dat wy, doorGods
toelatinge, achtien jaren oud zullen ge^
worden zijn.

Wy dragen ook mits dezen opaanpn-
zen voornoemden Oom ,, volkomen
macht en autoriteit, om, van tyd tot tyd

,

totdat wy den ouderdom van achtien ja-
ren zullen hebben bereikt, re doen, be-
zorgen en uit te voeren, en om te doen
doen , verzorgen en uit jc voeren alle ding
en dingen, alle daad en daden, die een
Voogt over des Konings perzoon van dit

Rijk
, en een befchermer zyner Konink-

rijken
, Dominien en Onderdanen be-

hoort te doen , verzorgen en nit te voe-
ren , of te maken dat gedaan , verzorgt
enuitgcvocrt werde; als ook alle andere
zaken die tot het ampt van een Voogt over

een
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^n Koning dezes Rijks, gedurende xijn

'minderjaar^heid , en van een Pfotc<3:or

ïijncr Koninkryken , Dominicn en On-

derdanen eenigzins aangaan of behoren.

Willende , authorizcrende en gebiedende

mits dezen onzen voornoemden Oom,
om aan te nemen de naam , Titel en auto-

riteit van Voogt te zijn over ome Perzoon

,

en Proteftor van onze Koninkrijken , Do-

mmien en Onderdanen ; om te doen , ver-

zorgen en uit te voeren , en te maken , van

tyd tot lyd, tot dat wy achtien jaren oud

geworden zullen zijn, dat gedaan, ver-

^zorgten uitgevoert werde alle ding en din-

gen, alle daad en daaden, van wat aart,

iioedini^heid of kiacht datze zijnotmog-

tcn zijn , rakende onze affiiren , daden en

procedur en,beide in het verborgen en in het

openbaar , zoo wel in buitenlandze en uit-

heemze zaken, als ook nopende onze afFai-

ren , daden en proceduren binnen onze Ko-
«inkrijkencnDorainien,ofin eenige der fcl-

ver i of het gene eenige manier , oorzaak of

z^ken . oi eenige van onze Onderdanen der

2.!lver aangaat; en dat op een zodanige

, manieren wyze als zijne wysheiden diicre-

tiezal oordelente dienen tot cere , behou-

dinge, voorfpoed, goede ordre , rijk-

dom of profijt voor ons, vooreenige van

onze^emelde Koninkrijken en Dominien

,

of voor d'Onderdanen vaneenige der zel-

vcr.

Op dat nu onze voornoemde Oom, in

het befliercn en uitvoeren van onze aflFai-

len geaffiibeert , en voorzien mocht wor-

dtn met mannen van een kloek vcriland

,

kennis en ondervindinge, zoo hebben wy
tot dien einde, door advysèn met conzent

van onzen Oom en andere, Pairs, Pif

. fchoppen , en wyie mannen van dit ons

Koninkrijk van Engeland , verkoren en
' aangenomen, verkiezen, aannemen en

ordineren by dezen , om te zijn onze Raads

Heeren en van onzen Raad , den zeer eer-

waardigen Vader ir Chri^us Thomas Aarts

Biflchop van Canfelberg , en onzen recht

- getrouwen en welbeminden ff^JAtfW; Heer

il. Deel.

37
Si. Jany Opper-Kamerling en Prefident
van onze Raad

,
Johan Heer Fujp] Zegel-

bewaarder, en onze recht getrouwe en
zeer beminde Neven Willem y Marquis van
NorihaKfXon; Jokan y Qr^öïsznWariuik

^

Opper-Trcfaui icr van Engeland ^ Hemy
^

Graafvan Arundel, onze Heer Trefauricfi
Thomas y Heer Seymour van Sudlejy Op-
per-Admiraal vdtn Engeland j den verwaar-
digen Vader in Chriftus Cuthhert Biflchop

van Dureime, en onzen recht getrouwe en
wel beminde Rickardy Heer Rich; Sir

Thomas Cheney , Ridder van onze Order en
Schat-meefter ; StrJohnGage, Ridder van
onze Order en Reken meeftcr ; Sir Antho*
ny Braven , Ridder van onze Order en Pic-
queur-meefter ; Sir Avthony IVtngfieldy

Ridder van onze Order en Onder-Tre-
faurier; Str iVtlliam Paget, Ridder van
onze Order, onze Opper-Secretarisi Sir

WiU:am Fetre ^ Ridder, een van onze
twee voorname SecretarifTen ; Sir Tialph

Sadler , Ridder en Opziender van onzen
Habyt kamer; Sir Johan Baker

^ Ridder
^

Di*5lor VFotioni Deken van Canteiberg en
Jork i

Sir Anthony Denvy , en Sir Williêin

Hirhert , Kiddtrs en Kamerlingen; Sir

EdtvarthNortky Ridder enCancelliervan
ons Hot van Augmen:atie, en van d'in-

komften van onze Kroon ^ Sir EdvjarJ
Montagu-, Ridder en Opperfte Advocaat
van onze gemeens Pieidoyenj Sir Ed-
vjord IVüifo», Ridder; Sir Edmund Pek'
ham Ridder, en Kaflier van onze huishou-

dinge j Sir Thomas Bromley, Ridder ea
Advocaat om te Pleiten voor onze Hot j

en Sir Pichard Soutbihel Ridder.

Daar en boven \t het ons lief en aange-
naana , en geven hier mede volkomen
machten autoriteit , in maniere en opcon-
ditien hier boven verhaald , aan onzen
Oom, om zodanige en 700 veel andere
perz53nen van onze Onderdanen (als heta
goct dunken zal en oorbaar om te zijn van
onre Raad) te roepen , ordineren , noemen
en haar den Eed af te nemen: als ook alle

zodanige Perzonen, enyder eendaar vaa
N hoof;
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hoofe voor hooft, (welke onze Oom
mocht komen te roepen, neemen coör-

dineren 5 om te zijn ,
gedurende de meer-

maals gemelde tyd , Raads-Heer otRaads-

Hceren) noemen, ordineren en nemen
wy by deze Miffive aan , om te zyn ojize

Raads-Heer of Raads-Heeren, en van on-

2,eRaad: in zulker voege en manier ais of

hy> 2.y, en ieder van haar in dezen brief

doQf ons ract uirgedrtikte naam ofnamen
gcordineert , gcnoemt en aangenomen
waren, om te 7yn van onze Raad , en onze
Raads-Heer of Raids-Hecren. Dat ook
uk deze onze gemelde Raads-Heeren, of

uit eenige andere, (die onze Oom hier na

t'cenigertyd mochr komen te nemen, en

re-verkiezen tot onze Raads-Heer of Raads-

Heeren, of tot onze Raad) onze Oom
d'autoriteit zal hebben om te verkiezen

,

ordineren en te gebruiken zodanige en zoo

cel als hem van tyd tot tyd raadzaam zal

dunken, om te zyn onze geheime Raads-

Heer of Raads-Heeren, Het is daar en

boven ons believen, jawy willenen gon-

nenook by deze Patenten aan ons , onze
erfgenamen en fucceffeurs, dat allerlei zaak

of zaken, daad of daden, van wat aart,

iioedanigheid of conditie ds zelve ook zou-
den mogen zijn; (ja al waar het dat de

ïelve dienden en voor al behoorden op
eenigerleiv/yie, en door een zeker Wet,
Plakkaat, of eenige andere ordinantie,in het

byzonder, of roet naam in deze onse tegen-

woordige Patenten , opgefteld en uitgc-

dmkr re worden : endatze hierin niet uit-

gedrukt en gefpccificeert ftaan , infonder-

heidhec gene onze Oom , of iemand van

onze geheime Raads-Heer of Raads-Hee-

ren, met raad en conzent van' onze Oom
ooodig gedacht hebben, ofeenigfinsdien-

ftigom bedacht of uitgevoerü te worden,
gedurende onze minderjaarighcid , - tot

beveiliginge , eere , voordeel » gezond-

heid of opvoedinge van onze perzoon i of

tot beveiliginge , eere , voordeel , wel-

varen of gemak van eenige van onze Ko-
tiinrltrijken , Dominien of Ónderdarien ,* en

STUKKEN
dat de zelve bedagt of uitgevoert h'ebfe!pn*,6P
hebben doen bedenken of uit voerenjt'ccni-

ger tyd zedert de dood van onze Heer Ko- "

ning en Vader, hoogloflsjker gedachtenis)

fland zullen houden, (ter tyd toe, dat on-

ze Oom , nevens zodanige en 700 veel van
onze voornoemde Raads-Heeren als hem
gelieven, zal tot zijn afTiftentie te roepen»

de zelve zal komen te herroepen en ver-

nietigen) vafl, bindig, en, tot alle in-

fichten en voornemens, krachtig zijn;

zonder daar mede tegen ons ofeenige van
van onze wetten, ordinantien of Plakka-

ten te misdoen i
ofom daar over in eenig

gevaar te raken , ofeenige ftraffe, arreflof

fchade te lyden ; of uit te {laan eenige an-

der ongemak of overiaft aan zijn of hare

lichamen , Landen , inkomflen , goeda-
ren of Vee, door eenige van hare Erfgena-»

men , Executeurs, Adminifirateurs, ofdoof

'

eenige perzoon of perzonen , dewelke iets

nu , t'eeniger tyd, zedert het overlyden Van
onzen Vader , hebben gedaatvof uitgevoêrt

'

door bevel van onzen Oom, of van eenigQ

van onze Raads-Heeren, met raad en con-

fent van onzen Oom : over zulks willeri

wy dan, en gebieden niet alleen alleen ieder

een van onze Rechters, jufliciers, Advo-^'

caten, Solliciceurs , Procureurs, Sherifsj,'

Schouten , Bailliuwen of Land-Droflen
j,

en alle onze Officieren, Dienaren en On-
derdanen, die nu tegenwoordig zijn , oF

hier na zullen zyn, om in gentrley vvyze

onzen Oom , eenige van onze Raads»
Heeren , of eenig ander perzoon aan te

"

randen , voor recht te rotpen , t'arreflè»

ren, laftig te vallen, verdriet aan te doen 5

of, uic onze naam of anderfihs te veron* .

gelijken, om iets dat hy, ofzy, ofetiiige

van haar gedaan hebben , of mochten ko-

men te doen en uitvoeren , of doen uitvoe-

ren , als te voren is verhaalt : raaar wy ver-

zoeken ook, en dies niet te min belaflen én
gebieden wymits dezen v/elfcherplijk al-

le onze Officieren, Dicn^fen en Onder-
'

danen, en ieder een vanhaar inhetbyzon"

der, van wat ftaat, ftani of condiüe hy'-
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•«fzyzijn, ot zullen zijn, dat zy haar aan

onze voornoemde Oom en Raads-Hceren;

enaanydcr van haar als behoort, tot uit-

vocringe van deze laft en commilliejdie haar

gegeven is , en aanbevolen , gehoorzaam
en behulpzaam tonen : voor zoo veel als

haar onze gonft , en haar eigen weiftand ter

herten gaat , en zy het voor ons zullen kon-

nen verantwoorden. In otrkunde en tot

het. bewaarheden bier van hebben wy de-

ze Batentcn laten uit gaan j ik zelfs totWeJi-

mutifier d^it van getuige zifnde op den 13

Maart , in het i . faar onzer Regeeringe.

99

E* Somerjet.

T. Canpuar. IV. St. J'ohn.

üorthamp. T.Chiymie.

jlnthony Broivn.

J.'RuJlel VV.

Ho.

Des Konings

7.

Brief aan den
Aarts-Biflchop van Jork , rakende

de bezoeking die men doe voor had.

T7 Duvjard de VI. door Gods genade , Koaing
i-( t^aK Engeland, frankrijken Yertand., Be-

fchermer des geloofs
-i
tn op A(irde het Opper-

hooft dtr Kerke van Engeland en Terland : aan

den Eerwaardigen Vader in Chriftus , en onzen

feer beminden Eaads'Heer Eol^ert, door Gods

totlatinge , Aarts-Bijfchöp van Jork , en

voor7iaamjie Bi(fchop van Engeland
,

groe-

tenis.

Alzoo wy , volgens onze opperfte Ko-
ninklijkeautoriteit, voorgenomen hebben

om van alle Kerkelyke plaatzen infpcdie te

nemen , en de Geeftelijkheid en het Volk,

onder en overal in dit ons Koninkrijk van

Engeland geftelt, cerftdaags te beiocken ;

zoo is 't dat wy u fcherpelijk belaftcn en ge-

bieden , en , door n , uwe mede-ftemmen-
de Mede- Broeders, de Bifïchoppen; en

door haaf , uwe Opper-Diakonen , en alle

andc^re , die in Kerkelijke bedieningen zijn,

200 wel uitgezonderde als onuitgezonder-

de, overal onder uwe Provintic van Jork

forterendc , willen wy bclafl: en bevolen
hebben , dat noch gy , noch iemand zig

verllouten om hare Kerken , of andere
voornoemdcplaatzcn , ée geeftel'ijkheid nof,
hetgcmeene Volk te bezoekenjcenig rechts

gebied te oefïencn , of iets anders beftaan

te doen tot nadeel van onze voorgenomenc
algemene vifitatie of bezoekinge , onder
pcene van als verachters geftraft te zullen

werden ; zoo lang tot dat hef ons goed zal

dunken, u en haar daar tóe vry verlof te

geven. En alzoo wy zien en befpeuren,

dat niet alleen d'innerlykerufte van de ge-
moederen onzer Onderzaten , maar ook

1
hare urterlyke eendracht door veel ftorm-

' Vfinden van Opioien, uit twift, oneenig-

[

heid en verfchillen der Predikanten ont-

[

(baande, dapper bedorven, gefchondenen

I

ellendig gerabraakt word y zoo hebben wy
) 't dan hoog-nodig geacht , om zoodanige

I

vcrfcheidenheden vanopiniente ftillen en

i
by te leggen , dat gy alle Biflchoppen,en

yder van de zelve in het byzonder, verbied

,

of doet verbieden , om nergens anders dan
in hare Hooft- Kerken , en voor allerley

gceftelyke perzoonen , en op geen ander
plaats dan in hare Kerken , Collegicn .of

Parochien te Prediken ; ofdat onze Onder-
danen ecnigfins her Predik-ampt oeffenen

,

ten zy datfe door onic byzondere genade
daar toe hier na gelicentieert mochten wer-
den ; óp dat zy alzoo in onze ongenade niet

en komen te vallen. Tot vertoog en ge-

tuigenis, waar van wy ons Zeprelj het wel-

ke wy tot Kerkelyke zaken gewoon zijn te

gebruiken , aan dezen brief hebben doen
hangen. Gegeven den 4 May , in het jaar on-

zes Heeren MD XLV 1
1

, en in het eerjle Js^t
onzer Regering.

E.Samerfet,

T.Cantnarièn^ iV.St.JoaU'

7.-Ru(fel.

föhn Gage.

T Seimonr.

iVillFetre Secretaris,

John Barker,

Na. ^
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Het Formulier van een gebed te

doen voor de Reformatie.

GY zult op uwe knien vallende, en uwe
herten opheffende , God Almachtig

£s!k2r bidden om het welvaren en Vrede van de

Uoo^tj/- H. Kerk , dat God de zelve gelieve voor t?

dcK ,ge- ftaan , te befchermen en te bewaren. Voor
^"^^ on^e H. Vader y den Paus, en voor het

3$off. gantfcherechtfchypcnCollegie zijner Car-

dinaalen: dat God uit genade haar gelieve

by en in het recht geloof te houden en re be-

waren» en te doen roe nemen j dat alle on-

geloofen kettery vermindert en uirgeroeyt

mogen worden.' Gy zult ook bidden voor

het H. Land , en voor het H. Kruis, daar

Jefus Chriftus aan geftorven is, tot vcrlof-

fingevande zielen óer menfchen, op dat

de Chriftenen van wegen onze gebeden te

meer ge eert mogen worden . Gy zult ook

bidden voor alle Aarts- Biflchoppen en Bif

fchoppen : doch voornaamlijk voor den

Aarts-BiflchopvanCantelberg, onzen Me-

tropslitaani en voor den Biflchopran N.

onder ons Bildomzorterende, datGod uit

genade haar zijn genade zoodanig gelieve

mede te declen dat zy Gods KerVe tot zij-

ner eereen hunner Zielen Zaligheid mo-
gen regeren. Gy zult ook bidden voor

^bten , Trioren , Alonmken , Capuciaen,

cn voor alle geeftelijke perzoonen , zoo

mannen als vrouwen, hoedanig haar Or-

der , ftaat of ftand is , van den hoogften

tot den laagften trap toe. Gy zult infgelyks

bidden voor alle de gene wien de Zielen

der Chriftenen aanbevolen zijn , als voor

Tarocbianen t Predikanten y Vicarijjett y Prie-

fiert; cn in het byzonder voor den Predi-

kant en Parofhiaan van deze Kerk , en voor

alle Priefters en Dienaren die daar in die-

nen, of gedient hebben ; en voor de gene

die eenige geeftelyke Order hebben aange-

nomen, datGod Almachti;^ haar genade
gelieve te geven , om daar in te volharden

,

en die wel t'onderhouden tot hunner tielen

^ereenbciL Gy vak cok bidden om de

eendrachten Vreede van alle Chriften-l^^ö

rinkrijkcn , cn in het byzonder voor de

welfland , Vrede en geruftheid van
dit Koninkrijk van Engeland, voor on*

zen Zouverain Heer den Koning; dat

God hem uit zijn loutere barmbertigheid

genade gelieve te geven, zoo te regeren,

en dit Rijk te beftieren , dat God daardoor

ge-eert , en dit Land daar by mag floreren

en behouden blyven • Gy zult ook bidden

voor onze zouveraine Princes , de Konin^

ginney voor mijn Heerden jongen Prins,

en voor de gantfche Koninklyke Stam»
vooralle Hertogen, Graven i Baronnen,
Ridders , Schildknapen , en andere Hee-
rcn van s Konings Raad , die cenig bewind
ot bediening in dit Land hebben, dat haar

God die genade geve, omzoote radenen
regeren , dat het Gode mag behagc n

^

het Land diiar door befchermt wor-
den , en het Rijk kome te groeyen cn
bloeyen. Gy zult ook bidden om de
Vredete water en te Lande , en dat God
in aller Chriftenen herten een ware liefde

lot malkandercn wilontftcken.

Gy zult meteenen bidden voor alle on*-

zeTarochien, waarzcook gelegen moch-
ten zijn, het zy te water ofte lande: dac

haar God voor allerley gevaar wil bewa*»

ren; en vooralle vroome luydcn van de-
ze Parochie, voor hare vrou;</cn, kinde-
ren , en mannen } dat God haar wil onder-
houden , befchermen en bewaren. Gy
zult ook bidden voor alle getrouwe vcr«
thienders, dat God hare goederen wil ver-
meerderen

,• voor alle Vroome bouw-lui-
den 7 dewelke arbcyden om ons i'onder-
houden , die het land bouwen s ook voop
de granen en vruchten der Aarde. Gy
zult ook bidden voor alle Schippers en
Koop-luydcn, waarzc ook ?ouden mo-
gen zyn , te water of te lande, dat haar
God wil ï::egenen , voor alle onheyl bewa»
ren , en mee gcwenfchten ïcgen en be-
houden t'fauis brengen , tot onderhoud en
trooft van de hare, en tor voordeel van
dit R ijk. Gyluk ook bidden voor de ge^'



en B E W Y S E N.
*e die dczc Kerk met Botkcn, kloeken

,

Bekers , Klederen , inkomften , Landt

-

ryca, Lampen , Kaaricn, of met eenig

andfr cieraad vereeren; waar door de

Gods-dienft bekwamer geplecgr, en het le-

2en en lingen gebandhaart en onderhou-

den mag werden ; en voor alle de gene

die zulks aangeraden hebben , dat haar

God het telve wil loonen en vcf^clden in

dien dag al«2y 't meeft van noden hebben.

Gy lult ook bidden voor alle ware Pel-

grims , die met palmtakken in hare handen

Pelgrimagie doen naar Romen, Jf^^f»-

lem, mSt, Catharinay St. Jacoby of naar

ccnigc andere H. plaatien , dat haar God
genadelijk tyd en geiondheid wil verlenen

,

om heen en weer een behouden reis te

mogen doen, tot welftand vanhunlyf en

liclc. Gy zult ook bidden , voor alle zie-

ke en kranke mcnfchen in deze Parochie,

dat haar God te eerder wederom gezond'

beid wil geven om onze gebeden ; voor

alle zwangere en bevruchte Vrouwen , in

deze of eenige andere Parochie, dat haar

God Cfn Ipoedigc en genadige verloffinge

wil geven, en gezonde kinderen doen

voortbrengen, in verftand en deugden

doen opwalTen,, tot vermeerderinge van

het Chriftendom , entoi reiniginge van de

Moeders ; en voor alle de gene die hier

graag zouden willen zjjn , maar van we-
gen hare ziekte, van huiszyn , ofom eeni-

ge andere eerlijke occuparicn niet en kon-

nen, darzy alle de goede werken, die hier

ter plaatze , of elders , gedaan zullen wor-
den , mogen deelachtig werden- Gy zult

ook bidden , voor de gene die een God-
vruchtig leven voeren , dat ly daar in mo-
gen volharden ; en voor de gene die in

(chuld of in een doodlijke^onde fteken^,

dat Cbriflus haar daar uit wil redden , te

meer om onze gebeden. Gy zult ook voor
hem of haar biddenidie op dezen dag bet H.
Brood gaf, en voor hem die daar eerft roe

begod , en alleilangfl aanhoud) dat God
iiem zulks in den dag des oordeels wil loo-

aeo; en ?oor alle die wel doen , ofu alles

goeds toewenfchTn, dat haar Gbd het goe-
de , in tyd van nood , wil laren toekomen

,

en voor de gene ^ie her graag anders zagen

,

dat haar JefusChriftus beter zinnen wil ge-
ven- Voor deze alle en voor alle Chrifte-
ren . zo Mannen als Vrouwen , zult gy zeg-
gen een Vatet No^er

:, jive Marh; Dmt
Miferealur Noffn ; gloria Fatri ; Kyrie E/ei-
zofi; (.brifte EleijoTii, Kyrie Eleifin; Pater
Ntfèer i

Et «e Nos } Seci Ihera , Verjtu^
Oftende Nohis'y Sa<erdates ^ Domme, Sal-
vum fac Regem 5 Salvum fac Vopulum ;

Domine
, -fiat pax ; Domive , exaudj

j

Domtnus l^obijcum j Oremus j Ecelcfi£
Ttia quajumus ,• Dent in Cujus manu ; Deus
tt^uoSanda* ^c. Dat is: gy zult Zeggen
On-Le Vader', laeeft gegroet Maria', God ont-
fermefig onzer -, Eere zy den Vader; Hcere^
•weeft genadig ; O Chrtftus ineeft genadig', Hee^
rcy weeft genadig; Onze Vader', en leyd ons
met', maar oerlofsi, Een Veen', toon ons',

Priejiers', Heere, laat het den Koning ivel
gaan'^Iamt het den volke ivelgaan; Heere^ daar
gefchiede Vrede', Heere, verhoor', de Heer
zy met u l. Laat »ns bidden ', xuy bidden voor
uwe Kerk ; Godin wiens hand; Godvan wie»
heyhgt dingen , c^f. Daar en boven zult gy
bidden , voor alle Chriften-zielen , voor de
zielen van Aarrs-BifTchoppen en Biflchop-
pcn ', doch in het byzonder voor die Bif-
fchoppengeweeftzynvaa dit Bisdom; en
voor de zielen van aileHerders,Predikanten
en Vicariflèn , doch voornaamlijk voor die
Herders zijn gcweeft in deze Kerk, en
voorde zielen der gener 4iein deze Kerk
dienft gedaan hebben, Gy zult ook bid-
den voorde zielen van alte Chriften-Ko-
ningen en Koninginnen, doch voor al voór
de zielen der gener die Koningen van dit
Rijk van Engeiand zijn gewecftj en voor
alle zielen die iets, als boven verhaalt, tot
deze Kerk gegeven hebben. Gy zult ook
bidden, voor uw' Vader en Moeders zie-
len en voor die van uw * Peter en Meter

5
voor de zielen van uw' Broeders en Su-
llers , van uw' bloedverwanten , van uw'
Vrienden, en voor alle zielen daar v/y

H 3 fchui^
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fchuldia zija voor te bidden« voor alle, iclmi& vindenxijn ; volgens den inhoud

Vicbïn.üii: inde pynendes Vagev i?rs leg-, vau welke brieven ik alle mynoude Re-

'^eiï',' ie.' genade van God almachtig af-
:
gifter-s .ylytig doorfnuiï<;lt heb , mdd^n-

^acjitqndc ; ep inionderJicid voor de ;>dc,dat het Rijk v.m Schotland onderde

igene die' Gods, hulpe meeft van noden .
.Voogdylchap der Koningen van Engeldnd

Jicbbea, euminft^fygen: datOod, vol- r-ft^at, ren heb daar in gevonden datdeKo-

gcns lyn oncindclijke barmhertigheid , ^ ningen.van Schotland xiün den Koningen

'harefmertcn wil verminderen van wegen van Engeland ^zoote cere, rerpcdenon*

onze gebeden, en baar over voeren tot (id^cdanigheiddikmaals hebben bewezen,

deeeuwige gelukzaligheid inden H^el. :
ftl$ uip deCopyen hier miivciisgaande no-

En voor alle Ghriftelijke zielen zult'^y f
töirWykt. iü E. «al ook in j^cmeldeGo-

26ggcn, een Pater Nofier en ^ve Maria , < pyen vinden, dat £<^.7?'ée Koning der

en.de Ffalrn ,
van uit-den diepte

,
O.Heere j &c. - ^chottm.Ac baronny van Coldingharn^^m de

met deze bygaande uitgelefene gebede- (Kerkvan Dwr^jw» opgedragen heeft, welk

kcns, .laat onjbiddeJi'^ Onfjlaa , biddm "W/

», O Heer ^- de z'relpi uiuet .knechten ^ van

.raufen.y Ko}tingen, Priefi^rs y Ouders ^ Pa-

roehtanen , Vriendtn , Wcldoenders , f» van al-

le gelovige afgefiervene , van alle hand der

Origineel .opdragt verzegelt zijnde,

«ertydsvrhijTi Heer J^1üt<<vjèl tot '• Duresm
,

\.dmr\gy\ rrrmyHeer PrateiJof, by waart,

t
heb' Iflten zien. Ik leze ook 4n een oüd
Regji'Öar^dat de Koning WiUiam Eufus éo.

zonden^ op datzy in de beerlijJcheid der op-
r
iclve^ opdragt , dog piet veaegelt , heeft

fiandifige onder uwe Heyhge enMi-tverkorene ' " .

i-- r. , t^ .

opgewekt zjnde, door jefui Chfifius , tnzen

Meere y voederom mogen kvtv . Amen.

Ubr.

No. 9.

BifTchop Ton fl als brief, dienen-

de tot bewys dat Schotland onder

Engeland ilaat.

Het Origineel^

Et ial zyn Genade , myn Heer Prote-i

dor , en gy zeer eerwaardige Hecren

zyn Koninkl. MajeÜeits Raad, ge-

lieven te v^rftaan , dat ik uwen briefvan

den 4. van deze lopende maand ontfan

H
van

bevcftigt : welks affehnft U E- hier ne-

vens ïoegczonden word : de onderdanig-

heden der Koningen van iS(;/;'(j//^7wJ, die

my in hctlezenvau dcRegillcrsiijn voor-
gekomen , zal U E. in deze Copie vin-

den. Hiernevens zendeik U. E. ookze-
keraffchriit vaneen opdragtdoor Koning
R/chardÓQ I. aan Willem Koning der Schot'

|/fc, en ^yne erfgenamen gedaan; hoe
:
dat hy, zoo dikmaals als hy geViag^aart

I

word om v<!K)r het Parlement te verfchy-
I nen , op de grenzen van het Koninkrijk

;
van Schotland ingehaalt , en van Graaf-

I

Ichap tot Graaffchap geconvoyeert zal

worden, tot dathy aan het huis van het

Parlement komt j cnookhoc veel de Ko-
gen heb: waar iu gy begeert, dat 'ik alle i ning hem voorfpys en'drank , totdat hy

ïnijn oude RegifterswilopÜaan j enoiidc

plaatzen na zien, welke voor de wcrek

noch klaarder doen blyken, dat zijn ICo-

ninkl. Majefteit aan het Riik van Schot-

landccü ontwyfclbaar recht en eygendom
heeft: en dat ik U E. daar van op het

ipoedigftc wil informeren. Als ook om
aan U E. bekent te maken , wat voor be -

fchryvingen en gedenktekenen my dies

sangaaiide zijn voorgekomen j en waar de

aan het Hof komt , alle dagen toelegt

:

mitsgaders hoedanig zyn trademcnt is aan
brood, wyn, wafch en kaarzcn, gedu-

rende zyn verblyfin het Parlements Huis j

en op wat wyze hy naderhand op zijn ver-

trek naar huis geconvoyeert wierd. Als-

ook op wat plaats Wtllem^ Koning der

Schotten , aan Koning Henrik de II. eer-

biedige onderdanigheid toonde , toeftaan-

dedJit de ganilche Adel zyns Rijks zijne

Pa-
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Onderdanen lüUén i^t ," ctt alle Bfflc'höp-

pen zyns Rijks ondef de gehoorzaamheid

der Biflfchoppen vmjirk ftaao; en deze

Koning Wtllem heeft aan den voorhóeiri-

-ien Koning Hejiyik^ de Kaftéelcii, v^an.

P.oxhuïg , Edinburg .éfi hct Kaftecl '
van

S^riy/^t oycrgelevcrf,'als in mya Reg'i-

ilcr ftaat ; 'dat ook de Koningvan Evgdand

alieKIooftel-^eti H'eerlijkheden in Sckot^

UndidX begeven, often minden datze zon-

derzijn weten niet begeven zouden wer-

den'. Ik leze , tot beveftiginge hier van
,

in d*óude Regiftërs der ^ridren v-anj JD«-.

rem\ dat de Abten ^ Prioreu én Tridrepn

vzti- Schotland-^ aan Koniiig Ed'«'u;<sr^del.

onderdanigheid bewezen , in het Franlch ï

't welk ik hier nevens zende. Ik zcnde

ook met eènen in de Franfe Taal^hoe

103,

Sec rctary te dóorzöelfcn'raang^ande.de
fülemniteitendicteijLtyde .?jjACï kiponin-.
ge op' een feer folemnele manici^ te*. K^-'
fchieden (tonden: vplgens welji b<;v§i.-ite>

op de Secretary onderzoek, dcd^ tisïwa^»
hét geluk mj/ diendc-j djat ik;,vep4^ -papie--

ren offchritten von'dp ..confirm^ende dat'
het Koninkrijk van ScHotjand-^^oaderjien^
Koning van Engeland Aaat' j 'en pnder fox-

dere ook een zeker fghr^ft,, d^aj-yeel gezq-;

i

gelde Wapenap'dqr Schoften aa^ 'hipgeny^
bekennende dat het pcchty.anjYQQgdyrï?
fchap den Koning.,van Éflgsl^i4i,web«T-.'

hoort ; welke fchriftenaldaai; , taiiienïwf-,r,

fel, nqch te vinden zijn..; :;..
'

'\\ zend U. E. ook hier. nevens een ï^e*"'

ker Exuja,(9: uit een boek;, datikiiieUs: hieb^.;

fc.hfijyehde ofhaQdcl^;ijdlQ vpft QwkrdanU ).

dat KüningE^wiü^jrafdel. onthaalt en voor ' ge gehoorzaamheid , dic<ié;KpiwflgQnfeao

\i

Opper Heer van Schotland a»ngcnomen

wierd, by alle degene die voorgaven tot

de Kroon van SfAt/Z^W gerecht igt tezyn,

als de naafte erfgenamen des Konings,

die doemaals zonder nazaten kwam te

fterven , en dat de verblyt-belofte van haar

allenaan Koning Eduward de l, gedaan,

aan zyu oordeel zou beruilen , wie van

hunallen', die nade Kroon van Schvt'lavd

ftonden , dezelve zou' hebben : d'uit-

fchrifi van welke verblyf belofte, inihet

Franlch, Koning Edu-ward' op dip, lyd

(de Fiscaal des Konings, het Zegel in

groen wafch daar op gedrukt hebbende)

aan den Prwif van Duresm zond, om tot

ccn eeuwige gedachtenis geregiftreeit te

worden , dat de Overheid van Schotland

de Koning van Engeland toekwam
j.
Kon -

'nende'he't geeftelijke ColIegie*va|i. I>«^

rci«' zul k.^ noch toonen , 't wel}^ hyChaai'

.belaft in liaire Tyd-boeken te (lellen-

, Watnuhet tweede Hooft deel van uw
brief aangaat, waar in U E begeert 'be-

richt te hebben, van hetgeen ik in de bo-

ven verhaalde zakeen heb aangemerkt. Het

is dan "zulks , dat 'mijn oude Meeftcr, hoog-

loflijker gedachtenis , Koning Hewni; de,S.

Bvy bevolen had , de Gedenk-fchriften op de

Schotland aaUj^je Koningen wan^igelandi..
hebben bewezen v'fvvelkdCiCancclifr.van'

Engeland , ren tyde vanüoning U^nnkéQ
7. getrokken heeft;, uit dqs Konings. ge*
dcnk-fchriftcn : en twyfele niet, of.een Ex»jr
tradl daarvan uit des Koniqg«<]hrQnijkenf

,

en oude B9ekcn,z.a^poch. by.itiijifctleer d«a f

.

Cahcefier
j^
CüdcRBihiffs beryften»' ;

: , , , -

Daarenboven 2val,hct zijn GenadeijCn
de zeer eerv/aardigc peeren van de Raiad
gelieven te verftaan, dat ip onderzioek te.

doenna het VQ0rverhaaJde>,;jwy.jeiiödelii1c

gewaar geworden .xjin» uit de Regifters»^

van .het geeftelijke- CoUcgie tot Dt/rsJt^yU

doe het een Prioorfchap was , de Copici^

van een zeker fchrift , waar by Koning;.
£</»<«.'<3>'^de 2. voor heaj, en zijne erfgc?.:

namen, zijn Voogdylchap, djetvy ovcrhcti»
Küninkryk^v,%ir:§chQ\land hadde,- ©ps^i-V

zegt, en ^an Kii^^erif,doerlmaals.Kofiing.^-:

",van Schotland , ppdraagt, blykendcuit-cete?;

;zsker affchrift daar van 5 hier nevensgaan- "

de, inhetfluiipnder, vpornpfmde.lchrif'* s

ten 5 meldende van een commifiie aaaifi

Henrik,, den Heer Percy'i en aan WtUem^-if

,den Heer Seurb ip ZjiJQ ^*f/\gege»«uvoiw^^

daar pp zijn ccd tp. Avillén docp. .-Enna-

'

dit fGhrijVen , vonden wy ook in dit boek

,
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dat Koning EJutvarJaiOignd doet van een

aeker Proces, *t welk hy voor den Bif

Ichop van Romen tegen Robbert ^ Koning
van Schotland , en zijne Onderdanen had
aangevangen , om dat zy haar eed met hein

gebroken hadden > nader blykende aan

een Extraö daar van , 't welk ik ook hier

nevens zende. Wat nu aangaat , Koning
Eduwjrds opzeggen van zijn Oppermacht
over Schotland , daar van heb ik de Schot-

ten dikmaals hoeren fpreken , maar nooit,

eer nu , daar een fchriftelijk formulier van
j

gezien ; het welke de Schotten onder het i

Zegel vah Koning Edu-ward in alle waar-
fchijnlijkheid , in hare bewaring nuch
houden. Waar op dit hier tot antwoord

[

diend, dat een Koning van het recht tot >

2.ijn Kroon aflland al doende , z.iin fuccel^

feursnieten mag verkorten, dieten tijde

van den aanvang hunner regeringe , al im-
mers zoo groot recht hebben > als hare

Predcceflèurs , doe zy eet ft begoften te re-

geeren : gelijk als die in de Rechten geoef-

fent zijn , uit d'ondervindingen konnen
aanwijzen.

Voeg hier noch by ,dat men uit des Ko-
nings gedenk-Bocken der Cancclery ie

vernemen heeft , of men zedcit de tijd van
Koning Eduwardóe 1. te weten > ten tijde

van Koning Edwwardéc }, Koning R/cW<^
dei. Hendrik éc^. Hendrik de 5. cn Hen-

drik de 6. van fubmiflficn of onderdanighe-

dcn te bewijzen , 9\ geweten heeft, in

welke tijden , zoo men al bewijzen kan
,

dat zulks is gedaan ] dan zal het ook blij-

ken dat de zelve afftand voor de Sueccf-

feurs van geen kracht altoos is geweeft, en

dat men over zalks by hsi oude recht

2ig raoct houden. Want na dat de Konin-

gen .. JE^w-uj^r^i de 4. en Htnrtk de 6. na
de Kroon ftondea, zullen wy , mijns dun-

kcns , niet eens vinden, é^xSchofland cq-

Digefubmiflïe getoont heeft > alioodoen-

maals Gafeoigne en Guienne in Frankrijk al

veiloorcn waren. Dit ftaat ons ook i'aan-

merken>dat > /zoo wanneer het lichaain

f>SJi KoüiagHevrik def.uiift<»^r/y>het-
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waarts tot IVefiiftunfier gcvoert wierd.^

om begraven te worden , die doe Koning
der Schotten was, met hem kwam,en over
zijn lijkftatie de meefte rouw droeg : wel-
ke Koning der Schotten, of hy al eenige

lubmiflic aan Koning Henrik de <^. by zijn

leven , ofaan Koning Hennk de 6. ten lij'-

de zijner Krooninge bewezen heeft , moet
meu uit de gedenk- boeken van die ti|d

halen.

Dit is alles dal ik tot noch toe heb kon-
nen vinden, na een zeec neerftige door-
fnüftelinge der gedenk boeken, die ik biet

by m) hadde i en zoo daar iets meer kaa
gevonden worden, datzalU.E metdea
cerften toegezonden werden.

Hier mede vvcnfch ik , dat God Almag
lig zijn Genade , en de Heeren zijn eer-

waardige Raad, gelieve te bewaren.

Zffn Cenadeifier tot..

^ tnoedtge en dienfi^

VttUige Üratcur.

Cuth» Durejme.

10.

Een Brief van den Adel in Scliot-

land gefchreven Anno 13? o. aan

den paus , inhoudende dat zy een

Koninkrijk bezitten , van niepiand

afhangende.

Het Origineel.

AAn den zeer eerwaardigen Vader in umc
Chrirtus , en aan den tieer D. Johan- tigtn

nes y door Gods voorzienigheid. Opper- *f*^

fte BifTchop over de H Roomfe en alge- ^^„^
meene Kerke

, prczenteren zijne demoe- j«»r-

digc en devotigc zoonen Duwanus Graaf'^^
van Fife i Thomas Raauip, Graaf van Mor«- ^^
vien , Heer van Mannta , en het Dtl An-
nanojüi Raadi-Heer vao Dumbar , Graafvail
Murehia j Mahfius Graaf van Stréhan^
Maicahnus Graaf van Levenex^ Willielmus

Graafvan Uofs i Magnnst Graafvan Catha-



en B E W YS.E N. ro

nej cn Orcadia^WiUielmus Graaf van Sutker-

iand; Walterus Marefchal van Schotland}

IVillielmui de Souls ^ Bottelier van Sckot-

iandi Jacohusy Hcct vzn Douglas i
Rogerus

Heer van Moubray ; Davsdj Heer van

Brechen , Davtd , Heer van Grahame ^ higel-

ramtii Heet van ümphaviij Johanna Heer

van Munetetk , bewaarder van het Graaf-

fchap van Meneteih j ^lexander Frafer
,

Gilbtrtui Heer van Haia^ Stal-meefter van

Schottand j Rohertui Keith Marfchal van

Schot/and', HenrKUS Heer van SanftoCla-

ra- Johapnes Grahame^ David Ltndfey j

ïVtBielmts Oliphant , Raads-Hcer van Gra-

tame; Johan»es HtCT van Tentov^ Wiüiel-

mus tieer van Aherneth • David Heer van

Weemei \ WtUielmm Heer van Montefixe
;

Fergujüs Heer van y^lrdroffane y Fufiachius

Heer van Maxvjel ; WtUiclmm Heer van

Ramfay j iVillielmus Heer van Monte Altei i

Alanus de Morsvia
i

Donen.ilJus Camphel i

Johanvei Camhrme'^ Regenaldus de Qhtm\
yiiexander de Scafon

i
Andreas de lucjcelyne ')

Alexander Strafoa j en d'andere Baander-

Heeren, mitsgaders de gantfche Republyke

van het Koninkrijk van Schotland^ alle

kinderlijke eerbiedigheid met devorige

kusjes van uw' H. voeten : wy weten al-

lerheyligrte Vaderen Heer, en uit de da-

den en boeken der Ouden vernemen wy

,

dat onder andere uitftekcnde Volkeren
,

het onze (te weten de Schotfe Nat ie) hoog
verheven cn geprezen is gewceft ; dewel-

ke van Tartarten af door de Tprhenijche

Zee, cn Pilaren van Hercules palTêrênde,

en in Spangten onder d'allerwrcedfle mcn-
ichen etlijke eeuwen haar woon-plaats

houdende, van geen Natiën, hoe Bar-

barifch datzc ook zijn geweeft, ergens

noch ooit heeft konnen t'ondergebracht

werden; cn datteduyzend en twee hon-

derd laren na de doortocht van het Ifrae-

litifche Volk, van daar komende, voor
haar welven in het weften woonfteden,
dieie nu bezit, (de Bntten daar uit ver-

dreven , en alle de Piftiers uitgeroeit heb-

bende, fchoon dat die van Hoorwegen-,

f II. Deel.

Deenmarken, cn EngeUvd dikmaals haar

hebben beftrcden ) navcclerley Viöorien ,

en zeer veel moeiten verkregen heeft; en
haarzelven altyd , gclyk als de Hiftoriea

der Ouden getuigen , van alle flavcruy

bevryd : in wiens Rijk honderd en der-

tien Koningen , uit deze Koninklijke

Stammc van de Schotfe Natie gcfproten,

geen vreemdeling, of uithecmfchÈ daar

tulTchcn komende , hebben geregeert;

welkers edcldom en verdienden , al is

't datfe haar nergens anders in openbaar-

den , hier in nochtans klaar genoeg uitfte-

kcn, dat de Koning der Koningen, de

HeereJefusChriilus, nazynlydcnen op-

ftandinge baar , in d'uiteifte einden der

Aarde gcftelt, als d'allervoornaamlle tot

zyn allerheiligftc geloof beroepen heeff,

en haar in dat geloof niet door alle man
bcvcftigt cn verftcrkt willen hebben , maar
doorzyn eerfte Apoltcl , hoewel inordre

de tweede ofderde, de H. Andrics hoog-
waardige Broeder, vand'Apoftel Petrus^

wicn hy gcwilt heeft , dat altyd haar voor-

ftander zou zijn. Deze zaken nu by d'al-

lerheiligftc Vaders, en by uwe voorzaten

meteen bekommert gemoed overwogen
zijnde, zoo hebbcnze dit Rijk cnVolk,
als het eigendom van de H. Petrus , zyn
Broeder , met zeer véile weldaden , cn
voorrechten begif-igt- Hierom heeft onze
Natie onder de vleugelen hunner bclchcr-

mingetot nog totveiüg cn getuft gelecft;

tot dat die grootic Prins Edk-jj.td^ Ko-
ning van EigelaKd^ ( Vader van hem die

nu is regerende) ons Koninkrijk zonder
hoofr, cnons volk, het welke van geen
log noch bedrog , noch van ecnige Oorlo-
gen ofaanvallen op die tyd wiftcj onder
fchyn van vriendlchap cn bondgenoot-
fchap , op een on'ailijke wyze aangetaft i

en geplaagt heett. Wiens vcrongelijkin-

gcn
,
geweld, roveryen, moorderyen,

brandftichtingen
,
gevangen nemen van

BilTchoppcn, verbranden 'van KlooflerSj

beroven cn dood flaan aan geeftelijke Pcr-

zoncn , cn ook andere ongeregelthedcn

O njeexj
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meer tegen dit ons volk gcplcegt, geen ,

jaren noch gcflachte
,
geen zoorle-van !

Religie noch Order verfchoonende. Geen
|

menfch züq kennen befchryvea noch ten
j

vollen verftaan , dan wiend'ondervindin-

ge zelfs 2ulks hadde geleert , van welke
ontallijkc zwarigheden ( door hulpe des

geens, die, na dathy geflogen heeft, ge-

neert) wy door onzen zeer dwirluchtigcn

Prins , Koning en Heer Z>. Robbert verloft

2yn, dewelke om zijn volken erfdeel uit

de handen hunner vyanden te rukken en

te verloflenj (als een tweede Mactabeus ,

of Jofua') ongemakken, verdriet, hon-

ger, kommer en gevaar, met een vroo-

lijk gemoed heeft uitgedaan j wien ook
de Goddelijke beftieringe

, ( zoo volgens

onze wetten als coÜuinien, die wy tot

onzen laatften adem toe v/illen onderhou-

den) het recht van fuccelTie en onzer aller

behoorlijke inwiltiginge en toeftem.ming,

ons tot een Prins en Koning hebben ge-

maakt : wienwy, alszooeen, door wien
het volk behoudenis geworden, zoo van

rechts wegen als verdienden , verplicht

xijn, en ook willen aanhangen tot voor-

fland van onze vryheid; doch ingeval dat

hy dit zijn aangevangen werk mocht ko-

men te (laken , willende ons» ofons Ko-
ninkrijk, den Koning van EngeUnd^ of

d'Engclze onderdanig maken, dan zul-

len wy hem , als onzen vyand , en een die

aijn eigen en ons recht om verre (loot,

van ftonden aan zoeken het land uit te

dryven j en eenen ander, die ons genoeg

2.0U Rennen voorftaan , en befchcrmen

,

tot onzen Koning verkiezen: alzoo wy
,

zoolang als'er noch honderd vand'onze
inhctlevenoverblyven, ons zelven nim-

mermeer onder de Hcerfchappye der En-
- gelze eenigzins willen buigen; want het

is om geen roem , rijkdom of eere dat wy
vechten i maar alleen om de vryheid, die

geen vroome ziel, dan tegelijk met zijn

ievcn , zal willen verliezen Hierom dan

,

Eerwaardige Vader en Heer, bidden wy
awe Hcyligheid met Oüophoudclijkc ge-
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beden, gebogen knien , en demoedigc
gemoederen, (voor zoo veel als wy met
een oprecht hert, en Godvruchtige ziel

by ons zelven overdenken , dat by hem

,

wiens plaats gy op Aarde bekleed, geen
verfcheiden aanzien van perzonen is

,

noch ook ondcrfcheid tuflchen Jood of
Griek , Schotfch of Engelfchman) datzc
onze tribulaticn, ellenden en zwarighe-
den, onsen Gods Kerke döor d'Engelzc
aangedaan , met Vaderlijke oogen' aan-
fchouwende, haar gewaardige den Ko-
ning van Engeland ( die zigvoor al behoor-
de , met het gene hy bezit, vergenoegt te

houden , daar eertyds zeven ofmeer Ko*
ningen met Engeland haar plachten te la-

ten payen) te vermanen, dat hy ons
Schotten, met een kleintje onsgeneren*
de, hier in Schotland^ daar wy geen an-
dere wooning hebben, en niet anders dan
het onze begeren, in vrede laat henen va~
ren : voor wien wy , om onze rufte te

bekomen, al wat in onze macht is (aan-
ziende onzen ftand) willen uitvoeren;
want het komtu toe, H. Vader > zulks
te doen, dewelke ziet hoe zeer de Hey-
dcncn, om de zonden der Chiriftenen

,

als Wilde Dieren tegen de Chrirtenen
aangaan : welkers paaien vaft alle dagen
inwaarts gezet, en hoc langer hoc meer
nauwer w<Drden. Zyn Heyligheid gelie-

ve met eenen t'overdcnken , hoc zeer
het des zelfs gedachtenis mocht komen
te krenken en verkorten, ingeval, dat
God verhoede , de Kerke in 'cenigerlcy

wyze by zijn tyd een verduyfteringof op-
fpraak kome telyden- Hy vermanedaii
de Chrillcn Koningen die geen oorzaak
voor een oorzaak (lellende, verzicren
dat zy het H. Land , om de Oorlogen dic=
ze met hare naaften voeren, geenbyftand
komien doen;daar dit veel eer een oorzaak
van de verhindering daar van is, dat, om
in geringe zaken hare Naaftcn door den
Oorlog t'overwinnen , de nuttigheid voor
meer eigen , en de wederftand voor al te

zwak worden aangezien. Met wat voor
eeiD.
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'•] Cm-
fFol.

9.

cenvroolijkherie, dan zouden onze Heer

Koning en wy , zoo de Koning van Enge-

land ons laat geworden , daar na toe gaan ?

Die alle dingen wect> weet dit wel, 't welk

wy san Chridi Stede-houder , en het gant-

fche Chriftendom verklaren en getuigen.

Indien zijn Heiligheid het zeggen der En-

geheNatiealte licht infchiitkende. deze

onze woorden geen volkomen geloof

^eeft, ofnict na laten wil, haar totonier

fchaamte, goetgunüiRtcz-ijn, ïoogeloo-

ven wy dan, datd'allerhoogfte God, der

lichamen ondergang , der zielen verderf,

en alle andere daaruit Ipruitende onhei-

len, die iy ons, ofwy haar mochten aan-

gedaan hebben, op ïijn Hedigheids reke-

ning zal ftellen; van welke tyd afwy, als

:
gehoorzame Zoonen, onszelven zo nu.

als hier na, verplicht houden om zijn H<?/-

ligheid^ alsChriüi Stcde-houdcr, in alles

te behagen. Hem nu, als den Opperften

Koning en Rechter, bevelen wy de ver-

dediging van onze zaak, en, onzegedag-

ten op hem veftigende , hopen wy dat het

hier op zal uitloopen , naamlijk dat hy ons

verfterkcn , en onze Vyanden verdelgen

zal. God Almachtig beware zijn Heilig- <

*«Wvoor ettelijke jaren in goede gezond-

rheid , tot welftand van zijn Kerke , Amen.
Gefebreven by V Khofter Aherbroth in Sihot-

bnd. Op den 6 April , in het Jaar der gena -

4e m. II IC XX. en in hétxy. Jaar van de Ke-

ntermge onzes Konings.

Den Eed 'vordde Schorren ,
die

haar dqn Proteftor onderwierpen,

opgeleid,

Y zult zijn Koninklijke MajeHeit,

onzen zouverain Heer, Eduwurddeé.

&c. hou en getrouw zijn, ter tijd toe., dat

gy dooreen zonderling verlof van uW- eed

ontllagen wcrdc , en gy zult zijn Majeftcit

met alle macht en getrouhcid , en opreeh-

TÖf

G

tigheid dienen tegen alle andere Konink-
rijken, Dominien en Potentaten, zowel
Schotten als andere. Gy en zult niets hoo-
ren, dat tot nadeel van zijn Majefteit, of
eenige van zijne Koninkrijken of Domi-
nien mocht (trekken , of gy zult het met
allemooglijke vlijt aan den dag brengen;
invoegen dat het zijn Majeücit, of den
Heer Proteólor

, of iemand van zijn gehei-
me Ra^ö^ ter üoren kome. Gy zult ook
des Konings zaken, ofaftairen in Schotland.^

rakende het trouwen en de Vrede, voor
zoo veel in uw vermoogen is , voort-
zetten.

No. XI.

De Proteflatie van Je BifTchop
van Lonnen

, gedaan aan de Vifi-

tecrders , ofde gene die ommegin-
gen , doe hy des Kon ings Bevel en
Homilienontfing.

T K onttang deze bevelen enHomiiien
, E:,ü.

* met deze Proteftatie van de zelve te wil- *>«c«»«

len nakomen en onderhouden , zo ze niet "'-^ ^•^'

en ftrijden tegen Gods Weten d'inzettin-
'^°*

gen en ordinantien van deze Kerk.

De SukmtJJie en her-roepinge van dien zelven
Brjfckop^ gedaan voor de Heeren van zij»
Konink'Vjke Majcfleits Raad , die geduurtg
by zijne Majefteit zijn , nevens het (ielUn
van zijn Naam daar onder.

Alzoo ik Edmund , Bi/ïchopvau Lon-
nen, opzulkentydalsikzijn Koninklijke
Majefteits, mijns zouVcrame Heers Be-
velen en Homilien uit dehanden van des
zelfs VUiteerders ontfing, zoo een onbe-
dachtzame ProtcÜatie gedaan heb, als dat
ze nu, (op nader overwegingc van mijn
fchuldige plicht van gehoorzaamheid, en
uit aanmerkingc van het quaad gevolg daar
uit voor andere) my niet redelijk toe
fchijnt ,

noch zodanig die met de plicht

van een ootmoedige Onderdaan wel mag
beftaan ; nademaal dan ^e zelve Trote-

O 2. fla-
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(latie , op mijn verzoek , by de Rcgiftrecr-

der« van die Viütatie ofommegang docn-

maals vaft geflclt , en per Memorie aange-

tekent wierd : ïohcbüthet mijo fchuldi-

ge plicht geacht , om niet alleen voor uwe
Eerwaardighedcn te verklaren , dat ik in

mijn plicht nader overdenkende, van ge-

melde Proteftatieafftand doe > en die her-

roepe i maar ook uwe Eefwaardigheden

ootmoedig bidde , dat deïe mijne her-roe-

pinge van het voorgaande in de zelve

fchrift-warande, tot een eeuwige gedach-

tenis der waarheid geftelt en geordi

neert mag werden , dat menfe uitvoere

Alsook, dat mijn vorige onbedachtzame
daden , door uwe vriendelijke bemidde-

ling , by zijn Koninklijke Majefteit ver-

fchoont, e.u vergeven mogen werden.

Edinund Lonnen.

N(J. 13.

Steven Gardiners Brief aan den
Heer Godzalf, over het gene hem
bclaft wierd.

E" >^. Tl/f^' GoJzaff , ik rccommandere my
s.Cti. UvJ'y^n herten in uwe gratie, en danke

r«Mf4*r.UE. niet minder voor de verklaringeu-

wer goede gcnegendheid tot my , (zoo als

het U. E. opvat) hoewel het met mijn ver-

ftand niet over een komt , daar ik tijd en

refpijt toe gehad heb , om het zelve na te

denken , zedert het overlydcn van mijn

zouverainHeer, wiensziele God genadig

zy. Want deze rekening heb ik gemaakt

dat ik tot dit Bifdom beroepen ben ge-

weeft, zonder tegen Gods Wer, of des

Konings , in het zelve te bekomen , te

misdoen. Ik heb mijn Bifdom nu zeftien

Jaren lang bedient , en tot op dezen dag

,

op welke ik dezen ijriefaan U.E. fchrijve

volvoert, zonder Gods Wet , of des Ko-
nings, in het bewind daar van t'overtre-

dco 't
hoewel ik anderzints uit fwakheid

gezondigtheb. Indien ik nu mijn derds
Rol wel kan fpelen , om van dit mijn
Bifdom, te fcheiden, zonder my tegen

Gods Wet of des Konings, te bezondi*

gen , zoo zal ik denken , dat ik het treur-

fpel van mijn leven wei overgebracht en
afgehandelt heb j en om nu dit derde deel

van mijn Rol wel te fpelen , daar over
fpelen alle mijn gedachten , en bekomme-
ring tegenwoordig ; want zoo ik my noch
tegen Gods Wet, nochdcs Konings ko-
me te bezondigen, dan zal ik my over het

ontnemen van mijn Bifdom alzo weinig
kreunen , als of my de dood daar van
nam. Ik ben airede van Natuurshalven
ter dood verwezen > welk vonnis geen
mcnfch herroepen kan , noch ind'uitvoe-

ringe , daar van my verzekering geven van
uitrtel , ziende alzoo , dat ik nootzakelijk

mijn Bifdom aan de difpolitie van de
Kroon , daar ik het van daan had, zal

moeten overlaten , mijn huishouding ook
opbreek en , en mijn onderwijzinge van de
jeugt laten varen j aan dit alles te geden-
ken, valt my geenzints laftig. In mijtj^

Huis tot Lonnen had ik een bevallige Stu-

deer- Kamer laten maken , daar ik een zon-
derling vermaak in fchepte , dies niet te

min , liet ik my wel vergenoegen , om
mijne Rezidentie op het Land. te houden

,

en die te verlaten; en gelijk als ik het ge-
bruik van iets verlaten heb , zoo kan ik.

ook alles laten varen, omgcruftigerte le-

ven: het en is geen verlies, een beter ver-

wifTcüng te doen ; vroomheid en oprech-
tighcid zijn my meet lief en aangenaam,
dan alle de bcfmingen van dit Koninkrijk

;

en om in deze tweederlei deugden vryuit

te Ipreken , en rond te mogen gaan
,
gelijk

ik fchuldig ben , daar ben ik noch thuis

:

ja, indezclvefchcpik zulken groot ver-

maak en troeft , dat ikfe om' geen zaak ter

Wereld wil miÓen, alzo ze de menfch zuN
len b/blyvcn, daar alle andere Wereldze
zaken hem begeven. Niemand anders

kan my dQit boven-verhaalde deugden

ontnemen dan ik zelfs ; en zoo ik ze

zelft-



,cn. B E WY S EN*
itlfs ttty quyt make , dan ben ik zelfs oor-

laak van myn eigen verderf, en fchul-

dig aan het verhes van myn Bisdom
;

waar over zoodanige die hier na janken

en gapen , haar xelven meer zullen

kircelen, eniefkozen, dan ze van my te

verwachten hebben. Wat andere vanen

in de Homilien gezeid , oi gedaan hebben,

daur weet ik niet van te zeggen j of wat

voor Homilien en belaftingcn dat men
bier Iwengen zal , weet ik niet ; zodanige

als de Boekverkopers onder de gemeene

man verkocht hebben , heb ik gelezen en

nagedacht, en ben daaruit wyzer gewor-

den , hoe ik my te dragen heb tegensde ge-

ne die my hier komen bezoeken, voorwien

ik geen manier van Proteftatie zal gebrui-

ken ; maar alleenlijk eenvoudig my ver-

binden na eiJch d<!r zake, en na dat de

vroomheid e. 1 oprcchtigheid ,ot waarheid
,

my zullen toelaten te fpreken : dewyl ik

nooit zal toeftaan , *t geen een Chriften

niet betaamt te doen. Biflchoppen be-

hoorden nimmermeer het erfdeel van des

Konings Wetten, daar ieder ingeborenc

toegcrechtigt is, te verliezen, om dat zy

't niet en verzoeken. Ik zal my zclven

een rcchtfchapen Onderdaan, nederig en

gehoorzaam toonen , 't welk niet en ftryd

tegensde waarnerainge van mijn Ichuldige

plicht, aan God, en de behoudinge van

myn recht in dit Koninkrijk , te wettn van

my niets te belaflren, tegensccn aöe van het

Parlement : er] deze myn meninge heb ik

aan de Raad geopenbaart, met verzoek

dat daar in voorzien mocht werden, en ik

met zodanige verbintenis niet bezwaard

,

óie ik , ten zy dat ik een beeft ware, niet

voor by kan : en ik ware fnooder dan een

beeft, dat ik, na dat ik denRaadJe waar-

heiden reden met woorden had te kennen

gegeven, met mijne werken zoufchijnen

zulks in de wind te flaan. My» Heer Pro-

Ufior , in een van zijne brieven, die hy

aan my fchreef , begeerde op my , dat ik

niet al te bevrceft wilde zyo , en voor-

waar ik kende hem , en verfcheiden ande-

re Heeren win de Riad 7oó wel, dat ïka-

metmy zei ven aan Godesen des Konings
Wet te verbinden

,
geen onheil van haar

teverwachtenhcb; eu ik uni haar noitzoo
' v^elonteeren, dat ik fchynen zou zulks te
vre7en. En hoe krachtig een aóle van
'rPailement is, heeft het Koninkrijk g«-j

leert uit het voorval van haar , éï<i men Ko-
ninginne Anna noemddalwaar alle degene
die in het huis van .'c Parlement tegens haar
ict5 inbrachten, (al is 'cdaczy 't deden uit

een zonderling bevel des Konings, ennieC
jujders dande enkele waarheid zeiden } par*

don van noden hadden, om dat dat fpre-

ken tegens éena^Ile van 't Parlement &ty~
dig was» Hebt gy ook ooit geweten, of
iemand horen zeggen, dat, om het doen
van iecsdat de Koning, onze voorle'dene

Zouverain Heer zeUs gewild, ingefteld,'

en afgevordert heeft te doen , hy die de
moeite dede en belaft wierd zulks te doen j'

en ook alle andere , die daar handdadig aan-

waren , evenwel genootzaakt wierd te

bidden om' vergiffenis : ik zou U E. ook
de perzoon konnen noemen. Gewiflijk

zulk Cf n voorval is'cr geweeft, en ik heb
ook dezelve bygewoont, als wanneer ge-

argumenreert v/ierd, dat tegen een aóle

van 'c Parlement aan te gaan , niemand
verfchoonr_, zelfs niet in een geval van ver-

raad,al waar het dat iemand zulks uit laft van
den Koning zelfs dede« Gy kunt dit tot

uwer onthoudinge verhalen, als gy uwe
gedachten daar over verder laat gaan • en
zoo wanneer gy het indachtig al word j

dan, vertrouw ik, zult gy op u zelven
watonvernoegtzyn, met my ce raden tot

d'overtredinge van een Adc des Parlc-

ments, zonder verzekerd te zijn van par-

don , fchoon dat het de Koning al gebie-

de , en dat in der daad de zaak van dien aart

is , darter aan het doen daar van niet veel era

is gelegen.

En alzoo is 't dat ik uwe brieven met
v/ereldze Borgerlijke redenen heb beant-

woord, en nemeuw'en y ver en genegent-

heid tot my zoo hoog aan als mooglijk iss

O ^ en



lïo Aiitlienty:ke' S T U K 1^ EN
en nochtans berpsurtU, E. dat het invol-

gen van uw raad , door mijn eigen doen

,

tny mijn Gifdom Z.OU doen verliepen, daar

gy zekerlijk zoud willen , dat ik het zelve

mocht behouden ; en xoo wenfch ik ook

,

voor 200 veel als het mee mijne vroomheid
en oprechtigheid mag bci^aan , doch anders

niet, endit weet God , dieU.E- doevvel-

ïaren en gezond blyven.

'No. 14.

Het Hot van BilTchop Gardiner
zijn Brief aan den Protedor , in-

houdende ofdé Koning van Enge-
land tegen de "Wetten van 't Land
iets vermag te gebieden.

Uh-"'* (^ F<^en Koning regen d'algemene Wet
^tfp.

^^ of een Ade van 't Parlement vry

ï>. 18. ftaat> iets te gebieden ; is'er niet een Rech-
ter, ot iemand anders in bet Koninkrijk,

die uit ondervindinge daar van meer be-

hoorde te weren , of dat de Rechtsgeleerde

gezeid hebben ^ danilc-. • ; -

Voor eer ft , nr^ijn Heer Cardfnaalh&d zijn

Gezandfchap op her verzoek van onze

overledene Zouverain Heer tot Romen be-

komen : nademaal het. nochtans regens de

Wetten van het Rijk was ftrijdende,zo heb-

ben het de Rechters voor een mifdaad van

Preaiunire gecenfureert ,' (dat is te zeggen,

dat de menfch zijn goederen aan den

Koning verbeurt heeft , en na. den li-

chame gevangen moet blyven) waarin

ik triumpheerdc , en het voor e^u Wet
van *t Rijk aanzag , om dat de Rechts-

geleerde 7,ulks getuigden, doch mijn Ver-

fland en konde daar mê niet over een ko-

men. De Rechtsgeleerde, om deze hare

ftellinge ftaande te houden, brachten ten

voorfchijn het geval van mijn Heer T/^/fl//,

(deze was een Graaf, en wel bedreven in

Politijke VVftten ) dewelke, fchoon een

Cancelier zijnde, zijn hals kwam xc ver-

. hezen, omdat by met het uitvoeren van

desKoningscommiflie, tegen de Wettec
van'tRijkmifdaan hadde: zy ftelden ook
voor de voorbeelden van verfcheiden

Rechters, die uit lail vanden Koning , cic

Wetten overtreden hebbende, hun leven

hadden verbeurts £n dit heb ik uit deze
omftandighfcden v^an zaken gel^erx.

Zedertdietydeen'van ce Raad zijjjde,

als wanneer veele Plakkaten uitgegeven

wierden , tegen het uitvoeren van graanen
j

als het nuophetftraffen vand'ovcrtrteders

daarvan aanquam y zoo hebben de Rech-
tersdaar tegen willen inbrengen, dat het

volgens de Wetten , niet en mocht ge-

fchieden , alzoo de Adle van Parlement
zulks toeftond , Tarwe zjjnde op een zeker
prijs gefteld: waar op eindelyk volgde de
Acte van Prociamatien , by het pafferen,

waar van veele andere woorden gevoegt
wierden.

Zoo wanneer de Biflchop van Exeter »

en zi]n Cancelier ^ door een enkel perzoon,
onder de cenfure vaneen Premunire raak-

ten , ben ik daarover met den Heer Andley,

doearaaals CtfwceAé'r , in zo hooge woorden
geraakt » dat hy my dede fwygen , my drei-

gende,met zelfs daar toe te zullen ver-

vallen : waaropikdan van mijn redeneen
beduit maakte, dat, hoewel ik ten aanzien

vanhaar autoriteit ^ te weten d'algemecnc
Wet, daar van aflland moft doen, echter

niet en konde zien, dat een Perzoon door
den Koning geautorizeert zijnde , nade-

maal zijn Koninklyke Majefteic het opper-

flegebied op zig genomen heeft, gelijk als

ieder BiflTchop Opper- hooft der Kerke is,

die Perzoon een Premunire onderworpen
konde zi|n.

Ik argumenteerde op ^-en zeker tyd, 'm

het Huis van h-t Parlement, doe men zon-
der eenig gevaar vry mocht (preken; als

wanneer de Heer Andley Cancelier , om my
opdietydeenige vcrnocging te geven , alzo

hywiii, dat ik byzömmigeeenigzins hoog
te boek Itond : Gy^ Biffchop (zeide hy^
Zljt ee?ifraey Man, pet ih /Ictt van Suprerni-

teit cf Opper zoogujjchdp t;^ , en aldaar zuiigy
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bevinden dat dei Koningt dotHf^aaneengee-

fidljke JurudiSiie bepaald ts : ^daarfiaat m
ten ander aóie dat geen geefiefijkelVet tegen een

algemeen* H^'et , of Aéïe van het Parlement

zal mogen vahderea. E'n ^j^-^l-dien het
^
zoo

niet en iJjare ( zeyde hy > de BiJJchoppsn zou-

den mH den Kofiing m eenen rang gaav ^ en

vaniuegen zijn/upremiteit de ï'Vet jchikken na

haat eigen hand^ doch wj zullen toezien ,
( zei-

de hy ) dat het Pr'mumre nimmermeer ^vv»

wae [ckottdereii rake. Dit ;ftaki|cdqf;tnaals

op, en zweeg. -
,

Na dezen is 't gebeurt, dat ik in een xe-

ker geval, aangaandeJuwelen ,genoQtzqakt

wierde met dei Keizers Ambaiïadeur C^*-

finius-, hier in Engeland zijnde , en ook in

het Keizers-Hof, voor tcftaan en te yer-

dadigen, en dat uit bevel, dat des Ro-

nings Majeftcit niet boven zyne Wetten

uitffak, en dat over zulks de juwelier, al

had hy des KoningsAdc ondertekent, daar

niet mede en konde opdoen , om dat hyze

volgens d'Ordre van de wet niet en had be-

komen. Het zal nu een jaar zijn, dat ik

nevens den Graaf van Southatnpten gecom-

mitceert wierde, om in het Hofder Aug-

mentatien een verandering te maken : al-

vtraar op die tijd tegenwoordig waren , de

Heer Montague, en andere Heercnuitdes

Konings geleerde Raad, uit wien ik ver-

ftond , hoe verre des Konings macht ft rek-

te in iets te doen tegen een Ade van 't Par-

lement , en hoe gevaarlijk het was voor de

gene die haar daar mê moeiden : dit gedenkt

my noch zeer wel , en zy konnen getuigen

,

of dit myn «eg^en waarachtig is, ot- niet 5 en

derhalven in zaken van zoo groot belang

onderricht zijnde, heb ik daarover in uw'

afwezen gefchreven zoo als ikdegemeene

Rechts-geleerden daar van liad horen fpre-

ken (na welkers oordeel deze zaken gedi-

rigeerd worden) doch ik en kanhet niet in-

fehikken. Zoo wanneer ik van wegen

deze materiemyn pen op het papier ftelde

,

fcheenze my, na dacze my de Rechts-ge-

leerden van dit Rijk opdifchten , zoo rede-

AJjkïoe inraijnoogj aat ik^i^ aoto en

11 ï

daehteotmyn Heere^i zouden. zijn genades

we<iterkoEnfte afgewacht hebben.

''\/
; Np. 'ij.

,

-

vati Somerfet zijn

Pririces

De

Hér.

Hertog
JBricfaan de Pririces Maria, ge-

fchreven in dcïi aanvang van Ko- -

. , ningüduwards Redering.

Maddf>i^va'üoWgaancie 'dtmoedige recQmmanda"
fie Van mijnferzoon in kare Genades gratie,

rSf; lent deze mijne Miffive, on» aan de
*^- zelve bekent te maken , dat ik den ha-
re op den 2. vande^eloopendemaandont- F^«
fangen heb , waar over ik my aan hare Ge- ƒ?»».

nade ten hoogften verplicht houde j dies ^•^^

nitt te mjn ben ik niet weinig hier over
bedroeft, dat dezelve met een argewaanis
ing,cnomcn tegen my en andere, wien de
Koning, uw' Vader, en onze allergcna-

digfte Heer en Mr. d'Adminiftratie van
zijn Tcftimcnt en Uiterlle wille toever-
trouwt heeft; alzoo her uit deze Mifïive
Ichynt dat hare Genade d'oprechtigheid van
üüLen handel in twyfel trekt. Ikvertrou
dat men diergelijke fout in ons nieten zal

vinden, als hare Genade verhaald heeft

j

en voor 100 veel myn eigen perzoon aan-
gaat, ik en kenne niet een enkel perzoon
onder ons , die met voorbedachten raad

vcrzuymenzil, het aüerminfte puntillerjc

in gemelde Ttftaraent begrepen, ten vol-
len uit te voeren, voor zoo veel als het
met de eereen bchoudinge van deze tegen-
woordige Koning onze Heer en Mr. zal

mogen beilaan, en op geen ander wyzö
houd' ik my verzekert dai hare Genade, nog
yemand van iiijn getrouwe Onderdanen
zou willen hebben , dat het cffed: zorrere j

niet twyfelende ofonzen handel en bedryf
hier in , en in alle andere zaken ons aan-
bevolen, zodanig zal zyn, datze haar
voor degantfche wereld, zoo ter eere van
ons, als toe ontlaftinge onzer confcien»

tien, genoeg zal konnen verantwoorden.

Dux m hare Genade fcbryfc, dat he£

meeflr



mecfte deel des Riiks, uU een booz,€ vry-

heid en vermecenheid , in zulk een fcheu-

ringc en verdeeicheid is geraakt, dac, zoo
wy Executeurs haar niet en zoeken te bren-

gen tot dien ftand, waarin onze geweze-
ne Mr. haar gelaten heeft, dat zy dan alle ge-

hoorzaamheid zuUen laten varen,tenzy dat

men na hare phSntafien en pypen wil danf-

fen ; en dan moet hier immers op volgen

,

dat de Koning niet wel gedient zal worden

,

Cn allé andere Koninicrijken pnsi^fteren en

befpotten zullen , en dat wel te recht.. Ma-
dam , voor zoo veel als deze woorden' dbor

u gefchrevenoi-gerproken, in onze ooren

niet wel klinken , zoo kan ik my niet laten

.voorftaan , datze uit hec finceer gemoed
van zoo een deugdzame én wijze Vrinces

gevloeitzijn : maar veel eer door het aan-

dryvenen ophitzen van zommige lictde-

looze en booiaardige menfchcn , waar van

men (helaas I) in deze onze verdorvenc

ccuvsre al te veel gewaar word. Doch even-

wel moet men zoo ilecht niet zyn, dat wy
aanjhetgefnap van yd«le merifchen j en het

doen van andere Koninkrijken en Landen ,

aoofwaar zouden tillen of in acht nemen

,

als dat wy om die uitftrooyinge onzen

plicht , die v/y Gode , onzen Zouverain

Heer en Koning, en ons eigen Vaderland

fchuldig, zyn zouden verwaarlozen , want

dan zou men mer i echt ue Naam van boozc

Dienaren en MceÜers mogen dragen j maar

God de Heere moet gedankt z.ijn , zijn Ko-
ninklyke Majeftcit , onze tegenwoordige

jjonge Mr. heeft zig rot hier toe zoo welge-

queten en gedragen , dat alle zijn getrouwe

Onderdanen meer reden hebben, om van

herten dankbaar te zijn, voor de veelvou-

dige weldaden aan zijn Koninkiyke Ma]€-

fteit, zijn Volken het Rijk bewezen , ze-

dert den eerften dag* zijner regeringe, tot

dezer uure toe , dan daar over mocyelijk te

£ijn; en om daar uit by zig zelvcn veel eer te

oordeelen, en denken , dat God aller

menfchen herten kenner , een wel-gevallen

lieeft in zijne Minillers of Dienaren , die

iiietasders beoogen noch bebertigen, dan

Aathentykc STUKKEN
de ware eere Gods , de behoudeniile van
des Konings perzoon, enderufteen weU '

ftand zijner Onderdanen.

Daar nu haar Genade met eencn (chrijft,

dat de Koning onze laatite Mr. haar Gena^
des Vader , een Godvruchtige Ordre en

rufteinzijn Rijk , ten tijde zijns overiyderw

nagelaten had .• en dat, zoo wel de Geefte-

lijkeals Wereltlijke Heeren van het ganr-

fcheKoninkrijlc, niet alleen zonder dwang
zijn handelen bedrijf, voornamehjk in za-

ken van R.eligie, ten vollen toeftemden;

maar ook in allerley difcours , waar van

haar Genade fchrijft zelfs eenigzins getui-

ge te konnen zijn ; over welke woorden
van haar Genade ik my eenigzins moer ver-

wonderen .- alzoo zy , (by aldkn datze haar

zei ven gelieve t'erinntren , wat al moeite

,

arbeid en ongemak , d'andere Koning al

heeft uitgeftaan , al eer hy zommige van die

ftijfZinnigePapiflen konde reformeren en

vermurruwen)i)evinden zal, datzy oor-

ziak waren . dat zyne Onderdanen tegen

hemopltonden en rebelleefden, ja, hem
dwongen het Swaard in de hand te nemen ,

en dat niet buiten gevaar van zijn eigen Per-

zoon en Rijk: helaas! waarom zou toch

hare Genade die ongeregeitheden en be-

roerten vergeten , die ait Addcren-Ge-
flac-hte tegen zijn edele perzoon in 't werk
ftelden, die niet anders als de Verdadinge

van de zake Gods voor hadde.^ Hebben
ook niet zommige van dit zelfde boosaar-

dig geflachre , te weten die Roomze Sefte

,

zoo wel bmnen als buiten zijn eigen Rijk ,

dikmaalst'zamengefpannen, om hem aan

een kant te helpen ? *t welk dikmaals en

klaar bewezen vvierd , tot belchaamtraa-

kingedergener, die daar in het verborgen

de hand aan floepen. Op die tyd heeft de

gantfche Gceftelijkheid , noch ook Werelt-

ze Perzoonen , zijn Goddelijke Ordinan-

tien 20 een vollen niet in gevolgt , als haar

Genade daar van fchrijft. Eb is ook zijn

Koninklijke Majelteit, hooglofïeUjker ge-

dachtenis uit dit leven niet verhuift geweeft,

aleer hy de reglementen en ordinantien,

(welke
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(welke hy voorgenomen had in zijn Rijk

te ftellen , had hem de dood niet verraft)

geheel en al konde uitvoeren ? gaat dir

niet vaftcn zeker dat geen zoorte van Re-

ligie in het uicerfte van zijn leven ten vol-

len is geefFedueert geweeft , maar op rie-

men gedreven heeft : invoegen het zoo ge-

/chapen ftond, datwy alle met den ande-

ren overhoop gelegen zouden hebben , had

.;Ons God alleen niet te hulpe gekomen? en

dunkt het haar Genade oirbaar ;dat het noch

200 zou blyven ? dit verhoede God. Wat
voor een j hert-zeer en droefheid dat het

was, voor dien Koning, onzen laatften

Meefter, dathyden tydzyns verhuizens,

doeals voor oogen zag) alzoohy wiftedat

de Religie noch zoo niet vaflgeftelt was,

als hy voorgenomen had te doen: kon-

nen ik en andere meer getuigen ; en wat

hy daar in noch al meer gedaan zou hebben,

had hem God in het leven gefpaarr , is vec-

•Ifi bekenten my ook niet onbewuft. Oor-
deelt nu haar Genade, die zoogelcert is,

^n in Gods H- Woord behoorde bedreven

ie zijn , dat de ware Religie en kcnnifTe

der H. bladeren een ongeftadighcid en

'-enkele phantafie is ? om Gods wil , flaa het

blad om ', en zie ondertuflTchen opd'ander

zyde, ik wil zeggen, mer een ander oor-

dcel , 't welk moet gelchieden uit een oot-

moedigen geeftjdoor de Vrede deslevendi-

^en Gods, die uit zyn enkele goedertic-

ïenheid en barmhertigheid haar Genade
daarmede ovcrftortetot des 'elfs vernoe-

^ing , en na het gedurig wenfchen van haar

hertc

No. 16.

Zekere Verzoek-Schriften byde
Gccftelijkheid, in het Lager-Huis

Vergadert, ingeftcld: en voorge-

dragen den ïeer Eerwaard. Vader

in 'Cbrifto , den Aarts-Biffchop

van Cantclberg, en d'andcrc Bif-

ichoppcn van het Hoogcr-Hiiis

:

dienende tot voortzcttingc

zekere navolgende Artikelen.

115

van

I. r\ At Kerkelijke Wetten in dit Ko-
•*-^ ninkrijk door twee-cn-dertig per-

zoonen, ofzoo veel als zyn Koninkl.Ma-
jeft. zal gelieven te nomineren en ordine-
ren , ingefteld en beveftigt mogen wer-
den

i in effèd als het laatfte Plakkaat , uitge-

geven in het ^5. jaar van Koning Henrikdc
8 Hoogloflijker gedachtenis : invoegen
dar alle Ecckfafiijke Rechters j haar na die
Wetten regulerende

,
geen gevaar mogen

komen te lyden.

2. Dat ook volgens d'oude koftumen
van die Rijk, en den inhoud van 's Ko-
nings Billet tot het beroepen van een Parle-

ment, 't welk noch houd, en altyd ge-
houden heeft, aan de Biflfchoppen van ie-

der Bisdom , de geeilelijkheid in het La-
ger-huis hare Vergadering houdende, ge-
paart en vereenigt mag worden met het La-
ger-huis van her Parlement; of anderfins
dat alle zodanige inzettingen en ordinan-
tien , die de zaken van Religie of Kerk ra-

ken , niet en mogen pafleren voor en al

eer de voornoemde Geeftelijkheid de zei*

vena gezien , en hare Hemmen daar toe
gegeven zullen hebben.

5. Alzoo door een zeker gebod van
Konink Henrik de8 > zekere Bi ilchoppen
en geleerde mannen geordineert waren om
de Liturgie, of dienft in de Kerk te ver-
anderen , en een ander bekwaam en een-
parige ordre daar in te beramen ; welke
mannen, volgens de zelve commiffie,
zekere boeken , zoo haar bericht is , heb-
ben gemaakt : zoo is derhalven het ver-
zoek van deze Geeftelijkheid, dat zy de
zelve boeken mogen overlezen en door-
zien , tot een ipoediger voortzettinge
van een Lirurgie , die daar na aangericht

zal worden , en in het lieht komen.

4 Alsook, dat zodanige Perzonen die

tor eenige geeftelijke bedieningen , of

JETx
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mo^en trekken tot hun noodii» onderhoud
dienftig, en om andere onkoften daar aan

depcnderende, te konnen dragen, in het

cerftcjaar, als zy de Eerftelingen hunner
Vruchten opbrengen-^

CfdeGeefielïjkheidifihet ha^er-Huis 'verga'

dert , hare meemnge vry uit mogen fpreken ,

zondergevaar van Plakkaat oflVet ?

No. 1 7.

Een tweede Vcrzoek-Schrift van
den zelven inhoud.

ALzoo de Geeftelijkheid alhier in het

Lager-Huis by den anderen vergadert,

een ootmoedig Requeft aan den zeer Eer-

waardigen Vader in Chrifto, mijn Heer
Aarts-BiJJchop van Canteiberg , en alle d'an-

dereBiffchoppen heeft overgelevert : die-

nende, om zijn Koninklijke Majeftcit, en

den Heer Profeéior hier toe i'induceren , dat

gemelde Geeftelykheid , volgens den in-

houd van des Konings Billet > en d'oude

Wetten en coftumen van dit Rijk, by

''t Huis der Gemeente, in het Lager-Huis

van dit tegenwoordig Parlement ,een plaats

mag opgeruimt worden, om aldaar te zit-

ten als ledematen , reprezcnceerende de Ge-

meenten-ftaat , en als des Konings ootmoe-
digfte Onderdanen. Ingeval nu dit haar

verzoek niet en mag toegeftaan worden

,

dat dan geen Statuten noch Wetten, die

de Chriftelyke Religie, ot voornaamlijk de

Perzoonen, bezittingen, Landeryen^in-
komften, Jurifdidien y goederen of Vee
der voornoemde Geeftclijkheid aangaan

,

voor vaft en onwederroepelijk mogen
Hvordeningeftelt, al eer de Geeftelykheid

'daar van eerft ver v/ittigt is geweeft, ot haar

antwoord en redenen daar over. zijn ge-

hoort. Deze Gceftelijkheid 'verzoekt in

alle ootmoedigbeid , te weten wat gemelde
Heeren BilTchoppen in hun verzoek-bede
gedaan hebben , op dat zy des nood zijnde

,

uit hun getal zoodanige kloeke en verftan-

dige Perzoonen mogen kiezen
^^ die dit hun

'

Rcqucft , uit de naam van haar allen , mag
aanbinden en uitvoeren.

Nademaal ook in een zeker Statuit of
Willekeur, door autoriteit van het ?ix\t-

mtniioiWefimunfter , in het a5' Jaar , van
KomngUenrikde^. beveftigt, de Geefte-
lijkheid van dit Rijk, de Koninklykc Hoog-
heid haar onderwerpende, bekende enbe--
leed, na de waarheid, datzealtyddoordeg =

{ Konings billet by een geroepen is geweeft,
' en ook noch behoorde te vergaderen: en*
datzc ook verder , op het Vjoord des Priefter"

fhap , belooM#van nooit na dezen haar te

zullen verftouten,om eenige nieuwe Regle-
tnenten, Wetten, Inzettingen, Ordinan*
tien, ofwat Naam datze ook zouden mo-
gen dragen , by der hand te nemen , op te

halen^ teeygcnen, in 't werk te flellen , te -

beveHige», te verbreiden noch uit re voè-
ren , zonder dat zijn Koninklijke Majefteit -

zijn ftem , confent en vryheid daar toe ecrit

"

verlene: op conditie dat een ieder Perzoon •

onder de Geeftelijkheid hier in brcukvallig;

bevonden, en daar van overtuigt worden-

-

de , in gevangenis zal worden geworpen

,

en boete moeten geven , na des Konings

'

welgevallen. En dat geen Wetten, Inzet--
tingen noch Ordonnantien binnen dit Rijk, -

door autoriteit van deze by een-vergaderde
Geeftelijkheid gemaakt , noch in 'c werk-^

geftelt zullen werden, die tegen ó^t% Ko--
nings Eer-titel , Coftuimen , Wetten of*
Plakkaten van dit Rijk zullen komen te ;

ftrijden \ welk Plakkaat naderband ver- -

nieuwt , en in her 27. jaar van des Konings *

Regeeringevaftgefteltis, alswyders blykc

uit den inhoud van beide Plakkaten. De-
ze Geeftelijkheid , uit autoriteit van des-
Konings billet , voort by een vergadert

zijnde , verzochten dat zijn Koninklijke
'

Majefteitsfchriftelyk confent voor haar ver- ;

worven en toegeftaan mocht werden , vol-
-

gens het effeótdcr voornoemde Plakkaten ;

haar autoriteit gevende , om zoodanige za-

ken te mogen by der hand nemen , verhan-

delen, Ipreken, enopenhertig hare ftem-
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men daar toegeven, 'twclkry anderzins

niet eu zouden mogen doen , dan op

voorverhaaldc boete en ftraffe. Deze
Gecftelijkheid verzoekt , dat zodanige

zaken die de Religie treffen en difputabel

zijn , in ftiltc en goede Ordre onder haar

in dit Huis verhandelt >en overwogen mo-
gen werden, op dat de waarheid daarvan

te klaarder magblyken , en dat de twyfel-

zinnigheden ontdekt en nauwkeurig na-

gevorfcht zynde, de menfchen van d«

geruftheid hunner gemoederen, en haar

tyd wel hefteed te hebben , ten vollen ver-

zekert mogen zyn.

No. iS.

Een zeker gefchrift aan Konin-
ginne Elizabet, en naderhand aan

Koning Jacobus vertoont: mel-

dende van geringer zoorten

van Geeftelijke perzoaen

in het Huis der Gemeen-
te voeren.

iBevjij f-redenen om hars Majefleit te hwege»

tot het Admitteren van Dekens, Aarts-

Diaconen , en zommige andere van hare he^

daarde en ivyjè Geeftelijkheid in het La-

ger-Huys van het Parlement.

- I. T N voorgaande tyden, zoo wanneer

j

Kerkelijke zaken niet altoos, ofzeer

lut. zelden, in die Raad verhandelt wierden,

heeft men geeftelijke perzonen aangezien

voor mannen , dienftig bequaam om in

Borgerlijke affairen van dit Ryk , niet

alleen raad te geven, maar ook uiifpraak

daarover te doen.

2. Het opperfte gezag, in gceftcliike

zaken te mogen voeren , is niet onlangs

eer ft op de baan gekomen , en toegeftaan

,

maar wederom aan de Kroon gchegt, en

haar opgedragen i en daar is een order by

de Wet airede vaftgcfteld, hoe men alle

jmisbruyken in de Keik zal veibeteren
^

zoo dat geen zaak die de Religie aangaat,
in dat Huys mag werden verhandelt,

zonder haar Majeftcits fpeciale toelating

,

of het ftrekt merkelijk tot verkoriinge
van haar Koninklijke Eer- Titel, en tot

verachting van gemelde Order.

3 . Het zal hare Majefteir gelieven de-*"

ze manier van doen, dat Kerkelijke za-

ken aldaar gedebatteert en eenigzins afge-

daan mogen werden, in te fchikken.

Hoe veel nootzaaklijker is het nu , dan
het was in vorige tyden, dat zommige
perzonen uit de Geeftelijkheid de zelve by-

woncn.
4. * Het blykt niet , om welke rede-

nen, datzy daar buiten gefloten wierden:

maar volgens het algemeen gevoelen zou
het hierom zyn: ofom datdeKoningop
zommige van haar verftoort zynde, het

gantfche Collegic daarom zoo zwaar
ftrafte : of dat anderzins de eerzucht van
«en onder haar , de loosheid van een on-
dermynende Politicus aantreffende, deze

nodeloze fcheiding veroorzaakt heeft.

f. Zy werden noch heden ten dage

door verfcheiden brieven gedagvaart

,

P 2 hou-

* Jn een t^ek/r Extraif u/t det^ z^elfdepapie-

ren genomen , en aan IQoning ]acebus overgele-

vert , \s dit Artykel aldus verandert. Men
oordeelt, dat de Geeffelijkheid vallende tnder

deCenJitrevan een Premuntre , en bygevolg niet

langer onder des I\onings befcherming fiaande^,

de l\oning haar ingen ade heeft Willen aannemen ,

doch niet Voederom oprechten. Op dez^ Ivyz^e^

voor 1^00 veel men l^an vernemen , ving det^ej'chei'

ding aan ; hier op defchranderhetd van eengroot

Politicus vallende op d'Ambitie van een alim»
mers z^oo aamL,ienlijk. BiJJchop , hee^t deZjefiber,

dinge doen kontinueren; onder dezj^n decli^nian'

tel , dat het meefl tot des [(anttigs eere , en van
z^yn Geeflelijkhed z^ou dienen , dat zjy op baar
ziehen m jlilte in tViee byz^ondere Vergader-
plaatfen bleven, overeenkomende met de tWee
Huizeen van het Parlement. BilTchop Raviz^iasj

met zyn eigen handfchrifc wil op de wonde van
deze fcheuringe, offcheidingCjver/cheiden an-

dere Icrachteloze playfters,tot genezinge daar

van., leggen.



houdende am hare byzondere Bifdom-
men , ondertekent met des Konings groot
Zegel, om hem in het Hooger Hof, of
Huis des Parlements met raad en daad i'al-

iifteren.

6. Al is 't dat de Geeftelijkheid en Hoo-
ge Schooien de llechtfte ledematen van
deze Gemeehte-ftaat niet en zijn , echter

ten dien aanz.ien zijn ze boven alle andere

Himfl daar aan ; want in die Vergadering

heeft ydir Graaffchap hare Ridders , ieder

Stad hare Burgers , de Gecftelijkhcid en
Hooge Schooien zyn daar van verfte-

Jcen.

7. De veijze Raad en Rechten van dit

Laud zijn £^ezind , dat geen Onderdaan
aan de Wet gehouden zal zijn , daar hy

felfs in eeniger mate zijn confent niet toe

gegeven heeft ; doch de Geeflelijke pcr-

zoonen en Hooge Schooien , mogen , vol-

gens de Wet , daar nu onder betrokken

worden , zonder haar confent , zonder

haar rechtveetdigc defenfie , zonder dat zy

daar van weten.

8. De vcelerhande voorflagen , op de

baan gebracht , tot zoo merkeliik nadeel

van de ftaat en ftand der Geeftelykhcid

,

en Univerlïteitcn, of Hooge Schooien,

met zoo grooten drift in dat Huys nu be-

hcrtigt, zouden dan t'eenemaal de mond
geftopt , en haaft ge weert worden door de

bedaarde en bondige antwoorden van de
bywczendeGeeftelykheid.

9. Het 7oude reputatie en achtbaarheid

van de Geeftelykhcid vry veel wederom te

recht brengen , eu Tcrgoeden, die nu groo-

te fpijt en verachting onderworpen is , zoo
doorgaans over ?1 het Land, als in hciby-

ïonder in dat Huis. En al wie godvruch-

tig en wys is , die kan haaft merken , dat

het verachten van de Geeftelijkheid, den

weg baant tot Atheiftery, en allerlei god-

loosheid. De menfchen zijn meer vlec-

icbelyk als Geeftelijk gezind, laten haar

door gemeene uitwendige middelen lei-

den , endoorongcmeenc inlpiratien niet

iichtclijk gezeggen \ en hierom is het dat
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zy der gcner keringen lichtelijk ip de wind
flaan , van welkers Perzonen zy geen werk
altoos maken.

10 Slaa uw oogcn op de gantfche We-
reld , zoo Chriftelyke als onchriftelijke, en
zieeensofdeburgerlyke ftaat over al niet

onderfch raagt en onderhouden word ,.

door d'achtbaarheid en autoriteit van hare
Geeftelijkheid, zoo wanneerfe dezelve
onderworpen is : gelijk als in het tegen-

deel , alwaar de GeefteJykheid in geen aan-
zien is, maar veracht word , aldaar ont-
ftaat een heerfchlooshcid en wan-order.
De Vreeze Gods werkt in ons een gehoor-
zaamheid aan de Wereldlijke Overheid

,

niet de Wetten , niet dwang; het eenc
mag het gebieden , het ander d'Overtre-

i dingedaar van verbeteren, doch de Reli-
ligie alleen, baart een Vreedzame onder-

-

werpingc.
ii. De Geeftelykhcid, boven alle man

in Engeland, is'cr veel aan gelegen, dat

de tegenwoordige Staat by dien ftand bly
ve , zonder eenige verandering ; daarlc

nu gelukkclijk in bcveftigt is. hoewel zom-
mige Perzoonen in dat Huis lichtelyk mo-
gen denken , dat het voor haar goed ware
in trouble wateren te viffchen , ofdat d'al-

lerminfte verandering voor haar beter zou
zyn, dan haar tegenwoordige ftand, daar
zezooqualijkmê te vreden zijn, en dat

van wegen haar eigen of onzuiDigheid,of
boosaardigheid , ofkribbige ftyflinnigheid*

12. Zoo God ons hier na, volgens
zijne rechtveerdigheid om onze zonden
quame te ftraften, in ons te beroven van de
blijdfchap onzer herten, dies niet te min
hoegrootelijks zou het dienen tot zijner

eerc, tot welvaren van dit Land, en des
felfs» hoogloflijke gedachtenis , indien
het flcchts hare Majefteit geliefde , dat een
zeker gedeelte van de Geeftelijkheid , ei-

gendom mocht hebben aan dat Huis, al-

waarfe de godvruchtige regcringe , in hare

dagen beveftigt , mocht voorftaan en be-

weren tegen alle nieuwigheden der Papi*

ften en Puriteinen ?
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«3. OnderlufTchcH zal haar Majcfteit,

(*t welk God gonne dat vao gcflachte tot

geflaelite inagduurcn) daar op mogen vaft

gaan, datter ettelijke Pcrioonen meer in

die Vergadering zijn , die immer en altoos

haar zelven wilvaardig zullen toonen , om
hare Majefteiiseere en aanzien op te hou-

den en vaft te ftcllen, al wat tot des zelfs

behoudenis en trooll mocht dienen ; als

menfchcn die naall^ods goedheid van ha-

re Koninklyke goedertierenheid, en be-

fcherming afhangen.

14. Het zou de glans van d'achtbaarhcid

en autoriteit van die Vergadering vry hel-

der doen uitblinken: by aldien datle met
meer Mannen van Religie , of godvruch-

tigheid, geleertheid en difcretie verciiert

ware , daarfe nu van jonge Perzoonen
,

Dieoftkncchten , en Uitlanders niet vry is

,

die met onrecht in dat Huis zijn ingefloo-

pcn.

15. Endicste nooger is het, datter in

die Vergadering meer mannen waren van

een bedaard gemoed, en kloek verftand,

die de korzelheid en flyfkcppigheitder ge-

ner, die haar zelven aldaar ingedrongen

hebben, in balans mogen houden: voor
naamlijk als men denkt , dat een enkel

Cypher getal van i by een o gezet 200 wel
tien kan maken > als de befte man, die in

dat Huis de ftcm voert.

No. icf.

Een Brief van Martinus Bucerus
aan Gropper.

Genacte en Vrede zy u , zeergeleerde en Vrien-

delijke man , totge'^jjenfcht.

D At ik niet eerder op uwen Brief ant-

woorde, is, behalven het waarnee-
men van mijne bediening, daar van noch

' meer d'oorzaak , dat het voor my niet ge-

noeg bleek, hoc het te gclyk mijn liefde

t'uwaarts, mijn bedieninge en de tegen-

woordige gelegenthcid des tijts voegde te

antwoorden. Doch evenwel, alzo God
voor de lietde alles doet Wel gelukken , en
vruchtbaar maakt, zoo is het dat ik daar

door aangedreven ziinde , en door des zelfs

ingeving antwoorde.
En vooreerftdaarop, dat ik U. E. vair

mijn aankomfte en bediening te voren niet

.

gewaarfchouwt heb.Het gene over gantfch'

Duitlchland ruchtbaar was geworden,
felfs daar ik van dat beroep niet verzekert

en was, dacht ik niet dat voor u verholen

konde blyvcn. Zoo dra ook als ik was
aangekomen , en iets van mijne bediening

byder hand genomen had, heb ik U.E.
begeert te fpreken. Voorwaar ik en heb

nietlievers gewilt, dan voor alle dingen
van U E- gelcert en onderwezen te wer-
den Chriftus weet hoe veel ik van U.E.
houde. Daar U. E. fchrijft te wenfchen

,

dat het met my zoo gelegen ware, dat ik

in de gonft en gratie van de Geeftelijkheid ,

en het Volk van uw Stad Keulen mocht
ftaan , doch dewijl zig de zaak nu anders-

opdoet, zoo kan ik het UE. in het aller-

minfte niet verwijten. Mijn waarde
Vriend Gropperus , niets hier van leg ik ü
E te lafte, nadien ik vertrouwe, dat gy
my voor die perzoon aanziet , daar ik U
E. voor aanzie, en dat gy my zoekt by

andere daar voor te recommanderen.
Maar laat ons nu hier nevens eens ge-

denken, wat voor een Geeftelijkheid ik

aldaar, wat voor een Volk, en waarom
minder aangenaam mocht zijn , en niet

behagen ; alzo de Geertelykheid , en Ghri-

fti Volk met haren Heer geen Perzoon
aanzien , in de gene die Chriftum aanroe-

pen , voornaamlijk in zoodanige , wien
ons eenige opinie van onze Religie aari-

prijft: al is het datfe bevonden worden,
Chrifto fmaatheid aan te doen.zijn Woord
te verlaten , en zijn Kerk een lafter op den
hals te werpen. Onze Wet veroordeelt

niemand, ten zy dat men eerft uit hem
komtteverftaanente weten, wat hy ge«

daan heeft. Laat haar eerft horen, we-
ten, daarnaoordeelen: willenfcnictho-

P 3 ÏCE
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ren noch weten, lao en konnenxe ook
jmct recht niet ootdislen. Dit is een ge-

woonlijke antwoord, doch gy weet ook
.
dat het ftcunt op een Goddelyk recht der

menfchen natuur ingegrift.

Maar ó Gceftelijkhcid , ó des Hee-
rcnlot, en hebbende Ghriftum tot haar

lot! Ik danke Chriftus mynenlHIcer, dat

uwe Geeftelykheid en volk in my niets

xullen vinden, waar over zy mymetce-
nig recht zouden mogen verwerpen, ik

ïwyge vervolgen. De Hcere heeft iiiy

aangenomen j het komt dan de Dienaren
niet toe, te verwerpen : Chriftus heeft

fnyiü zynen dienft gefteld, geen geeftc-

lyk perzoon Chrifti zal begeren , dat ik

daar uit verdreven worde. Zy erkennen
en hebben malkandercn lief, en zetten

een en het zelfde werk voort alle die door
Chrift i geeft leven , en gedreven worden:
dewelke nu dezelve niet en hebben, be-

horen hem niet toe , hoedanig ook zy haar

Zelven, ofaudere haar noemen.
Dit ftoot haar tegen de borft,datik in iets

dat de Canons of regelen der Kerke aan-

gaat,doch door menfchen (lechts ingeftcld

,

overtreden heb. Indien haar dit om Chri-

fti Kerk, om des zelfs ftichtinge of cie-

laad mishaagde, zoo zouden zy dan zoo
afgryflijkeen openbare Simonien , Kerk-
loveryen , fchandclyk en vuyl leven zoo
lang niet verdragen hebben, eii als noch
lyden, daar de Canons en Goddelyke
Wetten de zelve zoo zeer tegen fprcken

:

iiier uit volgt dan ; dat Chrifti waarheid en

vryheid in my haar aanftootelyk is, niet

d'overtredinge der Canons, waar mede
Hy zelfs in de hoognodigfte geboden en

Wetten geheel en al, en zoo veel ecuwen
"sm lang , den fpot gedreven hebben

.

Ikzalmy zelven dan inden Heerc hier

mede trooften : zalig zyt gy , als u de men-
fchen fmaden , haten , van haar ftofcn

,

ültfchelden, enuw' naam, als niet noe-

menswaardig, verwerpen, om de Zone
des mcnfchens wille, die in den Hemel

,,.2it. Voorwaar, de Vader ziet al dit

woelen tegen het Ryke lijn$ Zoons aatïj

en 5;al haar haaft in zyne verbolgentheid

toefpreken : Zyne barmhertigheid ver-

hoede het gene daar aanvolgt.

Het is voorwaar een beklaaglykc

blindheid, deze zeer heldere tackel Gods
niet te zien , en een onuitfprecklyke dom-
migheid deze zyne oordelen niet te voelen,'

want zy zien en horen alle dagen, op dat-

ze mogen verplettert worden , dietegen
deezcn fteen des aanftoots aanlopen, en
op datzc ook zou mogen verpletteren >

degene daarze op valt: en nochtans ar-

beiden zy om dezen Steen, wien de Va-
der in Zwn tot een fondament en Hoek-
fteen gelcgt heeft, te verwerpen. Edog
deze zaken doenu ook fmerte aan , en

gy beklaagtze metmy: ahoo gy voorziet

wat al zwarigheden datze mede bren-

gen, en noch al na haar flcpen zullen.

Ik verfta dat de meefte veel zuiverder

prediken dan men voor dezen plag te

doen, ik zelfs heb ook zommigevan haar

gehoord, in welkers Predikatien men
niets hoorde tebeftraffen, ofdaar mocht
noch wel meer van gczeid worden. Want
ten aanzien van d'ontzacchelyke hoog-

waardigheid van Chrifti Majeftcit , moet
men alle.zaken van Chriftus verkondigen

:

te weten met d'allergrootfte klaarheid,

vrymoedighcid en kracht, niet om veel

voortreffcliike dingen te bedenken of te

fpreken , maar om op God meer en meer
te vertrouwen, zyn naam te loven: ja,

men moet Heiliglijk Prediken, zoowel
m.et alle onze werken als woorden. Hier-

om is 't ook dat tegen ftrydige dingen tegen

over malkandcren gefteld worden , op
datze dies te meer mogen uitblinken

:

doch men moet ook in zyn Predikatie

particuliere zaken verhandelen tot meer»
dcrvermaP-ingCo

;ln de Kerk een Duivc tocgewyd , zegjt

men dat voor den Afgod van dat beeld een

kleed toegemaakt word , dat meer als

honderd guldens koft : zoo de Paftoor na
vanditKarfpeljChriftam zuyver en met

' Kracht
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kVacht verkondigt, hoe kan hy dan een af-

i

godery gedogen , da^r mert zig zoo over i

fchamen moet ? zoekt hy met eenig

fchyn te beweren, dat men een Beeld
j

mag vercieren , waarom fchryft hy dan 1

zodanige eerbieding niet voor, die zelfs
j

de H. Oud Vaders getuigeh den Martela-
j

ren aangenaam tczyn; te weten een ecr-

biedinge die met Ghrifti Kruis over een

komt: edoch gelijk alsze Chriftus met

hare woorden alles toefchryven , maar

metter daad veele dingen doen, en beherti-

gen die tegen Chriftus aangaan : zoo ma-
Irenzeook'dat het volk wat vermaak mag
fèheppen 5 in een leeringe die haar fmaak-

lijkcr valt, en daar hare ooren meer na

jeuken : naamlijk dat zy met hun gantfche

leven en Religie by allerley/upcrftitien

,

en onreynheid des levens , daar zy tevo-

ren aan vaft waren , mogen bly ven.

Men roemt de groote devotie des volks

hier in , en hare eerbiedigheid tegen hare

Herders , doch hier in bezondigen zy haar

noch meer, nadien haar Chriftus op een

•teer eenvoudige manier zelfs in alle ce-

remoniën niet en word voorgedragen en

verkondigt. Maar ó doornen vanwaar-
deringe en wereldfch intcreft I ó fchraal

akker en boosaardige humeur, waar in

de hitte des Kruices het opkomendeïaad
ioo doet verdorren ! Dit fchrijfikaande

gene wien het aangaat. Aan uentwyfel

ik niet, ot de eerc Chrifti, en de verdadinge

vari zijn Ryk gaat u, zoo als gy ook
Ichryft, ter herten: dies niet te min bid

ikuom Chrifti wille, dat gyhet genegy
daar by voegt, vlytig , en als in de tegen-

woordigheid van de Heere Ghiiftus meugt
uitvoeren.

Maar ik heb nochtans op Chrifti zaak

200 hard niet VTÏllen dringen, als dat ik,

daar ikze voortgezet wil hebben, dezelve

nieer zou tegen houden. Men behoort

€cn yver tot God te hebben, maar met
verftand. Deze dingen ayn recht Zooze
wel verftaan worden ; edoch hier toe is

nn noden, het veriland de§geefts> niet

Y S E N. . ïï9^

des vleefchs. Chrifti zaak en moet noch
en mag in haar zelven niet aangedrongen
worden, dan door onophoudelijke ge-
beden , en met een zedige , zagtc , -Godsr
dienftige , doch vrye , klaare en oprechte
belyJenifle en predikinge van Chriftus,
die niet alleen woorden , maar voornaam-
lyk uit de werken kome te blyken. Dit
wetende en do?nde . heeft men een yver
met verftand, en dan konnen wy Chri-
fti zaak enkel voortzetten , niet tegen hou-
den: Want Chnflusis alle macht gegeven in

den Hemel en op Aarde, overzulks hebben
deP^w;, ézMomühen^ Vermomde ^ en alle

andere, hoedanig datze ook geintitulcert

mochten zyn j van haar zelven geen
macht, die waarlijk geen ronde en zui-

vere verkondiginge van Chriftus mogen
gedogen. Her ftaat ons zomiyds vry

,

Chrifti Euangclium te verzwygen ; maar
by Honden en Verkens,- ja, zelfs by de
zelven mag men niet zwygen, als het op
Chrifti eer.e aankomt: maar het zelve
kloekmoedig bclyden, hoewel haar niet

in het brede verklaaren, dat is, ditHey-
lige haar voorwerpen, en deze Paarlen
voorftrooyen.

Zynder die ons Lutherze niet en rnq-
gen verdragen, en nochtans van Chri-
fti Rijk geen afkeer hebben? waar, en
wie zynze toch .'' want die iets van Chri-
ftus hebben , die mogen niemand, ojj-

verhoort, de zaak niet wetende, haten
noch veroordelen > aangezien Gods kin-

deren Chrifti fpraak kennen, zyne Schar-

pen hem op zynftemm.e navolgen, door"
wicn hyze ook laat horen.

Ingeval zy cenige Reformatie der Ker-
ke zoeken , zoo zullenze dit buiten twy-
fel zoeken, dat alle Ledematen Chrifti

,

onder een hooft,Chriftus,wederom verza-

meld, byeen vergaderden verkoren mo-
gen warden. Laat dan niemand van de
gene die de rechte Reformatie waarlijk

behertigt , eenig menfch ( onder wat
fchyn dat het ook zy, al is het dat hy,

uil afgunftigheid tot Chrifti Kruys , ye-
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tnand fchandelijk mocht bedrogen heb-

ben ;
) afweren van dit H. werk van de

Kerifcn te herftellen, inzonderheid daar

het Sonnc- klaarder iS) dat de Roomfch-
gezinde geen verandering altoos zullen

willen lyden- Wat dan? zullen wynict
trachten om ons V'adcriand, van zoovcr-
derflijkc liften , en lagen , d'eene tyd of

d'ander te verlofTcn , op dat wy eindelyk

met eencn monde Chriftus mogen ver-

heerlijken ? Laat ons de Wyn-ranken
niet t'eenemaal affnocyen , en Druiven
2oekcn aan doornen. Laat Chrifti voor-

afgaande oordeel by ons gelden , en die

aangenomen heeft, laten wy mede-dienft-

iïnechten, de zelve niet verftoicn. Wat
cenen yegelyk gegeven zy , kan men lich-

tclyk zien: een ieder boom na datze ge-

plant word , na datze ge aart is, brengt

Vrucht voort. Laat ons de ergernis van
]

het Kruis, daar Chriftus by is, niet vlieden :

en zoo wy ons Chrifti niet en fchamen
,

laat ons dan ook zyncr Dienftknechten

niet Ichamen- Pnului fchrytt aan 77-

motheuSi dat hy zig de getuigen ilTc onzes

Heeren , noch zyner, zyne gevangene,

iou fchamen. Zoo lang dan als wy op
dezewyze des Heeren werk in oprechtig-

heiddoen, zoo zal onzer niemand, die

Chriftus toekomt , zig fchamen , hoc
Zeer ons ook de Wereld onder de Ver-

doemde mocht rekenen. Daar en is geen

iaak, waar in iemand diefe oprecht doet,

meer begeert geholpen te werden , alwaar

het dat alle fchepzelen hem daar in be-

hulpzaam konden zijn, abdezaak van de

Chriftelijke Reformatie.

Zommige, vertrouw ik, zullen (zegt

gy) toornig worden , een heftig geraas

maken > en des Heeren werk zoeken te

verhinderen; dat en geloof ik niet: zyen
zullen het ook niet konnen doen. En of
fchooh God de Heer al toe Het, datzc zeer

iwarezakentcgens zi;n Rijk uitvoerden,

daarom moeten wy kinderen Gods niet

fwygen; wy moeten in deze zaak van i

Chriftus niet veinzen , niet toegeven.
|

-

'f

TUKKEN
Gy belaft my niet te vermoeden , dat gy

aan het aas des Werelds zoo vaftzijt ge-
raakt, datgy des Heeren Kruis zoud zoe-
ken t'onrgaan, des noot zijnde, en als gy
ziet, datgy daer eenige Vrucht me kund
doen: Voorwaar by de Vromen daar het
te pas komt, getuig ik dit altyd van u, dat

gy voor my veel meer dingen in Chrifti
zaak tot noch toe altyd mettèr daad bewe-
zen hebt, als gy belooft had , of met
woorden fcheen te kennen te geven : wat
nu my zelven aangaat , daar my nu van ie-

mand het tegendeel is wedervaren , (en
ware dat ik van u als een lidmaat Chrifti

,

en een Perzoon met uitftekende eaveji
begaaft, veel hield i geloofmy ,- dé Hf^r?
heeft my de genade gegeven , om over het
gene aanzienlijk is in de Wereld , my niet

te verwonderen j ik en zou uwe Vriend-
Ichap en gemeenlchap zoo zeer niet ge-
zocht

,
noch u zoo in cere gehouden heb-

ben: maar ikfmekeGodden Heere, dat
hyugevete zien waar, wanneer, en op
wat wijze gy Chrifti Rijk Vruchten mocht
toebrengen : en dat hy u moed geve en
verfterke door een krachtige contemplatie
van zijn Macht en Majefteit

i op dat gy
met waarheid moogt zeggen : Het zy
verre van my; dat ik zoude roemen, anders

dan in het Kruiee enzes Heeren JefuChrifii^
door laelken de Wereld my gekruicigt is , e» ik

der Wereld. Zoo veelfchatten, eer'itulen,

omflag in de Wereld, zijn echter doornen,
zijn nochtans iaften. Gy zijt een Biflchop

onzes Heeren Jefu Chrifti, wiens voor-
naamfteampt het is, Chriftum te Predi-

ken. De Heiligen van ouds lieten niet toe,

dat een Geeftelijk Perzoon Voogt over
Weeskinderen zou zijn , ofde zorge voor
Weduwen op zig nemen ; zoo hebben ze
gewild , dat alle Geeftelijke Perzonen, van
alle Wereldzc bekommeringen haar zou'
denontflaan: Maar hoe diep gy in veclc^

en ook particuliere zaken (en nochtans zijt

gy niet altyd met Weduwen en Weezen
haar doen belaft) fteekt , valt u zelven,

buiten twyfel , fmertelijk. Het is nu dV*»-
gcna
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genante tij^ en de dag der Zaligheii; maar de

tyd is kort ,• Iaat ons onze bezoekingc by

tjjds waarnemen en volgen.

Alzooikmetu over deze zaken mon-
deling niet en kondefpreken , om 'dat ik u

waarlijk lief heb, en ongevcinfdelijk rcf

pedere, dewijl ik deze gewiilè bode heb-

be, 2,00 heb ik dan aan u willen fchrij-

vcn.

Datgy den aanzienlyken Heer Cancelier

uit mijn Naam hebt gegroet , daar voor
bedank ik u: ik wenfchte wel, dat hy lig

gewaardigt hadde , my wederom te groe-

ten , doe Hy alhier was , 't welk my was
onbekent tot op den dag zijns vcrtreks , en
toe te laten tot een godvruchtige t'zamcn-

fpradk , gelief nochtans mijn gebiedenis

aan Hem te doen.

De Heerc Jefus , d'ccnige uitvoerder en
gever alles goeds , geve dat wy alles in hem
zoeken, en van hem afwachten: zoo zul-

len wy lichtelijk voor lief en zoet konnenr
opnemen alle hatelyke fcheld-woorden

,

waar mede de Duivel en zijne ledematen
ons zoeken te bekladden.

In Chriftus is geen onderfcheid tuffchen

man noch vrouw, jodc noch Heydcn,
noch ook tuflchcn een Lutheraan en
Roomfch-gezinde, maar zyn alle een.

Vaar hier mede wel, en mank, om de
liefde Chrifti, dat wy eindlijk malksnde-
ren eens mogen zien, en door ccn H.
t'zamenfpraak onderling verquikt wor-
den , myn zeer goede, eerwaardige en
van herten beminde Gropperus. BuUoigne.

January3i. AnnoM D.xlih.

U E. in den Heere toegedaan
,

M. BUCERUS.
Het voormam(Ie hadtk vergeten^ ikbiddgen
jheke «, om Chrifti -wille ^ ixitlt ;«;, met

Cbrifti zaak bez,igzynde^ hier toe aanpor-

7671 : dit zyt gy aan Chrijius Jchuldtg ; en

§.y meugt alles hy my -jetlig aflegien , en zult

my noattte "jergccfs vermanen.

JI. Deel.

No. ao.

Vfr-

tail!.

Eis

M.S.
Dr.
St:!-

lin--

Vragen en antwoorden over de Un •-

Echi^-fchcidmg van den Marquis
^"''"^^

van Northampton.

I- 117 At breekt den band des Houw-

j

VV ]yks?

I

2. Om welke oorzaken kanzc gebro-
1 ken worden ?

3- Of het Houwelijk van bed , niet van
de band fcheid ?

4. In wat voor gevallen het zelve zoo
gefchciden of gebroken kan worden ?

5- Of die uitzonderingc (ten zy om
overfpel ) ook in de plaatzen van Lucas

,

Marcusj en Faulus^ die van deze zaken
handelen, daar onder verflaan word ?

6. Ofook een Huys-vrouw , vetftoten
om Overfpel , met een ander man mag
trouwen ?

7- Of het een verftotene Ovcrfpeeldc-
rcfïè vry ftaat tot haar voorgaande man
weder te keren ?

8. Of een getrouwt man, om overfpel,
van 'een kuyfche Vrouw verftotcn mag
worden ?

Op de eerrtc Vraag antwoorden wy

;

dat op de daad zelfs van Overfpel j de band
des Houwelyks word gebroken : want
anders, om Ovrcrfpcl alleen zou het den
Man niet vry ftaan, zyn Huis-vrouw te

verUotcn: de wille des mans, komt de
Rechters aan boort , de Rechters geven
hetopentlyk aan de Kerk te kennen, dat
het den Man vry ftaat , zodanig een Huis-
vrouw te verftotcn.

Opde tweede Vraag antwoorden wy,
dat om d'oorzaak alleen van Overfpel,
des Houwelyks band word gebroken:
door vyelks daad zelfs de knoop des Hou-
welyks ontbonden word , en wy Ipreken
tot zodanige die daar weten wat de H. Eg-
ten Haat in heeft.

Op de derde antwoorden wy ; dat des
Houwelyks-band niet en word gebroken 5

Q na'-
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nademaal de Vrouw ïoo lang alsfe leeft
,

aan de man is verbonden, Rom. 7. en
I Cor. 7» onttrekt u tnalkatideren niet : ZOO
ook daar ter plaatze ïimpelyk , de man
zal «Mi 'tiuyf de fchuldige goedvjiUigheid be-

talen ^ en desgelijks ook het loyf aan de man :

cn noch vorder : Het 'wijfefi heeft de macht

met over haar eigen lichaam , rtiaar de man.
d'Ant woord op de vierde Vraag , blykt

uit d'ant woord op de der^e.

Op de vyfde antwoorden wy, dat die

uitzonderinge {tenzy omOvcrfpcl) in Lv-
€js

^ Marcus , cn Paulus , diar onder ver-

daan moet werden: anders zou'er een

openbare te.^enftrydigheid zyn tuflchen

X>lattkeus en Maar.

Opdezcfdc antwoorden wy, dat een

verftotene om Overlpel, (alzooze niet

hngeren bleef Huis-vrouw van de ver-

lotende, cn over zulks vry is, gelijk alle

andere , die na het afftcrven van hare man-
nen , met andere mogen trouwen) ahoo
j^root recht heeftom te mogen trouwen

,

volgens het zeggen van Paulus i Cor. 7.

indicnze haar niet komien onthouden , duts,e

irouiuen.

Op dc zevende antwoorden wy ; dat

bet een verftotene ovcrfpeelderelle niet

vry ftaatby den verftotende wederom te

komen , als een aan hem dopr een on-

vcrbrceklijk band des Houwclyks gebon-
den.

Dc laatfte Vraag , raakt ons niet.

No. 21.

Zekere geboden door zyn Ko-
ninkl. Majeftcits Vizitateurs gedaan

aan ieder Gceftelijk perzoon en

Leek, die binnenhet Deken-
dom van Duncaftcr haarre-

lidentic nu hebben.

E:c.M Item
S Dr.

John.

. r^ Y zult niet na dezen op den
^*^ Predik ftoel , of elders , op

Zondagen , of op ecnige andere dagen

,

TUKKEN
aan uwe Parochianen bekent maken,wan-
neer, ofopwatdag van de Wcekeenige
af^efchafte H. dagen in de Kerk gevierr,

of onderhouden wierden, maar de zelve

nevens andere WerK-dagen verzwygen,
omalzoo de gedachtenis daar van te ver-

nietigen.

Item. Gy zult haar, die onder uwe Pa-
rochie zyn, onderrichten, dat de Vallen
en andere dagen , een bloote inflelling van
dc mcnfch isj en datzc d'Overhcid om
zekere inzichten veranderen, en daarvan
djfpenzercn mag: cn overzulks dat alle

pcrionen die gewichtige redenen hebben
,

als in tyd van ziekte , of eenige andere
hoogdringende nood , of daar toe verlof
hebbende , allerlei fpyzc in matigheid
mogen gebruiken , zonder hare Con-
fcicntien daar over in het allerminfte te

bezwaren.
Item. Gy zult op alle dagen, zoo dik-

maals als de Mis voor het hooge Altaar
gczeid of gezongen word, in uwe Ker-
ken, al eer de Mis aangaat, deEngclzc
Liturgien over luid voorlezen , welke
zien op de bchoudinge van zyn Koninkl.
Majcfteitsvolk, cn de gelukkige uitkom-
ftezynerafFairen.

Item. Gy zult op alle Zondagen als gy
meiH. water rondom de Kerk gaat, op
drie of vier verfcheiden plaitzcn daar het

volk meert komt ," en beft horen kan , dui-

delijk en klaar, zoo dat die in uwe Paro-
chie woonen , het zelve wel konncn
hooren eriverftaan, deze woorden zeg-

gen :

Gedenkt aan het vergieten van Ckrifli bloed »

d»or naelke H. hefprenginge wae zo?ide>: y

u vrywillig vergeven "jjorcten.

Desgelyks, aleer dat het brood omge-
deeltword, zult gy zeggen:

Dit is een teken van Chrifii Lichaam ; het

ivelke aan het Kruis voor onze zonden
vjierd gebroken j nwld gy dan deel hebhen
aan zijn Lijden en Sterven , 2.00 moet gy
uwe Zonden en Ongerechtigheden ver-

. laten^ De

1
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De Kofterial ook het beeld des V^redes

brengen , en Ikandc buiten de Kerk deur,

Zal hy overluid tot het Volk zeggen ;

Dit is het teken van een Vroal'^ke Vrede , tuf-

fchen God en 's menfchen conjcientie : Chri'

(lus alleen is de Vrede- viaker , die lü?/ fcher-

pelyk gehed, Vrede tuffchen Broeder en

Broeder t'onderhouden.

Zoodikmaalsnu, alsgydefe Ceremo-
niën gebruikt, zult gy deze beduidingcu

daar by doen.
Item. De Opziendcrs van leder Ta-

rochie-Kerk , zullen op een Zondag ot

Hogen-dag, alle maanden by de ledematen

van de Kerk omgaan , en verzoeken een

Aalmoes voor de Armen ; en dit geld zoo

verzamelt, zalmenindenO/fv»'-^//?, daar

toebereid, werpen. En nademaal de Die-

naar van de Parochie na dezen met het H-
water niet en zal omgaan na ouder ge-

vsroonte , zoo zal hy in plaats daar van , de

Kofters de behulpzame hand bieden , en in

een zeker boek Notitie houden, van hoe

veel , en wie aan den Armen een Aal-

moes gegeven heeft ; en tegen de naaft vol-

gende lijd van een Collede , zal hy de

Naamen der Contribuanten , aangetekent

ftaande op een houten berd , voor ieder

een in de Kerk ten toon (lellen : op dat de

noodlydende Armen.wctende door wiens

mildadige Aalmoefien zy onderhouden

worden , God voor haar mogen bidden.

Item. d'O^zienders'^Qi Kerkc , zullen

tot beter onderhoud vaneerlyke Arme
Luiden, aan jong ge':rouwde Perzonen,
of aan zommige* bekende inwoonderen
hunner Parochie, die niet wel aan de koft

konnen komen , een zeker zomme der

gernelde AalmoefTen , vermits daar voor

'Cautie ftellende , uit leenen : om daar ce-

nige zoorten van ftoiïen voor te kopen ;

met de vcrkoopinge en winden , waar
van zy het geleende geld dan wederom
zouden konnen betalen , en alzoo wat rui-

mer aan de koft komen : of anders zullen

de DiakonsKttXh^ öfd^O^zrenderfdetKe:'

ke ecnige Koopman fchappen voor haar

aanleggen, endeWinften daar Uit fprui-

tende, voorde Armen aan een kant leg-

gen.

Item. Nadien gyl. voor dcZen, door
geen middelen altoos getracht hebt, om
in de kennifTe Gods,en van ziin H. Woord
toe te nemen, gclyk als het Pricfters en
uitdeelders van Gods verborgcnheden ten

hoogden betaamt : zoo zult gy derhalven

,

om u zelven in uwe bedieningen voor God
en de menfchen te beter te quijten , als oofo

om felfs in de Schriftuur meer ervaren te

worden , twee Capittelen , in het N. en
een in het O. Teftament in 't Engels lezen,

herlezen, en met goed verftand nadenken j

en de zelve by gelegentheid anderen in-

Icherpen , en ook zelfs in leere en levefé

haar voorgaan.
Item. Alzoo dronkenfchap en leedig-

heidnuveelin fwang gaan, Buuren mee
Buuren over hoop liggen, en malkande-
ren, alszy uit wandelen gaan, uitfchcl-

den.

Alzoo het gebeurt, dat het dronken-
drinken, Icedig gaan ,twiften ,kyven, era

andere ongeregelthedcn in zekere byecn-
komften , en opgefette tydén , nu en dan
voorvallen: is derhalven geordineert. en
bevolen dat men voortaan zoodanige by-

eenkomftcn niet m.cer zal onderhouden

,

op boete van veertig guldens te zullen ver-

beuren.

De Namen der Vifitateurs.

5/^ yohn Markham.
Jok-ii liearn.

Thomas Gragrave.

KoierToKgue.

IVilham Moreton.

EdmundFartey.

No. 11.

Een Proclamatie , verbiedende'

alle Geeftelykc Pcrzoonen , als

om eenige Cere-Predikantcn &c
monien in de Kerken , daar zy over

Q^i ge
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gciteld zyn , te vernieuwen , ver-

anderen, oi na te laren op haar eigen

autoriteit : ot te Prediken zonder

daar toe verloftchebbcn.

Hf Yn Koninklyke Majcfteit door raad^-^ van zijn ïcer geliefde Oom , de Her-
!

xog van Somcrjet ^ Voogd over zijn Ko-
ninklyke Perzoon en Protedor van alle

ïijnc Koninkrijken-, Domt»ien, en Onder
daanen, nevens andere van 'zijn Raad,
overdenkende , dat niets dii Ryk, zoozeer
ontroert e^iontruftigt, als verfcheidenheid

van OpinifK cri Ceremoniën in 't Üuk van Re-
Jigie en Godsdicnfl , en zoekende door al-

lerlei n^iddclen en wegen deze Kerke, zijn

'Hoogheid aanbevolen , t'onderrichten in

een van de Waarachtigüc Leere , Cere-
monie en ufantie tot noch toe gepradti-

zccrt i hier in beftaande, dat zekere panicu-

licrc Opzicnders , Fredtkavte?} en andere
Lcckcn, rcu^dooilijkhaar onderwinden >

(dat tegens haar fchuldigc plicht van ge-

hoorzaamheid lirijd) om in zommige Pa-
rochie-Kerken , alscldcrs, na haar eigen

particulier kennis en Verftand, hel Volk
d'oude en gewoonlyke collumen en Cere-
moniën uit het hooft niet alleen te praten

:

maar zy zelve brengen, ook hooft voor
hooft nieuwe orders in de Kerk, volgens

Tiaare Phantazien j 't welke, gelijk als het

is een teken van een opgcblazenc laatdun-

Jvenheidj zo dient het ook tot confuzie en
disorderen , om Gods toorn over ons te

verwekken, die niets zo zeer bemint, als

goede ordre en gehoorzaamheid. Hierom
IS het dan, dat zijn Koninkl. Majeft. wel
fchcrpclijk bclait en gebied , dat geen'Per-

ïoon,van watftaat, fland, of conditie dat

hyzy, uit zijn eigen zin, beweging of in-

beeldinge, geen ordre, cofluim of Cere-

monie in de Kerke van Engeland , door.

gaans gebruikt ofgchandhaaft ,en die noyt
onder de Regeering van onze vorige zou*

veraine Heer Koning , zijn Majefteits Va-
der^ bevolen isgewcert, na te laten, om-
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me te veranderen ofte vernieuwen , an-

dersdan zijn Hoogheid, door zijn Maje-
i[leits Viziteerders , Statuten , Plakkaten

,

of Proclamatien alredc heefc, of hier na

zal gebieden, na te laten , te vernieuwen of

te veranderen ; maar datze indierv'oegen

onderhouden zullen werden , als men te

voren plag te doen , of anders zo als ze nu

zcdert die tijd door zijn Majefleyts autho-

riceyt, ofdoor gemelde middelen voor gc-

fchrevenzijngeweeft : op conditie dat al

wie deze Proclamatie zal komen i'over-

treden, in ongenade by zijn Hoogheyd
raken

,
gevangenis , en andere zware fttaf-

fen, naziJB Majefteits wil en welbehagen,

zal uitftaan; doch altijd met deze bepa-

ling , dat om het niet dragen van een kaars,

op Vrouw Lichtmis-dag ; aflche niet te

ilrooyen op Afchdag; om het niet dra-

gen van een Palm-tak, op Palm-Son-

dj^i het niet kruipen naar het Kruys;

het niet nemen van het H. Brood , of

H Water i ofom het na-laten van andere

diergelijke coftuimen en Ceremoniën

,

aangaande de Religie, en 't gebruik" der

Kerlfc, (welke de zeer eerwaardige Va-
der in Chrirtas , de Aarts-Biffchop van
Cafitelbergf door zijn Majefteyts wil en be-

vel, met voornoemde advijs, te kennen
heeft gegeven, of hier na te kennen zal

geven, aan d'anderc BifTchoppen , onder

zijn hand-fchrift met het zegel daar aan
,

gelijk als men voordezen plagna te laten ,

of te veranderen;) Niemant hier na in

hechtenis zal raken , of eenige andere

ftraffc lijden : maar dat men alle zulke

dingen voorgedaan, en na gekomen zal

rekenen , als ofzezijn Majefteytbclall en

geboden had. En op dat geen onbedacht-

zame en oprocrigc Predikanten , zijn

Hoogheids volk mochten komen te ver-

ongelijken, zo is het dan zijn Majefteyts

believen, dat, zo wiczigverftoutenzal^

in het openbaar te prediken , in eenige Pa-

rochie kerk, Capei , of eenige andere o-

penbare plaats, behalvendievan zyn Ko-
ninkl. Majeft. of zyn Hoogheids viziteer-

ders >j



en B E W Y S E N. ïif

dcrSjOfvan den Aarts-Biflchop van CaTttel-

i>erg , ofden Billchop van het Bisdom daar

hy preekt, daar toe verlof heeft dezelve

van (tonden aan
, ( of het mocft de BiT-

fchop, Prieftcrs, Vicaris, Deken, Kerk-
Mecftcr ofOuderling, in zyn of haar eigen

dienft zyn) zig ondcrwindende te Prediken

tegen deze Proclamatie aan, by de kop ge-

vat zal v/orden: en zo lang gevangen zitten

tot dat zyn MajeÜeit, na voorgaande ad-
vys, order genomen zal hebben, om hem
daar over verder te ftraffcn. En om in

het uitvoeren der gemelde zaken niet Hof
te zyn, zoo belafl zyn Majefteit wel
fcherpelijk alle Officieren , Schouten

,

Majoren , Bailluen , Borgermeefteren

,

Schepens , en Regenten van Steden,
Dorpen , Parochien , Vlekken , <?cc. wel
toe te zien dat dit Plakkaat , enalledeelen
deszelfs, volgens d'intentie en mcninge
daar van na gekomen werdcj en datze

|

ook zyn Hoogheid , den Heer Protedor,
j

ofzyn MajeHeits Raad op het fpoedigde
}

advizercn wat zy hier ingedaan hebben,
j

en of'er eenige perzonen zyn, die haart
hier tegen ongehoorzaam aanflellen. En
dit alles op pene van in zyn Majefteits

hoogfte ongenade te geraken.

God heioare den Koning,

No. 23.

f^- Een Ordinantie des Raads om
/. de Beelden weg te nemen.

A Lzoo onlangs in.zyn Majefteitsom-
•^^ megang onder andere Godvruchtige
ordinanticn belaft , om doorgaans en
overal in zyn Hoogheids Koninkrijk on-
derhouden te worden, een zeker ordi-

nantie ingefteld en uitgegeven wierd , om
alle Beelden , die t'eeniger tyd. met bevaar-
dcn, offerhanden, &c. te doen mishan-
delt waren geweeft, af te fchafFen. En
hoewel dat men dit gebod in verfcheiden

|

^«weften dezes Ryks wel , en in ftilte , ^

na gekomen heeft: echter in verfcheiden

andere plaarzen , is daar over grootctwift

; en twccfpahighcid ontftaan, die noch in

! zwang gaatj endaagelijks meeren meer'

j

toeneemt , ontrent d'uiivoeringe daar

van: alzoo zomm.igc zoo zuperfliticus

,

j

of veel eer hcrtnekkig, zyn: datze, zoo
;
het aan haar macht flcchts niet en ontbrak

,

(

alle dicrgelykc Beelden noch graag zou-

I
den willen aanhouden , fchoon dat men
de zelve in alle mans oog fchendig mis-
bruikt heeft; en dat ook in zommige
plaatzen de Beelden, die men belaft had
weg te nemen , nu wederom opgeregt

zijn i en by na over al krakkeeld men om
Beelden, het zy dat men daar mê een mis-

bruik geplecgt heeft of niet. En dcwyl
deze Perionen aan beide zyden op een
twiftgierige wyze haar zin zoeken in te

volgen, met den anderen over hoop lig-

gende, of men dit ofdat Beeld aangebe-

den , gekuft, in cere gehouden, ofeeni-
ge andere ongerymiheden daar mede ge-

pleegt heeft, zoo heeft men dan in zom-
mige plaatzen zoo eenzydig gedaan , dat
verder ongemak gefchapen ftaat , daaruit

te zullen ontftaan, indien by tydsdaariij

nieten werde voorzien. By ons zelven
daarom overdenkende, dat by na in geen
plaatzen van ditRyk, veilige ruft en vre-

de is, dan daar alle Beelden airede weg
genomen , en om verre gehaald zyn : om
danallctwiften krakkeel hierover in alle

plaatzen van ditRyk geheel en al weg te

nemen , en op dat de levendige beelden
van Chriftus om de levenloze niet langer

en mochten twiften, als zyndeonnoodi-
ge zaken , en zonder welke Beelden Ghri -

fti Kerken hier in Ejtgeland^ ettelijke jaa-

ren lang in Godvruchtigheid zeer toege-

nomen hebben: zoo heeft het ons der-

halven goed gedacht u-1 bekent te maken,
dat zijn Koninkl. Majefteits begeerte is,

mctaanradingeen toeftemming van ons,
de Heer Proteétor en de reft van zyn
Raad, dat gy-1. op het ontfangen van de-

ze onze noüficatie > met alle mogelyk vlyt

Q } niet.
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niet alleen ordineren zult, dat alle Beel-

den in ecnigc Kerk, ofCapcl binnen uw'
Bisdom xynde , weg genonien werden

,

«laar ook aan d'anderc Eifichoppen bin-

nen uwe Proviniie , dit goedvinden des

Konings door brieven bekent maken,
op dat 2>y ook en ieder een van haar in hun

byzonder Bisdom, zodanigen ordre mo-
gen (lellen i in hetuitvoeren waar van wy
op u en d'anderc voornoemde BilTchoppen

begeren , dat zodanige voorzichtigheid

gebruikt werde als dat het in ftilte en gcria-

Üclyk mag toegaan , en met zoo groote

vernoeginge van 't vol^c , als docnclijk is.

Op het Huys VMn Somerfett 2i. February

IJvjegetromi:e Vrie?iden ,

F, Somerfet.

Jo. 'Rujlel.

Henricus Aruk del.

1. Seymour.

Antbony Wmgfieid.

Willuim Paget.

N&. 24.

Copie van een zekere Brief die

vanden Heer Proteéior, en van an-

dere zyn Koninkl. Majefteits Raad,

J'aan alle zodanige Predikanten , wel-

ke zyn Koninkl. Majeft. verlof ge-

geven heeft, om te Prediken, toe-

gezonden , op den i^..May, in

bet 2. Jaar van de Regering vanon-

zen Zouverain Heer, Koning Edu-

ward de VI.

NA onze hertgrondige rccommandc-
rinje om niet alleen rufteen goede

ordrc onder zyn Koninkl. Majefteits On-
derdanen t'onderhouden. maar ook om
haar, door boosaardige en ongeleerde

Predikanten , niet te brengen tot fuper-

rtitie, dwaling-C, of ongezonde leere; of

te maken datze haar tegen zyn Koninkl.

Majefteits heylzame proceduren moed-
willig of orgchoorzaam aanftellen : zoo

hectt het dan zya Hoogheyd , door on-

zen advys, goed gedacht intcrdiöie te

doen aan alle zooricn van Predikanten,
(die volgeus den inhoud van het zelfde

Plakkaat niet geliccntieert zyn) om te

Prediken , of het volk op eenigerley wy-
zein opeubare eiigemeene Predikaticnte

ftooren : op dat alioo d'aandachtige en
Godvruchtige Homlicn , te dieper onder-
tuflthen in zyner Onderdanen gemoede-
ren mochten nederdalen , en zy te eerder

onderwezen worden i het volk door het

oproerig en twiftachtig Prediken, niet^ «
heen en weer geflingert wordende > daar -. aj
alle man 5 volgens zyn yver, waar van ^

d'ecne wat beter, d'ander flimmer is , zyn
eigen phantazien zoekt te verbreyden, en
het gcmeenc volk aan zyn fnoer te krygen.
Des niet tegenftaande is het zijn Majefteits

mening niet, om hier door t'eenemaal
af t€ fchaffen het levendig lecren van
Gods Woord, door Predikatien in zul-

ker voegen gedaan, als voor die tyd Gods
Geeft in het herte des Prcdikants mocht
in ftortcn • maar alleenlijk dat onbedacht-
zame, twiftgierige , korzelige en indifcre-

te Predikanten géwecrt en gckeert mogen
werden i en dat zodanige flcchts diever-
ftandig , en van bedaarde zinnen zyn , ver-

koren werden tot bekledinge van die

plaats, welke opgerecht is gewceft tot

fliichtinge ofopbouwinge , en niet tot ver-

wocftinge en verderf i om Godes cere,

de vrede en geruftheid der conlcientie,

en geen particulier eerc, te verbreiden en
voort te 7ctten , om te ftillen , te lecren

,

en het volk mci ootmoedigheid en ver-

draagzaamheid t'ondcrwyzcn , en niet tot

twiftgierighcid en trotsheid op te hiizcn
;

om haar in te planten hun fchuldige plicht

tot hunner Opperhoofden en Regenten . ,

gehoorzaamheid aan de Wetten, en goe-
de orders van d'Ovcrigheid, die de Re-
geringe van God hebben

, geordineert en
ingefteld ; niet dat alle menfchen reuk-
loos en los zouden aangaan , of dat alle

man in'tfluk van Gods-dienft na zyn ei-

gen 2in en hooft zou te werk gaan : 't welk
ech-
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echter by iommige menfchen , die van
zekere Predikanten daar toe veel eer be-

wogen als afgemaand worden , gepleegt

2,ynde, zoo was het hoognoodig zulks te

fluiten : doch evenwel alzoo wy een groot

vertrouwen van u hebben , dat gy-1. Gods
H. Woord niet alleen in oprcchtigheiden

waarheid 7ult verkondigen, maar ook
daar-en-boven , dat gy in uwe Predika-

ticn zoodanige voorzichtigheid , bcfchej-

denheid en Godvruchtige wysheid gebrui-

ken , als na plaats en tyds gclcgcnthcid

noodig en dienftigmochtzyn. Wy heb-

benaan u-I.zyn Koninkl. Majcfteiis ver-

lot- Brief gezonden, om te mogen Predi-

ken , doch met deze vcrmaninge en waar-

fchouwing, dat gy 1. op geenerley wyze
het volk tot ecnige andere verandering

,

ofveffiieuwing aanport en beweegt, dan
die alredc door zyn Koninkl. Majefteits

Beladingen, Homilien en Plakkaten is

voorgedragen: maar dat gy-1. veeleer in

het tegendeel inalle uwePredikaïien, de

menfchen 2;oekt te vermanen, tot-ha gene

in deze tydnoodzaaklijker is: te weten:.

tot verbetering van haar eigen leven , tot

onderhoudinge van Gods Geboden, tot

ootmoedigheid , verdraagzaamheid , en
tot het gehoorzamen van de gene die

over haar gefteld zyn : vertrooftende de

zwakke, haar leercndc den rechten weg
in te flaan , en te fchouwen alle oude dwa-
lende fuperftitien , als het vertrouwen op
pardon na gedane Biegt , Bevaarden ^ Pa-

ternofters te doen, Beelden der Heyli-

gen t'aanbiddeh , en andere diergelyke

Roomfe Superftien en traditien , nevens
zyne geufurpeerde macht; alle welke za-

ken hier in dit Ryk met het allergrootfte

recht afgefchaft zyn. En met eenen
fcherpelyk beftraffende, de gene die uit

een opgeblazenheid en trotze voorbarig-

righeid haar zelvcn willen aanmatigen

,

te mogen loopen , al eerze gezonden wur
<3en, te gaan voor de Regenten, zaken
van Religie te veranderen, zonder auto-

riteit of commiliie : haar lerende af te

wachten , en te verbeiden de» tyd die haar

God beftemt heeft , tot openbaringe van
alle waarheid, en niet zoo langal blind-

langs en hol over bol daar na te zoeken

,

tot dat zy aille goede ordre in verachting

gebracht hebben. Heren komt geen par-

ticulier menfch toe , om ceremoniën te

veranderen, ordinanticn in de Kerkte
vernieuwen i het is ook de plicht niet

van een Predikant om verachtelijk en haa-

telyk te maken , 't welk een Koning ot

tocftaat, ofgezind is door de vingeren te

zien. Zyn Koninklijke Hoogheiden laac

niet na, door ons advys , en als een Vorft

crnïlelijk genegen tot kenniüe Gods , en
tot opbrenginge van zyn volk daar in , om
door alle' Godvruchtige middelen uit te

werken , dat zyn volk in zijn Ryk tot een
zeer Godvruchtige en Chriftclyke ordre

gebracht, en daar in onderhouden mag
worden, dewelke alleen zulks vermag,
en behoort te doen. Waarom behoorde
toch een enkel pé^zoon , of Predikant

,

dit Koninklyk ampt zig zelven toe te ei-

genen; en niet veel eer, naeifch van zyn
fchuldigc plicht , zelfs gchooizamèntlijk

voor te gaan, en ook andere leerent'aeh-

ter volgen en na te komen, het gene be-

volen word ? Wat al te niet gedaan , weg
genomen , gereformcert en bevolen is,

blykt klaar genoeg uit de Aden van hcc

Par!cment,de Geboden, Plakkaten en Ho-
milien ; alle welke dingen alle Predikan-

ten in hare Predikatien behoorden aan het

volk met alle.efrhlt te recommanderen,
en, naadvenant, zelfs voor goed te keu-

ren en te beveftigcn. Wat nu andere za-

ken aangaat die alhier niet aangeroert zyn,

hebben zy lichtelijk te denken daize de
Koning of loeltaat of toelaat 5 en in de

zelve betaariit het geen Godtvruchtig

menfch te denken , dat hy wyzer is als

jyn Koninkl. Majelleit en zyn Raad ; maar
geduldig af te wachten , en zig flechts daar

na te fchikken , zonder zig daar verder in

te fteken totontroeringevan't Ryk,ontru-

flinge van Gods volk, bezwaaringe van
de
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de gemoederen der Menfchcn , en con-
]

fuzic van des Konings Onderdanen.
Van deze dingen heeft het ons gedacht

,

ui. op deze tijd te waarfchouwen , alzo

wy menen , dat gy 1. in uwe Predikatien

de zelve zodanigzult bevorderen , en zijn

Koninkl. Majcüeits Volk, op die wiize

onderwijzen , fot d'allermeefte voort-

zettingc van Gods eere^ en zijn Majefteits

heilzaamfte proccduren , als dat daar niet

aan te twyfelcn zal vallen j of het Volk
zal daar by groot profijt genieten, en haar

Ichikken , na het gene daar gy 1. haar toe

aanmaant. Waar in onz' verzoek is, dat

gy 1. wilt yveren : voor al regard nemende
op de zwakheid van het Volk, wat zy zou-

den konnen verdragen , en u I. fchikken-

denatijdsgelegenthcid i
doch datgyl.in

uwe Predikatien , noch ergens anders in,

ji 1. gecnzins bemoeyt met twift-zaTïen of

controverzien , ten zy dat gy 1. daar door

,

ook hetVolk te eerder kunt brengen tot het

gehoorzamen en na-komen van zodanige

orders, als zijn Koninkl. Majefteyt airede

uit gegeven heeft , en anders niet: gelijk

als zijn Koninkl. Majeftcit, en wy ook
vertrouwen, dat gyl. zult doen, en hier

in hem zodanig te wille zijn, dat gy l.het

voor hem fult konnen verantwoorden.

Vaart wel. Gedrukt tot luonnen , i . Juny
M.D.xLviii.

Zekere Vragen aangaande zoni-

mige misbruiken in de Mis: nevens

ti'antwoorden vanveele Biffchop-

pen en Godsgeleerden daar op

gedaan. .

Ecrfte Vraag.

JK.V iV/. Of het Sacrametit des Altaars htgeflelt is ge-

^ ^^- «ly^-e/?, o^dathetd'eene Menfchvoor d'an-

itng. ^^^ '"".2 ontfangen ; ofdat hetyder een voor

Hut. hem zehen moet ontfa?iien ?

STUKKEN

Autivoord.

TIJ Et Sacrament des Altaars is niet in ge- Canttt.

^-^ ftelc, opdat het d'eene menfch voor *<»x- .

d'ander zou ontfangen , maar yder een ,

\

moet het zelfs ontfangen.

Het Sacrament des Altaars wierd niet <j,fi

ingeftelt , dat het d'eene voor d'ander
mocht ontfangen , maar yder een voor zig

zelven.

Mijns oordeels wierd het Sacrament ^"^
des Altaars niet in geftclt , op dat het d'ce- ƒ,yX'
ne menfch voor d'ander mocht ontfan- chi^

gen, maar yder een voorzigzejven. '^'"i'*-

* Het Sacrament des Altaars wierd in ge- S^
(lelt , om van yder Perzoon in het byzon- mr.

'

der ontfangen te werden, om hem daar'*"*-

door tot een Lidmaat van Chrifti verbor- */^-
gcn Lichaam te maken , en om hem met *""'

Chriftus, onz' hoofd te vereenigen; ge-
lijk als Paulus zegt: iCor. lo. 17. Want
een brood is het, zo zijn wy vele een Li-
chaam : dewijlé wy alle eens Broods deel-

achtig zijn.

Het Sacrament des Altaars wierd mtt s^ia-

ingcflelt, op dat het d'eene menfch voor *«7-

d'ander , het zelve op een Sacramentifchc
wyze zou ontfangen , alzo weinig als de
ecne menfch voor d'ander gedoopt mag
werden: de genade nochtans, die hy, die

ten Avondmaal gaar, of gedoopt word ,

geniet, is nut en krachtig voor het gant-

fche verborgen Lichaam ChriHi , en by
gevolg voor yder levendig Lidmaat des

zelfs.

Het Sacrament (zo zy 't noemen) des l/m./*

Altaars, wierd niet ingeilelt , op dat het

de eene menlch voor d'ander zou ontfan-

gen, maar yder een voor zig zelven; al-

zo Chriftus d'infteller van dit Sacrament
zelfs zegt, en dat met duidelijke woor-
den Matth. 26. ió. Nemet,etet.- zo ook
Joan. 6. 53. het en zy dat gy hetvleefch

des Zoons, dcsMenlchen etet, en zijn

bloed drinker, zoen hebt gy geen leven ia

u zelven. Die mijn Vleefch eet, en mijn

Bloed
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Bloed drinkt, die heeft het eeuwige Ic-

)

ven. Dat het ook een Menfch ontfan-
gcnde , den anderen tot geen profijt noj< i

voordeel kan gedycn; anders niet dan by Of het ontfana;en van het 2e
maniere van een Voorbeeld, waardoor meJHp ^,^..n..n^ A— ..n^°
het V olk daar tegenwoordig zijnde, bewo-

2. Vraag.

gen word tot een z,aak die goed is.

Het Sacrament des Allaars wierd niet

ingeftelt, op dat het d'eenc Menfch voor
d'anderonttangen zou, maar yder voor
zigzclven.

My dunkt, en ik giïïp dat het Sacra-

ment des Altaars ingcftelt is gewecfl , om
van yder particulier perzoon ontfangea te

worden, voorzigzelven,- want zo luy-

den de woorden Chrifti : etet, drinket,

fprekendetot de gene die tegenwoordig
waren , eu tot yder een van haar in het

byzonder.

Het Sacramentdes Altaars wierd niet
'

geordineert, noch ingeftelr, om vaneen

melde Sacrament door eenea
Menfch, ccnenander nut en

profijt'lik zy?

"LT Et onffangen varr het-Sacrametn r-»nr<r/-

*- -*- door ccnen Menfch , is den Ont- ^.'*-

fanger daar van alleen nut en profijt'lik.

Het onrfangen van het Sacrament, geld J °'

'

alleen voor den Ontfangcr daar van , ten

ware dat het zy van wegen lodanige ge-

meenfchap die daar is onder de ledema-
ten van het verborgen Lichaam ChriQi.

My dunkt dat liet ontfangen van het Lonnen

voornoemde Sacrament , eenen ander
""'

^'!an alleen omfangente werden, maar .' H'ct nut noch profi;teIijk is, dan alleen Htr"
van allen , en voor allen, om dat het is de
algemcene en continuelc remedie , by-

rtand en hulpe voor allen , die haar zelven
door haar eigen oageloovig of Godloos
lcven,daarvan niet afhouden, ofberoven.

Van yder Menfch voor zigzelvcn.

Het Sacrament des Altaars wierd niet

jngcdelt , op dat d'cene Menfch voor
d'ander , het zelve Sacramentifcher wijze
zou onrfangen , alz-o weinig als de cene
Men(ch voor d'ander gedoopt word

^

maar yder een moet het zelve met geloof,

cneen rein levcy voor zig zelven ontfan-

gen.

Het Sacrament van Chrifti Lichaam en
Eloed wierd niet ingeftelt , dat het d'eene
Menfch voor een ander zou ontfangen

,

maar yder een voor zig zelven.' De Men-
fckc:t be^róeve zig zehe» , en eete alzoo

v.m het Brood y e?*drinke va?i den Drink-
beker.

Het Sacrament der Dankzcgginge
wierd ingeftelt , om van yder Menfch
voor zig zelven ontfangen te worden.
Van yder Menfch voor zig zelren.

II. Deel.

zo als alle andere goede werken van ecnig /f"^.

Lidmaad van Chrifti Kerke gedaan, pro '''*'';

itehjkcn voordcclig zijn voor het ^c- ché-

I

heel verborgen Lichaam Chrifti , en voor li^cflw.

[

yder levendig Lidmaat des zelfs, van we- ^IT*-

' gen het onderlinge decl-genootlchap, en
^"''

degeeftdijkegemeenfchap onder haar.

Het ontfangen van hct,Sacrament door Duy-

ecnen Menfch, profitcerteencn ander, in
^''"''

manier ah degezondhc!d,en het welvaren
van een lid, het Lichaam en andere dec-
len des zelfs ccnigcrmateverfterkt: want
Pauluszegi :wy vele zijn een Lichaam in

Chriftus, maar elk een zijn wy rpalkan-

ders leden , Rom. iz.cn i Cor iz. in-

dien dat een lid verheerlijkt worde, zoo
verblijden ha^r alle de leden mede. En in

een verborgen Lichaam verwekt het

vroom leven van de eene Menfch eencn
ander ook daar toe.

De Offèrhande gedaan na de coniccia- ^aüs-
tie in de Mis , is het Lichaam en Bloed ènry^

Chrifti aan den Vader op te offeren,

door den Dienaar , met verbaal van de

Paftic , met Dankzcgginge voor de zelve,

R en
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Co ven

try en

Lkh-
fcld.

cn met dc gebeden van dc Dienaar en het

Volkj op dathetvoordegantlcheChri-
Oelijke Gemeente gelden mag.

Eli.
' Het ontfangen van het Sacrament door
ccnen Menfch, geett eenen ander geen

profijt noch voordcel , dan alleen voor
ïoo veel als goede werken voorde Ge-
meenicprolijiclijkzijn; cn voor ïo veel

als een lid genezen zijnde, ot voedzcl

krijgende, eenen ander liJ profiteert

Mijn gevoelen is dat de eene Menfch
het Sacrament ontfangcndc ,d'arider daar

door geen meer voordeel krygt , dan als

ieder goede daad of werk van een lid

voordeeüg is , voor het ganifche Li-

chaiin
CarUie. Hct OHtfangcn van het Sacrament,

voor zoo veel als het betekent de daad des

Onifangcrs,zoo kan hetgebeuren dat het

noch den Onifangcr noch iemand anders

voordeel en profijt toe brengt^ maar daar

cn boven ook voor den Ontfanger fcha-

delik is, indien hy zig verftout om het

zelve onbedachtclik en onwaardig t'ont-

fangen. Doch wat nu aangaat het gene

gcheiligt ,opgeofFertj cn door den ge-

mecne Dienaar in dc Mis word omge-
dcelt, rcprefentcrende de H Kerke, of

het verborgen Lichaam Chrifti, dat beide

van hem , cn van andere die willen, ont*

fangen word ; hoedanig ook het ontfan

gen , ofd'ontfanger zy , zo is het even-

wel voor alle tegenwoordige, afwezige,

levendige en doodc nut en profijtelijk.

Neen , dan voor zoo veel als het ont-

ih,pr. fangen van een heilzame leeringe , het

aannemen van devreeze Gods , of van
cenige Goddelijke gave, voor cenig lid-

maat van Chridi verborgen Lichaam pro-

fijtelijk is; om datter is ccn verborgene

gcmeenfchap, en om dat alle Ledematen
Chrilli,van alle Godzaligheit deelgenoten

ïijn ; gelijk als'er in het natuurlijk Li-

chaam , een natuurlijke deelgenootfchap

is, van alle naturelijke hertstochten, zo
goed als kwaad.

wjiti. Het blijkt uit dc woorden van den

Oud-Vader Cy;>r/«a»«; in zijn derde bock,
aandc zesde Zendbrief, dat het anderen

profijt cn voordcel zou toe brengen , aan-

gezien dat hy deze woorden fchrcef aan

de gelovige Chriilenen, die in gevange-

nis fterven, zeggende: quan(jHamfideiiffi-

mus CT' devotijfimus Frafer Nofier y

intercatcra folUcitudinem ^, cnram

fuam cum fratrihus in omni ohfeqnid

opcrationis impertitur , <ju.i nee illic cit~

ram corporiim-fcripferit acfcribat j ac

fignijicM mihi dies t^uihus in carrere

beati Fratres Nojlri ad immortalitatem

^loriojo mortis exit'A tranfeant (^ ceie-

hrentur^hic anohis oblapiones C^ facri-

ficiaob commemorationes eorum, avue

cito vohifcum Dominoprofperante , ce-

lebrabimus. Ita enim doemt yipojiolus

Chrif}i unuspanis Cr unum corpus multi

fumus omnes
,
qni de unopane c^ de uno

calieeparticipamus. Nee loquitur de

his folis qui ee tempore Corinthi con-

veniebant
<i
& fHcramentum ab unius

Sacerdotis manu recipiebant ; verum
potiusdefeipfoprocul k Corifitho agen-

te , Cr Corinthus ipfis , omnibusque in

Chriflum credentibus ubi tandem ' eon^

(lituti effent , quos omnesJignijicat unum
ejfe corpus qui toto orbede unopanecom-

municantesparticiparent.

"Wplke woorden vcrtaaltzijnde , al-

dus luiden : Hoewel dat onz.e z,eer ge-

trouwe en Godvruchtige Broeder ^ on-

der andere dingen z.tjn bekommering en

Tiorge met de Broeders ^ in allegedien-

(iigheid van werkinge mede deelt , al-

daar de x,orge voor de Lichamen niet
j

befehreven heeft , nog befcbrijft j noch-i

tans maakt hy my de dagen bekent , op

dewelke onz^e z,alige Broeders in d^n

Kerker ztjndef tot de fierfiikheid door

dxn
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den uitgang van een Heerlijke Jood over-

giggen , en in eere gehouden wierden
j

ever z.ulx is het > dat wj alhier tet hun-

ner gedachtenis Offerhanden en Sacri-

ficien doen y ivelke ivy haafl met U'l.

door Godes Zegen zjdlen vieren. Want
alzjoo heeft den uipojlel van Chri^iis

geleert i Rom. 12. Wy vele z,ijn een

broot en een lichaam , die eenes broots

en eenes d.rinkhekers deelachtig z,yn. Hy
enfpreekt ook met van haar alleen, de

ïi/elke op die tyd tot Corinthen by den

anderen -u/aren , en het Sacrament uit

de hand van eenen Friejler ontjingen
,

maar veel eer van z>igz,elven ^ op die

tyd niet verre van Corinthen zyn reftden-

tie houdende , en met eenen van de Co-

rinthers z.elfi-, en van alle die inChri-

jïus geloofden, waarz.e ooh^ -wann'.

welke alle y z.00 hyte kennen geeft , een

lichaam z.tjn , als die in de gantfche 7ue-

reld communicerende , eenes broots zi/n

deelachtig,

HetSacrament is den genen alleen nut

,

die het zelve waardiglijk ontfangt ; gelijk

als hy die het onwaardiglijk ontfangt,

daar door ïig zelven alleen een oordeel

op den hals haalt : ivant die ontuaarJigl'ijk

eet en drinkt , die eet en drmkt hem zclven een

oordeel, I Cor. n. 29.

Het ontfangcn van dit Sacrament, is

voor den ontfanger alleen , en voor nie-

mand anders, nut en profijtelijk, maar
dat men hetzelve flechts oniderhoude by

tydsgclegenheyd.

Zoo veel als het Doopfel van d'éene
' menfch den anderen baat, 't welk, mijns

oordeels
,
geen voordeel geeft.

5. Vraag.

Wat wil de Sacrificie of Offer-

hande Chrifti , in de Mis te kennen

geven ?

AnfüJ.

T\ E Sacrificis ofOfferhande Chrifii in Cak-^ de Mis word zoo niet gcnoemt > om '*-''^-

dat Chriflus aldaar door den Prieller en het

volk in der daad en waarheid wierdgeof-

fcft (alzo Chrillüs zig zelven maar een-

maal aan het Kruycc geofïeri heeft
:
) ma^r

het word zoo genoemt , om dat het is

een gedachtenis , en voor oogen ftelün-

ge van de rechte en waarachtige Offer-

handcdie te voren aan het Kruyce wasgc-
fchied.

De Sacrificie of Offerhande Chrifli in !7'"^^

de Mis , is een vertooninge van het we-
zendlijk lichaam, en Bloct Chrifti aan
den Hemelfchcn Vader, onder de gedaan-
ten van Brood en Wyn, Geheiligt ter

gedachtenis van zijn bitter lydcn , met
bidden en dankzegginge voord'algemene
Kerke.

Het is, myns oordeels, een vertonia-

gevan het waarachtig lichaam en Bloed

Chrifti, zijnde rcëlijk in het Sacrament y?ef

tegenwoordig ; welke vertooninge de k.t«-

Priefter in de Mis doet, uit de naam der
^^^;

Kerke, aan God den Vader, tergedach- ^,j/

tenis van Chrifti lydenen fterven aan het '^--
\

Kruysj daarvoor dankzeggingenen aan-

dachtige gebeden doende, dat alle Chri-

ftcnen, doch inz.onderheid die op een
Geeftelijkc wyze, met den Priefter in ge-

melde Offerhande eens zijn , en van

welke Pcrzoonen hy fpecialijk gedenkt,

de weldaad van dat lyden mogen ge-

nieten.

Met d'Ofterhande Chrifti m de Mis, Dur-

vertoont dePritfter Chriftum , ter gedag- *"'»•

tenis van zijn lydcn , zijnde onze eeu wig-

duurcndc Offerhande , eq tegeowoordig •

Ra in

Lon-
nen.

Wqïcc-
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in het Sacrament door zijn Almachtig

woord ons nagelaten, om zijn lydcnen

flcrvcnin gedachtenis te houden; dedie-

naar en het bywezendc volk, God daar

voor dankende , en biddende , dat het

zelve voor de gantfchc Kerke Chtifli

,

beide voor de gene die Icv'cn , en ook gc-

ftorven zijn i 11 het Gelovc Chrifli, een

krachtig middel ter zaligheid mig /yn.

Welke OfFcrhandc', gedachtenis van

Chrifti lyden , dankzegging, en gebed,

in haar alleen krachtig zijn, die door haar

eigen byiondcr geloof de zelve krachr

onifangcn.

Eigentlijk gefprokcn , is'er geen Sa-

crificie nochOfterhaadc , maar een ge-

dachtenis van dieecne OfFcrhande Chri-

fli aan het Kruice , eenmaal voor allen

gedaan i een dankzcggiuge , voor dezel-

ve, en een gebed, door den openbaren

Dienaar voor de gantfchc Vergadering;

welk gebed voor zodanige alleen krachtig

is, die door hun eigen byzonder Geloof
Ghtifti weldaad genieten. Daar nu vele

Schry vers zeggen, darter een Otferhande

en Sacrificie is; dit hcbbenze fiechts daar-

om gezeid , om dat wy in dit Sacrament j

van d'Ofterhande en Sacrificie Chrifti

aan het Kruyce worden vermaant.

Soo men door een Offcrhande een op-

geofferde zaak vcrftaat, dan isze, vol-

gens de befchryvinge der Oud-Vaders^t It-

chaam en bloet (^corpus c^ fanguisfeil. vervm
,

C7' corpus , fcd. myjiicum.) Te 'vjeten luaar.

achtig., en iichaam', te wefen ^ een verbor-

gen l'chaam. Indien men het nu neemt,
proaSiu Ojfaendi ^ voor de daad der op-

oüetingc , zoo isfe een gedachtenis, en

voor oogen ftellingc van Chrifti dood,
eenmaal aan het. Kruyce geleden, nevens

een by gaande dankzeggingc daar voor.

Deeigcntlijke Offerhande enSecrificie

, Chrifti in de Mis, is, myns oordeels,

dit : dat, na den zegen , dat is te zeggen , na
dat de Priefter de woorden van conlacra-

tic-gefprokcn heeft , en de Goddelyke wcr-

. 'nngc Chrifti daar voort opvolgt, (waar

Authcntyke STUKKEN
door het zeer dierbaar lichaam, en dief
baar bloed van Chriftus, aldaar tegen-

woordig is, om zoo ontfangen te wor-
den:) de Prierter dan de H. gedachtenis

onzer verloflinge aan God den Vader op-

offert ; dcmoediglijk biddende , dat
,
ge-

lijk ahze eenmaal door Chriftus aan het

Kruyce opgcoffert wierden tot vcrioffingc

van het menfchlijke gellachte, de ?elvc

ook nu, en tot alle tydcn, krachtig mo-
gen zijn , voornamelijk in de gene die

door een oprecht Geloof, met een vol-

komen vertrouwen en hope , de zelve

weerdigljk komen t'cnifangen.

d'Ofïerhandc en Sacrificie van Chriftus cmu
inde Mis,is een en dclelve als die door hem
aan het Kruyce opgcoffert vvierd, altyd

,

en over al dicrgelijke fterkte , macht en
kragt behoudende. Het onderfcheid beftcat

alleen hier in, dat Chrift:us aan het Krui-

ce zijnde beide Priefter en Sacrificie, zig

zelven zicht baar liJK op-offcide ; daar hy

inde Mis, zijnde wel insgdijks Priefter

er. ook Sacrificie, zig zelven onzicht-

baarlijk op-offert door den algcmcenen ''

dienaar der Kerke, die uit de naam en in j

plaats van de gantlchè gelovige Gemeente
offert en prezenteert, als hem zulk.s door
Chriftus belaft zijnde.

"De vertooninge en het verhaal van ^»«
Chrifti lyden en fterven, uitgefproken

^''"•

en gedaan in de Mis, word genoemt de
Sacrificie, Offerhande of Slachtingc van
Chriftus: non reiverttate (zoo als geleer-

de mannen fchryven .) fed fgn-.ficandi My-
/hrh: dit is: nietnadeivaarkeyd der zake,

maar na de verhdtgcjithe-jdder hetekeninge.

Het beftaat in den Vader te danken
, ^^

gelyk als Chriftus z elfs dede mctzync Di-
fcipelcn aan Tafel zittende, 13root en
Wijn inzyne handen nemende, en met
woorden van coufacratie de zelve con-
sacrerende; en daar op dan in het waar-
achtig lichaam en Bloct Chrifti aan God
den Vader te verionen, uit de naam van
de Kerke, ter gedagteniflfe van Chrifti zeer

pynliyk lijden en fmericlijkc doodjgeleden

ca
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en uirgeftaan aan het Kniyce ; en in de zel-

ve alzoo wesrdiglijk t'ontfangen,- en mei

dankzeggingen daar voor wederom op

her. laafte^ gelijk als het Euangelium daar

jan gewag maakt, zeggende: d^éro Hym-

no. Den lofzang gezongen hebbende ; doch

wat dit voor een lof- zang of gebed isgc-

weeft , daar van leez' ik niet,

n, d'OfFerhande en Sacrificie van Chriftus

,

daar in de Mis van gedacht word , is een

gedachtenis van ChrilU eenige Üfftrhande

a^n het Kruice, eenmaal voor ons opge-

ofïert i
Want met eene 0;ffi:rba7ide heeft hy

in (euvjigheid volmaakt de gene dte geheilf^t

'k'/nuordefty Hehr. i£>: 14.

d'Ofïerhande van Chdih Sacrificie in de

Mis, is, het gebed, de lof^ dankzeg-

ginge en d'erinderinge van Ghrifti lydenen

fterven.

DaarenisgeenOfïerhande, om eigent-

r. Jyktefprekenj maar zommige oude Lee-

raren en het gebruik of de gewoonte der

Kerke, noemen het ontfangcii des zelfs,

nevens d'omftandigheden die dan aldaar

gclcbiedcn, een O&rhande; dat is, een

gcheugenisen gedachtenis van Ghrifti zeer

dierbareofferhandeaan het Kruice.

4.. Vraag.

Waarinbeftaat deMis, volgens
Ghrifti inftellinge?

^MtVJ.

ttiK "pv E Mis , volgens Ghrifti inftellinge

,

•"-^ beftaat inde 2aken die hygebenedyd

in Euangeliften Matth. 26. J^Urc.i^. Luc.xt.

I Cor. \o,en\%. voorgedragen heeft,

; De Mis, na Ghrifti inftellinge, beftaat

inde confecrarie, of toehcyliginge enOf-
ferhaode van het waarachtig Lichaam en

Bloed Ghrifti, met gebeden, dankzeg-

gingen , eft der zelvcr ont/anginge j als

blykt uit de Euangeltfien Matih. z6. Mare.

14, t» 15-. Luc. il, f» 2]. Joh 6. I Cor.

10 j en il. en Acior. 2.

^y^

on-

ncn.

My dunkt dat het voorramelijk beftaat
j^

in de toeheyliginge , OfFcrhande, en in

het onttangcn van Ghrifti lichaam en ^^'^"-

bloed , met gebeden en dankze^»inge j -^1";,.

maar hoedanig de gebeden waren , en ford.

wat voor ceremoniën Ghriftus gebruikt ,
'^^*''-

ot geboden heeft in de eerfte inftellinge
^^^f^.

van de Mis , verklaart de Schrift.uur niet. fter.

De Mis, volgens Ghrifti inftellinge, -^f*-

beftaat in zaken diehy door de Euangelifien
J*^^_

Matth. 16. Man. 19. huc. zl. en Paulus ham.
I Cor. 10,

1

1
, e» 11, en ARor. 2. voorge-

dragen heefc j en iri een oormoeJi^e en
verftagene belydci/ii;, d'opofïcriiig>; van
Ghriftus, als verhaald is: in het onrfan-

gen van het Sacrament, fn daar voor God
ie danken, en ioeenalsemcen gebed voer
het verborgen lichaam Ghrifti.

'De Mis, door Ghrifti inftellinge, ht- StUt.

ftaat in zaken die hy in de Euangeltften ^«ry-

Matth, zó. Mare. 14. Luc. 21. l Cor, 10,
e» ti:efjAilor.Zf en 13, voorgedragen
beeft.

De Mis beftaat in zakfn Ma^th z6. r

Man. 1 9, Luc. a 1, i Cor. I o , n.en Aéior. 2 coU.

voorgedragen.

De Misi door Ghrifti inftellinge, be- EU.

ftaat in zaken van d^Eua/t^e/i/teu Matth.

16. Luc, 12. iCor. 10, en il. enAóior.i
voorgedragen.

De Mis, na Ghrifti inftellinge, hetfor- Co-,cn.

muiier van Ghriftus door deH. Schriftal-
'^^/T

Icenlijk uitdruckende, beftaat in het ont- ƒ//V
fan»en van het brood. God den Vader te

danken, in de zegeningeen toeheiliginge,

inhetontfangen en omdeilen , aan wien
d'omdeilinge door de banden des Priefters

gefchied: en, na dat d'Oude»Vaders affir-

meren , in onze memorie te ververfchen ,

doo'een ontwyfelbaar geloof, met de ge-

dnchtenifte onzer verloffinge , en daar ove?

God den Vader in alle ootmoedigheid to

danken; ons zelven alzoo erinderende,

zoo dikwils als zulks gefchied , d'onwaar-

deerlijke weldaad onzer verloffinge. Wat
voor dankzeggingen Ghriftus zoo voor ,

als r.a de oeffeninge van dit allerheiligfte

R 3 werk
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werk aan God den Vader ^eó^an heeft,

bliikt met klaar uit de woor len Matihei

(den Lot-zang gedongen hcbbendej in'c

j^ros .; riproken : invo^jjen dat het fchijnt

,

,datz ) voor, als na, een zekere Certrao-

nie door Chrillus is geordineert > meer dan

is uici^cdrukt. Daar-en-boven behoort

een ieder Chriften-Vienfch wel naauw toe

teiteh, d^ichycotdit hoogwaardig Sacra-

ment niec onweerdiglik noch oneerbiedig-

lik toe trede, geen onderfcheid makende,
rudchen het ontf^ngen en nuttigen van
Chriili gebenedijd Lichaam , en andere

ipijze.

^^^.^ De Mis door Chriftus ingeftelt , beftaat
' in het confacreren , ofleren , ontfangen

,

enomdeelen van het gezegende Lichaam,
en Bloed onzes ZaiigmakersJefuCnriili,

volgens het geen hy zelts gedaan , gewild

,

en bevolen heeh te doen. Dit geven ons

de Euangeliften , Paulus, en Lucas in de

Handel, der Apoftelen te kennen.Doch al-

zo Chriftus, na Zijn opfl:andinge,met zijne

Discipelen een tijt lang heeft verkeert , met
haar difcGurerende en handelende van het

Koninkrijke Gods, wat hier gedaan moeft

werden , om daar te komen : zo heeft men
licht te denken, dat al wat hy ot zijn H.
Geeft , d'Apoilelen heefr na gelaten , en

zy aan andere; waar na ook de gantfche

algemecne Chriftelijke Vergadering ge-

fchikt heeft > volgens d'aanwyzinge van

zeer oude en H. Leeraren , gezeid mag
werden > en aangenomen voor Chrifti in-

ftellinge.

Koekt- ^ ^" dervc niet zeggen dat de Mis

fier^ door Chriftus ingeftelt, in andere zaaken

beftaat, als in die de Euangeliften Mat-

theut^ MarCM i Lucoi, ./iéior.tn iCor-io

en n vertonen.

^ .. Na mijn verftant beftaat de Mis, door
"'''''

'Chriftus ingeftelt, in zaaken en Ceremo-
niën , die ons Matih. z6» AJarc. 14. en

Luc. X2 zijn voorgedragen ; waar van ook
Paulut I Cor. 10 «'M 1 1. en /üói. il. gewag
maakt. In de Schriftuur leez' ik van geen
andere inftellinge.

Chrifti inftellinge verrat niet meer in ^'"«"i

de Mis, dandcgemeenfchap van het Li-

chaam en Bloed welke onder beide ge- J

daanten van Brood en Wijn, totgedient

en on [fangen moeten Werden, volgens d* '

verklaringe der Euiingeliften 5 Matth.%6 . i>

Mare. 14. Luc. it.en Aéfor. 2. 'A

De Mis 'joor Chriftus ingeftelt, beftaat ^'"^ 1
in God den Vader te danken, in Chrifti '"' "'•

Lichaam en Bloed onder het Von< om te

deelen, aan Chrifti lijden en fterven tege-
"

denken, eneindelikinGod te loven, en
te prijzen. •

De Mis na Chrifti inftellinge, b ftaat ^'•.

in God den Vader te danken , en het Brood ^''^'j

te zegenen en te breken, in de H. Sacra-

menten met alle zodanige Ceremoniën en
omftandigheden als Chriftus onder beide

gedaanten ingeftelt heeft , eerbiediglijk te

ontfangen.

Wanneer die gewoonte , dat de
Priefter alleen het Sacrament be-

hoorde t'ontfangen , haar aan-

vang in de Kerk genomen
heeft ?

Antvi.

\JÏ Y dunkt dat de gewoonte , dat de Unu»
IVX Priefler alleen zonder het Volk het

Sacrament ontfing
,
geen zes ofzeven hon-

dert Jaren na Chrifli tijd op gekomen is.

De gewoonlijkeorder dat de Priefter al- ?<"*•"

leen het Sacrament behoorde t'ontfangen

;

begoftop de baan te komen, ontrent de

'd]d \-anZephertnus '., dewelke, zo wanneer
het gemeene Volk de dagelijkfe en veel-

voudige onderhoudinge van des Heeren
Avondmaal naliet- , ordineerde dat Lt

ten minften eenmaal 's jaars zouden
communiceren , en dit op Paafch-dagj

welke Ordinantie Paus Innocentm de HL
voor vaft ftelde.

Ik weet van geen verder order oï bevel |;,,„„„

der
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der Kerke, maar doe den yver van het

Volk zo merkelijk verminderde , dac zy het

Sacrament niet en wilden onttangen ,
zoo

hebben dan de Pricfters het zelve alleen

moeten doen.
, ^ . « n

De gewoonte van dat de Priefter alleen

uit noot het Sacrament moft gebruiken ,
is

eerft opgekomen zo wanneer het Volk m
yver verflauwende , niet en wilde com-

municeren , maar bekommerde haar meer

,met wereltzs zaken , dan met het Sacra-

ment op een Godvruchtige wyze t-ontfan-

gen; want in den beginne communiceer-

den zy alle dagen , en dat met grooten aan-

dacht, daar na drie maal ter weke^ daar

na alleen op Zondagen ; naderhand drie-

maal 's J aars , op Paafchen, Pinx'.er en

Kers-tijd, en eindelijk uit een laaawe de-

votie Hechts eenmaal 's Jaars, te weten op

Paalch-dag.
, , j

D2 zekerheid des tijdsisonbekent, de

meefte fchrijven het den Paus Gregonus

toe, die meer als zes honiert jaren na

Chrilli tijd is geweeft. Alzo een ieder

Biffchop van Romen iets vaft invoerde ,

(fommige een introïtus , fommige een

Kyrie Eleijofi, andere een Graduale) ftei-

gerde de Mis ten tijde van Gregorius tot die

hoogte daarze nu tegenwoordig toe geko-

men is, en de vonden der Menfchen be-

goften de voortocht te nemen , en Chrifti

inftellingedeloef afte ftekenj doch van

begin aan was het zo niet , alzo Chriiius in

het houden van zijn laatfte Avondmaal

,

niet alleen en at, maar gaf het Brood en

den Drink-beker aan alle die daar tegen-

woordig waren , als te zien is ^éÏQr. %.

iCor. 11. en Anacktus fchrijft' aldus, pe-

raéia confecratione omnes communicent
,
qui

npluennt EcclefiafitcK caveant Itmnibus : dat

is, laat alle y na de Heiliginge , coinmumce-

rerty die niet en tuiHen , laat haar dan uit de

Kerk gaan. De Conjoi Di(f. ï

.

i,f De eigentlijke tl)t weet ik niet , maar

men gift dat dae gewoonte in^^cflopcn is

,

in de Kerk door floffigheid en traagheid

der Leken , die het Sacrament zbo dik-

maals niet en wilden ontfangen, als het de

Priefter wel graag zag ; want in den begin-

ne gefchiede het comrhuniceren met de
Leken alic dagen j 't welk de Priefter tot

op dezen dag noch onderhoud , maar niet

ÓQ Leken; en daar zijn zekere Canons ot

Regelen j die den Priefter, zodikmaais als

hy confacreert , verbinden om te commu-
niceren

i
de reden nu waarom dat de Prie-

fters, na de confccratie, zulks na lieten >

fchijnt deze te zijn : om datter niemand
Vv^as die met haai communiceerde; Hier-

om /-ijn dan, na.mjn oordetl, de?.e Re-
gelen eerft in geftelr.

Omdat de Schrift zegt, het Brood dat PccLe-

wy breken , is dat niet de gemeeiifchap dts ƒ «>'.

Lichaams&c. DeDrink-bekerdien wy
zegenen; zo ook drinkt alle hier uit. De
Cinons worden ApD^oitjche Canons ge-

noemt , Canon 10 , en 10; en van de

Concilie tot Antiochte}t y Canon 2. Anacle-

tas beveelt in een zeker Brief dat het Sa-

crament van meer als van den Priefter al-

leen ontfangen val worden : Dyonifius ver-

klaart ook zulks , en lang na hem ook

Chryfoflomiis. Ambrofim en Augufiinus kla-

gen beide over de traagheid van fommige

,

en vermanen ernftelijk het Volk tot het

communiceren. Hierom dunkt my dat

deze gewoonte des Priefters, van alleen

het Sacrament te genieten, daar het in het

openbaar gehouden wierd , in geen vier of
vijfhondertjaarenten minften na Chrifti

geboorte , in zijn Kerk is aangenomen ge-

weeft.

Ik en weet van zodanig een order noch ^^..^

gebod der Kerke aiet, maar zo wanneer

hetVolk in hare devotie dapper begoften te

verflauwen , en ten Avondmaal niet en

willen komen, alsdan, na mijn oordeel,

wierden de Priefters genootzaakt alleen te

communiceren.
My dunkt dat niet lanj na der Apoftelen ^.

rijd, de Godvruchtige devotien en yver co».

des Voiks merkelijk afnemende, die in den

beginne dagelijks, daar na eens ter weke,

daar na driemaal in het jaar, en eindelijk

maar.
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Can-

«Cl.

Worce-

per.

I-kre-

ford.

&c.

Dnr-
batn.

Lin-
col.

tnaar eens ^s Jaars het Sacrament plachten

re gebruiken, zo wierd dan de Pricfterge

perfl, om het Sacrament alleen i'oncfan-

gen.

6. Vraag,

Of het wel voegen zou , dat de-

ze gewoonte in dit Rijk nocl> on-

derhouden wierd.

\Ji Yns oordeels, komt het met den in

-

*^^ houd der H. Schrifcure , en mee het

gebruik der eerfte Kerke beter over een

,

dat nevens den Priefter het volk ook het

Sacramentontfing.

Ikwer.fchte wel, dattcrin ieder Misie-

mand ware, om het Sacrament mee den

Priefter te onthngen : des niet tegenllaan-

de wil daar niemand toekomen, 'z.00 dunkt
rny dat hetgeoorloft en gevoeglijk is, dat

de Prieftersvan dit Rijk van £»ge/<3!»a', de

Miszeggen, en het Sacrament alken ont-

fangen.

Het zou wel dienen , dat het volk ver-

maant wierd, om wat vlytiger het Sa-

crament t'onthngen, zoo men haar daar

toe konde bewegen,- des met te min, al

is niemand gezind te communiceren, het

voegt daarom niet, dat de Priefters haar

daartoe bewogen vindende, om de traag-

heid en laauwe devotie van anderen, haar

van het Sacrament zouden onrhoudcn.

Niets kan beter of wijzelijker gedacht

worden, dan Chriftus geordineert heeft,

cnzyne Apoftelen , na zijn ordinantie, in

*t werk geftek hebben ; wy behoorden dan

onze zinnen en verftand onderde wyshexd

Chrifti gevangen te geven , en oordelen

dat dat beft betaamt, 't welk met zijn or-

dinantie beft overeenkomt: gedenkende,
volgens de wooirden Pauli , dat wy alle van

cenen brood eetende, en alle uit eenen

drink-beker drinkende, ook alle een li-

chaam in Chrifto zijn , en alle eenen geeft

ontfaogcn hebben. De traagheid noch-

tans van andere behoorde onsniet terugge
te houden , noch het weigeren van den ee-

nen perzocn den anderen beletten om re

komen.
Indien de I.ceken daar toe te bewegen

waren , dan zou het beter voegen , dat deze
gewoonte achter bleef j doch willenze haar

niet laten gezeggen , zoo pallhet dan niet

,

dat Pïiefters , die om haar zclven te trooften

en verfterken,graag wiiden communiceren,
om d'ongewilligheid of traagheid van ande-

re , daar van verileken zouden bly ven.

Het zou, mijns oprdeels^ beft voegen,
dat men deze gewoonte reformeerde, en
fchiktena den inhoud der H Schriftuur

,

en het voorbeeld van de eerfte Kerke.

My dunkt hetdienftig te zijn, datter by
ieder Mis zommige waren die nevens den
Priefter het Sacrament ontfingen j wil-

len ze daar evenwel niet aan , 200
dunkt my mag dan de Priefter de Mis zeg-

gen , en het Sacrament alleen ontfangen

,

daar toe gen?gen, of van de Chriftelijke

Gemeente daar toe zynde verzocht.

Het Ichynt voor rayongevoeglijk, dat

deze gewoonte zou continueren , zoo
door eenig Chrifteiijk middel het volk te

bewegen ware, om nevens den Priefter

het Sacrement i ontfangen

.

7. Vraai,

Of voldoende MifTèn wel dien-

den onderhouden te werden j dat

is te zeggen, dat men Priefters

zou huurên om te zingen

voor afgcftorvcne Zielen ?

H Et betaamt, myns oordeels, r\\Qtd&t

voldoende Miffèn langer zouden b!y-

ven, of onderhouden werden.

De School-geleerde, die van de vol-

doende Miften fchryven, befchryvenze,

na myn oordeel , heel anders dan alhier

in deze Vraag word voorgeftclt. nochtans

fchynt

Bit,,

Redk-

ftcr.

Dr,
Cfjf.'

Can-\

tili.

j

LtH-]

ven. '

mrt
fitrti
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ich'ijnt het my tegen Gods H. Woord
niet teftrijdeii, dat Priefters fn de Mis,
voor levendige , en ook voor afgeftorve-

ne biddende , en andere zaken in de Kerk

,

die de bedieninge der Sacramenten aan-

gaan , waarnemende , daar voor loon
zouden trekken.

Alle Priefters de Mis doende, zijn ge-

houden om voor het gantfche verborgen

lichaam Chridi, zoo verftorvene als le-

vendige, te bidden, hoewel daar roe piet

gebuurt; en diedaar toegeordineert zijn,

moeten, de Misdoende, /ulks doen, al

warenfe daar toe niet gebuurt: des niette

min ,
gelykals Pau/m, Kom. 15*. fcgt, die

Geeftelijkc goederen met andere deelach-

tig zijn geworden , zijn ook ichuldig haar

van de lichamelyke goederen totvcrgel-

dinge te dienen.

Den ApofielPauliisCt^ , Hcbr.io, dat ivy

^.eheyligt z'^H door de Offerhaaie des luhaams

yefu ChrijH eentn^atgej'chied
:,
en Hebt, ^ dat

Chri^us door z.yn eigen bloed eenmaal ingedaan

ts tn het Hvyligdom ) -en een eemuige verioffinge

te viegegebracht heeft \ om welke verloflin-

geen voldoenirige, ten zy dat wyze voor
krachteloos houden ^ wy voldoende Mif-

|

fefi behoorden af te fchatfen , enChriftum
{

en zijne Apoftelen niet re rtktnen, ofvoor
'

ongeleerde, of voor geen liefhebbende

Leeraren : die zooecn hoognoodige zaak
{

niet konden , of niet en wilden leeren.

l^auc/erus fchrijft , dat Paus Gregonus de lil.

de Priefters gebood,voor deafgeftorvene te

bidden , en offerhande te doeo. En hoe-
wel dat oude Schrijvers van te bidden
voor de doden gewag maken , nochtans
ftaan zy gcènzintstoc,dat het een Huurling
ihag doen. Lecis hier over Auguftinm aan
Aufelius , van de dronkenfchaf te hed'win-

etn-

Voldoende Miffen te doen , of gebuurt
te worden om Mis te zjngen voor d'afge-

Rbtvene zielen , zijh twee ondericheidentr

ïijïte zaken: want het eérfte geeft tc'ken-

nen d^t de Mis behoorde te dienen tot vol-

^ docninge voor de zonden van een afec- i
'^ •

II Deel.
^>\ :

ftorvene ziel , *t welk niet waar en is;

Maar het tweede , te weten om te zingen
ofte bidden voor afgcftorvcne zielen, is

een loflijkc gewoonte , en fchijnt op de H.
Schriftuur eenigzints te ruften ; welke ge-
woon'-e zelfs van der A portelen tijt afaltyd

onderhouden is gewee ft, als blykt uit de
Schritten der oude Leeraren, alsdan Aw
gufitnui , Afnhroftis y Chryjofiomus en ande-
re ; over zulks dunkt my, dat het noch
behoorde ftand te houden. Maar Miste
<ioen om geld , oordcclende dat het een
verwiirding ofrechtmatige belooninge is,

tüflclren het Gebed en geld daar hy om ge-

huurt is j- dit dunkt my, ruikt na gierig-

heid en Geeftelijke ampt-kopinge ; en
evenwel is een arbeider zijn loon weerdig

:

gelyk als een V^erkondiger des Euange-
liums het zelve om niet behoorde voor te

dragen, en nochtans heeft deHeeregeor-
dineert, dat die het Euangclium verkon-
digen , van den Euangelio leven.

Wil men hier door verftaan , dat ceni-
CarliU

ge zaak ofdaad des Priefters tot een volko- •
"*.

men 'yo/</öef»/>?^ voor vergeeflijke en doode-
lijkezondcn dient, zoo weet ik dan, dat

men van diergeJyke voldoening niet ea
leeft ; ik en wil ook niet zeggen, dat Prie-

fters na de gewoonlijke manier en con-
traében van de Wereld gebuurt worden

,

om voor de Zielen der afgeftorvene te zin-

gen , maar dat zy veel eer
,
gelyk als haar

order leid, hare Mis zeggen en zingen,
latende hare gedachten zoo in het algc-

meen.alsinhetbyzonder gaan over zaken
die de levendige en doode meeft aan-
gaan ; en dan , nadatz:y het weerdig zijn ,

moeten zy van den Altaar ^ dien zy ftéeds

by z ijn, leven i waar van den Apoftcl Pau-
lus een wijdloopig verhaal doet. Doch
wat nu de volmaakte en volkomene vol-

doeninge voor allerlei zonden aangaat , de
zelve moet men Qhrifti lijden en rcehi;-

veerdigmaking aliscen toelchrijven ; no/eh'-

lans zoo als het Auguftmtcs , Hierowmus eii

andere verftaan, ftcUen zy 't aldus: Vro

non vsldemahfropitiationes-jiant (éf de levio»

S vhu
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Kechi-

9rijlel,

ri^iis peuatü, cum quihus obügati defunflt .

funt, pojjunt poft mortem abfolvi t ^c. Dal
j

is: Léttat verzoeningen gejchiedenyoor de ge- 1

ne die niet veelquaads gedaan hebben .^ en om
j

gertnge zonden , ijjaar aan zy > ali%e komen
]

te fterven , gebonden zyndey na haar dooddaar

van konnen ontbonden voorden , (^c.

Dat mca voldoende Miiïen behoorde

aan te houden, en voor dczieleti der do-

den laten zingen van de Pr ie fiers daar toe

gchuurt, dunkt my niet ongerymtte 7ija.

Ik verftaa dat de zin er. iiicningc van

Gods woord , en die van Paulus is, dat

alle Prieftcrs , Gode gaven en Offerhan-

den zouden doen voor de zonden des

volks ,(gelyk als Hebr. 5 . gcfchreven ftaat

,

alle Hooge-Priefter lüord gefield voor de men-

fchen in de zaken dié by God te doen zijn
,

spdathyoffere gaven enJlacht- offeren voor de

zonden .) en het Sacrament en de Sacra-

mentifche zaken in de Kerk , en onder het

volk , of de Gemeente bedienende > daar

van haar onderhoud trekken.

Miflen tot voldoeninge voor zonden

te zeggen (daar Chriftus alleen voor alle

zonden voldaan heeft) is een misbruik

dat men behoorde af te fchaffen: en Prie-

fters tehuuren alleen om te zingen voor

de zielen der afgeftorvene, fchynt een

onnodige en overtollige bediening te zyn

inChriftiKcrk.

8, Vraag..

Of men het Euangelium, als

men de Mis doet, behoorde te le-

ren dat het van 't volk daar tegen-

woordig verftaan mag
wrrden ?

Antv).

f^. TJT Et voegt zeer wel , na myn oordcel,

tttk.', -tA dat het EuangeHum , 't welk Chri-

üi dood en onze verlofllnge aangaat , het

vêlkJln de Mis Voorgedragen weide.

Jjr.

Dm
ham

Het IS nut en nodig, dat men het Euan- ?*

gclium onder de Mis, het volk zoodanig

Icre, dat zy 't wel vcrftaati konnen j die

daar tegenwoordig zfn.

My dunkt het onnodig by ieder Mis,, l,»

een Predikatie te doen , maar hoeze meer '^'*

tot (lichting van 't volk gefchicd ( zoo
flcchts de Pricfters de bcdieninge van
hun beroep daar door niet en komen te

verzuimen ) hoc het meer te pryzen is.

Het is vry bctameliikj dat het Euan-
gelium het volk daar tegenwoordig zyn-
de zodanig gepredikt worde , als het

mag wezen , dat ly 't wel konnen ver-

flaan*

Chriftus aan zync Difeipelen het Sa-
j,

crament uitdelende, zegt, gclyk als'er e»itm

flaat , Luc. 20. doet dtt tot m)ner gedach-

tenis : en by aldicn Paulus aan die van Co-
rinthen aldus fchryft ; zo dik'vjih ais gy dit

Brood zult ete», en dezen Drink-beker zult

drinken, zoo verkondigt den do^ddes Heeren

tot dat hy komt: zou behoorde dandebly-
debootlchap, degroote weldaad die wy
door Chrifti lydcn en fterven ('t welk
wy in dit H. Sacrament, als in een fpie-

pel , zien ) genieten , het volk voorge-

dragen en verkondigt te werden , zoo
dikraaals.als zy het H. Avondmaal hou*
den.

Dat het Euangelium onder de Misge-
lezen of voorgedragen worde, dat zy

't konnen verftaan, is een goeden God-
vruchtig weik i en het behoorde.ook zoo
te zyn.

My dunkt het dicnftig ca 'nodig, dat/*'

(gelyk als des Konings Hoogwaardige:
Majcfteit, zijn waai de Oom, mynHeer
Protedor, nevens de Hoogachtbare Raadr
alrcde geordineert , en belaft hebben te

doen,) opalle diergelijke tyden als het

volk ,
gelijk het behoorde , meeft by een

vergadert ïs, in de voornaamfte en hoge
Mis , het Euangelium gelecrt en ver-

klaard weide, zoo alszy het beftkonnea
1 verftaan. , ,

1 De veikondiginge vao Chiifti lydcn eii

ftet-
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itii.

iïerveti'de weldaad daar vtn , en de ver-

gcvinge varicndct» aan alle ware en ge-

trouwe geIovi^^i behoorden altyd inde

Mis tot ftichiinge van *t volk voorgedra-

gen te worden j 't welk niet en kan ge-

Ichicdcn, volgens Pau/i zin en meningc
i Cof, 14 en na dat ik her vcrfla,ten ly dat

het volk zulks kan verftaan en begrypcn.

My dunkt dat het tegen Gods H.

Woord nieten ftryd, maar hoe het meer

gedaan word tot ftichiioge van het volk

,

aangenomen met innerlyke aandacht, en

een volkomen opzet,om 't leven daar door

te verbeteren , hoe men daar meer behoor-

de na te ftaan,en het zelve in 'twerk rtellcn-

Het zou wel dienen, dat men , als de

Mis gefchied , zekere lecr-ftukken voor

droeg, na het voorbeeld der eerfte Ker-

ke, op dat het volk onder het houden van

het Nachtmaal gefticht mocht worden.

9. Vraag,

Of het in de Mis dienftig ware
om zodanige woorden te gebrui-

ken die 't volk verftaan kan ?

HEt zou wel voegen, om in de Mis zo-

danige woorden te gebruiken , die

't volk verftaan kan.

Men diende wel, na mijn oordeel,

onze Moeders Taal in de Mis te gebrui-

ken, tcnzy in zekere verborgene Myfte-

tien, daar men twy fel aan (laat.

De gantfehe Mis in 'tEngelfch te heb-

ben , dunkt my nietbehoorlyk noch dien*

ftigtezyn.

Het voegt wel , dat de gemeene Ltty n-

zc fpraak , in deze Weftcrze geweftcn

van het Chriftendom, in de Mis gebruikt

werde, zynde d'algemene Liturgie van

degeheelc Kerk, te weten diêdeverbor-

gcüthedeu daar van aangaan , op dat het

ilecht volk , de H. Myfterien daar in be-

grepen , uit vetachtinge niet en kome

13 p
t'ontheyligcn» Doch evenwel mocht
men wel zekere gebeden in onze Moe-
ders Taal doen, na dat men oordelen zal
te behoren, om daar door het volk i'on-
dcr vvyzen , en tot Devotie op te wekken.
Den Apofttl T^uius wil dat alles in de ^^**

Gemeente en openbare vergadering 200
tocga, en gcfptoken werde, dat het die-
nen mag tot ftichtinge van alle die in de
Gemeente zijn; en in zulkcn Taal, dat
de Toehoorders op onze Dankzeggingc
Amen mogen zeggen- En lang naxJety-
den der Apoftclcn , heeft alle het volk den
Priefter geantwoord ( hy haar aanfpre-
kcnde in een Taal dieze verftonden) als

een leerling ofjonge nu antwoord ( zoo
alshemgeleertis) in een Taal die hy niet

en verftaat. Cyfuan, de Conf. diftméi, i Ca»
qusndo.

Zodanig was het gebruik daar van ten Bijfchip

tyde van den Oud Vaader Hieronymm in EU,

Dalmatieni en in Sca/avoMen ^ ^ocCynllus
leefde , die tot Ko»;?« aan het Hof daar
omgingfoliciteren ; de zaak wierdinhet
Confiftorie gedcbatteert , doch hy veele

wederpartyen hebbende, zoo wierd'er

fchiclijkccnftcmme, als uit den Hemel,
gehoort, zeggende: Omnk Sptntus Lau»
det Dommum^ et Otanis Lfvgua canfiteatur

et : dat is : "Eenyeder Geed love aft» Heere j

enyeder Tak belyde hem. Waar opaaiïQ'*
r///« zijn verzoek toegeftaan wierd.

Ondertekent : Bac jam mea eft Opinio,

fedi ficuty auditismc'

lioribus cedam. Dat is.

Dit ii nu mjn gevoelen y

doch zoo y dat, indien tik

wat beters hore, ik my
nüil^

BrJfchopEU^ Laten gezeggen.

Deze Vraag wierd , ten tyde van Ko-
^^^j^

ning Henrile de %. Hooglofi. gedachtenis,

door de befte Mannen onder de Geeftelijk-

heidin zijn Rijk, naau'<eurig onderfocht

en na gevorfcht , daar die Kening zelfs hy

S % wat;
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wos; als wanneer over deie ^aak ccnuit-

fpraak gedaan , en daar op opcnilyk gepro-

clamcert wicrd, en belaft dat men dcH.
Bybel ia de Engelze fpraak niet en zou la-

ten uitgaan ^ daar n» evenwel is deze

refolutie verandert geworden. Hierom
wenfchte ik wel , dat hier in gehandelt

"wierde, zoo als beft dient tot-ruft enftich-

tinge der Chriftenen ;; wat my belangt , ik

zal my onder mijn Overheid fubmitceren

,

en mijn verftand onder ten gezonder oor-

deel buigen.
Me-

jyjy jj^fjijt j^jjt j^5et alken dienftig , dat
^ ' men in de Mis fuiken Taal gebruike, die

't Volk kan verftaan , maar dat men ook
200 helder uitfpreke , dat het Volk zulks

gemaklijk hooren kan , op dat men haar

niet onthoudc het geen haar eigen is,

't welk Paulus leert dat haar toebehoort j

als ook op dat zy mogen antwoorden
,
ge-

lyk als Cyprianm getuigt , van het Volk in

2ijniijd, Ha^emits ad Dominum : Onze oe-

gen zie» na den Uter. Des niet te min

,

voor zoo veel dat deel aangaat , 't welk tot

de Confecratie behoort , zoo is het dat Dyo-

Titfifts en Bafil/m my doen denken, dat het

niet onbekwaam zou zijn , om een gedeel-

te daar van binnen 's monds te mom-
pelen.

Érijioi. Indien de Mis geheel en alin 't Engelfch

ware, zoo zouden wy ons dan van de ge-

woonte en manier in alle andere Landen
gebruiklijk , afzonderen : kan het dan bc-

' ftaan met zijn Koninkl. Majeftcits belie-

ven , ik en kan het niet voor raadzaam in

2ien, dat de Mis geheel in het Engelfch

zougefchieden.

Per me Epifcopum BrifloUeitfem

:

Door my Bijjchop van BrifioL

lO» Vraag,

Wanneer het bewaren of het zet-

ten van het Sacrament op den Al-
taar «erft begou ?

Anf-w,

HÉt bewaren van het Sacrament be- f«««

goft, na mijn gevoelen , fes of feVed *''*'

honderd jaren na Chrifti geboorte jhetfet-

ten op den Altaar, nu onlangs ecrft,

Poltdorui VirgtUui fchrijft , dat Innocen- Ut^
tius de lil. voor goed keurde , dat men het t»ini

Sacrarhcnt zou bewaren , om voor de
Kranken by der hand te hebben. Homrius
de UI. heeft ook het zelfde beveftigt ) daar

by voegende , dat men het behoorde te
\

bewaren , /» loco Singulars ^mundo (^ Signa-

té: in een zonderlinge y zuyvereen merkelijke

plaats: dc Priefters met eenen belaftendc ,

datzy het Volk dikmaals zouden onder-
wyzen, omhaarzclvcneerbicdiglijk daar

voor neder te buigen , zoo wanneer het

opgeheven , en voor de Kranken gedragen

wierd. Wat nu het ophangen van het Sa-

crament over , of het zetten op den Altaar

aangaat, islangdaarnaeerft opgekomen

>

en word op verfchciden plaatzen van het

Ghriftendom noch niet aangenomen.

Zekere Vragen , nevens d'anc-

woorden daarop gegeven, door

de Biffchop van PForcefier, Cbi-

eheder, QnHereford^

De Vraag.

Wat , ofwaarm fam va^en , Aalmo ejjef^

te geven , gedoopt te worden , of het

Nackmaal t'ontfangen in Engeland

y

Thomaiin Jtalien^mnende , en niet we-
tende , 7vat jAn in Engeland doet ,ha-

ten ofprofiteren kan .<*

Antiv.

D E diftantie ofwijdte ran plaats belet , "?a^

noch verhindert niet de Geeftelijke Z''^-

gem«cnfch8p, die tuflchen d'ecnen d'an-
fj^
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^cris, loduyancnUjomasw^ar zy ook
lijn, verre van «icii anderen atgezondert,

ofdicht by malkanderen , zijnde beide le-

vendige ledematen ChrilH
,
genieten van

inalkanderens deugt én Vroomheid eenig

voordeel j al is de bepalinge van wat, of
waarin, onnafpcurlijk , en dat zulks d'al-

wetenlchap Gods alleen toebehoort.

Vrsag.

0fgemelde werken in Jan , haar , dïe in

' den Hemelz,ijn , voordeehoe hengen , en

waarin?

BLiidfchap is'er in den Hemel over cc-

nen Zondaar, die i\g bekeert, &e-
JLue. 15.

- Vraag.

Ofhet in Jam macht is , om eenig It^maat

van Chrtfii lichaam door arglijiigheid

t "*ontnemen het voordeel van Zjtjn Va-

(ien. Aalmoesgeven f Doopfel, of het

ontfangen van het Sacrament , en dat

%elfde voordeel den eenen menfch meer

dan den anderen te ko nnen toevoegen l

Antnv. - ^

DE Liefde verkort niemand ifi dièrge-

lyk voordeel dat hem mocht toe ko-

men i en het beftaat in Godsf macht, al-

leen om het zelve toe te voegen > in nïet

in eenig menfch, anders dah doof wen-
fchen en bidden i maar hoe de menfch
vromer is , hoe iijn Gebed krachtiger is

voor de gene, voor v\?ien hy voornaam-
lijk bid.

Vraag.

Watpellen het lichaam en UoedChrijli in de

MiSy die Gy Chrifli Offerhande en

Slacht-Offèr noemt , voor oogen ? En
waarinhe^aatfe^ indmdeny gefienof

i4i
woorden? Sn in Wat voor daden, ge--

fienen woorden .<*

Aniiv.

T\ Eze reprcfentawe, ofvoor oogen ftel-^^ hnge&c. beftaat ir> zoodanige v/oor-
den , gebeden , fmekiogen en daaden , als-
dePriefterin de Mis gebruikt, hebbende
Ghrifti lichaam en bloed aldaar tegen-
woordig in het Sacrament.

Vraag.

Is*ernieteentgè Ceremsme of Geleed in de
Schriftuur niet uitgedrukt, welke Chri~
fus in de eer/Ie infieilinge van de Mu,'
die wy nu moetengebrmken

, gebruikt of
bevolen heeft j en welke z,ijnfe .<*

^ntv},

T\ Af Chrift;us ceremoniën en gebeden,
*^ inhctinftellenen omdeelen van het
Sacrament heeft gebruikt

,
geeft de H.

Schriftuur te kennen : doch wat voor ce-
remoniën en Gebeden , dat het gcweefl
zijn, weet men niet; maar my dunkt dat
wy zoodanige ceremoniën eti Gebeden
behoorden te gebruiken, als de Roomfc
Kerk heeft , en qenparig onderhoud.

Ofer in de eerfe Kerk zekere Frie/^erswa-
ren die daar leefden van Miffm , Mor"
gengeleden y Avond Gebeden te doen^

envante biddtn>alleen'V9or zJelcn^ En
ófdiergelijkeflandvan Vritfierfchap in

de H. Schrift toegelaten word .^ ofnu
behoort toegelaten te worden .<*

Ant-w.

r\ Aar waren Priefters in de ecrfte Kerk

,

*-^ die tjiet en Predikten , maar haar zel-

ven flechts bezig hielden , met te bidder»
voor de levendige en doode, en met an-
dere Geeftelyke bedieningen in de Kerk j
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vcn die doorgaaft-5 gemeene gebeden 's mor-
gens ca"*!» avonr.s gebruikten jenioodanige

ftaiid van Prieikrfchap ftrijd niet tegen

de H. Schriftuur.

' Lieve Vrouws beeld met devotie 2cgg€a^
aflaat voor elfduizend jaren»'

Vraag.

Waarom x,ou, loet met betamen noch dienen ,

dat men de geheeie Mts in het Engeifih

hadde^

'' - Antv}» '

. . V 'ik''
'

.

. .jf. Ui ,j5r"!w^i- .

DE 'C Vraag hebben Dyonifm en Baft/m
daar xy van den H. Geeft handelen,

beantwoord ; en men behoorde ook daar

in met alle Kerken over een te komen.

'
" • —'- ';

'

;<; r'i^S '• :'—^^ '

Nfl, zS.

Een verzameling van zommige
dervoornaamftc aflaaten, die doc-

maals in de bedicriin^ei]i,,v^ :Eogc-

lajid waren. .; ^v,
; rt-jfor

De uuren van de H- Magei Maria , volgem het

gebruik van het Bifdom van Sarum
^
ge-

drukt tot Farijs 1 5 1 ö

.

Folio "i^-

AAn alle de gene die in den (land der

genade zijn , die alle dagen metgroo-

te devotie dit Gebed voor onze gebenedij-

de Vrouw van Barmhertigheid uitftorten

,

zahe haar aangezicht toonen , en haar den
dagcndeuurdesdoodts ^an te voren aan
dienen ; en nu ziel-togende ,. zullen de

En^jielen hare Zielen in den Hemel over-

voeren } en zy zullen vyfhondcrd jaren

,

en zoo veel Lentcn van aflaat bekomen

,

toegedaan by de H- Vaders , de Paufen

van Romen.

•OnzeH. V ^Att Sixtui de IV. Paus, heeft

irisrlecDt aaa alle , die dit gebed voor onze

Fö/. 44.

Onze H. Vader, de Pau$ Sixtus heeft,
(op^ het aanhouden van d'allerdoorluchtig-
fte-Princcs Elizabith, gcwe7ene Konin-
ginne van Engeland , en Huysvrou van
onze Zouverain Heer Koning fiexrtk de
f^ll' ( God zy haar zoete Ziel , en aller
Chriflenen zielen genadig) verleent om
allcdag^nin de morgenftoiKf , na dat de
klok driemaal Ave geluid heeft, driemaal
te zullen zeggen, de groetenis van onze
L. yrouvi

, Ave- Maria Gratia , dat is ,

Weeft gegroet, Maria vol van genade; te
weten te 6 uuren 's morgens i Ave-Ma-
riaass te lauuren opdeMiddag-drie Ave-
Mariaas'y en'savonts tcéuuren^ voor ie-
der maal zoo doende, word verleent uit
den gecftelijkcn fchatkift der H. Kerke,
voor drie honderd dagen aflaat, tottes qu9'
ties^ zoodikmaalsals&c.
Zoo hebben ook onze H. Vader, de

Aarts-BilFchop vsLuCantelberg , en Jork^ ne-
vens 9. andere Biflchoppen van dit Rijk,
verleent driemaal 's daags , vooi; veertig
dagen aflaat, aan alle die in den ftand der
genade zijn , en bcquaam om vergiffenis

t'ontfangen. Dit heeft nu zyn aanvang
genomen opden 26 Maart, Anno 1492,
en in het 7. Jaar der Regeringe, van Henrik
de Vil. Koning; va» Engeland. De Zommc
van de indulgentie of aflaat , voor ieder
Ave- Maria^ bedroeg acht honderd en'feftig

dagen, tottes quoties. Dit Gebed zalmen
^^ggcn > ^Is de klok van ^ve luid.

Onze H. Vader , Paus Bonifacins heeft
vergond aflaat voor zeven jaren en veertig
Lenten aan alle, die met devotie zeggen,
het deerlijk aanzien van onze gebenedijde
L. Vrouw , Ihandc onder het Kruicc al

wenende, en mcdclydcn hebbende met
haar zoet Kindeken Jefus. Deigelyksook

hadde



hidde^Taus yoames de 22. voor dric-hon

dcrd dagen aflaat verleent-

Hf

Dit zijn ^e 1 1. Avce?, die de. H. Maagt
St. Brii^ef siie dagen plag te 2,cgg.en voor

het H. Kruis in St- Paulus Kerk tot Romen ;

al wie het zelve een heel ja.ir door zegt , die

zal vyfcicn iielen van zijn naafte bioet-

vrienden uit het Vagevier verlofTenj.en

noch vyttien andei=€ Zondaren tot een

Vroom en H. leven bckereri ; en andere

vyftien Rechtveerdige perzonen van zijn

geflachte zullen altyd by een Vroom en H.
ieven blijven i en al wat hy van God be-

geert , dat zal hem ' geworden , zoo het

anders tot zaligheid zijner zi9le mag ge-

Fof. $4:

'' Aan alle menfchen die vooi- dit Beeld wn
Barmhertigheid'vyf P<7/^r Nofl'efs^, vyt Ave
Marïaas en een Credo metdevorie, ofaan-

dJteht zeggen , érbarmlijli: aanfchouwende
de armen van Cbrifti lijden' j worden voor

twee-en-dertig duizend zevert honderden
yyfen vijftig jaren , de aflaat vergondj en

Sixtus de 4 Pd»j van Romen heett het 4 en 5.

Gebed gemaakt, en devoornoemde aflaat

verdubbelt,-'^'' ^^ ; ?

Fpï. i^ fsv

Dezen Zend-brief onzes 'Zalignvakers

,

zend onZ€ H. Vader PauiLeelyhin^Két'zer

Karel de Grootey waar in men befchrcVe»

vind , dat zo wie dezen zegen om zijn-lijf

draagt , en dezelve cèn tnaat 's daags op zegt,

die zal voor veertig jaren aflaat , en tachen-

tig Lenten bekomen , ea door geen haafli-f-^-

gedoodvergaan.-' •-"^•'i' '

'

Fol. 57;

Dit gebe3^ is door St. Augufltinus ge-

maakt, voor vaftftellende, dat zo wie het
zelve op Zijn knien alk dagen op zegt , in

Zonfde niet ftcrven zal j en na dit levfen tot

de eeuwige vreugde en gelukzaligheid over
^«n>.

I

^ :B E W Y SiE RjA

Onze H: Vader de Vaut Joannet de z%i
hcefc aan alle die dit gebed , na de opheffin-
ge van onzen Heer Jezus Chriftüs , met de-
votie bidden , om doodiijke zonden aflaat ,^

vergond voor drie duizeod dagen,

.

Fö/. 58.

Onze H. Vader, Paus EonJfacius de 6i
heett aflaat voor tien duizend jaaren ver-
leent aan alltn die dit navolgende gebed,
tuflchen he^ opheften van onzen Hqc: , en
de drie Agjiiüi D^, met devow^ bidden.

Fel. 61.

Onze H. Vader, Paus Sixtusdej^.heeh
aan allen die in den ftand der genade zijn-
de, dit navolgende Gebed opzeggen,,
voort na hét opheflien van het lichaam'on-
zes Heercn, toegeftaan een Zuivere ver-
gevingeran alle hare zonden, dieimmers-
en altoos duren zal. Defgeiijks heeft ook
Johatines de III. Pdus van Romen ^ ophcc
verzoek van deKoninginnevan Znge]and^
verleent aan alle die dit Gebed voör he^r
beeld van onzen ,cekruifl:en Heer' met aan-
dacht opzeggen, aflaat, voor zoo veel da-
gen als'er wonden waren aan het lichaam
onzes Heeren Jelu Chritti, doe hy zulk:
een bitter lyden uitftond , te weten , vyfi
duizend vier honderd en vyfen zeftig.

FoïAs.

Deze vyf gebeden heeft Sr. Gregorius
gemaakt, en aan alle die df.ze j* Gebeden^
met 5- Pster No/iers

, ^ Ave Mariaas en
I Crfdi'* met devotie opzeggen, aflaat VQor,"
vyfhonderd jaren vergoncL

'

-
'

-v • -

Fêl66,

Deze 3. Gebeden Zynin het Capelvan-
het H. Kruis binnen R.omen, anderzins
genoemt (acellum Savüa Crucis SepiemRo-
mamrnm., dat is, het CelUkenvanhet-H-.
Kruirder 7. Rameyrren^ gefchreven : »1 wig
dezelve met devotie op zegt', die rar vaa

dooii-
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idoodelijke ionden > aflaat bekomen , voor
tien honderd duiiend Jaicn , 't welk onze
H. Vader i Joannes de iz. Vaus^janRometii

verleent heeft.

Al wie met devotie deze afmea onïes

Hecrenjelu Chrifti aaüichouwt, die zal

van onzen H. Vader 5/, Fieter, de ecrÜc

Paus van Romen
, en van dcrtiganderc-Fau

7en der Rootnfe Kerke » zyn Swccciïcurs

>

aflaat voor fes duizend Jarca verwerven.
En onze H- Vader, V&ms Joannes de iz,

heeft aan alle de gene die gantfch zond-
rouwig zijn, en recht gcbicgt hebben, en
deze navolgende devotigc gebede-n.op ttg-

gen , ter gedachtenis van onzes Heeren
Jcfu Chrifti bitter lyden , vcrgond voor
ioodelyke zonden en andere drie duyiéud
vergeeflijke zonden , aflaat voor drie dui-

zend Jaren, voor af zeggende een Vater

Nojier ca Ave<-Maria.

Foi'jï.

Onze H. Vader , Paus Inaocentim de 2.

heeft aan yder een die dit gebed aandachte-
lijk opzegt, ter eere van de wonde, die

onze Heer in zijn gebenedijde zijde kreeg

,

doe hy dood aan het Kruice hing , ver-

gend aflaat voor vier duizend dagen.

Fol-ji.

Dit zeer Godvruchtig Gebed , heeft de
H. Oud-Vader 5^ Bfrwtf^vs^w alle dagen op
zijn knien gebeden , ter ecre van Jefus zijn

allerhfiligite Naam. En het i« wel te ge-

loven , dat door het aanroepen van d'allcr-

hciligfte Naam van Jefus , St. Bernardus

een zonderlinge verfterkkinge en geduuri-

ge vertrooftingc van onzen Heere Jefus

, Chriflus verkregen heeft* Deze Gebeden
ftondcn gefchrevcn in een bord , dat te Ro-
men in st, Pteters Kerk hing na by d£n. Ho-
gen Altaar , alwaar onze l\. Vader (|c

Paus gewoon is , 's avomsden dienft der

Miflciedoen. En zoo wie meteen aan-

dachtig en verflagen hert, dit boven vef-
haalde Gebed aUe dagen op zegt, indien
hy op dien dag in de ftand der eeuwige
verdoemenis ftaat , zo zal dan zijn eeuwi-
ge pijn in een' tij dlijkc pijn des Vageviers
verandert worden ; heeft hy nu de pijn
van het Vagevicr verdient , dat zal hem
door Gods oneindclijke barmhertighiïid

vergeven ei^vörgéteii worden.

No. !•}.

Een zejcer Gebod, rakende het
Vifucerenvande Capellen, Godts-

- huizen ) Gilde-Kamers Sec. Ge-
fchrevcn aan de Parochianen^ Cji-

pcllanen , Pricfters en andere pfé-
ftclijke Perzonen.

"' '

r^ Yl. zuU voort na den omfangft Hier é
*^ van , een fcherp onderzoek doen , en ^^
naaukeurig vernemen, hoc veel Capelhuy ?*

Godfshufz>i» j Socutetten^ Gilden, &C. en
ook hpe vceÜQon • trekke«dc Pr ie fters dat-

wr zijn.^innen uw Kerk en Parochie , wel-
ke gch|0.uden zijn hare eerftelingen of ecr-

fte Vruchten te vertienen.

a_ Gyl.zultook vernemen na de Or<^er/,
;

Ordinantten
,

foorttn , hoedanighedim j gg- ;

hruiken en raistruikea, conditten
^ f?4ndeni ir

hehoefiigheden van aUc dc bovcn-verhaalde IJ

pUatzcn en perzonea : en by wat voor-na- ;

men, toe na^Qcn, Corporaa(fchappcn of .

eer-titelen de zelve te kennen zijn; tot 'i

wat einde, en om welke daden van barm-
heriigheid, dezelve gefticht en gcordi- i

neertz'ij^igewceft. Gyl. zult ook opdien !

dag* 9l(Kgydaar van verwittigt word, ipie- !

de brengen de grond-brieycn , en andere

Schriften die gy kund bekomen , om te

bewijzen wat daar van is.

3. Qyl. zult ook vernerncn, hoe en op
wat wyzc d'inkomücn en winften van de

Landen en goederen der voernocmtlc Per-

zonen' «angeJcid , beftc^d of .uitgegev^. I

worden. '

Als]
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Als ook hoe veel van de gemelde bedie-

«ingen Parochy-Kerken ziin.

Als ook hoe verre, dal de Capellcnvan

malkandcren gelegen lijn , en de Parochy-

Kerken van de Parochien , daarfe in ftaan.

4. Gy zult ook vernemen na alle de

Huizen^ Lande», Tienden^ Renten, en in-

komftcn die aan gemelde Cape/lm, Gods-

huizen , Gilden &c. behoren , en wat de

zelve allejaren opbrengen j en van dit alles

lult gyl. perfcéte notitie houden.

Gyl. zult ook vernemen) wat al onko-
ften daar op vallen, en hoe veel alle jaren

voor ieder parceel van het bovenvcrhaalde

uitgegeven en betaald word , en daar van
fchriftelijk bewijs brengen.

6. Gy zult ook vernemen na alle de
JLanden, Renten en Erf'goedcren , die t'ee-

nigcr tijd , zedert deu 4 February in het 27.

Jaar van zijn Koninklijke Majcltcits Rc-
gpringeaan de voornoemde plaatzen zijn

komen te vervallen; als ook valide goe-

deren
, Juwcclen en Ornamenten , die

onlangs tot de lelve behoort hebben.

7. Gyl. zult ook vernemen, hoe veel

van de gemelde Capel/en, Godtshuyzen ^

Gtlden^c^c. En wat voor Landen of Par-

celen daar van zedert den 4. Februa-

ry, als boven verhaalt, vervallen , of aan-

gekocht zyn geweeft; en of ook eenige

Onderdanen van zijn Koninkl. Majeftcit

op haar eigen autoriteit, en zonder belie-

ven des Konings, pofTefllevan eenige der

voornoemde plaatzen genomen hebben.

8. Gyl. zult ook vernemen na het yzcr,

en koper-werk. Juwelen, Ornamenten,
roerende en onroerende goederen, beho-

rende tot alle de boven verhaalde zaken,

en tot ieder daar van in het by zonder j en
gyl zult daar een Inventans van maken,
daar by voegende de waardy van ieder (iuk

in 't byzondcr , dat is te zeggen het oprecht

gewicht van alle ParceJen van yzer en ko-

pex &c. En de prijs en waardy van alle

andere Ornameiuen , roerende en onroe-
rende goederen , en onder wicndatfe zyn
iïeruftende.

ÏL Deel.

Eindelijk en ten laaften ïult gyl. ook
fchriftelyke Notitie geven van al het bo-
ven-verhaaldc , en dat niet in het gros,
maar van ieder (luk inhctbyzonder; vooc
zoo veel als gyl. het zult konneu verant-
woorden

, en meteede derven verklaren.
Gyl. zult ook dezelve tekenen en verzege-
len i en dele Notitie ons verzegelt toe zen-
den, op zulken dag en plaats als UL- aan-
gewezen z-il worden door een van d'aller-

vroomüe Kerk Mcefters , en by alle d'Ad-
miniltrateufs, Bewindhebbers , en van
roerende en onroerende goederen , Capel-
/en f Gods-Hutzen, Gilde?! ^-c. Hieraltyd.
voor zorgende, dar gyl. in al dit uw doen
en Notitie te geven van al het verhaalde,
en van ieder deel daar van , zodanige vlijt ,

voorlichtigheidengcirouheid komt te be-
wijzen , dat, als wy 't werk komen op te

nemen, zulks dan voor ons mag blijken >

en gyl. in plaats van anders in onle onge-
nade te raken, na behooren dankenecrc
moogt behalen.

Rehert Aarts-B-JJchop.

Sir Alichael Stanhope.

Sir Lfonard Beizuorth.

Nr. Robert Hemieuge.

Mr, Babthorp.

Mr. WdUay.
Mr. Norton.

Ah, Chaloner,

Mr. Gargrave.

Mr." Secretaris»

De Protc<fl:ors Briefaan BifTchop
Gardincr , over de ftukkcn die hy

zijn Prcdicatie te ver-

handelen had.

in

WY groeten U- E.gifteren hebben wy ExM,
u onzen afgezand Wiüi^m Cecil toe- ^•^'*

gezonden, om aan U. E. ons welbehagen caritaf^

en advys bekent temaken: hier in beftaan-

dc , om in uw aanÜaande Sermoen of Pre-

dikatie , die voorname ^ueftien , die onder
zekere geleerde Adannen in dit Rijk als

noch in gcfchil liaan , over het Sacrament
des Altaars , en de Mis, niet aan te roeren,,-

zo wei ten aanzien, dat uwe particuliere

T argu^
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argumcnteringc en dctcrmineringc dies

aangaande het Volk aanftoot mocht ge-

ven , (alseigcnijyk verwachtende de be-

Ikchtingc van twift-zaken) waar uit dan
tweedracht en oproer mocht oniftaan

,

d'oorzaak waarvan wy nootzakelijk moe-
ten zoeken voor te komen : als ook om
dat tegenwoordig over die qucftien en dif'

j

puteu gcdelibercert word, welke, zoo
God toe Iaat , in een korte tyd door een
opcnbaic leere en autoriteit, gcrullclijk

en na behoren beflechten afgedaan zullen

worden.
Dit laten wy u aanfeggen , niet eens

twyfclcnde, of uvvcigen wijsheid en dif-

cretie zouden in zo een baarbliikelijkc zaak

zulks bedacht , of ten minftcn op onze
ctindcrirge, nadervcrftaan , en gewillig

achtervolgt hebben , bcforgcnde daar in

aan d'ecne kant uw eigen ruUe met geen
ergernis te geven , en aan d'andcr kant

twiflte fchuwen, met ons hier in te wille

te zijn.

Uw antwoord hier op , heeft omen Af-
gczand in dezer voegen ons voorgcdrsgcn :

dat U. E. in generlei wyzc kund nalaten

tcfprekcn, zo wel van de Mis als van het

Sacrament; alzoohctcerftc hier van, na
uwfeggen, het voornaamfte fondament
omcr Feligic is, endatwy zonder hetzel-

ve niet en kennen weien dat Ghriftus onze
Slacht-Offcris geworden i en watnu het

laatfte (het Sacrament belangt) dat veclc

menichcn daar de mond zoo vol van heb-

ben, datj zoo U. E. de mond toe hield,

en uw meninge daar van niet en openbaar-
de, gydan wel wift, wat voor gedachten
andere van u zouden hebben. Eindelyk
maakt gy dit algemeen bcfluit, dat gy de
waarheid wilt fprekcn, en niet twyfeltof

wy zullen ons daar mede laten vergenoe-
gen j daar noch aanknoopende, na 't ver-

haal van onzen Afgezand, dat gy wel
•wcnfchte dat wy ons met deze ftukken van
Religie niet eens wilden bemoéycn, alzo

ze U , BifTchoppen , zijn aanbevolen j tot

welkers Jaft, zoo daar iets met recht op

te zeggen viel , zulks zou moeten op
draayen.

Op dit uw antwoord , indienze zo
luid, geven wy dit kort befcheid : als dat

wy . uit kracht van onzen zouverain Heer
en Koninklyke Majefteits autoriteit ons

opgedragen , u belaften en bevelen , om
van cenige controverfien of twiftzaken

over gemelde Sacrament en Mis in uwe
Predikaticnniet eenste reppen , veel min
die te verhandelen; maar dat gy veel eer

uwe redenen dirigeert en hefteed, om de

Artikelen, u voorgefchreven , en andere

heilzame ftofte, (als van het Volk tot ge-

hoorzaamheid en tot een vroom en god-
zalig leven aan te manen) te verklaren lu
uit te leggen ; dewyl uwc Predikaticn hier

aanwerks genoeg zullen vinden, en dat
.

ook hoog nodig zal zijn in dcfc tiidj en dat

gy het verhandelen van iet anders , ('t welk
wyu verbieden, als nietdicnftig om in uwc
particuliere Predikatie te gcfchieden , maar
V cel eernodig zijnde, te bewaren tot een

publyke coniliitatic) voor deze tijd i'ecnc-

maal laatberuftcn om d'algcmene rufte.

Dit is on ze uitgedrukte wil en welbeha-
gen , waar in wy weten met wat voor
recht wy u te gebieden hebben, en gy
(denken wy) ook weet , hoe graag gy ons
behoorde te gehoorzamen. Wat nu onze
bcmocyibgc met deze ftukken van Religie

aangaat, dit zult gy weten, dat wy het

voor geen gcrnig deel van onze opgeleide

ampt rekenen, om onder zijn Koninkl.
Majefteit, zijn Volk van domme onwc-
tenheidtot wetcnfchap , en vanfuperftitic

tot de ware Religie te brengen ; nemende

[

dit voor het voornaarrifte fondament om
! gehoorzaamheid op te bouwen , en oor-

j

deelende, daar andere, zijnde Bifl^chop-

pen en geleerde Mannen, in een zekere

waarheid volkomen over een komen . dat

men dan u, of weinige andere, zou toe-

laten om alle andere uit een moedwillige
ftyfzinnigheid daar van af te raden. En
hoewel Jwy ons zclvcn d'autoriteit van
over artikelen van Eel'gie een vonnis te

ftrij-
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ftrykcn niet aanmatigen , evenwel beken-
nen vvy voor God, datwy d'uitgefprokc-

nc of geopenbaarde waarheid begeren
voor te Ihan , en ook voort te planten •,

en aizoo bygcvolg willen wyin'gecn ge-

breke blyvcn van de vcrftoordcrs daar van
te wedcrtiaan. Hiermede God bevolen.

Vff Zion f z8. Jiiriy M. d x l v 1 1 1

.

Ü'iu'' beminde Vriend
,

E. ZOMERSET.

N(7» 29.

Zekere Lof langen op gezette

tydcn en uuren aan de Sanóten of
' Heiligen gedaan , volgens het ge-

bruik tot Sarum in Engeland. Ge-
drukt tot Parys , in het Jaar M. d.xx.

Waar in oni-niddelykc aanbiddiof^c

haar wordopgoftert, en afgebeden

die dingen , welke God alken moet
geven.

XJT "Eilige Moeder Gods, die Waardig gé-
-* -^ acht zyt geweeft, om t'ontfangen den

gene , wien de gehck wereld niet heeft

konnen omvatten ; wilt gy toch , door
uwe Godvruchtige tufkhenkomfte , on-
ze zonden af waflchcn , op dat wy door
u verloft zynde, mogen klimmen op de

ftocl van de eeuwige. Heerlijkheid j al-

waargy blyftmet uwen Zoon zonder tyd.

Heilige ^anthaleon , Martelaar Chrifli

gyzyteen vande Krygs-benden gcweeft,

waar mede gy grooten dienft gedaan hebt.— Eindelijk hebt gy een Kluizenaars

leven bekomen. Gy hebt ook een

water7,uchtige gcne2.en. — Gezonden
naar de pyn-bank hebt gy uw' nagelen ver-

loren. Uwe ribben hcbbenze aan

brandende lampen verbrand. Uwen
hals voor ovcrbui^endc, onder het zwaart
hebt gy den flag daar van uitgedaan. —
Stortende Melk , in plaats van bloet, hebt
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gyalzoo èw' leven gceindigt. Ver-
dryft alle koortzen van zoo een flecht
droevig volk, die de Koninkryken
der ccuvïigc Heerlijkheid hebt verdient.

Geeft ons , ó Chriftus , door Thomas
2.yn bloed, 't welk hy voor u vergoten
heeft j derwaarts op te klimmen daar hy
natocgcvaren is Gyhebt hem met
Hecriykhcideneeregekroont, en gefteld
over de werken uwer handen.
Opdat wy doorzyn verdienften en ge-

bedca van het Heliche vyer verloft mogen
werden.

* H Marif
, komt de ellendige te hulpe

i

ftadekleinmocdigeby ; verquik de wee-
nende,- bid voor het volk j weeft een
vootfpraak voor de gceftelijkheid , en een
Middelaar voor het devotig vrouwelijk
^eflachie.

Een Gebedaan de Adaagt Maria , aan
degene die het z.elve z.eiden , heeft

de Paus Celeftinus vergond ajlaat

voor drie honderddagen j eengedeel-

te waar van'is hetgene volgt.

Ojjinginne des Hemels , trooft, bid

ik u, een Zondaar, en geeft uwe
cere niet aan een vreemd of v/rced per-

zoon. Houd my verontfchuldigt by Chri-

flus uwen Zoon , wiens gramfchap ik vre-

ze , en voor wiens grimmigheid ik een.

groot ontzag heb ; want tegen u alleen heb
ik gezondigt. ó Maget Maria ^ die vol

van HemeKche Genade zyt, wilt me niet

vreemd bejegenen 3 weeft de bcwaarfter

van mijn hertc , zet op my het teken van
de vreze Gods, geeft my gezondheid des

levens", en eerlijke zeden : engeeftdat ik

de zonden mag vlieden, en beminnen dat

recht is. óMaagdelyke zoetigheid! nooit

en is'cr' gcwéeft , noch en is'cr zoodanig

een , &c.

t) Vermaarde Martelaar Jor'ts , u komt
lofen eere toe : voor af begaaft met Krygs-

kunde, door wien een KoninklykMeis-
T 2 ken

Tol. 1 2.

S. Tho.

mas
,

Aartt-

Bif-

fchop

van
Cantd-
berg.

Fel. 12.

Van
Fans
Nico -

laas

.

cp red
arrdcit

plaat -

zen.
* Fol.

30.

Fol.J^-U
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fw.77.
St.

Chri^

foLyi.

ken , in droefheid lynde , in de tegen-

woordigheid van den alleiflimftcn Draak

,

in haar gemoed behouden is gebleven; wy
bidden u uit den grond onzer herten, dat

wy met alle gelovige de bywoninge van
de Burgeren des Hemels mogen genieten ,

afgewaflchen zyade van onze onreinighe-

den : op dat wy met blydfchapen vroo-

lijkheid by u mogen zyn in heerliikheid
,

en onze lippen Ghrifti lof vcrkundigen.

Ó Martelaar Chnfloffdï , geeft, om de
eere van onzen Saligmaker, dat wy in on-
ze herten Godes liefde waardig mogen
zyn , en ook Chrifti belofte, om datgy
verkregen hebt daar gy om liebt Gebeden

;

geeft uw' bedroeft volk de goederen , die

gy al ftervcndc begeert hebt: geeft trooft,en

neem alle bezwaringe des gemoets weg ',

maak dat des Rechters onderzoek in alles

genadig mag toegaan.

ó Goede Herder Willem , Vader en voor-

fpraak van de Gecftclykheid, maak ons
zuiver op ons fterfbed

i
help ons d'onreine

luften van een vleefchelijk /even afleggen 3

en fchenkt ons de vreugden van een He-
melfchc Kroon.

t*i.%o» ^ Qy elfduizend Maagden,die zoo heer-

}}°°^.' lijkiijt, de leliën van het Maagdom, de
Mp. roozen van Martelaarfchap , befchcrmt

my in myn leven met my te helpen , en
in mijn fterven laat my uw' allerhoogfte

vertrooftingc genieten.

j4a» 5/. AÏhaan.

Wy bidden nu u, onzen Voorflandcr

en vlytigc Prediker, wien wy waarlijk

moeten roemen , wilt ons door uwe
wenfchelyke gebeden van onze zonden
ontbinden.

AanSt. Tieter en St. Paulaf.

6 Heilige Tieter , die d'allergrootfle ver-

borgentheden ontdekt , en de poorten des

Hemels met een woord to«fluit , neem
onze getrouwe geloften genadelijk aan>
in alle banden onderzonden ('ontbinden.

ó Faulus^ ftort in onze herten H. leciin-

gen, en verlicht hetverftand vanheiflegr

onnozel volk..

Op Aller- Heiltgen dag.

Laat ons eerflfpreken van Maria , doof
wien ons het leven tot een hcloningc isge-

fchonken. ó Komnginne des Hemels^ die

een kuifche Moeder zyt, vergeef ons

door uwen zoon onze zonden. Laat de hei-

lige Heir-fchaar der Engelen en Aarts-

Engelen onze zonden nu uiiwifTchen, en
onsfchenken d'allerhoogftc' Heerlijkheid

des Hemels.

No. 30.

Dr. Redmayns gevoelen over het
Trouwen van Geeflclijke Pcr-

zoonen.

Het Origineel.

\X Y dunkt, al is het dat Gods Woord
^^ de Pricfters vermaant , en raad om
in alle Kuisheid en reinheid te leven , en
haar zelvenvan alle vlcefchelijkc en we-
rcldze bekommeringen t'ontflaan , opdat
zyalzoo haar beroep geheel en al mogen
waarnemen : evenwel zoo is het dat de
Prieftcrs in dit Koninkrijk van Engeland

verbonden zyn niet te trouwen , alleen

uit kracht van de Canons , en inzettingen

der Kerke, maar niet dat haar Gods
Woord gebied, dat zy uit, of door een
zeker gelofte haar zelvcn daar toe zou-
den verbinden : welke gelofte, voor zoo
veel my bewuft is, de Prieflers in deze
Kerke van Engeland niet en doen.
My dunkt dat het met Gods Woort wel

overeen komt, dat een perzoon , die

flechts eenmaal getrouwtis geweeft, tot

een Priefter verkoren mag worden , zoo
hy anderzins van wegen zijn manier van
leven en gaven daar toe bekwaam is.

My dunkt ook, dat, voor zoo veelde
Canons en Regelen in dezen voorgefchre-

veoy

Ex.
M.f,
Cel. C.

C.Cén

tab.
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ven , niet algcmein zijn, noch eeuwig duu-

ren , maar uit xekerc in.'ichten , en om ee-

nigeconlideratien verandert mogen wer-

den, zijn Koninkl.Majcft endeOverhe-

«, den der Kerke , daarom ook mogen , om
É' redenen baar daar toe bewegende, dezen

blok, dat haar de Priclkrs van het trou-

wen altyd behoorden i'onthoudcn , weg
nemen, en toeftaan dat de gene, die de

gave van onthoudinge niei en hebben , of

haar zelven niet en willen onthouden > een

Vrouw mogen trouwen j en komtze te

fterven, dat dan de Prielkr, by zijn be-

diening blyvende , niet meer en trouwe.

Johan Redmai».

No. ji.

Zekere Artikelen van hoo^ ver-

raad en andere onfatzoeniijkheden

tegens de Koninkl. Majefteit en zijn

Kroon : waar mede Sir Thomas S'ci-

mour, Ridder, Heer Seimour van

Sudley , en Admiraal van Engeland

befchuldigtword.

li.
I- A ^^^ ^^ Flertog van Zomtrfet tot^ Voogt over de Perzoon van zijn

'<''^' Koninkl.Majeft.entot Protedor of Be-

j^
fcherm-Heer van alle zijne Koninkrijken ,

Dominien en Onderdanen is geftclt ; waar

toe gy zelfs uwe ftem , en fchriftelijk con-

aent gegeven hebt : zo word u nochtans te

lafte geleid, datgy doorindire^e midde-

len beftaan hebt, deze ordre om verre te

ftoten, en de Voogdyfchap des Konings
inuwgcweldtekrygen, tot groot gevaar

van zijn gemelde Koninkl. Hoogheid, en

tot ondergang van zijn Rijk.

2. Het word u verweten en te lafte ge-

leid , dat gy verfcheiden Perzonen van den

geheimen Raad , met geld enfchoone be-

loften omgekocht hebbende , te werk
ging omzijn Koninkl. Hoogheid te indu-

ceren lot het toeftaan van dit uw afgrijflijk
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en gevaarlijk voornemen , tot groot gevaar

van zijn gemelde Perzoon en ondergang
van zijn Rijk.

3. Het word u verweten en te laftc gC"

leid van een brief met uw eigen hand ge-
fchreven te hebben

,
(die zijn Koninkl.

Majeft. ondertekent zou hebben of na ge-

copieert) aan hét Parlement; endatgyfc
ook tot dien einde aan den Koning over-

gelevertzoud hebben: met welken brief,

door den Koning alzoo gefchrevcn ofon-
dertekent

, gy gezind waart , in 't Huis der

Gemeente, of in het Lager-Huis zelfs te

komen j en aldaar met uw Complicen en
aanhang , te voren daar toe opgemaakt,
een geraas, commotie en oproer aan te

rechten; tot groot gevaar van zijn Konink-

j

lyke Majelkits Perzoon, en tot omkeerin-
ge van de Staat des Rijks.

I 4. Het word u verweten , en te laftc ge-

I
leid , dat gy verlcheidcn Perzonen in de

j

Raad daar over aangefproken en gearbeid
' hebt , om haar aan uw fnoer te krijgen , en
i deze verandering met u oit te werken,mits-
/gaders alles wat gy noch meer daardoor
mocht beoogen j tot groot gevaar van zijn

Koninkl. Majefteits perzoon in deze zijne

tedere jaren , en tot omkeeringe van de
Staat zijns Rijks.

5". Het word u verweten en te lafte ge-

leid, van in het openbaar en rond uit gc-

zegt te hebben , datgy dit Parlement met
een zodanige Moorjaans verwe zoud af-

malen, als nooit eenig Parlement in En*
geland is wedervaren.

6. Het word u verweten en te lafte ge-
leid, dat gygcciteert zijnde, om voorde
Hooge Overheid te compareren, om ze-

kere zaken die men nodig oordeelde in u
te reformeren , te verantwoorden

,
ge wei-

gert hebt te komsn ; aan anderen hierme-
de een zeer kwaad exempel van oni;ehoor-

zaamhcid gevende, en by gevolg asnlcr-

dinge tot omkeeringe vanden Staat dezes
Rijks.

7. Het word u verweten en te lafte ge-

leid , dat ledert de laatfte Zcffic van ó:m

T 3
'

'^ •' fatie»
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Parlement , niet tegenftaande de groote

goedertierenheid u bewezen, gy evenwel

by uw voorgaande boosaardig voornemen
'

7.ijt gebleven, enzelfs, als ook door an- !

derc infhumcnten ,
getracht hebt den Ko- 1

ning wys te maken , en in de oorcn te bla-
i

len een 'misnoeginge over de regering van
|

het Rijk , en van den Heer Prateciors

handel en bedrijf : ftrekkende tot groot

gevaar van zijn Pf-rzoon en het Rijk. i

8. Het word u verweten en te lafte ge- i

leid, dat de Koning als noch zo jong van i

Jaren zijnde, en by gevolg onmachtig om 1

de ladder Regeringe te dragen, gy hem
|

hebt zoeken in het hooft te brengen , "en
j

voor zoo veel als in uw vermogen was,
aangeraden om de regering en het bewind

j

van zijn eigen affairen zelfs aan te grijpen ;

tot groot gevaar van zijn Hoogheids Per-
|

zoon en het Filjk. :

9. Het word u verweten en te laft ge-

leid, dat gy volkomen gezind waart, en

by u zcl'/en had gerezolveert > om zijn

Koninkl. Majeüeits Perzoon in uw eigen

handen en bewaring te krygen, tot zijner

Onderdanen en des Rijks gevaar.

10. Herword u verweten, en te la(le

geleid, dat gy zekere Perzooncn van den

geheimen Raad met geld hebt omgekocht

,

om zijn Koninkl. Majefteit te bewegen
eengroot gevoelen van u te hebben, en

zyn Perzoon zoo aan u te verknochten,

dat als hem iets ontbrak , hy u alleen daar

over zou moeten ar^nf^reken , en niemand

anders; omhcmalzuo in den Heer Pro-

tectors regering een weerzin te doen krij-

gen : en dat gy te beter uw perzonagie

mocht fpelcn , en uw fiag waarnemen,
om den Koning tot een inflrumciit daar

toe tegcbruiscn
i

tot gevaar van zijn Ko-
ninkl. Perzoon , en cmkceringcvan.de
Staat des Rijks.

1 1 . Het word u verweten en te lafte ge-

leid , dat gy beloofde en roemde , zijn Ko-
ninkl. Majelt. te konnen uithuwen na uw
believen en welgevallen.

iz. Het word u verweten ente laftcge-

STUKKEN
leid , dat gy gezocht hebt met zekere pcr-

zoonenaan ic fpanncn , en een verbond
met haar in te gaan

i en voornaamlijk om
zodanige Edclluiden die u dachte met de
tegenwoordige regeringe niet wel te vre-

den te zijn, te raden dat zy haar zelven

landwaaits in zouden begeven , en fterk

maken j alsook dat gy andere middelen
in 't werk gcftelt hebt , om haar aan uw
zijde te krijgen , te weten haar fchoonc
beloften en prefcntaticn doende j om^lzo
in alle voorvallen u ten dicnfte te üaanj
't welk tot merklijk gevaar dient, van zijn

Koninkl. Majefteiis Peizoon, en tot om-
keringevan de Staat zijns Rijks.

13. Het word u verweten en te lafte

geleid, datgy in ditRijk , uit een inbeel-

dingedie gy had, voorgenomen hebt een
tweclpahigheid te verwekken, om Edel-

luiden tegen andere Edelluiden , die gy
dachte dat uw Duivelfch voornemen zou-

i den (luiten, op te litten , op datalzoouwc

!
aanOagen in generlei wyze mochten mis-

i lukkenuot groot gevaar van zijn Majefteits

;

perzoon, en den Staat des Rijks.

I
14 Het word u verweten en te lafte gc-

; leid, datgy zekere peizonen had geraden',

! om haar in te wikkelen in de gonfte en
vriendfchap van de voornaamfte Opper-
hoofden van zekere Landfchappen , op

;
dat7.y hetgraauw, of de gemecne Man,
als hec u goed dacht tot bevordering van

i uw voornemen, mfichtcn aanvoeren i tot

grooc i'cvaar van zijn MajcÜeits perzoon >

' en omKcringe van den Staal dcrRcgcringc.

\
15. Het word u verweten en te lafte ge-

]

leid, datgy niet alleen getracht en gepra-

dizecrt hebt , hoe gy het bewind over een
getal van Volk in uw hand mocht krijgen

,

maar ook beftaan hebt te krijgen , eri met

j

eenen gekregen hebt, vcrfcheiden Rcnt-

I

meefterfchappen van Edelluiden hare

I

Landen en Heerlijkheden i om alzo uwen
I

aanhang tot uw voornemen te meer te ver-

fterkcn; tot groot gevaar van zijn Ko-
j
ninklijkeMajeftcits perzoon, en den Staat

des Rijks.

16. Het
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1 6. Het word u verweten en te laftc ge-

leid, dat gy jonge Jonkers inuwendicnfl

aangenomcnjcn aanzienclijke Burgers ge-

huurt hebt, en dat in een groot getal, ja

vrymeer als de Wettenen Plakkaten van

het Land toelaten, of eenigr.ins noodig

ofdienftig zyntotuwe bedieninge, ainpt

ot ftaati en dat om uwe banden vaft te

maken, en nwc dclleincn 'veilig te mo-
gen uitwerken; dienende tot groot ge-

vaar, &c.

17. Het word u verweten en te lafte ge-

leid, dit werk z,o belleken te hebben, dat

gyvan uw' eigen volk uit uwe Landen en

Jurisdidicn , en van andere uwe Adhc-

renten, tienduizend man, bchalvenuwc

Vrienden , op de been kondc brengen ,om
uwe delTeinen uit te werken i tot groot

gevaar , &o.
1 8. Het word u verweten en te lafle ge-

leid, datgyby u zelven een overdag had

gemaakt en overwogen, met wat voor een

2omme gelds tien duyzend man voer een

Maand t'onderhouden waren ^ en datgy

wift, hoe en waar aan gemelde Pennin-

gen te raken i
endaar nevens waarfchou-

wing had gedaan van dito gelden in voor-

raad en by der hand te hebben, tot groot

gevaar, &c.
\

19. Het word u verweten en telaftege-

Ieid,dat gy al eer gy de Koninginne quaamt
j

te trouwen , niet alleen geftaan hebt na de I

Trouw met zyn Koninkl. Majefleits Zu- 1

fter, de Princes Ehzahet , tweede erfge-
I

naam aan de Kroon, maar ook dat gy |

door den Heer ProteÖor , en andere uit de

Raad in dit uw' voornemen geiluitzyndc

,

evenwel noch van die tyd af^ zelfs by

het leven van de Koningin , den ouden

gang gegaan , en uwe liefde agiervolgt

hebt .' en lu haar dood , door verborgene

en ziniftre Qreken getracht te i)erciken

uw' oognierk van gemelde Princes Eliza-

i'f/ ie trouwen; tot gevaar, &c.

20. Het woi d u ^ crwetcn en te lafte ge-

leid , dat gv deze laatfle Koninginne zoo

kort na des Konings dood getrouwt hebt

,

^
dat ingeval zy voort daar op bevrucht ware

(

geweeft, men grootelyks te twyfelcn

I

had, ofdan hetgeboren kind den laatften

Koning ofu toekwarae ; waar uit een on-
gemeen groot gevaar had mogen ontilaan,

tot groot nadeel van zyn Koninkl. Tvjajc.

fteits nazaten , en verftoringc van de tuft

en vrede in het Ryk.
2 1 . Het word u verweten en te laftc ge-

leid
, dat gy eerft de Koninginne in het

verborgen getrouwt hebbende , zulks ge-
veinft en dicht gehouden had ; invoegen
dat lang na uw' trouw met haar gy zyn Ko-
ninkK JVIajeft. aan boort hebt geweeft , en
een Brief van zyn eigen hand bekomen,
verzoekende daar in op gemelde Konin-
ginne van u te wiiicn trouwen ; en dat

gy ook den Heer Proteöor daar toe ge-
kregen had, om met de Koningin over
dit Houwelijktefpreken ; waar aan niet

alleen uwe geveinftheid en boosaardige

natuur te kennen is, maar het is ookztcr
te beduchten, dat gy ook met de Princes
Elizabet zoodanige ziniftre üreken voor
bad.

2x. Het word u verweten en te lafte ge-

leid, dat gy voor zo veel als in uw' ver-

mogen wes, niet alleen alles geweert en
gckeerthcbtj dat, ofdoor een Parlement
of anderzins, tot bevordering van zyn
Koninkl. Majefteits affairen mocht die-

nen , maar ook uit zyn dienft zyt getre-

den; daarover nuaangefproken en gera-

den zynde, om uw' eigen eerc en debü-
kwaamhciddic in u was,, den Koningin
zyne affairen , en den Heer Protedorte
willen dienen, hebt gy u altydt'zoekgc-

maakc, en gcfcholen onder het dckraan-
tel van vcrzicrdc verfchoningen : en
eindelijk, het mom-aanzicht afgetrok-

ken hebbende , rond uit gczcid , zulks niet

te w'^llendoen.

Zo moet dan uit het verhaal van alle de-

ze gemelde, en verfcheiden andere za-

ken noodzaaklyk volgen, dat alle deze toe-

fteliingen van volk en geld^ het onder-

ftaan en de heimlijke bewerkingen van
het
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het voornoemde Houwelijk ; het verabu-

ïeren en oprokkenen van xijn Koninklyke

Majefteit , om in de Regeeringe , Staat , en

tegenwoordige beflicringe van 't Rijkeen

mishagen te fcheppen , en den Scepter in

ïijn eigen hand te nemen; en te fcbijnen

veel werks van den Koning te maken, dit

alles, Tcgik, nergens anders op z^g , dan

na dat hy recht tot de Kroon gekregen, en

zigielvcn xo te water als te land , met Volk

en gelds genoeg voorz-icn had , door een •

zekere conf piraiie tegen zijn Majefteits per-

zoon na zijn Kroon te ftaan ; tot verdelgin-

ge van de gantfche Staat des Rijks.

2j. Hec word u verweten en te lafte ge-

leid, datgy de fterkc en importante Eylan-

den van Stl/y niet alleen uit verfcheiden

perzoonen handen gebroken , en in uw ge-

weld gekregen hebt , miarook, nauwui-
terfte vermogen getracht, om met eencn

van Lonaay Meefter te worden ; en onder

fchijn om de Scheepen aldaar te Vidalie-

ren, niet alleen onderftam, maar ook den

Heer Protedor en de gantiche Raad aan

boort hebt geweeft, datgyby publyke au-

toriteit mocht bekomen , het gene gy door

verbo-^gen bedrog en valsheid , en niet aan

telpannenmet die van Sharington, airede

verworven had , te weten dat de Munt tot

Br/7?o/u geheel en al mocht toekomen , en

tot uw gebruik alleen zijn : overdenkende

,

alsbUjkt, dat, by aldiendezc verraderlyke

aanflagen niet wel uitvielen
, gy evenwel

derwaarts een merkelijke fomme van pen-

ningen kondc voeren : alwaar met Schepen

gcaffifteert zijnde , en by alle ongeluk met
Zee-rooverssanfpannende, gytot alle tij-

dencengewifleen veilige toevlucht moogc
hebben , by aldien dat men u, om uwe
kwade parten, by de kop zou willen vatten.

z4. Het word u ook verweten , en te laft

geleid, dat gy, wetende dat Str TVilham

6harington , Ridder , verraad bedreven

,

en zijn Koninkl. Majeft. zeer verkort, en

fchendig bedrogen had, hem nochtans

j

zoo door uw eigen perzoon als raad, voor

Jheru by andere te verfchafïsn) als anderzins

,

STUKKEN
de hand boven het hooft gehouden

i en in

alles met raad en daad bygeftaan hebt, het

welktegensuw eed van getrouwheid, uw
Ichuldige plicht aan zijn Koninkl. Majefteit

en de goede Wetten en ordinantien van dit

Rijkgan;(ch ftrijdig is.

15. Het word u ook verweten en te laft

geleid, dat, daargy aan iiir Wjlliam Sha-

rington , Ridder , een merkelijke zommc
gclds fchuldig waart,nochtans, om de groote

valsheid van dien 5Adr/w^/o« te fty ven, voor
te ftaan en te bewimpelen , en zijn Majefteit

te verkorten , gy u niet ontzien heb te zeg-

gen en ftaande te houden voor den Heer
Proted:or en zijn Raad, dat deze Sharmg-
/o»aanu een groote fomme gelds fchuldig

was , te woten acht en twintig duixend gul-

dens 5 en alzo met hem vallchclyk aanfpan-

nende, een handfchrift van die verzierde

fchuld in uwe bewaring genomen hebt.

26. Het word u ook verweten en te laft

geleid , dat gy zelfs , en uvve Minifters

groote zpmmen van fteek-penningen afge-

perft , en op gefteken hebt van ale Schepen
die niet alleen naar Tjland voeren , maar ook
van alle andere Koopvaardy- Schepen ; ftrij-

dende tegen de Vryheid van dit Konink-
rijk , en dienende tor mismoedigheid der

Negotianten op die plaats , en verderf van
die Zee-vaart i tor groot gevaar voor zijn

Koninklyke Majefteir,cn Staat van dit Rijk.

27. He: word u ook verweten en te laft

geleid, dat daar verfcheiden Koopluiden,
zoouitheemfcheals Engelze, haar goede-
ren gerooft en geplondcrt wierden, gy de
zelve in uwe handen en bewaring had , datfc

alle dagen in uw Huis gezien , en onder
uwe dienaren en Vrienden omgedeelt wier-

den ^ zonder aan de zo verongelijkte enge-
fpolieerde perzoonen eenige vergoeding al-

toos te doen .• zoo dat hier door uithecm-

fche Koningen zijn Majefteits vriendfchap

,

en alliantie als zad waren , en door hare Ara-
bafïadeurs verfcheiden malen daar over
hebben geklaagt; tot verklcininge van zijn

Koninkl. Majeft. reputatie, en totgevaar

van de Staat ^Qks Rijks.

iS. Het



en B E W Y S E N. ïi-S

28. Het word u ook verweten , en te

laft geleyd , dat daar eenige Oorlog- fchce-
pen, zekere Zce-rovers namen , gy alle

de 20 genomene goederen en Schepen,
haarniet alleen hebt ontweldigt, zonder
haar eenige vergoeding te doen > maar ook
de Perzonen op die Oorlog-Schepen,voor
haar goeden dienft aan den Koning bewe-
zen , gevangen doen zetten , en aldaar een
t/jt laag , zommigc acht weken , zommige
meer. zommige min, laten zitten: die-

nende zulks tot merkelijke verdovinge van
de luften couragic der gener, die ander-
zins zijn Koninkl. Ma]eflcyt tegens deze
Zee-Rovers en Vyanden getrouwelijk
zouden willen dienen.

29. Het word u verweten en te laft ge-
leid y dat verlchcidcn van deze voornaam-
ftc Zee-Rovers voor u gebracht zijnde

, gy
de zelve los gelaten , en op hare vrye voe-
ten geftelt hebt; en den geenen die haar
namen , ontnomen , niet alleen al haar
voordeel en profijt , maar ook van de reg-

te Eygenaars der Schepen en goederen

,

al wat in der Zce-Rovers handen viel j als

of gy der zelvcr Opper-hooft waard , en al

het voordeel door haar bekomen , u alleen

toekwame.
go. Het word u verweten en te laft ge-

leid , dat daar de Ordinantie van den
Heer Protedor , en de gantfche Raad zo-
danig is gelegen, dat goederen, van de
Zee Roversgenomen, en die men weet
niet wrak noch verbeurt te zijn, de rech-

te Eygenaarsi wederom ter hand beitelt, en
daar over Brieven door den Heer Pro-
tedor , en den Raad gefchreven zuUeh
werden

i welke brieven gy zeifs , onder
andere ondertekent hebt . gy evenwel hier

tegen aangaande , uwe Officieren hebt be-
lalt, om haar na zodanige bneven niet

eens te reguleren
^ ja bedckteiijk andore

bfieven,de voorgaande contrarierende,ge
fchreven , irihoudcnde dat men dezelve
goederen niei en zal rcftitucren , maar tot

öw' voordeel enprofiit bewaren; ftryden-
dc tegens uw' voorgaande haud-lchrift , in

II. Deel.

de Raad-kamer , tegens uw' plicht en eed

,

tot een gevaarlik Voorbeeld voor andere

,

en lotgrooteopfpraak en gevaar voor het

Rijk.

31. Het word u verweeten en te lafl:

geleid , dat daar zekere Vreemdelingen

,

diedes Konings Vrienden en Geallieerde

waren. Schepen hadden door Gods weer
en wind ontramponeert, doch evenwel
tegen het Land niet aan ftukken gcftoten

;

en dat daar op de Protedor en de Raad ge-

fchreven hadden , om de reftitutie van die

goederen, en dat de Luyden aan de zee-

kant woonachtig , haar daar in behulp-

zaam zouden zijn , en zo veel goederea

bergen als moogcl ijk was, gy zelfs zulks

toeftemmende, en ondertekenende: dit

alles niettegenliaande, hebtgydoor uwe
Officieren dit gebod niet alleen laten om-
lloten , maar als een Zee-Rover aan zom-
mige van uwe Vrienden gefchrcven, om
by nacht, foo veel van deze goederen als

7.e konden , te helpen elders anders na
toe voeren , op hope dat de zelve in verze-

kering genomen zijnde , de Eygcnaren
daar niet meer na (omzien zouden , engy
ze'dan na u zoud mogen (Iepen ; dat tegen

alle recht en gerechtigheid, en tegen uw*
eigen eereftryd, en tot merkelijke difrc-

putatie van dit Rijk dient.

32. Het word u ook verweten en te laflc

geleid, dat gy met alleen zijn Kóninkl.

Majefteits fecreeten Raad hebt geopen-

baart, maar daar gy zelfs, onder andere,

zekere zaken tot bevorderinge van des

Konings affairen haartoegeftaan, dezelve

naderband hebt tegen gefprooken, en ge-

zocht om verre te (toten.

33. Emdelikenten laaftcn word het u
verweten, en te laft geleid , dat uwe Ge-
deputeerde Rentmeefter, en andere uwe
MiniftersvandcHy//, in het Graaffchap

De«^/g gelegen , nutegcns devoorlcdeqe

Kersdagen , op dez-e plaats Holt genoemt,

zo veel Garft, Mouth, Vleefch en ande-

re eetbare waaren > in voorraad hadden op-

gedaan y daar een groeten hoop Volks,

V ^
¥00?
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voor een tyd lang genoeg aan loudenhcb- 1 doen, endaar op liet hy dat Requeft en

ben ; met alle vlijt ook baren Zilvers tot

geld flaande , invoegen dat al het Volk in

't land daar over verïetftaat , en dat te

meer, om dat uwe Dienaren onder de gc-

meenc Man hadden uitgeftrooit , dat de

Koning overleden was ; niet wetende wat

zy van dit werk zullen maken, ziende ee-

nigc commotie ófoproer te gcmoct, die

ook aangegroeit 7.ou hebben , zo ze niet

van ftondeo aan , nauwe bevattinge, ge-

lluit waregeweeft. '
'

De Heer Admiraals ani'ujoord op drte der

voorgaande Artikekn.

OP het eerfte zegt hy ,dat hy nu ontrent

Paafchen een Jaar gezeid hadde tegen

Fowler, zoo hy meende, dat zo hy den

Koning in zijne bewaring mocht hebben,

gelyk als Mr. Page had , hy dan zig daar

over zou verblyden; en dat hem docht»

dat men hem door de galery in zijn kamer

,

en dan in zijn huys mocht brengen: doch

dit zeide hy , boertcnder wyze gefpro-

ken te hebben , en dat hy daar me met

kwaads in den zin hadde. En dat hyön-

dertuflchen daar na hadde gehoort ,
en

•daaropnazekere voorbeelden zocht, on-

der andere dattcr op eencn tijd in Engeland

•waren de een Proteótor , en d'andcr Rc-

gert van Vrankri)k , en de Hertog van

üxt/éT, en de BifTchop van Wincheftersv/z-

rcn Voogden over den Koning, op dit

voorval hem in het lezen voorkomende)
had hy gedacht aan het Huis van 't Parle-

ment een Rcqucft tot dien einde in te ge-

ven, en hebbende de Naamcn van alle de

Heeren opfchrift, noteerde hy de gene,

die hy meei^de aan zyn zijde te zullen krij-

gen , om h(tm hier in te dienen. Doch
naderhand met den Secretaris tot Eii plaats

difcourerendc . en hy my indachtig ma-
kende, dat hy met zijn eigen hand toegc-

ftaan en gellemt had , dat de Heer Frote-

^or Voegt over den Koning zou zyn , zoo
fchaamde hy zig over zijn manier van

die moeite varen.

Op het 2. zegt hy, aan twee ofdrie per-

zonen die om den Koning ftonden geld

gegeven te hebben. Aan Mr. Cheek gafhy

te Kfrf-//^ een jaar, doe de Koningin tot

Enfieldv/aSy vierhonderd guldens j waar
van hy twee honderd voor zig zelven be-

hield, en het overige voor den Koning,

om na zijn welgevallen onder zijne Die-

naren te diftribueren. Mr. Cheek was zeer

onwillig , om dit geld aan te nemen, doch

hy drong het hem opjhy gafhem ook nooit

[
iets meer, dat hem gedenken mag, zedcrt

dat zijn Koninklijke Majefteii gekroont

wierd.-

Aan de Dienaren van de Kamer heeft

hy op Nieuw-Jaars dag geld gegevenj maar
hem en gedenkt niet hoe veel.

Aan Fowler, zegt hy
,
geld gegeven te

hebben voor den Koning, zcdert dit laat-

fte Parlement nu tot Lonnen bcgoft te fit-

ten, te weten twee honderd guldens.

Endikmaals, zegthy, heeft de Koning
aan hem gezonden om geld, 't welk hy

hem ook toezond. En dat op een 7cker

tyd , doe BifTchop Latiwer voor den Ko-
ning Predikte, de Koning van hem (den

Admiraal) wilde weten wat hy Latmer
zou geven i waarop hy door Fowwlcr aan

hem vier honderd guldens zond , met de-

ze bygaande bootfchap dat Mr. "Latmer met
tweehonderd guldens wel geloont was,
en d'anderc twee honderd guldens mocht
hy onder zijne Dienaren uitdcelen. Of
hy Fowler voor hem zelven ook geld gege-

ven heeft, gedenkt hem niet.

Op het 3- zegt hy , zulk een Ade in der

daad zelfs ingeftelt, en aan den Koning,

I

ofaan Mr. Cheek ^ hy en weet niet te zeg-

I

gen, aan wie van die beide, vertoont te

hebben; en al eer dit gefchiede, zegthy,
liet hy den Koning door Mr. FoWfr aan

zeggen, of hy wel mochte lijden, dat hy

zoo veelover hem te zeggen had, als Mr.
Stanhoop. Hycnwcct wat antwoord hy

hier op kreeg; maar daar op ftelde hy ge-

melde
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melde A(?be in tot dien eflfcö , dat zyn Ma-
jefteitdaar wel me te vreden was; doch
wat voor een antwoord hy op de Adbe
kreeg weet hy niet te leggen , maar Mr.
Chtek.

No. 31.

Het Vonnis over den Admiraal.

17. Maart,

r\ P dezen dag, zynde de 17. Maart,

-^
*^ de Heer Cancellier, en d'andere

'^' Hecrcn van des Konings Raad ia ^yn
Hoogheidts PalcJs by den anderen verga-

dert zynde, zo hebbenze hét verhaal van
denBiflchop van Eli aangehoort, dewel-
ke van gemelde Heeren en andere uit den
Raad gezonden was , om dea Heer Ad-
miraal van zyn dood te informeren en te

trooften; na 't rapport waar van , meiden
anderen overleggende , en raad-plegen-

de, wat tyd belt voegen zou, ora den
Heer Admiraal die nu door het Parlement
ter dood verwezen was , ter executie te

brengen, zoo kwamen zy met den ande-
ren hier in over een, dat de Heer Admi-
raal opaauftaande woensdag geexecutcert

zou werden , en dat tuffchen negen en
twaalf uuren voor de middag op Tower-
Hii- Dat zyn lichaam en hooft binnen
den Tovjer zullen begraven worden : des

Konings zentcntie wierd eerft op papier

gefteltj en tot dien einde omgezonden
,

gelijk alsmeninzulken geval voor dezen
gewoon waste doen. Hier op den Bil-

Ichopvan JE//, in den Raad- Kamer ont-

biedende, begeerden zy op hem, dat hy
aan den Heer Admiraal defe hare refoluiic

,

en dit haar vaft befluit te kennen wilde ge-

ven , en met eenen informeren , wat hem
in deze gclegenthejd nu te doen ftond

,

200 ten opzicht van den ftand zyncr zie-

le , als van zig geduldig de Juftitie t'onder-

werpcn.

^SS

E. Zomerfet.

T. Cantuarien. Aarti-Bijfthof.

R. Rich , Cancellier.

W. St.John,

J.'Ru(JeU

y, Warvjik.

F. Shrevisbury,

Thom. SouthampiotJ.

WiWam Faget.

^Titbony JVingfield.

WiUiam Vetre.

yi. Dev7iy.

Edvjard North.
R. Sadler.

No. 35.

Zekere Artykelen , die men vol
gens het gebod des Konings waat

te nemen heeft.

D At alle Priefters, Predikanten en

gene haar aan bevolen is, zullen overflaan, ^'•.

alles wat gewag maakt van de Paapzc Mis, ^j^"
vankaarzcn op den Altaar te zetten, of
van iets diergelyks.

2. Wat nu de Uniformiteit aangaat,
dat geen Predikant zig gelate, als ofhy de
Paapzc Mis écéc^i of hare obzervantien

onderhield i als des Heeren Tafel te kuP
fen i de vingeren te waflchen zoo dik-

maalsals men communiceert ; zyn oogen
en hooft te zegenen en te kruicen i als men
een platte tinne fchotel of zweet-doek
ziet ; het Boek heen en weer te fchuyvcn j

den Kelk in hetNagtmaal neder leggen en
te likken; zyn vingers, handen, of duimea
om hoog na de fiaap van 't hooft te hou-
den i te azemen over het Brood of den
Kelk , het Sacrament , al eer het Brood
omgedeelt word, in het openbaar te ver-

tonen i de Klokken te luiden ofte zege^

nen j eenig licht op des Heeren Tafel t'ee-

nigertydiefïcllen: kortom? geen andc-

V a re
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re ceremoniën te gebruiken j dan die in

des Konings algemeen Gebede-boek ge-

ordincert lyn, noch op geenander wyie
te knielen, dan in het gemelde Boek ver-

baalt (laat.

3. Dat niemand het H. Sacrament kope
coch v«rkope, als opuitvaarden enlyk-
ïangcn, &c.

4- Du niemand toegelaten werde op
Patcf-NoÜers te bidden, enhet volk wel
vlyiigdaar toe te vermanen; en diezulks
niet en willen verflaan , dat men dan
oe zelye van :e Communiceren zal af hou-
den.

f. Dat de Predikant na de Homilie,
allcZondagen, hctvolk, voornaamelijk
Communicanten, vermanetotmildadig-
hciJ aan den Armca-

6 Geen Lijk zonder Bel ofKruis op de
dood-kifr aan te nemen j dan op het Kcrk-
Hof.

7. Dat het Catechizcren op Woensda-
gen en V^rydagen , vlytig onderhouden
wcrde , volgens des Konings inïettingen ;

vermanende de zoodanige wien het ee-

nigzins gebeuren mag, aldaar te verfchy-

ncn.

8. Dat de Priefters, ten minften alle

zes weken , het Catechifmus , na des zelfs

inhoud > vlytig leeren en uitleggen.

9. Dat niemand het Vage-vyer > het

aanbidden van Heiligen, de zes Artyke-

len. Beelden, Rehquien, H.Schel/efjes , H.

Tater-Noffers , het H. iVater, Palm-Zon-

^ag, y^Jch'dag, Vrouiv-Liichtmts , het Krui-

fen naar het Kruize j het in'wyen van het

Doop-hikkc» na de Vaapfe manier , Olyjel,

Salvinge ^ Altaarcn^ of andere diergelyke

misbruiken en fuperftitien handhave, te-

gen het voorfchrift van zyn Koninkl. Ma-
jefteit.

10. Dat in geen Kerk of Capel meer
als eenerlci Sacrament op eenige andere
dagen, dan op Kers ofPaafch-dag gehou-
den werde.

11. Dat niemand d'afgefchafte H. da-

gen vierc , dan die haar eigentlijkc dienft

fcebben.

I

12. Dat de Kerk-Voogdcn geen koo-
pen noch verkoopcn, fpeclen,nog onbeho-

I

relijk comportement in de Kerk, of op

\ het Kerk-Hofzullen gedogen , inzonder-

i

heid zoo lang als het Gatechizeren, Predi-

;
ken, en het lezen van de Homilie duurt.

13. Dat.de Priefter zullende den kran-

; ken het Sacrament gaan toedienen, geen
licht noch fchelletjesby zig hebbe.

j

Nö. 34.

Een zeker Schrift van Luthcrus
gcfchrevcn aan Bucerus , over een

verzoeninge met de Zwin-
glianen.

Het Origineel.

VOoreerft; dat ons geenzins na gege-

ven werde, dat wy voor dezen mal-
kanderen niet en hebben verftaan: alzoo

wy met dit plaifter zoo zware wonde niet

en zullen konnen genezen j daar wy zelfs

aan beide kanten niet en geloven dat dit

waar is, en ook andere zallen denken dat

wy't verziert hebben; zoo dat wy onze
zaak daar door meer verdacht zullen ma-
ken, of veel eer in hel geheel twyfelach-

tig ; nadien het by alle man verflaan word

,

dat men in dezen aanzien geen ergernis

behoorde te geven , daar men in zyn
gemoed zoo zeer ontruftigt en bezwaart is.

Ten anderen ; daar wy tot noch toe

van een verfcheiden gevoelen zyn ge-

weeft ; aangezien dat zy het teken , wy
daar en tegen het lichaam Chrifti hebben
ftaande gehouden en voorgeftaan i het

dunkt my echter dienftig en nut, dal wy
een middelmatig, als een nieuw gevoe-
len , ftellen , waar mede zy mogen toe-

ftaan , dat Chriflus aldaar waarlyk is, en
wy, dat Brood alleen genuttigt word.
Men moet voorwaar denken , wat voor
een wyden veinfter wy in een zaak , aüe
man gemeen , zullen openen , en fontein-

aderen van difpuiten en opinien hier uit

-ont-

Uit i

Latfu
ter

ttalt.

M.S.
Col.C

C.Cm
tab.
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antftaande , toefloppcn j zoo dat het veel

veiliger is , dat zy ccnvoudip;lyk by haar

teken blyven, nademaal dat noch zy ha-

re noch wy onze party, veel min wy beide,

de geheele wereld tot dat gevoelen zullen

doen overgaan ; maar veel eer tot ver-

fcheiden gedachten aanporren. Hierom
wenfchte ik. liever, dat men het diipuit,

over die twc<Jerlei gevoelens, lietflapen,

dan aanleidinge gave tot ontallijke difpui-

ten,die den weg tot een welluftig leven

zullen banen.

Dit alles buiten gevaar geftclt zynde

,

200 heeft men van my niet meer afte vor-

deren; want hoc zeer ik dit verlchil met
myn lyf en bloed gellift zou willen heb-

ben, is Chriftusmyn getuige. Maar wat
2al ik doen? het kan zyn dat zy met een

goede confcicntie van een ander gevoelen

2yn. Laat ons dan haar verdragen : zyn

2y hier in vroom en oprecht , zoo zal haar

Ghriilus de Heere vcrlofTen. Jkdaar en
tegen ben over dit myn gevoelen in myn
gemoed weltevreden: laat haar ook my
verdragen , indien zy my niet kennen toe-

vallen.

No. 5?.

Het vonnis over Joanna Bocher

,

of Joanna Kent geftreken , nevens

een bygaande verzeker-briefdaar

op géfchreven.

Uit het Origineel Latyn vertaalt.

T N de Name Gods, Ame^i. "^y Thomas^
^ door Gods genade Aarts-Biflchop van
Cantelherg-, enHooft Fiflchop van geheel
Engeland, Jkomas Smith Ridder, Ü'^dlem

Koek , Deken van Arcubus , Huzo Latmer

,

Hooft'Leeraar der Godgelcertheid , en
HichardLyel Advocaat i op de Koninkiyke
Patenten van den Allcrdoorluchtiglle en
Onverwinnelyke Prins , onzen Heer EJu-
^ard de VI. Koning van Engdand.^ &c.
.uitgegeven den iz. April, in bei 3. jaar

zyner Regeringe, tegen Joanna Bocher.^
anderzins genoemt Jo.ima -van Kent

.^

(wiens Kettcrze boosheid voor ons , mits-
gaders volgens de Commiflie van gemel-
de Heer , onze Koning , ontdekt en open-
baar is gev7ordcn, en in dien aanzien by
alle vrome en deftige Luiden in een quade
naam en faam is geraakt :) na behoren en
wettelyk procederende, alle mefiten en
omftandigheden van gemelde zaak aange-
hoort, gezien, verftaan, onderzocht en
met rypcn raad overdacht en overwogen
hebbende

: rechis-gewyzc vergadert, en
in het vyerfchaar zittende , Chrifli naam
aangeroepen, en God alleen voor onze
oogen hebbende : 200 bevinden wy dui-
delyk en klaar uit de voortgebrachte , be-
wezene

, beledene daden , en uit uw' eigen
belydeniiTcn en erkentcniffen , voor ons
JU het Rccht-Huis gedaan , dargy een on-
behoorlijke en ondraagclijke dwalinge,
verdoemde Kettery , eneen fchandaleuzc
ondertekende opinie ,ftrydende tegens het
Goddelyk rechten hetCatholijk Geloof:
(te weten,datgy wel gelooft, dat het rooord
in des Magets Lichaam vleefcb is gerj^orden ;
doch dat Chriftus ^yn vleefch ^jan de H. Maget
Mari0 hadde

.,
gelooft gy niet \ nademaal

des Magets vleefch, 'd'uitxüendige mettfch zyn-
de

, op een zondige ivyze in zoiide ivas ontfan-
gen en gebonn ; maar het woord is , doorke-
liiilUginge van den in-weiidigen tnenjch, des Ma-
gets vleefch gev)orden

) gehand haafr hebt.
Hierom is- 't dan dat wy Thomas ^ Aarts-
Biflchop

, &C.U , Jcajwa Bocher , of Joan-
na van Ke?:t, van d'afgryzclyke ftraf-fchuld
van een Ketferze boosheid overtuigt zyn-
de, tot de eenigheid der Kerke niet wil-
lende wederkeren , en in een Ketterzc
opinie gelovende , uit een bedroeft ge-
moed en fir.ertelijk herte veroordelen ; en
dat wy vsn nu afaan u, voor een hcrdnek-
kigeen mocdwil'ige Ketterefie verklaren
enuitfpreken, en voor een zodanige die
men aan het wereldfch Rechts des Hofs
behoorde over te leveren , en aan alles dat
daar op moet ofkan volgen. Wy verkla-

^ 3
^

' zm
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ï'en en verkondigen ook mits deüen , dac

gy Joanna Bocher , ot jtanna van Kent ,

Voornoemde Ketterefl[è,ter oorzaak van ha
boven verhaalde, vervallen zyttotdezen-
tentie vaneen zwaarder excommunicatie,
en dar gy ook geexcommuniccert lyt ge-
weeft, en noch zyc. Dcz.- zententie is

door den vooraocradea cerwaardigen, &c.
voorgelezen.

Aanfpraak gedaan , aan den Heer Ko-
ning tegen Joanna Bocher, Alias

Joanna van Kent, om een we-
reldfch arm of macht te mogen
hebben.

A -^n den dtorhchtigfie en onver^vjinbaar

~

*^
fte Prins tn Chnfius , onzen Heer Edu

luard de Vl, door Gods genadt Kontng van En-
geland , <^c. Thomas , door Godes toelatinge ,

Aarti-BiJJchop van Cafitelherg
, ^c. Thomtu

Smit , nevens gemelde Commtjjattjjen en In-

quiftiteurs van uvj? Koninkl. Majeflett . door
uwe Koninkt. Taieuten , gedateett op deu 12»
April^in het derdejaar wuer Regmne,etgenoeg-
z.aam en vjettelijk gedeputeert zynde ^ ivtn-

fchen immer en altooi geluk en zaligheid in htm,
door vjien Konir/gen Regeren en Frmeen hfer-

fchen. Wy geven uwc Koninkl Majcft.
hier mede te kernen dat wy (rrgens een zg-
kct perzoon yoan73a Bocbe' , o\ Joanna van
Kent genoemt, uw' Üiderdaan, over
een onbchooriyke misdaad van Kettcry,
en om de verfoeyelyke .Stele óer Anahap-
ti(ten, bydc vrome, en güdvruchtige in
groot oplpraak zynde , en daar aan duide-
lijk en klaar fchuidig bevonden , na beho-
ren en wettelijk, volgeni den eilch en in-

houd van uwe Koninklijke brieven, pro-
cederende ,) bevinden dat de zelve Joanna ,

dwalingen , Ketteryen en vertoeyehjke
opinien met een ftijf^innige herrnekkig-
heid, dikmaal* gehandhaaft en verdadigl
heeft , en daar in gebleven 'n j waar over
ookzyin hetallerminfte geen berouw ge-

had noch 2ig daai aan gckrcunt heelt j veel

Authentyke STUKKEN
min getracht om in de fchoot van de H.
Mocuer Ki rke wederom ontfangen ea
aangenemen te mogen werden. Hicron? 'vi

het dat wy met groote droefheid en fmerte
des herten, den welven Joanna ^ dikmaals

van ,ons vermaant engev/aarfchouwtzyn-
de om haar mee de Kerke wederom te wil-

len vereenigen j doch onze heyUame ver-

maningen m de wind gcflagen hebbende

,

zuo is het dat wy met toeftemminge van
onze Collcgaas befloten hebben haar te

verwerpen , en uit de Kerk te bannen voor
een Ichurtt Ichaap, om geen andere van
desHeercn Kudde, die onder haar gebied

mochten ftaan,met hare vervloekte Kettery

te bezmetten j gelijk als wy door deze onze
tuflchen komende definicire fcntentie , den
zclven Jo<3»»«, van wegen hare verouder-

de Godloze ongerechrigheid , voor een
K ettereffe , diem de Ketterfche opinien ge-

looft , uirfpreken en mitsdezen verklaren.

Nademaal dan de H. Moeder-Kerke niet

meer en heett datze wyders behoorde te

doen en uit te voeren, zoo is het datwy
hier in gemelde Kettereffe en afvallige aan

uwe KoninkJykc Hoogheid en wercldze

macht overgeven, om na behoren gcftrafc

te worden. Tot getuigeniffè waar van wy
Thomas Aans Bi.ichop van Cantelberg , uwe
Onderdanigfte gecommitteerde, met toe-

ftcmminge van onze CoUegaas, her zelve

ondertekenende, ons Aarts Biflchopp elijk

zegel hier aan hebben doen hangen. Geda»

teert op denlaatfleJi April ^ in het jaar M.D.
XLIX, en in het derde-jaar van uvie ztergC'

lukktge Regermge.

Hierop volgt het Proces en Vonnis van ƒ•,/,>

condemnatie over eenen Joris van Farre, tyi-

een Hollander, die van diergelyke opinien

een ftyfzinnijje voorftander was; mitsga-

ders een Rcqucft om des zelfs uitvocringe,

en om byftand vanwereldze macht, con-

form den inhoud van het boven gefchrcve-

ne, inhoudende den datum van den 6,

April, M.D. LI.
De Rechters tot dit Proces gccommit-

,
teert, waren, lK7aw<», Aarts-Biffchop van

\ Can-
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€antelierg\ Nicolaas Bifïchopvan Low^^w;

Willem May, Grfffin Leyzo?ii Jan OUvier

,

Miles Coverdaal , diehard Lyel, Jan Gos-

mld , en C^n/?o#/ Keviz^on.

De Kettery daar hy m geloofde, was,

dat God de Vader alken God is : en te geloven

dat Chriftusgeen ijaarachtig God is, geen Ket-

tery -jiss. En door een zeker Tolk ge-

vraagt zynde ofhy de gemelde opinie wil-

de afzweren? antwoordeneen.

De Protectors Brief aan Sr. Wil-

lem Hobbey , nopende dTnland-

ze Beroerten.

W Etende dat alle Gezanten buiten

's Lands reziderende niet alleen zeer

nieuwsgierig zyn uit een natuurelijkc lief-

de die zy haar eigen Vaderland toedragen ,

begerende dikmaals ie weten hoe de za-

ken daar mede ftaan : maar ook om de

zaken, die men in de gcweften , daar zy

zijn , uitftrooit , ofaan te nemen ofte ver-

werpen; zoo heett het ons dan goed ge-

dacht om u mede te declen , 't geen ï^edert

onslaatft fchryven is voorgevallen. Die

van Devonshire loon nawerken ontfan-

gen hebbende, houden haar nu ftil; drie

andere van hare Capiteynenzyn van zelfs

aangekomen, haarzelvcn Hechts fabmit-

terende aan Sr, Thomas Pomery Ridder >

en aan Wife en Uarris, die te voren ge-

vlucht en niet te vinden waren; het volk

dat op het Land woont i
verfchynt ook

alledagenvoor mynHeer den Zegel bc-

- waarder, by hoiiderden en duizenden

tcftens om te bidden om pardon; en men

paait hun met cenip.e hope van genade.

Burry^tn noch een oftwee van hare blinde

Leidsmannen, die het zwaard ontkomen

4yn, hebben ondeitulTchen ondcrftaan,

' om het volk in het Graaffchap vaa Zomtr-

zet op de been te ktygen, en hebben al

een iroup by den anderen ; doch men

heeft haar nagejaagt, en men vertrouwt

dai2y alredchun loon ontfangen hebben.

De Graaf van IVayujik , ligt niet verre van
de Rebellen in Nortfolk, die nu verflaau-

wen en graag in genade zouden willen

aangenomen worden , indien flechts alle

,

zo l^et ais de vooruaamftc verraders
, par-

don mochten bekomen-De gantfche hoop
Itaat hier over als verzet, en zy druipen
vaft alle dagen zoo ipoedig weg, dattet

merkelijk te hopen ftaat , dat zy hare Ca-
piteinen in de pekel zullen laten ilekcn

,

om loon na werken t'ontfangen j en dis

zagen wy geern datter zoo weinig bloed

gcftort wierd als moogelyk is , en dat

voornaamelij k van onzeeygen Natie. In
het Graaffchap van Jork zocht men voor"
leden week ecu oproer aan te rechten,

doch die van den Adel zaten haar zo dicht

op de hielen datzchaaftgertild wierd j en
de reflerende Kwamen met tranen in de
oogen , en op hare knien vallende , ver-

zochten op die van den Adel dat zy een
goed woord voor haar wilden fpreken ,

en pardon vierzoeken , 't welk zyn Ko-
ninkl. Majeft. heeft toegedaan voor zoo
veel als met zyn eerc kan beftaan : zoo dat

in het hert van het Ryk, God zy gedankt

,

de zaken noch wel gelchapen ftaan. De
oorzaken en pretenzien van deze beroer-

ten en onluüen zyn verfcheidcn en onze-

ker, en immers al zoo onzeker in ieder-

kamp, zoo men het noemt, dat men
kwalijk fchryven kan hoe het daar me ge-

legen isj gelyk als men weet het door-

gaans toegaat met een volk zonder hooft

en regering» en die zelfs niet weten hoe

zy ^t willen hebben ; Zommige roepeo

dat men alle hekken en heiningen om ver-

re moet rukken i zommige dat men net

gemeene beft 'moet zoeken; andere we-
derom geven voor dat het haar om de Re-
ligie te doen isj een zeker getal zou wel
ondcitufichen de zakcji regeren zoo als

denx^dcl gedaan heeft j en voorwaar zy

hfbbcn hecaltemaal opden Adelgemont^
en met een wonderlyken haat tegen haa

ingenomen zynde , zien haar allen voo
vyaa
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?yandenaan. De Roffianea onder haar,

cii de Soldaten die de belhamels zyn, lien

ophetTovencn plondcrcn: invoegen dat

de fleehtfte en fnoodfte foort van Volk on-
der haar als/ditzinnige haar aanftcilen, en
niet anders Ichijnen voor te hebben, dan
om andere te plagen: want behalvcn al-

leen in het Landfchap van Devimhtre en
Cor7iwal, en aldaar nierboven twee of drie

perzonen , en in alle andere plaatzen niet

een van Adel , of van aan?-ien is'er ooit

onder haar gcweeft, en dat noch als ge-

dwongene en gevangene- In NorfgU wor-
den Jonkers, en alle dienftkncchten om
harcnt wil zeer kwalyk gctradecrti doch
deze commotie is byna ter neder gelcgt

,

enftaatopeen goe voet, om met Godts
hulpe t'ecnmaal afgedaan te zijn.

Buiten 's lands hebben wy zo goe ty-

dingen niet , alzoo de Koning van Vrank-

rijkzijn (lag waarnemende, nu het"' Rijk

hier nu zoo over hoop ligt, m teen groot

getal van Ruitery en Voet-Volk in eigen

perzoon tot Bulloigne is gekomen : en zoo
als ons bericht word door brieven van den

.24. dito, uit y4mhleiuot Nieuwhaven , zoo
is de Hoogduitze Camp , ofde Hoogduit-

Ic berg , zynde een gedeelte, dat onder
^h.bh'tu hoort, door verraad ( an de Camp,
op dien dag aan de Franzcn over gegaan j

alzoo daar een queftie, ofzo men veinft,

tufTchcn den Capiiein en de Soldaten ont-

daan was, zo dat Ay nu byna belegert, of

in 't rond omcingclt zijn : hoewel dat zy

,

na haar fchrijven, vertrouwe-.i dat Nn-u

/E^^a-y^wmansgenocg zal zijn, om haarzcl-

ren met God.te konnen defendcien; ja, zy

kwytcn haar ook dapper als Mannen vol

van couragie , en die eere zoeken in te leg-

gen , en haar zaak te konnen verantwoor-

den. Weert hier mede van herten ge-

groet. 24Auguftl, M.D.XLiX.

No. 37.

Biffchop Bonners Brief , na dat

liy afgezet was.

STUKKEN
Het Origineel.

Het eerfle Heel van dezen Briefdimt tot dey

Bejlellers recommandatie , om een goe

fartuer ofiveergade voor hem op ie/peu-

ren.

T\ E Peeren waren over al zoo aangc-^ naam, daar ik over het omdeelen zo
hoog bedankt wierd j dat ik gezind ben uvir

korfjcn wederom te fendcn, om u wat
meer Peeren ofPuddings 6cc. af te bede-

len.Gy weet wat &c;jk zeggen wil met het
Italiaanfch fpreekwoord , Dio me guarda

dafuuadiVillanit daco»/C'e?iiia t^ prett, da

chi o4i due mejje nel giorno , da quafikuglte di

medtcida(^c. dl Notafy^ da chi jura per la

confaentia mia. Ik en fchrij ve niet aan den
Heer Johan Burn , noch aan Mevrouw
om iets, haar confcientlen zyn niet al te

ruimj en zoo is het ook gelegen met Mr.
Uornvaal , en mijn oude kennis Johan
B'id^er. Maar krijg ik onder u geen Pud-
ding, dan moet ik zeggen als Akffer^ on-
ze Priefler van het Gafthuis zeide tegen

zijn dol Paart, op onze laatfte reize naar
Holtia y aldtavolOj aldiavotot ai tuttt dia-

'uotit. Onze Heere God beware u , en al-

le de uwe, met begeerte van aan haar al-

len gerecommandeert te worden. Op
Aller-Heiligen dag , in de Marefchalz.ee.

Uwc Beminde en getrouwe
oude kennis,

Aan mijn r^eerge-

Cie den Tnend , de EdviUUdBoWlcr.
Eer\vx<ii-drge Ri.
chard Lecbmoor.

No. 38.

Zekere Brieven en inflru^ien
voor óen Heer Willem Paget, Rid-
der van de Koufeband: hoe hymet
den Keizer zal handelen , gezon-
den aan den Keizer D. M. xl i x.

Voor
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VOorcerftzalhyiijne mftiviöiea, en

d'oor^aak zijner aankomltc te kcn-

'iia. nen geven aan den Heer Pkn^ip Hobbcy , Re-
'^- zidentbydcn Keizer, en met hem acces

hebbende by den Keizer, zalhy hem zijn

Crpdcntiale brieven overleveren, en zijn

laft in manier als volgt afleggen.

Voorccrft, zoo zalhy onze goede ge-

negentheid tot continuatie van vriend

-

fchap en des fclfs vermeerdering , door

zulke middelen als men wederzyds zou

konnen bedenken , verklaaren; en hoe

zy aan haar zyde zulks wedcrohi hebben

belooft.

Item. Opdat^y, zo wel als de Wereld,

onze inclinatie daar toe mogen befpeuren

,

zo word hy gezonden , om te toonen hoe

wy ons hier over hebben beraden i en zo

zy daar ook alzo wel t'huis zijn , om t'aan-

horen wat haar in dien aanzien raadzaam

en dienftig dunkt j en op deze Conferen-

tie ofeen bcfluit te maken over beide onze

ftellingen , of over cene der zclvcr, na

dat men het oordeelen zal voor wederzijds

Partyen dienftig te zyn.

Item. Het dunkt ons raadzaam, dat het

Tradaattuflchcn den Keizer en zijn Ko-
ninkl.Majefteit, HoogloflijKcr Memorie 1

alrcde gemaakt, werde gcratificcert , dat

is te zeggen , dat het tuffdicn den Koning

en de wederzijds Landen, die by dit Tra-

ctaat het meeftc voordeel trekken , gerati-

ficeert worde.
Item. Dat voor de Ratificatie het Tra-

öaat by hem en den AmbalTadeur, en ze-

kere andere pcrzoncn die de Keizer daar

toe mocht ^^ordinercn, overzien werde 5

op dat het blyke, of wy , nopende de woor-

den van het Traöaat , van eenerlci vcr-

ftand wederzyds t^n.

Item, Daar op het heen en weer debat-

teren met zijn Ambafïadeur alhier over

het Üuk van alliantie , de gelegentheid zig

' too toe droeg , dat men fprak van een

Houwelyk , tuflchen dUnfemte van Portu-

gal, enóc Primes Maria i 't welkwymer-
k^n, dat den Keizer, icdctt ter oorenis

U. Deel.

gekomen; en dat in geval de Keizer ge-

zind zy noch verder in die Taak te treden,
by dan zeggen zal commiffie te hebben,
ofli daar van te handelen , en te fluiten.

Item. Om te verklaren hoe het met on-
ze afiairen in Sfhotland tegenwoordig ge-

fehapen ftaat^ en nademaal de Schotten
groüt onderftand van eet-waren , Ammo-
nitien van oorlog, en andere bchoeftighc-»

den uit deze Dotninien bekomen hebben >

waar over zy ftijfzinniger geworden zyn-
de, te min na reden willen luifteren i zo
zal gemelde Ambafladeur deze zaak voor-
dragende , zijn uiterfte devoir aanwen-
den, om te verwerven dat niet alleen alle

vrygeley , door den Keizer ofRegent toe-
gcftaan , afgefchaft mag worden ; maat
ook zijn vorder conzcnt , dat zo eenigc
van zijne onderdanen op Sf^o//*»^ hande-
len, zijnde gcmeenc Vyanden , genomen
wordende voor by Bar<wik , derwaarts na
toe, dat het dan ons Volk vry zal ftaan,

om hare goederen als verbeurt , en voor
prijs verklaart, te nemen-
hem. Om onzen tegenwoord igen han-

del met Vratikrijk bekent te maken, als ook
van ons zenden van Gecommitteerden op
der Franzen vooriiag , die nergens van ee-
nig befluit zullen maken , ftrekkende tot

nadeel van de alliantie ofTraétaten alredc

gcpafTecrt, of nu onder handen zijn, tuf-

fchen ons en den Keizer j maar datzc van
zijn handel aldaar t'eenmaal zullen afhan-
gen; zoo dat in geval de Keizer, op con-
fultatieover zijne affairen, iets met ons
voornemen mocht ttgQw Frankrijk bYéQr
hand te nemen, wy dan met de Franzen
onze Communicatien daar na zullen aan^
leggen: Indien het anderzins mocht toe
gaan > dan zullen gemelde Gecommitteer-
den , nu naar Vrankrijk af gezonden , 'mf-

geiyks mogen doen.
Item. Om een eeuwig Traöaat aan te

gaan , achten wy het gev»eglyk , dat de
Koningvan Sfangien hetzelve ratificere en
ondertekene , en dat die vah Nederland

daar in begregen, ïq hare algemecne vcr-

X ga-
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gadercn, 7.ulks ook ratificeren, en in ha-

re Hoven daar van Decreten maken ; en

dat dit aan haar zyde gefchiede, op 2oda>

nige wijze als voor dezen in die Landen
,

in 't gebruik is gcwecft: en dat aan onze

zydede Koning het zelve ratificcrc, het

Parlement bcveftige , de Hoven van Jufti-

rie , des Konings Rechtbank , en d*anderc

Hoven tot IVe/tffiUHJier daat van Decreten

maken.
Item. By aldien datter in het overzien

van het Traöaat over het recht verftaan ,

daarvan cenige fwaarigheid of twijfeling

mocht ontdaan, 't welk na zijn of des

Ambairadeursdifcrctiefchijncnzal tot des

Konings voordeel te gedycn, dan daar op

te concluderen , zoo zy 't willen toe (taan;

en in geval datter iets twyfclachtigs voor

vallej 't welk, naharedircretie,fchijnen

zal den Koning nadeelig te zijn , zulks dan

herwaarts over te fchrijvcn , en daar van

advertentie te doen-

Item. InhetftukdcsHouwelyks, voor

af te verklaren wat'cr door zijn Koninkl.

jMajefteits dood is na gebleven," en echter

daar na te prefenteren honderd duizend

Kroonen , ofde jaarlijkze inkomftc die ze

nu trekt. Dat de voornoemde honderd

duizend Kroonen, of d'inkomfte, tot

Kalis zullen werden betaalt , to het Hou-
welyk voort ga ; dat zy op des Konings

onkoften tot Caüs zal werden gccon-

voyeert, en het Houwelyk gefloten , in

het Hof des Keizers, of elders in de Ne-
derlanden, volgens zijn ordre. Wat nu
de Bruid-Schat aangaat , te eiflchen de

somme van 's jaars, om betaalt te

worden, ingeval d'i«/?»/ekwametefter-

ven, tot Caiis alle jaren, op de Hoogty-

écü van en de Hoogheid van

€ndatzy met juwelen, Zilver, Gouden
andere bagagien, daar men dan in over

een mocht komen , weder naar Engeland

zal mogen reizen. En zo verre den eer-

ften intree te doen ; en by aldien datter

noch meer over die zaak te verhandelen

mocht vaHen , ons dan alhier daar van
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t'advizercn , en van hier antwoord te vor-

wachten.
Item. Wat nu onicn handel met den

Koning van Vrankrïjk aangaat , te verkla-

ren , dat wy nu met hem en Schotland vier

Jaren lang, zonder eenige afliflentie, in

oorlogzijn geweeft j endatwy'tnu oor-
delen, dienftig voor ons te zijn om deü
Koningvan Vrankrijk^ by deze aangeboo-
dene occafie , gehoor te geven; in welk
gehoor wy gezind zijn op des Keizers
vricndfchap onze oogcn te flaan; alzoo
wy niet een Jota of tittel van des Konings
recht graag zouden willen laten vallen,

zo ons de Keizer wil affiftereni maar ac
derzins moeten wy zulken accoort voor
onzen Koning ingaan, als met zijn eere
en behoudenis beft mag bellaan- En no-
pende dit Artikel , zal de Comptrolleur by
den Koning hard aanhouden, om met
ons aan te gaan, en hem zijne difpuiten,

en alle andere diergclyke zaken , die hy tot

dien einde zou konnen bedenken , indach-
tig maken j en hem doorgaans doen ho-
pen, dat wy braaf met hem zullen aan-
gaan. Komthy nueenig particulier ver-

haal te doen , van de manier van accoort

,

dan zijn gevoelen daar over te horen, ons
daar van te verwittigen , en dan met de
zaak voort te varen, na dat d'antwoord
van hier mede brengt :, doch voornaamlijk
te gedenken aan deze propolitie om Bullot-

jwf totdefeniie daar onder te betrekken-,
op gelijke Réciproque j want daar door
zal hy komen tedenken^ datwy niet gc-
lindenzijn met Vrankrijk te fluiten, en
alzo tegen houden zulke bewerkingen

,

(als by occafie van gemelde Coinptrolleurs
aangaan) oihy mQiVrawkt'yk ^ oï^rankrijk

met hem , met malkanderen mochten
fluiten: en alzo zullen de Gecommitteer-
den naar Frankrijk gezonden, een beter

accoort voor den Koning konnen treffen.

Doch dit Artikel moet hy noch wat ver-

borgen houden , tot dat hy van zekere ap-
parcntiekome te hooren, dat onze Ge-
committeerden in Vrankr'^k onverrichter

zake zullen fcheiden. Item.
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r/^w.*De voornoemde Ccmptrolleur

zal een proeve nemen , als uit zyn eigen

koker komende, ot z,y uit zyn Koninkl.

Majcftcits handen Bulloigne, voorzeker

ander Equivalent , willen aannemen.
Item Gemelde Comptrolleur zal na

zyn difcretie te werk gaan, in de voor-

noemde artykelen aan den Keizer, aan

Granvela ofd^^rrat t*openbarcn , hetzy op
eenen maal of op verfchciden reizen ,

zoo als het hem zal goed dunken i en zal

zynePacquet-brieven aan de Gecommit-
teerden voor Vrankrijk tot Calis rezldcrcn-

dc , addrefTeren , op dat zy mogen zien

hoe hy te werk heeft gedaan, en de zelve

tefpoediger mogen over zenden, en na
dezen hun ampt beter waarnemen.

No. 39.

Een verhaal vaneen zekere Con-
ferentie die de Engclze Ambafïa-

deurs met des Keizers Minifters

hebben gehad, in een Brief

aan den Protedor.

SYn Genade zal gelieven te weten, dat

op den 20. dito aan het logement van

my,Oratcur,gekomcn is Monfieurd'^rr/?^,

verzelt met twee Prefidenten van de Raad

,

St.Mauricus QnVtgdius ; dewelke, na we-
derzyds afgelegte Complementen, d^'oor-

zaak hunner komftc te kennen gaven,

zeggende, dat de Keizer geinformeert

zynde van de conferentie nü onlangs tuf-

fchcn my en Gra7tvela gcpafïèert , en om
zyne genegentherd te tonen van den Ko-

ning te willen fatisfadie geven, haar ge-

zonden had , om het TracStaat na te zien
,

en te horen of wy over het verRaan van

den inhoud daar van met malkande-

ren ecnig verfchil mochten hebben. Ik

Oratcur antwoorde , zulks niet ondienftig

tczyn, hoewel ik van de zaken zodanig

een opening niet hadde gedaan , noch ook
verwacht > datze op zoo een wyze zouden

gcpaifeert zyn. Doch om voor af des

Keizers rczolutie te weten , hoc kan hy
zig met de ratificatie van het Tradaat

,

op zodanige wyze als ik voor gedragen
had, en dan daar op te accorderen, ver-

genoegt houdende, voortvaren tot een
rerizie daar van. Om ter goeder trouwe
te gaan, zcidc D.Arras^ wy hebben het

zooverftaan, en daar op zulken rapport
,

aan den Keizer gedaan, waar ophy ons
deze commilïie gegeven heeft- Welaan,
zeide ik , dewyl U E. hier nu zy t , en tot

dien einde het Traftaat mede gebracht

hebt, zoo mag men daar iets in doen, en
naderhand ons daar wyders over beraden

;

verzoekende dat ingeval in de paffagien

van gemelde Tradaat iets aanmerkens
waardig ons mocht vooikomen, dat wy
dan , ar eer de zaak dieper onderzocht wor-
de , des Keizers rezolutie mogen weten

,

zoo ten aanzien van de ratificatie des Tra-
öaats, als van dezakendienuvoorgefla-

gcn mochten werden •' 't welk zy voor re-

delijk keurden. Hier opbcgoftmendan
het Tradaat te lezen ; en komende nu tot

het 6. Artykel , waar in zorge gedragen

word tegen een algemeene vyandfchap,
in kas van aanval door een voor afgaande

vaft ftellinge , met wat voor een getal van
volk d'aanval gefchieden moet ; en dat

zoo van wegen den aanval als het getal

van volk, dat de Koning tot conjundie
verzocht, hy dan de brieven des verzoe-

kenden Konings geloof zou geven. Ge-
nomen , zeide ik, om deze zaak wel te

vatten, dat den Koning, myn Meefter,

door brieven den Keizer liet weten, dat

op zulken dag de Schotten, onze algeme-

ne vyand, zeven duizend man fterk , met
aflillentic van den Koning van Frankryk, in

het Tractaat gefloten , de grenzen van
Engeland kwamen t'affronteren , en boven
de twee duizend man aan Land re zetten

,

om in het Rijk een iuvazie te doen : die

ook in der daad een invazie deden, plon-

derdcn, brand flichteden, en gcvangea

namen dicze krygen konden ; en dat de

Koning daar over den Keizer' verzocht,
' X 2 vol-



164 Authentyke STUKKEN
volgens het Traöaat ,om den Koning van
Vrankryk^ die lynen vyand hadde geafli-

hecrt , voor lynen vyand te verklaren ;

want zoo doet hy, en zo wil hy hem ook

als ïyn vyand traceren; is dan de Keizer

niet gehouden om zulks te doen ? wat xegt

gydaar op, vraagde ik, hoe verftaat gy
ditArtykel? hetfchyntja, zeide d'^rr/* i

maar wy zullen den Keizer hier nader

over fpreken , en U E. antwoord geven.

De woorden , zeidc ik, liggen duidelyk

enklaar, en kounen geen ander uitleg-

ginge verdragen.

Wat nu het 7. Artykel aangaat, waar

inftaat dat de Koning geld, in plaats van

volk 5 tot affijtentie verzoekende, zoo

moet dan, d'invazie door den vyand ge-

daan, op houdende , het overblyvcndc geld

wederom gegeven worden.

En d'inhoud van ditArtykel luid noch

als volgt i dat fchoon d'invazie al ophou-

dc , zo hy nochtans den vyand wil vervol-

gen , hy de affifteniie voor de tyd in het

Traktaat beftemt , mag gebruiken; fprc-

kende in generale termen ( ingeval van

recht konden krygen. Ik :zeidedaarop,

dat zulks nooit en wasgelchiedi doch zo
iemand van uwc Onderdanen zig acht be-

ledigt te zyn, dan loopt hy voort na A/w-
fieur U Vroteiieur j en hy van ftonden aan

,

alle affairen des Konins aan een kant (lel-

lende^ moet paffen op d'alfairen van Mon-
fieur Ie Marinture^ of anders loopt hy al

krytende na huis, dat hem in EngéUvd
geen recht mag gebeuren

i en dat gelooft

gy voort, en daar uit ontftaan dik wils de-

ze onluftcn. Eo dunkt het u billi)k, dat

MonfieurG.t oft Gy ieder particulier per-

zoons klachtc behoorde waar te nemen:
dan zoud gy voorwaar een fehoone be-

diening hebben. Neen , gy zendze na
de ordinary Rechtbanken, en Iaat het dan
zoo aflopen als het wild : en wil u met de
zaak nooit meer bemoeyen ; en dat wel te

!
recht, fprak hy j want het gaat met u in

Engeland ZOO niet toe , alzoo daar alles

voor den Heer Protedlor word gebracht,
en daar word na geen ander Rechter noch
Recht in het Rijk om gezien. Ja , zijn brie-

ven worden ook te met achter de bank ge-

AuxiliareTtot^tn^ &c ) vraagde ik, of i worpenj en hier voor vrezen dikmaalson-

zy met deze generale woorden zoo wel

geen geld als volk verftonden? waar aan

iy fchenen te twyfelen, en namen daar

notitie van , om te weten hoe het by den

Keizer lag.

Over het 9. Artykel, handelende van het

herftellcn van ongelyk, door den eenen

Cnderdaen aan den anderen gedaan , raak-

ten wy wel een half uur lang aan het

kibbelen, by occazie vaneen vraag die ik

voorfteWe, ie weten, wanneer zy ver-

ftonden dat recht geweigert wierd ? haar

antwoord was, dat wy geen altoos ge-

bruikten. En hier eindelijk vervieliktot

baar manier van een gantfche Natie t'arre-

fteren, op het klagen vaneen fchelmach-

tige Matroos. En hy verhaalde , hoe dief-

achtig ons volk was ter Zee, en hoe on-

gebonden, en dat de hare nooit tot zulke

extremiteiten komen , dan als hare On-
derdaaenin f^^^^/^Wgcweeü zynde , geen

ze Onderdanen , en worden derhalvcn ge-

nootzaakt Mor/fieur Ie Proteéieur laftig te

vallen. En dit en is nietwaar, zeid'ik,
en dit weet ook Monfieur Hohbej: myn
Heer Protcöor noch iemand van den ge-
heimen Raad bemoeyen haar met parti-

culiere zaken hoedanig datze ook zvn

,

maar alleen met Staats-zaaken , alle ande-
re zaken het gemeene Hof van Juftitie aan
bevelende , ten ware om uwen Ambaila-
deurdaar dikmaalseendienftmetedoen;
en om te tonen dat hy genegen is om de'

vriendfchap t'onderhouden, zoo laat hy
zig veel gelegen zijn , aan de klachten
uwer onderdanen ; maar by St. Alarta

, wil
hy namy lufteren, zo zal hy 't nooit meer
doen, dewyl men het hem zoo weinig
dank weet , maar zenden haar na de ge-

meene Recht- bank. Waar is dat? zeide hy:

nad'Admiraliteit toe, zeid'ik. Ja, een -

fchoonc Rechtbank , zcide hy , want zoo
'•

zal
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m1 de arme Mans twift-ziak , voor zyn
weder-party bepleit worden. En waarom
niet voor onze Admiraliteit , zoo wel als

voor d'uwe. Voorwaar zy ftuiten beide

niet veel ; Tiy waren Ordinary Hoven

,

doe men de Zee-zaken begoft te reforme-
ren , maar nu ly de liefFclijke reuk van de

winfl in de neus gekregen hebben , kreu-

nen zy haar niet eens aan recht en gerech-

tigheid te ocfïencn. Na dat wynubydeze
gelegenthcid , een tyd lang hadden gefpro-

ken, zo van Arme Luyden, die ler Zee,
van alles waren berooft , te helpen, als van
arreften en plcidoojen , wederzyds voor te

komen: zo vielen wy cindelik op dit f«b-

jedt , dat by aldien de Koningen aan haar

kant, op haar advertentie aan den Keizer

,

en wy aan zijn Genade , te rreden waren

,

dat de Keizer fuflSzante commiffie gave
aan twee van zijn geheime Raad , om vol-

gens hare difcretie aan te horen , en ten vol-

len afte doen alle klachten , die des Konings
Onderdanen alhier doen over crimineele

zakeneen datzijnKoninklyke Majefleyrook
twee Perzoonen uit zijn geheime Raad
ordineerde, totdien zelfden einde, ten op-

zicht van des Keizers Onderdanen > dat het

een lofFelyke zaak zou zyn.
En dit was het al , dat tuflchen ons in

een openbare conferentie pafleerde , zeg-

gende meteenen in het difcoureren over de

Ratificatie van bet Tradaat , tu'.rchen on-
zen Koning, en bare Landen, gelijk zy

des Keizers bereidwilligheid fcheenen te

toonen (doch zoo noch niet gerczolveert)

om het Tradaat te ratificeren , en wyders

alles te doen, dat op reden bcftond, om
alzoo om te doen blijken zijn goede ge-

negentheid , tot onderhoudinge en ver-

mcerderinge van zijn Alliantie , met
zijn Konmklyke Majeileit : zo allegeer-

de hy ook verfcheide redenen , waar-

om dat de KeiZicr voor zijne Onderdanen

,

zijne Tradtaten met uitheemlche Konin-

gen niet en zou zoeken te ratificeren.

Wy hebben het exempel des Konings

,

en van de Koning van rr<i»(lr^"^, in voor-

i6s
ledene tyden op gchaalt ^ en wat dtiar by die
gelegenheid tot C in het bywczen
van hemzelfis, deC en Chap gezeid
wierdj waarophy^ntwoorde dat de Staat
van Frankrijk meer ingebonden was , dan
die des Keizers , en dat de Koning van
Frankrijk een gedeelte van zijn Patrimo-
nium met en konde weg geven , noch zijn
Land verpanden dan met tocftemminge
van zijn Parlement, tot Farys, en de drie
Staaten

; maar het fcheen hem toe, dat
de Koning van Engeland grooter voor-
recht had

, doch dat de Keizer noch vry
grooter had, daar van was hy verzekert;
en zo hadden ook alle zijne voorzaten ; en
daarom zou hy zig zelven zeer node

, zo
diep in gevaar van haar fteken : zy waren
zeidehy, vyfcien of zeftien Parlementen;
en zo men haar een zaak voorftelde, wcar
van zy nooit diergelyk hadden gehoort , zo
zouden zy over de zaak niet alleen veel
peinzen

, maar zouden ook willen datze
nauwkeurig onderzocht wierde ; en wat
daar van komen zou , wift de Keizer niet j
miflchien dat zy ze om verre zouden flo-
ten

, waar door zijn voorrecht , by haar
nadeel mocht komen te lijden. Doch daar
hynu, en zijne Voorzaten , met andere
Koningen Tradraten ingaan, en altyd in
gegaan hebben , en met eenen hare Onder-
danen daar aan verbmden , zonder aan
haar dezelve bekent temaken, zo zou het
hier deorkonnen gebeuren, dat hare On-
derdanen voortaan zouden verwachten,
dat men aan haar van ieder Tradaat kennis
behoorde te geven , 't welk niet en be-
taamt ; doch dat een fuccedercnde K oning
het Tradaat zou ratificeren , dacht hem
dat de Keizer zulks niet dan voor redelik
Züukonnen keuren , en twyfelde niet, of
hy zou daar goed belcheid op konncn bren-
gen. Zo dat men ziet, voor zo veel dit
Artykel aangaat, dathetopdc confirmatie
van den Koning, en de Prins zal aan ko-
men, als ook op de conditie en manier,
hoe wy bet Tradaat aan haar komen te ver-
klaren ; waar inonz' voornemen 'm voort

X 3 tr
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te varen >. dewijl onze inftrudtie zulks me-
de brengt , ten zy dat voor de concluzie en

het fluiten van de zaak , wjr yan zijn Ge-
nade ander laft krygen.~

De zaak dus verre gepafleert, en onze
openbaar difcours ten einde gelopen zijn-

de , en zy op hun vertrek ftaande , £Arras
willende , zo het fcheen , om de regen nog
watblyven, trok my aan een zyde, vra-

gende of hy my eenige dicnft ergens in

kondedoen? zo gaf hemdaar op tot ant-

woord, geen ander dienftals vricndfchap

en de continuatie van zijn goede genegcnt-

, heid tot zijnKoninkl.Majeileitsaftaireni

waar op hy ruime aanbiedingen doende,

begoftikmet hem wederom in befprek te

treden , hem te gemoed voerende , hoe

zeer zijn Genade, cnalled'andereop des

Keizers vriendfchap , en de goede dueftic

ran zijn Vader, en hem (leunden , totbe-

vorderinge van zijn Koninkl. Majefteits

afFairen ; aan wien zy haar zelvcn , in dat

ftuk , toonden groote Vrienden te zijn

;

zo deden zy ook, als getrouwe Dienaren

ran haar Mcefter , alzo het gelukkig en

ongelukkig afloopen der affairen van d'ee-

ne on der haar, den anderen tot zijn voor-

dcel diende. Waar over ik wijdloopig,

na mijn gering verftand, difcoureerde

,

hoe nodig het was voorden Keizer, om
ons in alle zaken t'aHïfteren , invoegen dat

wy niet mogen overweldigt , ofby gebrek

van vriendfchap ,
genoodzaakt worden

zulke wegen, om ih ruft en vrede te bly-

ven , in te flaan , daar wy zelfs ofzeer no-

de zouden willen aankomen, of die daar

na onze Vrienden , reden van argcwaan

lichteli|k mochtengevcn.
Ik verhaalde eerft, hoe wy om harent

wil in den oorlog waren ingewikkelt ; na-

demaal de Koning met Vrankrijk een heer-

lijk accoort had konncn ingaan, 't welk

uieniant zo wel als my bekent was:hoe lang

wy den oorlog hadden uitgeftaan, en hoe

lang alleen: wat al Vriendfchap zy aan on-

zen algemecnen Vyand , de Schotten , be-

wijzen •• hoc onbcleett de Franzcn haar te-

gen ons toonen, en hoe zy door indireöc
middelen ons zoeixcn uit re putten , om
den Keizer daar door te meer te krenken
en te vcrfwakkcn.

Ik haalde ook op hoe de Franzen met
den Turk , den Paus met DunfchLnd ea
D^f«Wi7r^'e« aangingen, hoezy de Schot-
ten ailiftecrden , en dat dit nergens anders

:
opzag, danomby tijdsgelegenthcidjdea
Keizer op het lyf te vallen, oftenminftcn

;
zig zelven met deze hope te paayen , dat

i de Keizer haall zou komen te fterven j hoe
i' wy nufwakkerzijn, hoehy daar gemak-
:
lijkerzalaan komen. Indien wy eenige
van onze plaatzen aan onze kant overge*

;

ven, dat moet ons immers krenken^ en

i

dit hadden wy liever te doen , dan alleen

tegen Schotlanden Vruukrï'k oorlog te voe-
ren. Willen zy dan hare eigen fterkten

bewaren , en ons moed geven om te hou-
den dat wy noch hebben , zoo moet zig
de Keizer genegen toonen, om Bullotgne

in zijne defcnfie te nemen zo wel als ande-
re plaatzen in het Tradaat begrepen-;

't welke (zeideik) wyniet gezind waren
te doen, dan op een redelyk Equ.valevt,

Waarophy dan rond uit zeide, wat voor
een E<^nipaient ? Wilt dat , zeide ik , in
uw redelijke bedenking nemen. Waar
op hy repliceerde , ik en zie niet hoe de
Keizer over dat Artikel een rcchtfchapen
accoort met eere kan maken, zonder
over zijn Tra(ftaat met Prankrijk in onge-
makte raken ; en wy zijn gezind , fprak
hy , met alle Man rond te gaan , en ter

goeder trou te handelen. Hoe, repli-

ceerde ik , wy konuen u met goêrecht van
ftondenaan ons doen toe vallen, zo gy
na onzen raad wild luifteren, gelyk als ik

even te voren mijn eigen geval voor ftel-

de. Ja, zeide hy, indien uw geval in haar
werk recht toe gaat ; doch dat willen wy
op uwe gemoederen en confcientien laten

aankomen , of de daad zoo zy of niet.

Want dit zal zijn Genade gelieven te vcr-

ftaan , dat ik van de zaak zo nadcnkliik dif-

coureerde, als ofzulken invafic alredc in

't werk
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\ Wérk gcdelt ware gewecft , en dat gy
aan openbare Vyandfchap focht te raken.

Kortom, mijn Heer Prouéior, na ve-

lerlei voorflagen > aanradingen en lang-

-wylige difcourzen aan mijn kant gebruikt

,

om haar te bewegen tot aanneminge van

BuUotgne, onder hare befcherminge , was
ditalleen haar uitvlucht, dat zy graag zou-

den willen weten , hoezymetecre cn-re-

putatieden Koning van Vrankfijk zouden

konnen antwoorden , en behoorlijke za-

tisfadie geven: hoewel dat ik hem zekere

formulieren -van antwoord haddc voorge-

(leli, die hem, zo het fcheen, niet aan-

ftonden. Eindelijk en ten laatften zeid

ik , dat hy een Hoog geleerd Advocaat

was , en gelyk als hy de queftie hadde ge-

ftelt, zowashy ook kloek genoeg, zoo
hy anderzints daar toe gezind was , om
daar oplofllngc van te geven. Hy gaf my
tot antwoord, dat hy aan den Keizer van

deze zaken opening zou doen , niet twyfe-

lende of hy zou my zodanig antwoord
brengen , dat ik reden zou hebben , om
vernoegt te zijn ; en alzo vertrok hy ; van

welk antwoord , zo dia als wy ze beko-

men zullen hebben, zijn Genade de weet
zal gedaan werden. Hier mede afkorten-

de , bidden wy God, dathy zijn Genade
gelieve geluk en voorfpoed te geven.

No. 40.

Der Heeren Willem Paget, en
Philip Hobbeys Brief: nopende

hare negotiatie , of handeling ttici

des Keizers Minifters-

Het Origineel.

Zijn Genade zal gelieven te' vcrftaan

,

dat Monlieur^'y^rr^x verzclt met twc
Prefidenten van den Raad St. Maurnius en

yiglit/r, gifteren na de middag aan het lo-

gement van my , Orateur, zijn gcweeftj en

na wcderzyds gepafleerde complementen

,

bcgoü a'Arras d'oorzaak' zijner komfle op

te halen, zeggende: dat de Keizer een

wijle' tijds de zaken tulTchenhaar'cn my
,

zedert mijn komftc herwaarts , verhan-
delt , in overleg en deliberatie genomen
hebbende , goed gedacht heeft om door
haar zijn fima/ antwoord en refolutic te

geven.

En voor ccrft , zeidc hy , wat uw parti-

culier voorftel aangaat, datwybyden an-
deren zynde, om het TraiSaat na te zien>

gy eenpropofitiededc op het 6. Artikel

,

rakende het ftuk van openbare Vyandfchap
in geval van invazie. Zijn Kcizerl. Majeft.
peinft vaft fcricunijk, war gy daar mede
wilt zeggen i want alzoo dit geval noch
ongefchapen is , zoo dunkt hem, datgy,
twyfelende aan zijne alliantie, hiermede
hem de pols zoekt, te taftcn j 't welk gy
niet eens behoeft rc doen , nademaal hy
zig zelven voor deze bereidwillig heeft

getoont, om de Koningïijn Broeder, in

alles te gevallen, en om alle Artykelen
van het Tra6laat op het naauwkeurigfte

t'onderhouden j en zoo dit geval al mogt
voorvallen , dan zal hy niet mancqucren
om alles te doen daar hem het Traélaat
aan verbind ; ondertufichen kan hy geen
ander antwoord hier op geven.

Wat uw' vraag belangt, fpruitendc liit

het 6. Artykcl van het Tradaat , hier in

beftaande: of by deze woorden [Auxiliare

fubzidten ^ behulpzaam OJider(tand) ZOOWcI
geen geld als volk ver ftaan wordPzijn Kci-
zerl. Majefteit acht dat de woorden in haar

zelven klaar genoeg liggende, niet anders,

(als dat daardoor zb wel geld als volk vcr-

ftaan word ,) uitgeleid konnen werden: al-

zoo hyze in dien zin neemt. '

Nopende dé ordre of manier , hop
men wederzyds over Zee Rovers juflitie

zal oeffenen j zyn Keiz. Maj. overwogen
hebbende watdaarbeftintedoen ftaat, zöo.

kan hy voor af metgofe reden klagen ovet

de veclerlei i'nfolentien en rovcryen , door
uw' volk , onze Gnderdancn aange-

daan 5 en hoe weinig zy tot noch toe

daar over geftraft zyn gëweeftvdaar hy

gcduurig ov<2r te klagen heeft j ender-

halVen'oÖfdccU hy 't gevoegelijkér, al-
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€cr men cenige concluzic van order

vorder zoekt aan te gaan , dat zijne Onder-
danen het ongelyk , en de fchade die 2.y

geleden hebben ,eerfl vergoedctwierd , en
dat alzoo de xaak zoo-vao zijn volk als het

uwe , met den anderen byna in gelijke ba-

lance ftondj want ik verzeker u , zeide hy

,

het leed en ongelijk dat ons volk geleden

heeft, is vry groot; onder andere, een
arme Juwelier, van de overledene Ko-
ning vry verlot bekomen hebbende om
zekere Juwelen in Engeland te brengen

,

cnal'ioo aan dezen verzegelden Brietdes

Koningsdic hy konde toonen , hetgroote

legel van E«ge/aw<3'juift nieten hing, zoo
wierden hem zyne Juwelen afhandiggc-

maakt; en hyabzent zynde (hoewel de

zententic zulks inhield) gecondemneert,
om die volgens de otdre van uw' Wet te

moeten verliezen; dat tegen alle recht en

gerechtigheid ftryd : 't welk immers in de

oorcn van alle man vreemd moet klinken

,

dat des Konings hand en zegel in een zaak

vangrooter belang als dit is, niet genoeg
zou fchynen te valideren j de Traélaten

luiden ook , dat d'Onderdancn van d'eeue

Koning in een ander Konings Land , vry

,

en onverhindert mogen handelen en ne-

gotieren; maar om de zaak met eenente
verbloemen , zo heeft men met en enkel

perzoon , ik en \veet hem niet te noemen

,

een accoortgcmaakt,en daar opzijn de ar-

me man met zijn crgenamen van haar regt

verftekcn ; 't welk zijn Kcizerlyke Majeft.

wenfcht,dat in conzideratie genomen mag
werden. £n hoewel dat hem dunkt dat

de Koning uw*Meefter, als minderjarig

zijnde > in eigen perzoon, volgens d'or*

dre van de Wet
,
geen uitfpraak over een

zaak mag geven, of iets vaft (lellen dat

hein, of zijn volk, nu al mondig gewor-
den zijnde , daar aan kan verbinden : ech-

ter het daar voor nemende dat zijne voog-
den, met algemene toellemmingevan het

Parlement, d^ toe geautorizcert zijnde,

met deze of dicrgelijkc zaken, uit zijn

B^^, mogea Yportviirefl,«ij daar een ein-

de van maken: zoo zal zigdan zijn Kei-
zerl. Majcfteit laten vernoegen , zoo wan-
neer de fchade, die zijne Onderdanen tot

hier toe geleden hebben , haar word ver-

goed , en met eenencen zeker ordre be-
raamt, om voor het toekomendein dier-

gelykc voorvallen de misdadige te ftraf-

fen.

Wat nu de bcveftiginge , of het fluitea _

van het Traöaat aangaat , aangemerkt het

zelve eerft tufTchcn den Keiicr, en Hc«-
r/^de8.isgclchied, en door den Koning
uwen Mcefter zedert zyn Vaders dood
niet en is gcratificeert , zoo meent dan zijn

Keizcrl. Majert. dat hy groot recht heeft

om zulks te vorderen ; weshalven , nade-
maal hem dankt, alsgezegt, dat deze za-

ken , die de Koning^ zelfs gedurende zijne

mindcrjaarigheid mocht komen te flui-

ten, niet krachtig konncn zijn: 200 zal

evenwel zijn Keizcrl. Majeft. (indien uw
Konings Voogden door autoriteit van uw
Parlement daar toegevolmachtigtzyn)zig
laten vergenoegen , dat het Traktaat door
haar in des Konings Naam, en door den
Koning van Spanjen gefloten en gcraiifi-

ceert werdc , op zoodanig een wijze als

men voor beide partyen oordeelcn zal

beft te behoren.

Wat nu belangt BuUoignc'm bezittingc

te nemen: ditmoetgy weten , dat wyzo
wel met frankrijk als met u in accoort

ftaan, 't welke de Keizer- zonder rccht-

vcerdigc redenen, en niet dan met kren-
kingc van zijn eere kan breken : en hoe-
wel zijn Kcizerl. Majeft. niet graag en zag,

dat de Koning zijn waarde Broeder, die

vrede, ofhetallerminftc ftipjen van zijn

recht liet varen, evenwel kan hy binnen
Bullfiigne gccnguamhocn leggen , ten zy
dat hy op ftaande voet met ^'/•«n^ri/ir wilde
breken ; 't welk hy van wegen zijn andere

afïairenals noch niet en kan doen ; echter

zal hy niet laten zijnen goeden Broedg: in

alles dat hy vermag gedienftig te zijn^ en
ook zijn eere zoeken op te houden j edoch

nict£«//p(g9«inaghyzig op.de:^e tijd niet

bc-
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bemoeyen. Hier nu wat pauzerende

,

vraagde rk hem, is dit, Mo;/fi:UT dArras

,

des Keizers rczolutie, en volkomen ant-

woord? Ja, antwoorde hyi met ccnen

verzoekende dat de Koning zig daar me
wilde laten vergenoegen, en ook hem
zulks ten goeden afnemen . Hoewel , zei -

de ik, myn Comrniffie zoo verre niet en

ftrekte> om hier op te repliceren, aizoo
• het zijn Genade was onbekent, hoedanig

de refolutie des Keizers zou zyn ; dies niet

te min zal ik de vrymoedigheid nemen,
om by manier van difcours, myn gevoe-

len hier in te uiten. Wy hebben (zeide

ik) Monfieur d'Arras ^ van des Keizers

vriendfchap airyd veel gehouden , wen-
fehende dat de Tradaten en Alliantie , als

een hoognodige zaak voor beide Partyen ,

onderhouden mogen werden ; tot meer-
der beveftiginge waar van, en opdat nu
tegenwoordig voorde wereld mocht bly-

kcn , dat daar goede vruchten uic ftaan te

volgen, tot onier beide nut en voordeel,

ben ik derhalven herwaarts gezonden,
't welk de voornaamfte oorzaak myner
komftc is.

En op dat de band van vriendfchap en

alliantie tufTchcn beide Majcfteiten te va-

fter mocht zyn , en alle twyfelingen weg-
genomen zijnde

,
geen oorzaak om te

twiftenoverblyven; zoo heeft het ons ge-

dacht , om u de confirmatie en revizie van

het Tradlaat , indachtig te maken , op
dat aan het ecne de wereld door onze daad

de vaft-ftellinge van onze vriendfchap

mocht zien, en wy door het ander mal

-

kandcren mochten veithan en bedenken
,

of 'er noch iets daar by te voegen ware, tot

gerief en voordeel voor beide Partyen i

aan de begeerte waar van, gis ik, uzoo
veel als ons gelegen.is.

Daar gy nu zegt , dat zijn Koninkl. Ma-
jefteitvan wegen zijne minderjarigheid,

niets kan concluderen , of uitrichten dat

genoeg valideren mag^ hier op moet ik u

dit rond uit zeggen , dat gy hier in zijn Ko-
ninkl: Majeftcits ecrealte veel raakt, al-

il. Deel.

zoo ons dunkt, datdeMajefleit eens Ko-
ningszoo krachtig is, dathyal immers zo
veel autoriteit en volkomen macht heeft

inde ee'rüc uur zijner geboorte, als hy
heeft uu al dertig jaren oud geworden
zijnde. Hoedanig uwe Wetten zijn,

weer ik niet , maar hier ben ik van verze-

kert , dat, volgens onze Wetten , al waf
door den Koning in zijne minderjarig-

heid gedaan wort, of door zijne Mini-
Hers uit zijn naam , alzoo bondig en krach-

tig is, als ofhyhet byzijii mondige jaren
haddc gedaan , zo daar eenmaal het groot
zegel des Ryks opgedrukt is, dan is het

onwederroepeiijk vaft. ]a, laten de Mi-
niüers vry toezien wat zydoen, op dat
zy 't voor hem mogen verantwoorden tot

zijne mondige jaren nu gekomen zijnde;

maar hy moet toeftaan alles dat zy hem ge-

raden hebben in te willigen , zoo lai^g

als hy noch niet mondig en is. Om nu te

bewyzen , dat onze Wetten hem nu de
zelve autoriteit geven, diehy zal hebben
als hy tot zyn jaren gekomen is, blykt

hier uit : dat zoo imand lig mocht vcrftou-
teu de Koning een (lag te geven, fchoon
het al ware van zyn Pedagoog of Tucht-
Meefter, men zou hem volgens de Wet,
voor een verrader houden. En indien
het met de zaak zoo gefchapca ftond als

gyze opvat, wy waren dan daar deerlijk

en ellendig aan vaft, want wy zouden
geen Vrede fluiten, Ligue nochTradaat
aangaan , noch Wetten of Plakkaten mo-
gen maken

,
gedurende des Konings min-

derjarigheid , die krachtig genoeg moch-
tenzijn, om hem, of de zijne die te doen
onderhouden. Maar gyzyt geheel en al

van 't fpoor afi en is de Keizer dan ge-
zind een Contracf te fluiten en te ratifice-

ren , hy mag het vry doen , oflaten , na
zijn welgevallen.

Watriu my zelven aangaat, dit moet
gy weten, dat ik die Propofitieniet zonder
fondament van reden ten voorfchijn heb
gebracht ; want gedenkende dat alle uwe

,

en alle onze gecommitteerde tot Utrecht
' Y by
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by malKanderen lijnde, over hetElclair- ,

cifrcmeniofverklaaringevan heiTraélaat,

hoewel des felfs woorden klaar genoeg
waren, en niet anders uitgeleid konden
worden , dan daar in duidclyk gefehreven

ftond; nochtans hebt gy van 't Artikel x'rf»

algemeene ^yafnifchap, na uw lin, willen ma-
ken een Artykel van ingeval van invazie.

En daar , volgens de woorden van het

Traftaaf, niet censgewag word gemaakt
van eenig getal ,• en derhalven met hoc
weinig in getal d'invazic gcfchiede , be-

hoorden d'aanvallers daarom voor alge-

mene Vyanden gtrckent te worden ? Ech-
ter hebben uwc Gecommitteerden , na
hun welgevallen de zaak uitgelegt , en

wilden immers een getal van acht duizend

Manvoorfchrijven i onder welk getal zo
d'invazie kwame te gcfchicden , dan xou-

d^cn de Traétaten in dit geval krachteloos

2yn. Ën gelijk als gy hier een twijfcliuge

flelt , daargeente vinden was, zoo dacht

ik , had gy in andere zaken ook mogen
doen, al warenfe noch zoo duidebjk en

klaar
i
cnhieromwierdiK bewogen , zul-

kcn geval voor te (tellen , om te zien ot gy
dit Artikel vcrftond, gelijk alsgy het zel-

ve had behoren te doen, na den letterlij-

ken zin j en ook eenfdcels om te weten
h«egy gezind waart, om dat lichtelykde

2aak aireede op de baan was geweeft. Hier-

om, zeg ik , was het dat ik deze Vraag

voor den dag haalde, en niet uit eenig

mistrouwen op des Keizers vriendfchap,

wienwy, ik moet het bekennen, altyd

bevonden hebben , ons toegedaan , en

weldadig geweeft tczijn ; en wy twyfelen

ook niet of hy zal daar in volharden; over

2ulkis het onnodig zijn pols hier in te

taften, daar ik zulks niet eensininynzin

Wat nu belangt uw antwoord op d'or-

drevan Juftitie, ik en zie niet dat de Kei-

zer zo grooten reden heeft om te klagen,

over gebrek van juftitie te oetfenen , in

zaken die des Keizers Onderdanen betref-

fen, als gy wel fchijnt te verbreiden en

TUKKEN
uit te meten ; alzo tot noch toe niet eeti'

menfch in ons Lr»nd klachiig vallende * en
verzoekende dat hem recht mocht gefchie-

den,wien zulks isgeweigert- Enotlchoon
iemand de ordre van on7.c wet afwachten-
de, en geen vonnis na zijn zin bekomen
hebbende , alhier geklaagt mocht hebben
over uitftcl of gebrek van Juftitie, gycn
hebt daarom niet voort te oordelen, dat

hy de waarheid fpreekt , of dat'cr geen
recht noch gerechtigheid in ons Land'
werd gcplcegt , alzo wy hier en elders ver-

ftandige en kloeke Minifters, in onze wet-
ten wel bedreven , en vroomc eerlykc
Mannen hebben, die naauw van gemoed
zijnde, na recht en gerechtigheid te weik
gaan, en na de direélie van d'ordre der'

wetten van 't Land
i en dat zonder aan-

zien van perzonen.

I

Wat nu des Juweliers zaak aangaat die

I gy ophaalde , dit moet gy weten, dat, gelyk

I

als gy wetten in uw Land hebt , daar gy uw
1
Gemeenten-Staat nadiiigeert en regeert,

j

wy ook zo hier te Lande hebben 3 uit kragr,

I
waar van wy, uit goede inzichten, het in

en uitvoeren van zommrge waren , zon-

j

der des KoningsConvooy of verlof, ver-

bieden. En hoewel , gelijk als gy te voo-
renallegcerde, het Tradaat aan de On-
derdanen van beide Koningen verlof geeft

om in beide Landen met malkanderen vry
te mogen handelen , echter ziet het niet op
zodanige die haar laten voorftaan, dat zy
niet gehouden zyn, om haar na de Wet-
ten en Coftuimen van dat Land, daar zy
op handelen, te reguleren ; alzoo deze ver-

gonde vryheid alleen op hare pcrzoonen
ziet , van onverhindcrt heen en weer te

mogen reizen , evenwel zyn zy daarom
niet vry vande wetten. Daar nu wijders on-
ze wetten houden, dat , van wegen zekere

Z3ken,dieaanden Koning ftaan, hetcon-
fcnt daar van onder het groot Zegel moet
paftTcrcn : zoo nu eênige van deze zaken
onder eenig ander zegel komen te pafTec-

rcn , dan mogen ze niet beftaan , of het

groot Zegel van Engeland mpet zulks 6c-

ktaGÜ*
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ïkrachtigen ; heeft nu de Juwelier, of uit

achteloosheid , ot uit gierigheid , of de gene

die hyïijn zaak toevertrouwt heeft, deze

ordinamic niet na gekoirien, maar in het

tegendeel, om wat onkoftcn te fparcn,

2.ig vcrftout omziincJuWjClcn hierin het

.Land te voeren,al eer hem tiet groot -zegel

daar toeverlofgafjZoodunkt my dat noch
hy noch iemand anders met recht kan zeg-

gen , dat hem ongelijk gcfchicd, fchoon

dat hy volgens onze Wetten gevonnift

wierd , van dezelve verbeurt te hebben :

dies niet te min, na.dat hy aldus gccon-

demnecrt was , zoo heb ik by zijn Genade
myn Heer Protcöor, (meer ten gevalle

van den Keizer , dan dat ik het voor rede-

lijk keurde) verzocht, dat men den Ju-

welicisHuis-vrouw hier in wat te gemoet
lou komen, wien wy wiftcn daar aan

handdadig te zijn, en niemand anders;

nademaal dat zy het proces waarnam , en

het Rcqueft uit haar naam ingclevert , en

door haar was ingcftclt; en eindelijk

wierd zy , en nicrnand anders door des

Keizers Ambafïadeur ons gcrccomman-
deert.

Ik heb, zcide hy, het Vonnis gezjen

,

en niets is'er in, dat my zoozeer tegens

de borft ftoot , als dat de man gezegt word

,

d'uitfpraak van zijn Vonnis bygewoontte

. hebben , daar hy al lang te voren gcftor-

vcnwas.
Hy^was'erby, zeid' ik jin de perzoon

.^'it|n zijn Huisrvrouw, wien hy tot vol-

macht haddegcftelt, ftn zyn eigen per-

,Zoon reprezcnteerde ; en ik -weet dat de

geoe voor wien deze zaakdiendc, geleer-

de en gcmoedelyke Perzojien zijn, die

in het allerminfte hier in iets zouden doen,

.dat tegen ds .Rechten of Wetten van

'c.l-i andftryd.

De Sententien in ons Land door de gc-

,
.deputeerde Rechters uitgefproken , zijn

.rechten billijk, over zulkskonncn, .nog

willen wy , om iemands perzoon, de

zelve herroepen, na dat de taken eenmaal

.^roor „het Hooge-H of gedicnt hebben ,

daar mcuzoo weinig van appelleren kan >

alsby uw' Hoogc-Hof van Braband'm ec
nig geval gefchied is. En de reden nu
wajjr om aan onZc zijde deze Ordre van
Judicieonsniet en mishaagde, was, om
den knoop van vriendfchap en alliantie

vaüertoe te binden, en de continuclear-
reflen , daar onze arme luiden zoo megc-
plaagt worden , voor te komen; en met
eenen ook op dat diergclijke Supplianiön
te eerder mogen afgevaardigt worden

,

zonder mijn Heer Proteélor hier in En-
geland

, ofu aldaar , daar gy met hoogwich-
tiger zaken bezig zyt , eens moeyelijk te

vallen.

Wat nu Buüoig7te aangaat i voorwaar >

omdat wy dachten dat ingeval het mocht
gebeuren , datzc ziju Koninkl Majeft. met
geweld ontnomen wierd, 't welk ik niet

en hope, dan zou het verlies endcfchade
algemeen zijn , en by na den Keizer alzoo
na treffen ais ons. Én hoewel wy in uwc
zaken zoo kloek noch bedreven zyn als gy
zelfs, echter zien wy nau om, en laten

onze gedachten van verre overuweaftai-
,

ren gaan, en lichtelijk dat wy eenigzins
weten, hoe het daar me gelegen is 5 waar
van ik meer zou konnen zeggen, maar
zal het nu tegenwoordig hierby latenbc-
ruften. Maar dit, zegt gy, is de finaJc

rezolutie des Keizers diehy hier overge-
nomen heeft : wy nemen het voor een
antwoï>rd aan , en zullen onszelven daar
na reguleren. D^argy, kwanswys, zoo
flyfop het poinit. van Honear ftaat in uw'
Contrad met den Ko.nipg van Frankrijk te

breken , zo gedenkt my dat Ahnfieur Gran-
vela, ,uw Vader „ in mijne tegenwoordig-
heid , niet en fchroomde te zeggen , dat hy
zijn mo.uwvol vanqucfticn had met den
Fransman , en dat hy kans genoeg zag,
.om met hem te breken , zoo wanneer de
Keizcrdaar toe flcchts luQ hadde.

ja voorwaar , zeidc hy, zoo hebben wy
ook ; maarde tyd en is nog niet geboren :

wy moeten ons hier in na de tyd fchikkcn >

cnnadencyfch van onze andere ailairen.

y z Gy
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Gyxegt recht} leide ik, 't is billijk de

goede bcrticringe van uw eigen zaken,
voornaamlijk gade te (laan, echter, in het

wel nemen , behoorde men de bondgeno-
ten eenig rcfpeö toe te dragen. Maar de-

wijl dit uw antwoord is , zoo zal ik nu niet

meer daar op repliceren.

Maar dit moet ik noch zeggen, I^fo»-

fisur ci'Arras : ik had uwen Vader voorge-

flagcn, daar gy niet van meld, en ik zou
graag we^gn hoe het by u ligt , te weten
van algemeene vyandcn te latcri vry paflTc-

ren: 't welk het Tradaat by de Koningen
met duidelyke en uitgedrukte woorden
verbied.

'Voorvraar , Monfieur Ambaffadeur , Zcid

hy , de woorden van het Traélaat liggen
,

na uw zeggen klaar genoeg , en nochtans

zou de zaak vry naauw bepaalt zyn , zoo
menzeinzulkenextremiceit name^ want
het zou hier na konnen gebeuren , dat gy
om Hout^ Kauefat ^ of Wijn , en wyook
om d iergelyke en andere noodruftigheden

verlegen waren; by aldien nu In zulken

geval de Koningen dat voorrecht niet en

hadden , om een vry-gelei-briet of pas-

poort te geven, dit zou vry ongerieftclijk

en een ongehoorde zaak zijni hoewel ik

vcrtrouvir dat de Keizer aan zijn kant hier

op zoo hard niet en zal dringen, maar zig

na de duidelyke meninge van het Traöaat
reguleren : doch hier op kan ik niet vaft

, fiaan , alzoo Monfieur Granvela hier niet

eens van gerept heeft" echter hebben wy
hem, zeidik, zulks voorgedragen , en hy

l^cbood ons gecu paspoort te gonncn, en

dat het de Keizer ook aan zijn kant gcen-

zins zou doen. Hy heeft het ook niet ge-

daan, zeide hy, zedert mijn aankomfte
in dit Land^ noch en is het ook niet gezint

hier na te doen- Hy en behoeft het niet te

doen, fprakik, want de pafpoorten , die

te voren uitgegaan zyn , konnen voor een

wijle tyds duren of gelden- Neen, dat

en is zoo niet , zcrd hy ,• want d'allerlang-

ftc waren flcchts voor eenjaar, en dat is

nu rerftrekea. Het is eerft onlangs ge-
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beurtidatter een,zig verlatende op zijn vry&
Pas, in dit Land kwam, om Koophandel
te drijven, niette mia, alzo het Datum
van de brief verloopen was , wierd hy by
de kop gevat en gevangengezet.
Na dat nu dit ons Difcours ten einde

was geloopen , zoo bracht d*Arrai twee
andere poinden op de baan , die de Kei-
zer, feid hy , begeerde gcreformecrt te

hebben; waar van het eerfte was , dat on-
ze Koopluiden , tegen het accoort, eeu
hooger prijs op hare wollen zetten , en
niet tot zulken prijs , als haar accoort ligt

,

willen verkoopcn ; waar over de Koop-
luiden alhier ongemakkclyk zynde

,

wenfcht derhalven de Keizer , dat daar in

zeker ordre beraamt wierd.

Hier op gafik tot antwoord, dat ik niet

en wift , hoe het daar me gelegen was^
doch evenwel meende ik dat onze Koop-
luiden zulks niet zonder merkelijke rede-
nen deden; des niet (egenftaande, zou ik

zijn Genade daar van informeren j niet

twyfelcnde, of het zou, zo het aan onze
kant haperde , verbetert worden ,• zulks

ook van haar verwachtende.
Het ander was, zeide hy, dat ons

Volk nu onlangs een bolwerk hadden op-
geworpen, ftaande d'eenc helft daarvan
op des Konings grond , en d 'ander helft op
des Keizers rechts gebied : en of fchoon
Monfieur de Eue het zelve bezichtigt , en ge-
merkt hebbende , dat de Keizer daar in vcr-

ongelykt wierd, verzocht hadde op ons
Volk, het werk te vvillen flaken, dat zy
evenwel haar gang gingen; waar over zig

de Keizer ten hoogften verwonderd , den-
kende dat het ons'niet en zou welbehagen
dat zijn Keizerlijke Majeftcit met den Ko-
ning zo aanhing; verzoektderhalven,dat
men by tijds daar in een ander ordre wilde
ftellen.

Ik antwoordc , dat ik daat niet van wirtj

doch evenwel naar Huis toe kerende , zou
ik my daar van laten informeren , en aan
zijn Genade daar van rapport doen ; die

buicen twyfcl zulk een ordre daar in zou
ftel-
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Écllcn i die op reden beftond.

En hier begoft AdonJJeur d*Anaf,met Veel

cierclijke cn'opgeprouktc woorden des

Keizers inclinatie tot den Koningen zyne

wilvcerdigheid , om hem in alles te gra-

tificeren zooveel als wel doenelijk was,

in het brede te extendercn ,• en dat ingeval

,

wymet l^rankrïjk\n een naauwcr alliantie

gezind waren te treden, hy nietentwy-

fcldc ofwy zouden volgens onze Trada-
ten, daar in te werk gaan: alsook, byal-

dien wy met de Schotten cenigzins tot een

accoort raakten, nadcmaal zijn Keizerl.

Majeft. voornamelijk, om onzent wille

haar Vyand is geworden , waar door zijne

Onderdanen op vcrfcheiden manieren
groot gevaar geleden hebben , zoo ver-

trouwt hy dat wy hier op acht zullen ne-

men en zorgc dragen^datzijn Keizerl.Ma-
jeft. van de Schotten, al eer wy een finaal

accoort met haar komen te fluiten , beho-

relijke zatisfadie gedaan worde ; en dat te

meer; dewyl de Schotten hebben gepre-

Zenteert, en noch aanhouden, behalven

van een rijke recompenzatie, met pre-

zcntatie van zeer fchoone conditien , zoo.
2ijn Keizerl Majell. met haar üechts Vre-

de -wilde maken ; 't welk hy voorname-
lijk om onzent wil nagelaten heeft, en

noch weigeren zal te doen.
\

Dit was de ftoffe van haar koel ant-

woord, van weinig kracht, zoo als zijn

Genade befpeuren kan , doch doorfpekt

met fchone woorden : voor raadzaam in-

ziende , dat wy haar ook met gelijke Mun-
te betaalden. Hier op nu door d'^Arras

een zeker tyd van affcheid-audientie by

den Keizer verzocht, enzyn beloitedaar

van bekomeo hebbende , zyn wy vertrok-

ken. Hier mede bidden wy God , dat hy

zijn Genade zoo wel doe varen , als wy
hem toe wenfchen.

7^

Vit Brugge
J*. July.

WiHtam Viiget.

ThdifHobhey,

No. 41.

Een zeker Brief gefchrevcn aan
den Koning , door zijn Raad ,

tegen den Protedor.

Het Origineel.

Hoog Mogende Vrms , onze allerge»adig[ie Zêu -

verain Heer ;

U" Et zal zijn Majefteit gelieven te we-
'^-*- ten, dat wy de boodfchap hebben
ontfangen, die zijn Majeft. door zijn Se-
cretaris den Heer IViUem Petre, ons ge-
lieft heeft te laten toekomen. Gelijk als

wy met groote droefheid deshcften ver-
daan hebben, dar zijn MajeÜeit, opon-
waarachtige informatien , onze gcrrou-
heid eenigzinsfcbeen in twyfel te trekken :

zoo is het ook, dat wy op onze knien zijn

Majeft. in alle ootmoedigheid bidden, dat
hy gelieve te denken , dat

, gelijk wy
altyd zijn KoninklykeMajcftcits Vader,
hooglüflijker gedachtenis , en ook zijn
Koninkl. Hoogheid in getrouheid en op-
rechtigheid hebben gedient: zoo zijn wy
gezind, zijn Majclteiis getrouwe Diena-
ren altyd te blyven , en ons goed en bloed
voor hem op te zetten i en tot verzeke-
ringe van zijn Koninkl. Peizoon,en tot be-
fcherminge' van zijne Koninkrijken en
Dominien, hebben wy deze onze verga-
dering tegenwoordig aangclegt , en tot
geen ander einde ; waar toe wy God

, den
eenigen herten-kenner, tot getuige ne-
men.
Wy hebben voor dezen, door alle goe-

de en zachte middelen getracht, omzijn
MajefteitsOom, den Hertog vanZow^r-
>/, het bewind van zijn Majefteitsaifti-
ren, door advys van ons, endere/l van
uw' Raad , op te dragen j doch merkende
dat hy zoo eigenzinnig is , dat hy altyd

ge weigert heeft, na reden te luideren;
endaar en -boven vcrfcheiden zaken ver-

richtende, die voor zyn Koninkl. Majc-
ftcits Perzoön , en zijn gantfche Rijk zeer

Y 3 ge-
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gcvaarlyk waren, en noch zijn, hadden wy
gedacht andermaal in zoetigheid en ftilte

hem daar over amgefprokcn te hebben,

had hy zig n,iet in zulkcr voegen m-t Volk

b:;zct, zoo dat wylichtlijk daar aan kon-

nen merken , dat hy t'eenemaal genegen is

den ouden weg in te flaan , en zijn eigen

hooft , als voor dezen te volgen. Tot re-

dres waar van , en tot geen ander inzicht

,

wy van Honden aan hier bereidwillig zyn,

om uwe getrouwe Dienaren te leven, en
|

tei^erven. En alzo uw gantfchcRaadbyna

hier nu by den anderen vergadert is, zoo I

hebben wyawen Secretaris by ons alhier
j

doen bly ven j in alle ootmocdigheid zijn

MajcÜeit biddende deze gedachten in zyn

herte van ons te willen hebben , dat a'leen

de behoudinge van zijn perzoon en Staat

,

en d'ontlaftittge van onze plichten , en an-

ders niet , ons vaft noodz.aken te bedenken

hoe men zijn Koningl. perzoon beft zal

konnen verloffen , van het gevaar daar

hy in fteekt; want al wat tegen zijnJVla-

jcft. gczegt is , ofgezegtzal worden
,
geen

Wereldze inzichten altoos zouden ons be-

wogen hebben , om te fchijnen als party,

te üaan , dan uwe eenigc behoudin-

ge ; 't welk zijn Majefteit hier na zal

gewaar worden , en ons houden . daar

wynietaanentwyfelen, voor zijn aller-

fetrouüe Dienaren en Raads-Heercn > ge.

lijk wy het, met anders te doen , nooit

zullen vcrkerven ; dat God weet, wicn

wy alle dagen zullen bidden , om zijn Ma-
jefteits behoudenis •, en met onze lichamen
zijn Perzoon en Koninkrijken , zoo lang

als wy leven , voorftaan en befchermcn.

F. Rich. CanetlUer.

W. St. John.

: W. Northampt^n.

J: Warviik.

jiru»(L'l.

'F-..Sbn-vus'>ury.

WtUem Pefre Secretaris.

Edwéird Norfh,

^ohanQaie.
l\. 'i tl dier.

Ediv urd Mon iag u.

Thomas Southaffipfoa.R'chardSouth'w-.d.

-T. Chcyse.
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Ntf.42.

•

Zekere Artikelen door mijn Heer
Protedor vcritooin aan zijn Ko-

. ninkl.Majcft. in prezentie van zijn

Hooghèids Raad , en andere zijn

Majefteits Heeren en Adel, tot

"Windforj om uit mijn Naam ie

I kennen te geven aan de Heeren en

dereftvart zijn Koninklyke Hoog-
heiïls Raad blyvendc tot Loancn.

VOoreerft, dat ik niemand van haar

aantafte, noch gezind ben gewccftj

omaantctaftcn , of op eenige andere wij-

ze moeyelijk of laftig te vallen; maar ho-

rendevan zulke hare by-ecn-komften en

vergaderingen, vanRuitcry en Voet-rolk i

uit ver(cheiden geweften van 't land by een

te rapen , en niet wetende wat'er in til

mocht zijn, zoo ben ik dan genootZïakt

geweeft , dt^ze dcfenzie te zoeken , gelijk

als ik van begin aan zijn Majefteit te

kennen heb gegeven, om voor te komen,
verder ongemak en gevaar , 't welk zijJi

Majefteits perzoon mocht over komen j

en my door versheiden geruchten en ze-

kere informatien aangedient was , over

zijn Majefteit, en my Proteftor, zijn

hooft te hangen.

;

Ten anderen, dat dit Volk, 't welk nu
' tegenwoordig rondom zijn Majefteits

i
perzotmis, niet en dient om haar die tot

; Lomen^ ofelderszijn , of aan lyf of goe-

I

deren ecnigfchadeofleed te doen, maar
' alleen tot dcfenfic , of'er iemand zijn

:
Hoogheid zou willen aan boort komen.

1
Wat nu twift oi tweedracht tuflchcn my

; den Hcci Prote^orcn de Rasd aldaar, aan-

gaat , ikcn wcigcrenietin alle bJHi)kheid

, tot een rcdclyk accoort te komen, dienen-

de tot behoudinge van zijn Majefteits per-

zoon, cntotondcrhoudingevan zijnKo-

I
ninkrijkinruft en Vrede, zoo zy flechts

' wee Pcrzoonen uit haar Raad , en in haar

Naam

Itbr.
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Naam met Commlflie willen deputeren

,

om de zaken tufTchen ons af te doen i en

teUcchten.

En ilcbiddc rijn Majeft. dal hy twee van

de perionen , die hier rondom hem ftaan,

ordinerc d'andere twee by te wonen

;

en al wat ^y met haar vier of drie per-

7onea met den anderen zullen beflui-

ten , daar zal ik my geheel en al onder füb-

mitteren ; en tot nader bevcftiging hier

van , zo het de voornoemde perzoonen

voor goed lullen keuren , dat hun accoort

en uitfpraak door het Parlement, of eeni-

ge andere bedachte ordre beveiligt en gera-

ïificeert worde. Ik bid ook zijn Majeft.

dat hy op mijn ootmoedig verzoek , en

volgens het advys van my, en andere uit

zijn Raad alhier, om (poediger met de

£aa!< voort te varen > en alle fufpicie en

twijfeling Weg te nemen , aan de vier ge-

melde perzonen, of diergelykc twee uit

haar Vergadering gelieve te gonncn vry

geley voor haar zelven , en metydervan
hun beide twintig van hare Dienaren om
veilig te mogen komen, hier te-blyven

,

en weder te keren als het hun belieft. Ik

fmeke ook zijn Majelt. dat deze A£le met
lijn Majefteits handen , en de onze on-
dertekent , tot genoegzame bevcftiginge

cnaflürantie hier van mag dienen. Gege-

men en vertoont op hel Kafieel If^indfor , 8. Oc
/O^. M.D.XLIX.

Nt». 43.

Een zeker Brief van de Heeren
totLonnen, gefchreven aanzijn

Koninkl. Majefteit.

1/7.

Zeer tioog-achtktre ^ en Hoog Moge?ide Ka
ning , oüze allergenadtgfle zouverain Heer >

WY hebben door den Heer Hobbey
^

zyn Koninkl. Majefteits geuadigfte

Briefop den 8- dito ontfangen , en ver-

ftaan 't gene zijn Majefteit gelieft heeft

door hem aan ons te communiceren. Wy

Y S- E N. ifS

bedroeven ons , dat zijn Majeft. deze re-

denen zou hebben van moeyelijk te zyn,
voornamelijk in diergejijkc zaak; d'oor-

zaakwaar vati alleen 't welk wyaan uwe
Majeft. zeer wel konnen bewyzen , uit

den Hertog van Zomerjetïs gefproten. Het-

valt onsallen vry verdrietig , om te verne-

men dat zijn Koninkl Perzoon cenigebc'

kommeringe van gemoed zou hebben i en
voor al moeit het ons , dat het zijn Majeft.

in d'ooren geblazen word , dat wy zoo
groote zorge niet dragen, als ons be-

taamt, om deze beroerten te ftillen, cii

zijn Majefteits Repnblykc en Staat voor
gevaar te bcvry en. Wy bidden ziin Majeft.

rn alle ootmocdigheid te willen geden-

ken, dat wy daar zoo groote ?orge voor
dragen , als iemand ter wereld zou kon-
nen doen ; wy en vergeten ook niet, noch
zullen , vertrouw ik , vergeten de wel-

daden , van zijn Majefteits Vader, hoog-
lofFclijkcr gedachtenis , ontfangen, noch
eenigevan onze (chuldige pligtcn vangc-
trooheid metEede beveftigt ; uitdcover-

denkinge waarvan, en zonderlinge zor-

ge, waarvoor wy onsgenooizaakt vonden
om ons zelven daar over zcricufclijk te

beraden, en by den anderen te vergaderen

:

welke zaak, zoo wy nictop ftaandc voet:

hadden achtervolgt en bchertigt, dan had-

de niet alleen zijn Koninkl. Perzoon
(wien God Almachtig lang fpare en be-

ware ) maar ook deze iijn ganifche Staat

,

zijnde airede vry gekrenkt, en hellende na
een ondergang, in alle waarfchynelijk-

heid, en in korten tyd zeer groot gevaar

gelopen , om heel onder de voet te raken:

en dit alles, weten wy, en konnen heï

ook bewyzen, is nergcnsanders, dan uic

gemclden Hertog ontftaan; zoo dat in-

dien wy met alle vlyt hierin niet en voor-

zagen , dan zouden wy hier na onzcti

fchuldigeo plicht dies aangaande voorzyn
Majeft. niet konnen verantwoorden

i
wes-

halven wy in het allerminfteniec entwy-
len , of zijn Majeft. , zoo goedertieren

van aart zyndc , zal deze gedachten niet
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eens hebben i dat wy alle, en iedereen vnn

ons , hooft voor hooft, zijnde de gthecle

Staat van uw' geheitne Raad , behalven een

of cwee Perzonen, door onze hertstochten

ons zouden laten vervoertn, of zoo üout
2.ijn om aan zijne Majcll. te fchrijvcnvan

2.aaken daar wy geen volkomen verzeke-

ring van hadden , en veel meer vertrouwen

wy dat zijn Hoogheids goedertierenheid

'zonder eenig ach'.erdochtof argewaan, dat

zelve voor raad^aamfl fal inzien j zo voor
2,ijn eigen Konini<l. Perzoon als voor alle

y.ijn Onderdanen, dat het lichaam van zijn

Raad meeft oirbaar en dienftig zal oorde-

len j -waar aan in het geheel , en niet aan

een particulier Perzoon , zijn iVlajefteits

verre-ziende Vader by zijn uiccrfte wille en

Tcftamcnü , de zorge voor dezezijn Maje-

Jleits Perzoon en des zelfs allergewichrigfte

aiïiiren des Rijks opgedragen en aanbevo-

len heeft.

Wy moeten dan ons zelventen hoogften

gehoont en vcrongelykn achten , dat zijn

Koninkl. Mrijeftelrs Perzoon op zo eea

wyze door den Hertog alleen ons werd ont-

iiouden,en voor ons opgefloten, tocmerk-
lijke droefheid van ons allen, groote kom-
mer en an^ft voor alie andere zijn Maje-

fteits getrouwe Onderdanen , en tot ver-

wondering van de geheele wereld. Veel eer

kan een particulier Perzoon wat qilaats

brouwen dan Wy met ons allen, dewelke,

wy nemen God tot geruige , duizend maal

ineer over zijn Majeileirs Pci2.oon bekom-
merd zijn dan om ons eygen leven. Wy
vertrouwen ook dat zijn Majofteits goed-

aardigheid en dücretie voorgeen moeduil-
Jigheid zullen aanZ'en het gecne zijngant-

fche Raad eenparig befluit of befiuiten

mocht , tot zijn Majcftcits behoudenis

en welftand; waar in hoe Wy meer over

een komen, hoe zijn Majefteit , vertrou-

wen wy , een beter gevoelenvan ons

en onzen handel en bedrijf zal hebben.
Wy fcheppen geen kleine trooft uit de

aanmerkinge van de groote apparcntie van

iT\n Majefteirs natuurlijke goedertierenheid,
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zelfs in deze zijn jonge Jaren ; en de ge-
wiflfe hope djc wy daar van hebben,doet ons
vaft vertrouwen dat hy ons ook zu!x toe^ü:^
trouwt: endathy by gevolg is, en blyvcn
zal, onze genadige goede Heer.

Toteenflotdan van deze zaak, rakende
den Hertog van Somerzec , heeft hy zulk
een rcfpedt voor zijn Majcfteits behoudinge
als hy voor geeft

i -neemt hy zijn fchuldige

plichtaan Gode zodanig in acht als zijn be-

lofte en eed hem afvorderen^ houd hy zijn

Majeftcits Vaders uiterfte wil zoo in ge-

dachten gelijk als het een goeden Executeur
betaamt; draagt hy uw wet zulken eerbie-

digheid toe ,' als een getrouw Onderdaan
behoorde te bewijzen } laat hem dan ons

,

uwc Majefteits ootmoedige dienaars cii

getrouwe Raads Hceren, vry acces gonnen
by uw Majefteiti Iaat hem, zo als het een
recht onderdaan betaamt , onder zijn

Majefteits Raad, en de ordre van des zelfs

wetten, zig zelven buigen ; laat de verza-

melde macht weg gezonden werden , dan
mogen wy onzsn fchuldigen plicht om op
zijn Majefl. te pa(Ten, waarnemen : en daar

na met zijn Majeft. openhertiger te rade

gaan over de btkwaamfte manier van de
behoudinge zijns Perzoons. Hier op zullen

dan zijn Majefteits Onderdanen haar ge-

ruft ftellen, en alle oorzaaken van commo-
tie achter blyven. Wil nu den Hertog zig

hier in niet laten gezeggen , zo moet men
denken dat hy by zijn boosaardig en ver-

fotyelik befluit blijft. Het Protedlorfchap

en de Vooghdyfchap over uw' Koninkiik
perzoon wierd hem by Tcftament van uw*
Vader niet toegcftaan , maar slleen door
accoorr eerft onder ons Executeurs , en
daar na van andere : die eer-titelen en
fpeciale bedieningen wierden hem aanbe-

volen gedurende des Konings welbehagen j

en met deze voorwaarde, om alles, vol-

gens advye van zijn Raad, te verrichten ;

om welke voorwaarde
,

( alzo hyze dik-

maalsgebroken heeft, en darter geen hope
meer van beterfchap in hem is, fchoon wy
hem daar over dikmaals hebben aangefpro-

ken.
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ken , wy hem deie certirelen of bedieninge

gantfch onwaardig keuren» Andere parti-

culiere zaaken , al te veelvoudig en wyd-

loopigom daar over aan zijn Majeft.nute

fchryvcn, zullen wy in onze naallc acces

by zijn Koninkl. Perzoon, particulierder

konnen ontdekken, overleggen en fchik-

ken , na dat men zal oordelen befl te voe-

gen voor zijn Majefteitseere, behoudinge,

en voor de rufte en welftand van zijn Ko-
ninkrijken en Dominicn.

Zeker Brief van de Heeren van
^t Parlement tot Lonnen , aan den

Aarts-Biflchop vim Cantelbcrg

en den Heer Willem Paget &c.:

Mijn Heeren , zijt van Ons heftelik

gegroet. Wy hebben van den Heer
Holfhey uw' bïki ontfangen , en u't hem
vernomen- dat zijn KoninkK Majeft. uit

uw' naam verklaart heeft ons geloof te ge-

ven ; d'antwooTt waar op, alzo ze u beide

wydioopiger zal voor komen in^ onzen
brief aan zijn Koninkl. Majeft. en ook uit

het rapport van den Heer Uobbey zelfs , zul '

len wy dan daar niet meer van op halen

;

van uwe Achtbaarheden en aan iedsr van u

in het byzonder verzoekende, en dezelve

fmekende , dies niet te min ook mits dezen

belaftendeen gebiedende uit zijn Koninkl,

Majefteits naam , datgyl. een wakende' oog

'gedurig in hetzeylwild houden en naauwe
zorgen voor het 'even van onzen zouverain

Heeren Koning, en dat zijn Perzoon van

het Kaflecl Windzor niet vervoert en wer-

de, vermits gyl. zulks zult moeten verant-

VTOordcn. Wy worden bewogen om hier

in met U E. A. ernftig te gaan , en dat niet

zonder grootc redenen ; en onder andere

konnen wy met nalaten om U E. A. in te

boezemen dar het ons zeer vreemd toe

fchijnt en een groot v/onder is voor alle

oprechte Onderdanen, dat gyl. of affifte-

ren , of gedogen wilt dat zijn Koninkl.

Majefteirs Perzopn onder de Sauvegarde

Il Deel

van den Hertog van Zomerfet blyve , af-

gezondert van zijn eygen oude en gelwore-
ne Dienaren. Het fchijnt al wat vreemds,
dat Vreemdelingen in zijn Majefteits eygen
Huys, zijn eigene wapenen of geweer dra-

gen j en de naafte aan zijn Perzoon zijn

;

en dat de geene wicrr de gewoone zorge
o /er hem bevolen is , achter of moeten
ftaan , en volgens haar eed , hem niet mo-
gen v/aarnem.en ; komt hier eenig kwaad uic

t'ontfiaan, gyl. kunt lichtlik denken wien
zulks te laft gelegt zal worden : zeer vreemd
en geva^arlik is het voorbeeld. Nu dan ,

Mijn Heeren , by aldien datU E. A. de be-
houdinge van zijn Majefteits Perzoon en
Staat eer herte gaat, 20 voegt u tot dien ein-

de by ons; wy hebben aan zijn Koninkl.
Majeft. gefchreven , op wat wyze deze
zaken in der ftilte en met moderatie gcflift:

en bygelegt zouden konnen werden ; in

d'uitvoeringe waar van wy niet anders ge-

find zijn cm te doen dan wy wilden dat ons
gefchiedenzou,- en dat metzoogrooteze-

. digheid en toegenegentheid , als wy met
eere zouden konnen doen. Wy verrrou-

v/en dat niemand onder UE A. ons zal

konoen befchuldigen , veel min brand-
m.erkenmetzulken wreedheid rtls gyl, dik-

maas verhaalt. In U E. A. brief fteekt noch
een zaak daar wy ons ten hoogften over
moeten verwonderen , te weten dat gyl.

fchrijft meer te weten , dan wy wetend By
aldien dat de zaaken die u I. ter ooren ko-
men en voor ons zijn verborgen, van zoo
groot belang zijn als gy fchijnt voor te v/en-

den ; en dat ze zijn Majefteits Perzoon of

de Staat raken , zo dunkt ons dat gyl. hier

in niet na, behoren , te werk gaar, nade-

maal dat gy ze aan ons , reprezentercnde

den gantfchen Staat van de Raad, niet en
hebt geopenbaart. Hier mede dan God bid-

dende dat hy UE-A. gelieve de genade te

£;ev£n om te doen dat tot behoudinge en
bjveyliginge van zijn Koninkl. Majefteits

Per'zoon en tot geruftheid van zijn Ko-
ninkrijk mag dienen ,. willen wy , naher«
telikegroetenis, hier mede af korten.



1/8 Authcntyke STUKKEN,
No. 45.

Antwoord Op de voorgaande
Brief.

Het Origineel.

A/T ^^ Hceren, -na onze hertgrondige

fr","
"^^^ gfoetcnis, zalhetUE Hoog-Acht-

(itnciiy, baarbeden gelieven te weten , dat de Heer
Fhilip Hobbey nu deze morgen , volgens de
commiflie die Mijn Heeren hem gegeven
hebben,U E.H.A. Briefaan zijn Koninkl.
Majeft. heeft vertoont , in het by wezen
van ons, en van alle andere zijne Maje-
ftcits getrouwe Dienaren alhier, viclke

Brief, als ook de andere aan die v'ati de

Kamer en het Lager-Huis , overluid vvierd

gelezen; 'tw<;lk voor haar, en ons ook,
2eet trooftlik was t'aanhoren ; wy zullen

in geen gebreke blyven van ons zelven

met alle vly t na den inhoud daar van t« re- 1

guleren.
|

Daar Mijn Heeren nu haar verwonde-
ren, dat wy dzn Hertog van Zomerjsts
volk zijn Koninkl. Majeft. lieten bewa-
ren j als ook dat wy dit woord wteedheid
zoo dikmaals herhalen, hoewel vvy niet

€Dtwyfelen, ofMijn Heeren zijn volko-

men bericht, hoe het met ons alhier is ge-

legen, cnby wat occazic d'eene toegela-

ten is geweeft, en d'andcr voortgevaren
heeft , echter in onze by eenkomfte , die

zijn mag, wanneer, en waar het Mijn
Heeren gelieft, willen wy , en konnen
ook , U E. H. A. zodanige rekenfchap ge-

ven , als dat wy niet en twyfelen , of zy

zullen daar me vergenoegt riin , zoo wan-
neer Mijn Heeren ons de zelve zullen ge-

lieven af te vorderen. En nademaal de

HeerHo/'% van alle ons doen aihierMijn

Heeren in het particulier kan onderrichten

,

zoo is 't dat wy het verhaal van alle andere

2.aken aan hem refereren , bchalven al-

leen , dat wy, zo dra als het Mijn Hee-
ren goed dunkt , en eenigzins gelegen
komt, gecrn zouden willen wc*en , of

2ijn Koninkl. Majeft. van ftonden aan

derwaarts zal gaan, of hiernochblyvcn
;

verzoekende met eenen, dat zommige
Heeren de moeite gelieven te nemen , om
voort hier te komen '-, tot welken einde ik

Orateur ofSpreker in het Parlement , drie

vandeHeerelijkfte Kamers op het groote
Hof met Tapyten zal laten behangen, en
ftofFcren. Hier mede God dankende ,

dat alles ïoo wel toegegaan is , bevelen
wy U E. H. A. in zijne befcherminge.

V E.H. A. gfciijje en beminde
Vrienden .

V't Windfor

,

ïO.Oeiober

M, B. XL IX.

T. Cant. mUtm Vaget.T. Smith,

No. 46.

Zekere Artykelen waarmede de
Hertog van Zomerfet befchul-

digd word.

I. T\ At hy een Proteftors bediening
*-^ heeft asngcvcerdigt, met expreffe

•conditie, dat hyzig met des Koningsaf-
fairen niet en zou bcmoeyen j dan met
conzcnt van de voorlcdeneKonings Exe-
cuteurs , ofhet meerder deel daar van.

z. Dat hy echter gaande tegen deze con.
ditie aan, het Recht niet en heeft laten

voortgaan , en uit zijn eigen autoriteit

,

zoo door Brieven als Mandementen, de
Wetten omgekeert heeft.

3. Dat hy verfcheiden Perzonen over

verraad , moordery , doodflag , rovery ,

dievcry, enbrandftichtingeby de kop ge-
vat en gevangen gezet zijnde, ontflagen,

en op hare vrye voeten gefteld heeft ;

tegcns de Wetten en Plakkaten van het

Land.

4 Dat hy onder zijn eigen handfchrift

en zegel, verfcheiden Luitenants over Le-
gers , en andere gecommitteerden over

de gewichtige affairen des Konings heeft

geordineert.

5. Dat hy over d'importantc aff iren

dezes Rijks, metd'Ambaft!adeurs van an-

dere Koninklijken alleen gehandelt hccfr.

6. Dat
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6. Dathy vcrfcheidenvandesKonings

aanzienelijkfte Raads- Hecren heeft der-

ven toegrauwen en toelnauwen, als flechts

haar gevoelen, en Raad > in des Konings

ïakcn van groot belang , met de zijne niet

over een kwamen, haar te met vcrwy-

tendc, datzy niet waardig waren, om in

de Raad te zitten; en dan wederom, dat

hy haar geen hoog wichtige afFairen be-

hoel'de ncch diende t'opcnbaren ; en dat

,

zoo zy met hem niet en wilden (temmen

,

hy haar dan kafferen zou.

7. Dat hy tegens de Wet van het Land
een Hof van Rtqucft in zijn Huis hield,

en verfcheiden Peizonen dwong , om van

wegen hare Leengoederen aldaar te plei-

ten i en daar een uitfpraak overgaf.

8. Dat hy geen Ampt -man zijnde, zon-

der met den Raad , of het meerder deel

daar van , te rade te gaan, bedieningen

die aan den Koning Honden , te begeven
,

voor geld verkocht heeft j leengoederen

en beneficien , den Koning toebehoren-

de, verleende Bisdommen wegfchonk,
en des Konings Landen verkocht.

9. Dathy een Alchimiftery beval toe te

ftellen , omdcsKoaings geld inwaardy te

doenafflaan.

10. Dat hy dikmaals in het openbaar

hadde gezegt, dat den Adel, en andere

Joiikers . d'eenige oorzaak waren van een

diere tyd; waar op het volk op de been

raakte, om, op hun eigen Autoriteit, de

Zaken te reformeren.

ii.Dat hy in weder wil vandcgantlche

Raad, een Plakkaat liet uiigaan , van we-
gende Limiet-Icheidiügc j waar over het

volk nu en dan oprocrig wierd , en veel

van des Konings Ofidcrdancn om, het le-

ven bracht-

1 2. Dat hy ecu CommilTic met Artyke-

leudaac aan uit gaf, rakende de Limiet-

fchèidingc
,
gcmeenc Landeryen , Hoo-

ge wegen, Bocre-Huizcn, &c. gevende

den Gecommitteerden volle macht, om
1 over deze zaken te zitten , en daar een uit

I fpraak ovene geven : waar door de Wet-

ten, en Willekeurcn van het Ryk onder
de voet, en het volk op de been raakten,
en vry oproerig wierden.

13. Dat hy de Rebellen l/et t'zamen
rotten, en tegcus den Adel, &c. van het
Pvijkinhaar volle geweer te Velde liggen,
ei> na haar welgevallen voor een tyd do-
mineren-

3 4. Dat hy verfcheiden Rebellen moed
en couragie in fprak , haar belovende voorï
te betalen, vereeringen, eu ook bedie-
ningen te geven.

1 5". Dat hy tegens de Wet , en in fa-
veur van de Rebillen, een Proclamatie'
liet uitgaan, dat haar niemand, om cc
nigc misdaad in hunne Rebellie geplcegt

^

lartig mocht vallen , of voor recht roepen.
16 Dathy ten tyde van Rebellie gezegt

hadde , dat hem het doen der Rebellen wel
aan Hond ; en dat de gierigheid van den
Adel het volI<dedcmutineren; en dat het
beter was dat zy florven , dan van honger
vergingen.

i'y.Öat hygcfegt hecft,datdeHecrenvan
het Parlement aan de reformatie van de
Limict-fcheydinge, en andere zaken niet

graag kwamen, over zulks was het hoog-
nodig, dat het volk zelfs daar de handen
aan floeg.

18. Dat na gedane verklaringe, wat 'er

noch aan Bulioigne ontbrak , by de gene die
daar infpeótie van hadden genomen:
heefi hy evenwel daar geen reparatie ooit

aan willen doen. '

19. Dat hy niet wildclyden , dat Nc-cu-

haven tu Blacksneisnn\o\k ^ en ammoni-
lie voorzien wierden , hoewel hem van
de behoeftigheid , de weet gedaan , ea -

door des Konings Raad zulks aangeraden
wierd, waar.opde Koning van Frankrijk

moed kreeg, ofom daar zelfs eenaanvai
op te doen.

20. D.C hy zdfs geen lafl wou geven
noch lijden, dac den Adel en Jonkers de
Rebellen by tijds dempten ; maar fchrecÉ

daar en tegen aan haar , dat zy de Rebellen

vriendelijk zouden toefpreken, en onthalen.

, Z i SI. Dat
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21. Dathyop^. den October dezes jaars

tot Hampton-Court oproerigc aden hcetc la-

ten naaapen en onder het Volk in ver-

fcheyden geweften van dit Koninkrijk uit-

ftrooyen, om zijn eigen intereft ftaande

te houden ; beginnende aldus ; goede lie-

den &c. daar door gezind zijnde een op-
roer en inlandzen oorloog onder desKo-
nings Onderdanen te verwekken.

2z. Dat des Konings geheime Raad tot

Lonnenin deliberatie genomsn hebbende
om hem aan te fpreken en de reformatie

zijner Regeringe in te prenten ,• zo heeft

hy , van hare by een komfl horende, door
zijne brieven op verfcheiden plaa'zen

doen verkondigen dat zy hooge Verraders
des Kon ings waren.

13. Dat hy vaifchelijk, zo tegens den
Koning als andere Hceren , die rondom
zijn Perzoon rt: inden hadde , gezegt , dat

de Heeren van Lonnen gezind waaren den
Koning om hals te brengen j begerende

van den Koning dat hy 't nooit wilde ver-

geten, maar wreken; en verzocht aan de

jonge Heeren, dat zy 't hem wilden helpen
• onthouden ^ menende alzo twift en twee-
dracht tuCTchen den Koning en zijn Adel
tczaaycn.

24. Dat hy op verfcheyden tijden en

plaatzen gezegt heeft , dat hem de Heeren
van de Raad tot Lonnen voor hadden te

dooden,* maarzoik kometeftcrven, dan

%ü de Koning fterven ; en hongeren zy

my uit, dan zullen zy hem uithongeren.

25. Dat hy na zijn eigen hooft te werk
gaande den Koning van Hampton-Court

naar IVintzor zoo fchielijk dede verhuyzen

,

zondereenige verzorginge voor aftelaaten

gaan, dat hy niet alleen zeer bevreefl was

,

maarookgevaarlijk krank wierd,

26. Dat by uit kracht vanzijnébrieven,

des Konings Volk in een groot getal in

't geweer dede komen , en dat krijgs-ge-

wyze , tot zijner afirtlentie en dcfenzie.

27. Dathy zijne Dienaren en Vrienden

tot Hampton-Court en Wmdzor het Konings

geweer liet dragen, daar des Konings Die-

naren en lijfwacht ongewapend gingen;
28. Dat hy voorgenomen had , naar

Gernzey oi Wales te vluchten , en Poft-Paar-
den , Mannen , en een boot daar toe had la-

ten klaar maken.

No. 47.

Een zeker Brief door den Raad
gefchrcven aan de Biflchoppcn , om
haar te verzekeren dat de Koning

gezind was met de Refor-

matie voort te varen.

Door den Koning.

Eer'Waardige Vader in Chri(lo , en Trouhertige

ivel beminde > nuy doen ÜE. van herten

groeten,

LJ Oewel dat het boek de naam dragende
* van Liturgie, ot een hoek der algemee-
ne gebeden , bedieninge der Sacramenten,
en van andere Coftuymcn en Ceremoniën
der Kerkke , volgens het gebruik der Kerk-
ke van Engeland, door een Ade vanhet
Parlement met gemeene flemmen is ge-

drukt, om, volgens den inhoud daarvan,
by alle Perzonen in dit Rijk gebruikt te

worden : echter zijn wy geinformeert dat

verfcheiden onruftige en boosaardige gec-

ften , zcdert d'apprehenzie van den Hertog
van Zomerzet , onder de gemeene man
hebben uitgeftrooit , dat men nu wederom
zijn oud Latijnfch Servies-boek , zijn be-
tovert brood en water, endiergclijkeydele

en overtollige Ceremoniën meer zou heb-
ben; alsof het drukken van het gemelde
boek dezes Hertogs werk alleen ware ge-

wcefl. Wy dan , met advijs van het lig-

chaam en de Staat van onze geheime Raad

,

by ons zclven overdenkende dat dit boek
ons' werk en het werk van den gantfchen

Staat onzes Rijks , in het Parlement verga-

dert, niet alleen is, maar ook dat het zelve

op de H. Schriftuur is gegrondveft, de Or-
der van de eerfle Kerk conform , en voor

onfe Onderdanen vry {lichtelijk. Om dan

alle
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ïaüe ïodanige ydele verwachtinge van we-
\

derom te zullen hebben de Liturgie, debe-

dieningc van Sacramenten ,
en andere

-coftuimen en ceremoniën in 't latijn, waar

door men üechts on-wetenheid meer als

wctenfchao, en duifternismcer als licht zou

komen te achten , en den weg tot Papiftery

en zuperftitie wederom te banen.) weg

nemen : heeft het ons derhalven volgens

gemelde advijs, goed gedacht te verzoeken

,

en evenwel gebieden en belaften wy U E.

A. wel fcherpelijkjdat gij 1. voort op het ont-

fangenvan deze onze briefden Deken en de

Prebendarizen V8n uw' Hooft-Kerk, mits-

gaders den Priefter , Vicaris , en opzien-

dersvan yder Parochie bmncn uw' jurisdic-

tie en Bisdom reziderende, gebied, byu of

uwe gedeputeerden , ofecnige der zelver

te brengen en over te leveren ( voor haar

Kerk of Parochie ) op zulkcn bcquame

plaats als gijl' zult komen c'ordineren , alle

Zang-boeken , iMis-böeken , Proceffie-boe-

ken, Hand- boexkens,Legende- boeken &cc.

volgens het gebruik van die van Sarum ,

Lincoln , Jork , of die ergens in particulier

gebruik zijn \ en alle andere Godtsdicnftige

boeken j het bewaren waar van de gemelde

'Liturgie nadeelig zou zijn ^ en dat gy deze

voornoemde boeken in uw' hand neemt , of

aan uwen gedeputeerde over geeft, om zoo

geichonden en vernietigt te worden , dat

ze voortaan niet ineer mogen dienen tot

diergelijk gebruik daarze toe geordineert

waren ; of cenigzins mogen beletten die

oodvruchtige of eenparige order , die met

gemeene ftemmen nu in druk is uitgege-

ven. ,

So gy nu iemand mocht aantreffen die zig

ongehooTZ.aam of ongewillig toond om
gemelde boeken, volgens den inhoud van

deze onze brief , ten voorfchijn te bren-

gen ; dan zult gy dien Perzoon in hechten

houden ter tijt toe dat gy ons van zijn

kwaad comportemcnt geintormeert . zult

hebben. Wy willen en gebieden ook, dat

gy van tijd tot tijd onderzoekt, of onderzoek

ï Iaat doen ,ofer cenig bock onder ftoelen of

banken gefleken of achter de hand gehou-
den werd j ftrijdig tegens den inhoud van
deze onze brieven, en dat gy het zelve na
u neemt ^ u in alles regulerende na (Jnze

vorige ordinantie. Daar en boven , alzo

het ons ter ooren is gekomen , dat verfchei-

den hertnekkige en ftijfzinnige Perzonen
weigeren iets ie contribueren tot het ge-

bruik van Brood en Wijn in het Nacht-
maal j volgens de ordrc in gemelde boek
voorgefchreven ; ter oorzaake waar van de
H. Communie op Zondagen dikmaals na-

gelaten word ; zo willen en gebieden wy u
dan , dat gy zulke obftinate Perzonen voor
udoet dagvaarden, en haar dan vermaant
en waarfchouwt om de ordre In het voor-

noemde boek voorgefchreven, na te komen;
en by weigeringe, haar dan te ftraffen met
zufpenzie, excomnmnicatie of andere een-

zuren der Kerke. Wilt dan hiermgeen-
zinsverzuimelijk zijn, om by ons in geen

ongenade te raken. IVefi- Mutiffer zf. De
cember , in het 3 .Jaar onzer Regerijige.

Thor». Cantuar.

Uich. Cancell.

IV. St. John,

7, -Rufjel

H. Dorfet.

W. Northa?7!pto}t.

No. 4S.

Cardinaal Wolzcis Brief na Ro-
men gefchreven, om, ophctfter-

ven van den Paus Adriaan , het

Pausdom voor zig zelven

te mogen bekomen.

M'^n Heer va» Bath , Heer Secretaris en

Heer Hannibal.

Ik recomrnandere my in uwe gratie > en

laat u weten dat ik uit brieven my onlangs clr. c

toegezonden , door u Mijn Heer van B^/^, Cam.

en mijn Heer Hannibal-, gedateert op den

14, September , welke brieven ik van

öonden aan zijn Koninkl. Majell, ver-

toonde , met groote droefheid verftaan heb,

dat het God Almachtig belieft heeft op den

zelfden 14. dag zijn Heiligheid den Paus

Z 3 m

S. Col.
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uit deze werelt te halen in^ijn ecuwig Ko-
ninkrijk , wiens ziele Chriilus genadig zy.

Een tydinge voorwaar, die den Koning
en my dapper fmett, en voord'algcmee-

ne wclftand en ruftevan het Chrifleadom
(waar toe zijn H. als een devote en deugd-

zame Vader alle vlyt en y ver heeft aange-

wend) gantfchonaaogenaam ennadeelig

is; dies niette min, onszclvenfchikken-

dc na het wclbchsgen van God Almach-
tig,' wien wy alle j als hy onsroept, ge-

hoorzaam moeten zijn , zoo is het de zin

en meningc van zijn Koninklijke Maje-

ftcit, en ook van my, om de behulpzame
hand, zoo veel als docnelijk is, te bie-

den, datter nu, by het H. Coliegie der Car-
diüülcn, zodanig een Succefièur genomi-
nccrt en verkoren mag worden , die , door

Gods Genade , de goede en deugdzame in-

tèntien en voornemens, aangaande de be-

vrcdiginge van het Chriftendom , cffeftue -

ren en uitvoeren mag, waar toe onz,e

voorledene H. Vader, voor zoo veel als

de kortheid van zijn tydtoe liet, zeer ge-

negen icheen te zijn; het welke, hoc

hoognodig dat het tegenwoordig zy voor

den Staat van de Chriftelijke Religie , alle

dagen nu meer en meer afnemende, kan
ieder een licht bezcftcn. En voorwaar
onder alle andere Chriftcn-Potcniaten

,

gelijk als gy 1. voor dezen, wel verüaan

hebt, is'er niemand die tot bcvoideringe

daar van met raad en daad meer gccohiri-

bucert heeft , als de Keizer en zijn Ko-
ninklijke Majetteit, die zoowel voor ais

na delaafte Vicantie, by monde en met
brieven , met AmbafTadeurs te confere-

ren als anderzins, ettelijke confcrentien,

difcourzen en bedenkingen daar orer ge-

had hebben. Onder welke diicour/en het

hare goedheid gelieft heeft, my verre bo-

ven myn verdienden, daartoe bekwaam
en dienfiig te oordeelenj radende, .ver-

manende en op my begerende, dat, zoo
wanneer de gelegentheid zig zoo toe-

droeg , ikna hun oordeel , ci; raad in dat

geval wilde luifterenj prczcntcreudc al
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hun dcvoir en krachten daar in te willen 'm

fpannen. Tot approbatie waar vanjfchoon
dat de Keizer, nu verre van deze gewe-
ften af ziindc, geen nieuwe en verfche

confïrraaiic , van zijn begeerte en voorne-

men , hier in aanzijn Koninklijke Gena-
de konde tonen ; evenwel heeft de Princes

Margarita , wetende hoe hy dies aangaan-
de was gelint, my in een zekere langwy-
lige difcoursdiergclijke vermaniiige voor-
gedragen ; prez-enteercnde zoo wel uic

des Keizers naam als haar eigen, totbe-
vorderinge daar van zoo veel te zullen

contribueren als mogelijk is, bchalven
dit, zoo uit uwe Brieven , als uitpartiku-

liere zeer vriendelijke Brieven van de Car-
dinalen cie Medicts , Sanóiorum , ^luaiuor , en
Campégius, met geloofwaardigheid aan haar
zyde my vertoont, en aan haar volk hier

rezidereride, merk ik hare goede gene-
gentheid , en vaft beftendig gemoed , het
welke zy, en verlcheiden andere hare
Vrienden, my in dat ftukfchuldige zijn.

Kort om, zijn Koninklijke Majefteit èa
laat nici na, om door alle vriendelijke cii

mogelijke middelen aan te houden , dat
ik toch , omveclcrlei merkelijke en hoog-
dringende confiderati'en, zou willen toe-

daan , dar zijn Koninklijke Genade , en
de Keizer op de befte wyze de ?aak mo-
gen zoeken te bevorderen. d'Omftandig-
hcden van welkers volkomen en beften-

dige gezindheid, nevens hare mildadigc
Godvruchtige en weldadige prczcntatien

tot wcltfand des Chriftendoms, die zijn

Koninklijke Majefteit my hier in bc wyft,
vallcnal telangwyiigom hier te verhalen.

Om welke redenen, hoewel ik my zel-

ven tot Z.OO een hoogwaardige bediening
gantfch onbekwaam achte , gezind zijnde

met tijn Majefteit in dit Rijk veel eer te

leven en te ftcrvcn, en hemalle ecreen
dienft te bewyzcn , dan nu (daar mijn hop-
ge Jaren vaft naderen) nieuwe zaken t'aan-

veerdeii; dies niette min, omdengroo-
ten yver die ik hebbc, om het Chriffcn-

Ccloot op de Throon te zetten, en aair-

God
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God Almachtig, en de wereld mijn fchul-

dige plicht te volbrengen, ioo zal ik niet

na laten , alles Gods wille en beilicring

op dragende, van zoodanige zaken aan

ui. te verklaren, die zijn Koninklijke

Majclk'it fpccialijk op my begeert heeft

,

aan u-l.re willen bekent maken, te we-
ten, om dit werk, gelijk als hy een zoii-

derliag vertrouwen hier in op O E heeft,

met alle macht en yver voor te zetten.

Vooreerft, zult gy dit weten , dat zijn

Majefteits volkomen zin en begeerte is

,

dat ik toch tot deze bediening mocht ge-

raken , hopende en volkomen vertrou-

wende , dat in het korte ruft en vrede voor

het Chriftendom , daar uit geboren zal

worden, en dit Rijk daar byzoo gioote

reputatie en eere behalen , als ooit voor

dezen; bchalven de zonderlinge trooft en

vreugde, die de Koning nevens alle zijne

Vrienden en Onderdanen daar in zouden

fcheppeni die haar wel verzekert mogen
houden, dat zy hare hoogwichtige zaken

en afFairen daar veilig na mogen Ichikken

,

tot hun merkelijk gemak en voordeel.

Nu om deze en andere hoogdringende

redenen, begeert de Koning, dat, gelyk

als gymijn Heeren van Brf/*: en H<ï»»;W,

die nu tegenwoordig te 'Rome?! aan het Hof
zyt refiderende , eit werk airede wyze-

lijk hebt aangeleid , zoo ook des Konings

'Verlangen hier in zoekt re voldoen.

En alzoo men niet te twyklen heeft

,

of gy 1. al eer deze mijn Briet U E. ter

hand komt, te voren inftruöien onifan-

gen hebbende, zult hierin al verre geko-

men zijn, alzoo zijn Koninglijke Maje-

ftcit vaft vertrouwt, dat gy-1 geen tyd

noch gelegentheid zult voor by laten

glycn; zal ik dcrhalven hier als met de

vinger flechts aanroeren het gene de Ko-
ning, voornamelijk van u-1. in acht geno-

men wil hebben , 't welk hier inbeftaat:

Daij hoewel gy-1. van tevoren, en

ook noch , des Konings zin en mening

weet, nemende dat voOr eengcondflag,

dewylhet nochtans uit u-l.fchrijven, als

anderzins, blykt dat de CardinaaU? 7>/f-

dtcis, wiens voortocht boven andere (zoo
dit niet gelukken wil ) de Koning en ik

geern zagen, een proeve wil nemen • wat
voor hem zelven gedaan kan worden 3 dan
moet gy wyfelijk en behendig uw' zaken
aangaan, endenCardinaal de AiediUs , en
ook alle de andere zoeken de pols te ta-
ftcn

, op wat hoogte dat zy liggen. Dit nu
wetende , zult gy te bekwamer uwe zaken
daarna konnen dirigeren; waar in vooc^
al dit te noteren ftaat , dat zig de zaak twy-
fclachtig en duiftcr voor u op doende,
uw'byzonder bedrijf ( het doelwit by ge-
val mis fchietende) geen fufpitie van on-
luft of misnoegen ie, u by de gene die daar
apparent toe mochten verkoren v/or-
dcn, kome te veroorzaken. Tot inlei-

dingc nu hier van, zend u de Koning te-

gen woordig tweederlei Commiflien , daar
het groote zegel aan hangt : de cene be-
helzende generale termen , zonder ecnig
particulier Perzoon aan te roeren j maar
in d'ander, noemt zijn Koninklijke Ma-
jefteit my in het byzonder.

Hier neven worden uvan den Koning
twee Brieven, metd'affchrificn daarvan,
toegezonden , houdende aan het collcgic
der Cardinalen ,• d'cene daar van my fpc-
cialijk recommanderende j d'ander die-

nende tot faveur van de Cardinaal de Mtdi-
cis: behalven noch andere particuliere

Brieven tot myner recommandatie aan ze
kere Cardinalen , en
aan deze ingeflotene

andere, gelijk als

Copicn verder zal

blyken. De zelve nu ontfangen hebben-
de, byaldien de Cardinalen te voren in

het Conclave niet en 7ijn getreden, zoo
zult gy (hier in uw' flag waarnemende,
en na uw' befte difcretie te werk gaande)
aan den Cardinaal ae Medtcü des Konings
Brief, en de myne aan hem gcaddreiTcert,

behandigen, en hem met deze woorden
de kap vullen, zeggende: dat de Koning,
en Ik hem,om zijne groote deugzaamhcid

,

wysheid en erva-enhcid, nevens andere
lofteliike verdienftcnby ons hooggeacht

,

als
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als bok om de zonderlinge liefdeen genc-

gentheid, die wy hem lijn tücdraj;cndc)

boven alkandere voor deallcrbekwaam-

flc keuren om de Paui-clijke Stoel en Staat

IC bekleden. Uw' Mandement, Com-
mifllc en Inflraftie is voornamelijk , in-

houdende om hem aan hetgantfcheCol-

legiederCardinalen te recommanderen,
hebbende ook tot dien einde Brieven van

den Koning en my. Op de verklaringe

hiervan zultgy uit z.ijn antwoord kennen
merken vi'aar hy na toe held ; waar op,

en uit de difpozitie van d'andere Cardina-

len, gy merken zult, hoe gyu in het over-

leveren van uw' andere brieven hebt te

dragen 5 want ingeval het voor u klaar

blykt; dat zekere Cardinalen, aan wien

des Konings Brieven houden, hare zin-

nen t'eenemaal op den Cardinaal cie Me-
diets , hebben gezet , dies te meerder voor'

zichtighcid moet men by alle zodanige ge-

bruiken in des Konings Brieven aan hem
te, behandigen, en uwer herten grond

nopende myn Perzoon uit te ftorten ; den-

kende by u zelve, dat zoo de Koningvan
zijn hope, my aangaande, t'eenemaal

gefruileert wierd, hy dan den Cardinaal

de Medicii , boven alle andere daar toe zou
zoeken te promoveren. Dies niet te min

,

indien gy-1. ofuit zijn antwoord die gy van
hem krygt, of uit andere onfeilbare in-

formatien gewaar worde, dat hy zoo veel

vyanden heeft, dat hy in alle apparcntie

daar niet zal aan raken , dan mcugt gy
hem zoo veel te vrymoedigerde pols ta-

llen , om te zien hoe hoog dat ik by hem
tcboekfta; zeggende, gelijk ook de Ko-
ning in der daad aan hemzoogcfchrcven
heeft, dat, ingeval hem het geluk hier in

niet en mocht dienen,de Koning dan voor

my met alle ernft zou zoUiciteren, 't welk,

zoogy zeggen rnoogt, in effed, een en

het zelfde is , aanzien de Cardinaal de Me-

diets ) en Ik na eenerlei doelwit fchieten ,

namelijk in het beoogen en behertigen vau

de welftand en Vrede des Chriftendoms,

den aanwafch en behoudinge van Ifalifff
,

het voordeel en het voortzetten van het
Keizers en des Konings intcreflj en hoo
dat ik Paus wordende, hy , wien ik bo-
ven alle andere beminne , vertrouwe en
achie, ook als Paus zal zijn j alzo hy hier

op vaft mag gaan , dat hy dan alles nazija
zin zal krygcn, en nevens zijne Vrienden
en Familie, zoo veel eere als in zulken
geval te bedenken is- Door deze en an-
dere diergclijke fehoonc woorden , en
betuigingen van afledie hem aan boort
komende, zultgy, vertrouw ik, by hem
uwe banden konnenvaft maken, zoo dat
hy hierin voorzigzelven te Tcort fchieten-
de, met alle zijne Vrienden voor my zijn

uitfterfte vlytzal aanwenden. En ziende
nu geen kans altoos voor den Cardinaal
de Medicis , dan moogtgy te vrymoedigcr
van myn zaak uw' byzonder werk geheel
en al maken , leverende des Konings Brief
over , zoo aan het Collegie der Cardina-
len als aan den anderen, doch apart, of
na dat de zaak zig dan zal toedragen ; en ,

onder den duim haar zolliciterendc en
voorgedragende aan d'eenc kant wel mijn
geringe gaven, doch aan d'andcr kant,
-hoe ik in zaken die het Chriftendom be-
treffen, bedreven ben , en ook by den Kei-
zer en Koning hoog te boek fta; hoe ik

aan ander Potentaten , en van hare aftai-

rcn grondige kennis heb; en immer en
altoos de behoudinge en welftand van Ita-
lien, mitsgaders de rufte en vrede van het
Chriftcndom , heb behertigt ,• geen gebrek
(God zy gedankt) lydende aan tydelijkc

goederen noch aan liberaalheid, om mijn
Vrienden rijkelijk te konnen bencficeren j
behalven noch de byzondere hooge bedie-
ningen , die op mijne verkiezinge te be-
geven zullen zijn aan zodanige Cardina-
len, die door hare trouhertigcen befteu-
digc vriendfchapde zelve zullen verdient
hebben j de vriendelijke gemeenzaamheid
diezy ook aan my zullen beipeureni en
dat ik van nature tot geien rigoreusheid
noch ftuursheid genegen ben j maar met
vrycrhertc, en een blymocdige geefl , aW

les
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les daar ik van te difponeren heb , ot zal

hebben, kan mede tedeeleh, difponeren

en befteden ; niet hebbende eenige fac-

tie , familie of bloed-vriend , aan ^ien

ik eenige partijfchap mocht tonen in hèt

befteden van hooge bedieningen en de goe-

deren der Kerke j en daar men voor al be-

hoorde op te zienj dat het apparenc is , en

ook cenigzins vaft gaat , dat door my Italien

niet alleen tot een volkomen veilige ftand

voor altijd gebracht zal worden, maar ook
tot een finale rufte, vrede, en flilre, die

tiu|zeer nodig tuiïchen alle Chriftelijke Ko-
ningen dienden opgerecht te worden ; waar
op men dan zoo groot en merkelijk voor-

deel op d'ongelovige Turken zou konnen
doen, als men in eenige jaren vangehoort
hecfr ; alzo zijn Koninkl. Majeft» in zul-

ken geval zig zal laten vinden, enookvol-
komentlijk heeft belooft, met Godrshul-
pe , in eigen Perzoon tot Rowe» te komen ;

werwaarcsik niet en twijfele van veel an-

dere Chriften Koningen ook te zullen kon-
nen brengen , voorgenomen hebbende

,

Zo my God zulken genade komt te ver-
;

lonen, om mijn eigen Perzoon ten dienfte

van Godrs zaak over tegeven; als wanneer
j

door mijne tegenwoordigheid vecle zaken
{

tot een flilfland zouden raken , die , van
wegen eerzucht en oppergezag re willen

voeren , voor dezen tweedracht en fcheu-
j

Tinge onder de Koningen hebben veroor-
j

zaakti hoewel men lichtelijk nu hier niet

meeft op zien zal , noch het befte middel
zijn om in des Cardinaals gonfte te gera-

ken. Hierin dan moet gy u zelvennauw'
eigen difcrctie reguleren en na tijds gele-

gentheid fchikken j haar verzekerende
,

tot wegneminge van alle twijfclingeiaden
ftoei, te verwiflelen , of my niet vroegge-
noeg derwaarts re tranfporteren , dat ik ,

door Gods genade, niet feilen zal van bin-

nen 3. Maanden tot Romea te zijn, zodra
als de verkiezinge eens is gefchied , en my
bekent gemaakt; en aldaar ,of ind'omlig-
gendeplaatzen , al mijn leven lang zal blij-

ven, 't welk gy haar vaftclijk moogt bclo-

II. Deel.

ren. Aan deze en diergeljke goe woor-
den en fch«one beloften van crefïelijkc ver-

eeringen in des Konings naam , 't welk hy
op uwe dilcretie laat ftaan , zullende hem
welgevallen al watgy-1. daarin doet, en
niet nalatig zijn om het zelve na te ko-
men ; ) is niette twijfelen of gy zultveele
der zclver aan uw' zijde krijgen ^ zo dat , in
geval flechts gezien word op deeerevandc
Apoftolifche Stoel , de behoudinge van
Italien , de geruftheid van het Chriften-
dora, deszelfs befcherminge.tegejisd'on-.
gelovige, de verhooginge van het geloof,
de vervolginge van Chrifti vyanden> de ver-

meerdering en welftand van het Collegie
der Cardinalen, nevens haar avanceraent
en promotie ; mitsgaders een gulhertig en
liberaal Salaris voor haarj en dit alles tot
voordeel van de H. Kerke ; zoo Iaat zig
de Koning dan volkomen voorftaan , in-

zonderheid als de gemelde middelen aan
uwer zijde vlijtig in het werk geftelt wor-
den , dat dan dit zijn verlangen en wcn-
fchen een gewenfchte uitkomft zal bcko-

I

men. Op dat nu zulks met racerder aanzien
en fpocd mocht toe gaan , zo is dan des
Konings begeerte , dat gy met de Gezanten
des Keizers zult combineren , voor zo veel
als gy ziet dat zy mee dezen Koning van
eenerlei inzicht zijn , gelijk als het hem toe-
fchij nt dat zy , volgens de veelvoudige
conferentien , communicatien , beloften

en vermaningen des Keizers, aan mydies
aangaande gedaan , en ook volgens de be-
geerte en prefentatie van gemelde Princes

Margarita, daar toe commiflie hebben. In
ditallesnu wysliken behendigte verhande-
len, verlaat zig de Koning vry veel op uw*
wys beleid : tot welken einde de Koning
tegenwoordig u gezamentlijk,ofieder in het
byzonder , met tweederlei commifïïen
voorzien heef t i waarvan d'eene algemeen
is voor my en tot mijn faveur, waarin gy
autoriteit in het brede hebt , om in dts Kai
nings naam u te verbinden en te beloven

aan zo veel en zodanige Perzonen als ui.'

beft raadzaam zal dunken , zo wel om ze-

A a kerc
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kerc bedieningen te fchenken, als ook
merkelijke ïommengclds i waar in gy u-1.

wel verzekert moogt houden , dat zijn

Koninklijke Majeftcit dies aangaande in

geen gebreke altoos zalblyven; en d'an-

der commiflie is fpeciaal , als te voren

twedcrlci Brieven aan het Collegie der

Cardinalen, d'ecne rakende den Cardinaal

dtMedku^ cn d'andcrmy, nevens andere

particuliere Brieven in mijn faveur; welke

alle de Koning wil, dat gy zult gebruiken

,<in manier als voorzcid: te weien, zoo

gy merkt datdc xakenvandeCardinaal<i'«

Medicis "Lo fchoon ftaan, dat hy lichtelijk

me die proiiiotic 2al gaan ftryken ; dat gy-1.

dan voortgaat, met het gene tot des zelfs

bevordering mocht dienen i doch even-

1^'cl niet vergetende voor my in het byzon-

dcr te arbeiden , zoo het u 1. dunkt, dat gy
daar me iets zult konnen uitwerken, doch

op zodanig cenwyze, dat gy-1. daar door

geen ondank noch onminne komt te be-

halen. Befpeurt gy nu , datter voor écn

Cardinaal dg Medktt loo groote apparentie

niet en is, dan is 't 'dat de Koningen ook
Ik dit vaü vertrouwen hebben , dat hy d an

voor my zijn uiterfte devoir zal aanwen-
den 5 cnhier op zult gy zoo veel aanhang

ïoeKen te krygen als mogelijk ij, de Brie-

yen ovcrlevercnde,die tot bevordering van

uw' zaak beft mogen dienen; daar van

nu tot beide inlichten voorlien zijnde,

hebbende een generale en indifferente

commiflie , zonder fpeciale rccommanda-
tie van ecni^ Perzoon , van zaken die ge-

daan of na gelaten moeten werden , na

datgy-1- bevinden zult, dat de ftaat ofge-

legtnihtld der affairen aldaar mede brengt j

'ivelkc grondige mctiingedes Koningsul.

nu verklaart zijnde , tot volkomen onder-

richsuigc vooru-l. beft zal dieren. Wat
gy 1. nu hier in gedaan hebt , of daar van

"Weetj begeert de Koning dat gy-1 hem
dikmaals en op het allerfpocdigfte door

Brieven xult laten weten ', niet eens twyte-

lende, of de Koning zal uw' gedane
' anoeiie , vlyt cn arbeid zodanig coöfidcre-

ren > dat gy de zelve vrel beftecd en aangc-
legt zult achten.

En nu mijn Heer van Bath
^ gelijk als

gy wel weet, dewyl mijn Heer Vace^^ot de
laafteVacantie was,mct voorbedagten raad
tot dien einde van hier met Commifliee»
inftruöie wierd afgevaardigt : zoo is 't dat
de Koning en ik, gifTcnde, dat hy deze
tydinge gekregen hebbende, zijnde tot

AJi/aaffy zig daar op voort na Eomen zou
begeven ; daarom deze Cominiflie en ook
Brief aan u, gezamentlijk , en ook in het

byzondcr, heeft geaddreflèert, begerende
op u > datU E. daar in bondig en verftatï-

dig te werk ga: niets nalatende, dat tot

bevordering daar van mag dienen , vol-

gens het fpeeiaal vertrouwen, dat zijn

Koninklijke Majefteit van u heeft. Weeft
hier mede van herten gegroet. Op m'^n

Httrlijkheid van Hampton-Court ^ den 4.
O^ober.

Dit navolgende, .is metdesCar-
dinaals eigen hand gcfchrevcn.

\X Yn Heer van Bfl/^j de Koning heeft
-^'-*- van my begeert , dat ik aan u zou
fchryven , datgy vry hoog by hem te boek
ftaat i cn dewyl gy zijn zin en meninge
zoo wel weet , zoo twytelt hy niet , of de-
ze zaak zal door uwe khranderheid zoda-
nig voortgezet worden, datzena wenfch
zal afloopcn

, geen onkoften noch rede-

lijke prezenratien ontziende, waar op on-
der zoo veel behoeftige menfchen dik-

maals meer word gezien, dan lichtelijk

(»p de kwaliteiten van de Perzoon. Gy
zyteen wys man, en weet wat ik zeggen
wil; vertrou mecftopu zelvcn, en laat u
met geen fchcK)ne woorden paayen , en
voornamelijk van zoodanige , die fal zeg-

genze noch zoo veel) haar eigen infereft

meer zoeken dan de myne. Men moet
gaauw uit zijn oogen zien. De Koning
laat zig voorftaau, dat alle de Keizerzcu

geheel zullen toevallen, zo men anderfins

dei> Keizer mag geloof geven. De jonge

mail.
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mannen, voor het mserendeel aan de

behoeftige kant zijnde
,
jeuken de ooren

na fchoonc prczentatien , die haar buiten

alle twyfel ook zullen geworden. De
Koning begeert, dat gy noch op zijn au-

toriteit , noch op lijn geld ofgoederen zult

fien. Gymeugtuvry verzekert houden j

dat al wat gy belooft, na gekomen zal wer-
den. DeHeere God geve, dat uwe za-

ken gelukkig mogen afiopen-

T. Cardinaalvanjork.

Ntf. 49.

Een Memoriaal door zijn Ko-
ninklijke Majcfteit met goed-dun-
ken van zijn Raad, overgclevert

aan den Heer Ruflel , Zegel-be-

waarder van het Groote-Zegel 5 den

Heer Pagct van Bcaudezert, den
Heer Willem Petrc Ridder, en

een van des Konings twee Princi-

pale Secretariflen , en den Heer
Johan Mazoa, Ridder, zijn Majc-

fteits Geheim-fchryver inde Fran-

zc Taal ; tegenwoordig Geeom-
mitteert, om met zekere Gecom-
mitteerden van den Koning van
Vrankrijk afgezonden, te hande-

len van Vrede , en ook te iluiten.

Het OrigineeL

Btluivdrd Koving.

VOoreerft, de plaats daar men de ver-

gadering zal aanleggen, te zullen gc-

fchiedcn tot Cahs oi Bmloigne, zoo men
het kan te wege brengen i oj anders op een

zeker bekwame plaats, of binnen onze

Jurisdidie, ofdie van Vrankr'^k.i of nu hier

,

dan daar, zooals men belt accorderen zal

konnen» In het ordineren , waar van

Tvy wel wenfehten , dat men zoo fècr op
geen csfcmonie zag > die in cenigerlei wy-
fc het goede fucces , dat men indefe ver-

gadering beoogt, om verre mocht {loicn^

Ten anderen, ingeval, dat de Gecom-
mitteerden van Vrankryk , Bulhgm , met
d'onderhorige Landen, diemyn Vader
hoogloffelijker memorie gewonnen heeft,

komen te eifchen , dan zijn wy te vreden >

dat onze Gecommitteerden in onze naam
de zelve in hare handen overleveren : doch
op conditie dat ook de Franfeu; in de
naam van haren Koning , ons tocftaan , het

gene wy hier na op haar mochten verzoe-
ken.

Vooreerft, zullen onze Gecommit-
teerden voor het overleveren van Bnlloi-

gftey en d'onderhorige plaatfeni, aan de

Franfcn verzoeken , dat de laatft gemaakte

Traöalen tufïchcn onzen overleden Va-

der , en het Koninkrijk van Schotland^ in.

alle poinéten na-gekomen werden Zy
zullen ook verzoeken, dat defortificatien

xoi Nevjhaven en Blaknes , feenemaal ge-

demolieert , en voortaan geen meer al-

daar opgeworpen mogen worden- Zy
zullen ook aanhouden, om de continue-

Icbetalinge van ons perpetueelpenfioen ,

en van alle andere fchulden, die uitkragt

van eenige. voorgaande Traöaten voor

den aanvang van de hatftre Oorlogen ons

rechtveerdig toe komen. En dit zy ge-

zegt voor zoo veel het eerfte Artykel aan-

gaat , het welke zoo de Franzcn niet ea

willen toeftaan, dan verfoeken wy, tea

aanfien van het tweede Artykel tot een

recompencc voor Builoigne^ ó-c. , dat Zf
tot volvoering van het gemelde Tradaat,

met Schotland contraöcren willen , dat

ons de Koninginne van Schotlandovzigz-

levert werde , en dat de betalinge van het

perpeiueel penfioen voortaan mag conti'

nucren.

Doch zo zy dit ook mochten afïlaan,daa

zullen voor het derde,onfe Gecommitteer-

den verfoeken de continuatie van de beta-

linge van ons penfioen,en van de rcflcrende

penningen die ons uit kracht van voorgaan-

de Tradaten tufTchen onzen Vader , en de-

zen laatften Koning van yrankrijkf recht-

Aa 2 veer:
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veerdlg toekomen j en dat de fortificatien

van Nevihavett , Hambletue en Biaknes

t*eenemaal geflccht en nooit wederom
hiernain eenige van de gemelde plaaixen

opgerecht mogen worden.
Wil men nu hier ook niet nalaifteren,

ten regarde dan van hec vierde en laalle

Artikel, zo is ons* vcrz-ick dat onze Ge-
committeerden afvordercn de continuatie

van dï betalinge, van ons' voornoemde
pen'z.ioen , en vanallelchuldcn die zyaan
onïen Vader , voor den aanvang van zijn

j

laafte oorlog, fchuldig waren. I

In het verhandelen van dez.e pointen

willen wy dat onze Gecommitteerden na

hun uicerlle vermogen een goed en eerlijk

contradt voor ons zullen zoeken te ma-
ken , en alles, of het meerder deel, van
het boven verhaalde te bekomen ; de

Franze Gecommitteerden te gemoet voe-

rende d« cxceflive onkoften die wy gele-

den hebben in deïelaatfte oorlogen , door

haar ons aangedaan , (Irijdende tegensde

vorige Tradaten.
Voor 2,0 veel aangaat de plaats, tijd ,

dagen andere omftandigheden , die men,
(in het overleveren zo wel van Bulloigne

en d'aangrenzende plaatzen , als ook in

het betalen van zodanige zommcn van

penningen , daar men over mocht komen
t'accordcren ) waar te nemen heeft : daar

in zullen .onze Gecommitteerden met die

van Vrankrijk zodanige middelen in 't werk
ftellen , die tot onze reputatie en bchou-

dinge meeft dienen. Nopende nu de voor-

llagea of antwoorden die de Gecommit-
teerde van Vrankr'ijk op de boven verhaal-

de zaken mochten geven, daar van zul-

len onze Gecommitteerden ons, ofonzen
Raad advizeren.

Word 'er voorgcflagen van Schotland

onder deze vfede te betrekken , dan zul-

len onze Gecommitteerden inbrengen ,

dat nademaal de Schotten onze en des

Keizers algemeene vyand zijn, wy zulks

iondcr tocftemminge van den Keizer met
haar niet en mogen in gaan: of tenmin-
fien niet zonder zodanig regard te nemen

op onze Tradaten met den Keizer e»
zijne Onderdanen, als de vriendfchap en
alliantie tuflchen ons vereifcht ; willen

nu de Schotten alle zaken , waar over zjr

met den Keizer on-eenig zijn, aan onze
bemiddeling en oordeel refereren , dan
mogen wy wel lijden dat zy daar onder
begrepen worden j en dat dan daar over
zulk een Artijkcl , ofvan dicrgelijk efteö

»

gemaakt worde , als in het fluiten van de
laatlte vrede isgcfchied. By aldien de leve-

rantie of uitrooyinge van eenige plaatfcn,

die wy tegenwoordig in Schotland bezit-

ten , afgevordert worde , dan willen wy
dat onze Gecommitteerden, na datzy eerll

j

door allerlei middelen getracht hebben

I
d' andere Gecommitteerden t'inducercn,

om toe te ftaan, dat alle de voornoemde
plaatzen en Landen in ont,c pofTeffie nu
ziinde , van ons , onze erfgenamen en
SuccefTeurs , nooit mogen vervreemden )

dies niet te min , zo zy dat niet en mogen
verwerven , eindelijk zullen toe ftaan > dat

haar Bortb'VJtkcraig , Luiuder en Dunglai gc-

reftitueert zullen worden voor een zeker
equivalent, te weten dat wy en onze Suc-
cefTeurs Roxhurg en Haymouth , met de aan-
grenfende Landen , eeuwig enerfelik mo-
gen belittcn*

In geval de gecommitteerden van l'rank-

rijk mochten voorflaan van te handelen
over een houwelik tufTchen ons en de
Princes Elizahet ^ oudfte Dochter van de
Koning van Vrankrijk , dan zullen onze
gecommitteerden haar van zulken pro-
pooftfocken te diverteren , en fchuiven op
haare jonge jaren, of op dicrgelijke andere
oorzaken , na dat het haare difcretie fal

goct dunken: dochfo in het tegendeel de
andere op dit ftuk ftijf mochten dringen

ten regarde van zekere voorflagcn airede

gedaan, danisonfe begeerte dat onfe Ge-
committeerden in het difcoureren over

di? faak, generale termen flechts zullen ge-

bruiken, en fo van haar hals fchuiven : en
daar van , als over aadere zaken , welke
dies aangaande geproponcert mochten
werden > ons of onfcn Raad adverteren.

Ge.

ï
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Gedurende den gantfchcn handel ftaatdit

voor al t'onthoudcn, dat men üonderling

regard neme om onfe Traöaten met den
Keizer,en onfe andere Geallieerden niet en

komen te violercn.

Indien het onfe Gecommitteerden
voor raadzaam mochten keuren, tot fpoc-

diger expeditie van onfe affairen haar aan

bevolen , dat'er een Surccanfe of Siilftand

van wapenen fy, 2.0 welaan onferaijdcals

aan de zijde van den Kon ing van yrankrijk
,

20 is onfe beliefte, dat onfe recht trouherti-

ge en welbeminde Neef, de Graaf van

•Huntington , onfe Luitenant Generaal
aandiezjjde, met advijs van onfe gemel-
de Gecommitteerden, een ftilftand voor

zooeentijdfaladmitteren, en op zodani-

ge wijle als het onze Gecommitteerden
fil goed dunken i invoegen dat ook zulks

aan de zijde van de Koning van Vrankrijk

toegeftaan werde. Eindelik en ten laaftea

fullen onze Gecommitteerden ons, ofon-
Icn Raad, die ontrent ons is , van haare ver-

richtingen advertentie doen ; en wat de
rcft belangt haar, na onfe ordre, of die van
onzen Raad reguleren , waar van haar

door onze brieven, ofdie van onzen Raad,
de weet gedaan fal worden.

T. Cant. T. Went-aiorth,

R. Rüh CAttctllier. jlnthonyWin^field^

IV. St. Johgn. W. Vnbtrt.

T. Darcy.

N. Wttton.

J- Balver,

H. Dorftt.

W. Rtrthdtnftan

J. Wanoikj,
Thomas. Southampton. Edrvard Nertk.

Thom^ Etty Edtiroard Menta^jte.

Cuth. Daresm. Ktchard SoHth-ccel,

7. Cheynt.

No. fO.

Artikelen door zijn Koninkl. Ma-
jeft. metadvijs van ïijn Raad opge-

geftelt , dienende tot antwoord op

zekere twijfelingen voorgeflagen in

zekere Brieven , inhoudende den

Datum van den 27. February, af-

gevaardigt en gezonden van zijn

Majefteits Gecommitteerden over

Zee, rakende het Tradaat van

yrcde.

[
EJwward Kofiing.

Voor eerft , by aldien de Gcdeputecr- mt
de van Vrankrijk mochten verzoeken o^^i?»-

1 dat Roxburg en Aymoutb aan de Schotten
""''

j

overgelevert wierden, dan willen wydat^"",""*
I onze Gecommitteerde door alle bedenke- c-j%«-
lijke middelen haar pogen te bewegen om /-».£./,

tocteftaan, datwy gemelde plaatzen aan
ons noch mogen houden : maar ingeval

dat die van Vrajikr'tjk daar toe nictcnwil-

;

len verdaan, zo willen wy dat onze Ge-
committeerde by de weigeringe ftijf zul-

len perzifteren , en het difcours , daar
over van dien dag veel eer vruchteloos

laaten aflopen , dan zulks inwilligen. In-
geval nu dat die van Vrankrijk hier door van
dit haar verzoek niet af te brengen zijn ,

dan zullen onze Gecommitteerde daar na
de Gedeputeerde van Vrankrijk ontbieden

,

om wederom te willen compareren toe

hervattinge van den handel ; en daar op
haar voordragen dat zy , al eer zulk eea
lofiijk werk van Vrede te niet zou lopen

,

deafbrekinge en quiteringe van die beide
plaatzen liever willen tocftaan ; doch met
ipeciale Capitulatie , datdeSchotieunoch
Franzcn deze twee voornoemde plaatzen
ooit wederom zullen verfterken, ofdoen
verrterken , dat wy ook aan onze zijde

daarvoor zullen inftaan, op het verzoek
der Gedeputeerden van Vrankrijk.

Ten anderen, onze mcningc is dat de
behoudinge van ons' recht en eigendom

,

waarvan de voorgaande Artijkelen, onze
Gecommitteerden toegezonden, melden

,

in 't generaal genomen werde. Zoo dat
men daar mede op ons* reeht en eigendom
zie, zoo wel ten opfïcht vzn Schotland, als

van wegen onze zaaken met Vrankrijk.

, Tenderden, onze begeerte is , dat men
voor fodanige zommen vanPenningen,aIs
men accorderen zal , aan ons voor de le-

verantie van Bullotgne , te betalen , de Fran-
fen in oftagie zal nemen , volgens onze vo-
rige Artykelen , haar tot dien einde toe-

gezonden j en dat deze Oftagiers aldaar

200 lang zullen blyven , tot dat de gemel-
de zomme tot den laatften pening toe is

A a 3 vol'
^
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voldaan. Insgelijks loo de Gedeputeer-
de van Vrankrijk^ Oftaglcrs voor de leve-

rantie van Bullofgne , en d'Aangrenfende
plaai7.en mochten komen te eiilchen

,

dan zullen onze Gecommitteerde mogen
accorderen , om zoodanige Oftagiers aan
te wijzen , die zy daar toe zuffifant genoeg
zullen keuren ; welke Oftagiers nochtans
niet gehouden zullen worden, aldaar lan-

ger te blyvcn, dan tot dat de Stad overge-
levert is j en daar op dan als het haar gelieft,

naar huis toe keren.

Ten vierden, het accoort nu tuflchen

deze twee partyen, over de leverantie van
BuUoigne getroffen ziindc, zoo is ons be-

lieven, datdetydvan leverantie ïoo kort
als doenelijk is , valt gefield worde , mits

behorelijk tyd te geven tot vervoeringe van
ammunitie , geweer , en goederen van
onfe Onderdanen , het zy te water ot te

lande, na dat men het gevoegelijke zal

oordelen j en dat ons volk voor de mid-
dag daar uit trekkende,de Franfèn niet voor
drieofvieruurcn daarna daar zullen mo-
gen in trecken , om alfo alle/Ongemakken

,

die tuflchende onfe en dcFranlén moch-
ten voorvallen, voor te komen.
Ten vyfden, nademaal onze Gecom-

mitteerden aldaar zijnde, beter als wy die

hier zijn , iets binders in het voorverhaaldc
niet aangeroertj konnen bedenken, no-
pende de maniere en wyfc van BuUoignt

over te leveren , het uittrekken van ons
volk, of het vervoeren van Oorlogs ge

reedfchap , en andere zaken, zou is 't dat

wy zulks hare wyshcii en diicretie willen

aanbevolen hebben.

Ten zesden , wat nu Aldemeitn Sark

aangaat , voor zoo veel als defc beide plaat-

fen ons toebehoren , zoo is 't dan redelijk

,

dat de Franfen het demoliereu vandefor-
tificatieUjZoo tot Aldernei ^ als tot Sark

^

dcwyl het gerechtelijk op ons eigen grond

is gedaan , aan ons goeddunken behoor-

den te laten. Dat ingeval de Fr^nfc Ge-
deputeerden niets ophalen noeh van het

eenc noch van het ander > het behaagt ons

dan wel , dat onze Gecommitteerden
zulks ook ongemerkt laten door gaan;
maar foo de Franfen daar van komen te

fprckcn , en dat zy zonder de fortificatien

van Alderne: ^ onderde voet te werpen,
tot geen Vrede wilcen verdaan, dan zijn

wy te vreden , dat zy op het demoliercn
en abandoneren van die beide fortificatien

,

een accoort met den anderen fluiten , na
dat zy baar eerft tegens het verzoek der
Franfe Gedeputeerden, vry hard gehou-
den hebbeu.

T. Cant.

2?. R/Vè Cancell.

W, WUti.

T. VVentiuorth.

A. Wtngpid.

1. Darcy.

N. WottM.
R, Saeller.

7. IVarr^ik.

IV. NoTthamptOK.
T. Blei.

T. Cheine.

JV. Herbert.

föhn. Gage.

Edvjord Northl

No. 51.

Des Konings Patenten aan Johan
aLafco, en de Hoogduitze Ker-

ken-Raad.

Edwuiardde Vl.door Gods Genade Koning van
'Ensfiland ^ frankrijk ^ en Terlund, Be-
fchermer des Geloojs, en onder Chriftushet

Opper(ie hotft van de Kerke» van Engeland
en Terland op Aarden^v^enfcht aan allen die

dezen Briefzullen komen te lezen^ grottenu,

A Lfoo zekere groote en gewichtige
^^ conlider-.tien ons hier toe tegen-
woordig hebben aangedreven; ten ande-
ren ook by ons lelven overdenkende, met
wat voor eenyver en liefde Chriften-Ko-
ningen tot Gods H. Euangelium , en de
Apoftolifchc Religie, van Chriftus zelfs

hsiar aanvang gerjomen hebbende , en door
hemingefleldcn overgelcvert zijnde, bc-

fioorden aangedaan en gcmoedigttezijn;
zonder het welke, buiten alle iwyfel,

noch de Politie, noch BorgerlykeRcgerin-

gc'ong bcftaan , nocb haar naam verdedi-

gen ki^n , ten zy dan dat Koningen en an-

dere Potentaten , welke God gewild

beeft

Rtf.

Vit
httLt
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heeft , dat aan het roer van regeringe zou-

den fitten , haar voornamelijk hier toe be-

vlytigcn , dat over het gantfche lichaam

der Gemcinten-Staat, de zuivere en ware
Religie uitgegoten, en de Kerke in recht

Chriftelijke en Apoftolifche gevoelens,

en ceremoniën iiigefteld en opgegroeit

.zijnde , daar in bewaart worde , door Pre-

dikanten en Leeraren die heylig zijnde,

het vlecfch en de wereld geftorven zijn

:

voor zoo veel als wy oordelen , dat het een

Chriften-Koning betaamt, om onder an-

dere fijn gewichtige gedachten van zijn

Koninkrijk wel en ecrelijk te beftieren,

ookforge te dragen voor de Religie, en

die van wegen dezelve vele ellenden en

fwarigheden, nevens Baliingfchap moe-
ten uitllaan.

Dit zult gy dan weten , dat wy over het

boven verhaalde niet alleen onlégcdagten

laten gaan,en ook begerende de Kerke van

dedwinglandy des Pausdoms bevryd-zijn-

<le, by haar vorige vryheid t'onderhouden ,

jnaar ook ons ontfermende over den ftand

van Ballingen en Vremdelingen, die nu in

dit onsKoninicrijkvanEKge^i/»^, centyd

lang in vrywillige Baliingrchap gebleven,

en om de Religie en Kerks halven in een

fwarc boete geflugen zijn : dat nu Vremde-
lingen en Uiilandcrs, e^m Chrifti Euan-
-gcliamuit haar Vaderland verjaagt zijnde

,

en inonsRijk komende vluchten , aldaar

gebrek zouden lydenaan levensmiddelen,

hebben wy geoordceitgantfch onbetame-

lijk te zijn vooreen Chriiien mcnfch , of

vooreen Koning, wiens mildadigheid in

zulken hoogdringende nood niet karig,

veel min zi;n hand gefloten behoorde te

aijn. Dcwyl danveelc Hoogduitfe Vol-

keren , en andere Vreemdelingen, die uit

DuitJliHdcn andere verre Landen , ( waar
in h'.u Pausdom heerfcht, en de vryheid

des Euangeliums nu een dappere kreuk
heeft fc;e^rcgc^, en neder gediukt word)
herwaarts zijn komen vluchten, en naar

dii 008 Riik van Engeia»d noch dagelijks

haar toevlucht nemen, geen vadc plaats

in dit ons Land hebben , om by den ande-
ren te mogen vergaderen, en onder haar
volk , die van haar eigen fpraak en Religie

zijn, haar GodsdienU en ^Kerkelijke be-

dieningen, zoo als het in haar eigen Va-
derland in 't gebruik is , in het openbaar
mogen oeffenen : hierom is het dan dat wy
uitonfe zonderlinge genade, zekere we-
tenlchapeu enkele beweging, mitsgaders

ookmeiadvys van onzen Raad , voorhcc
toekomende tceftaan en ordineren , dattcr

zy , en zijn fal , flechts een Kerk ofH. Huis
in de Stad van Lonne» , 't welk genoemt
zal worden , des Hecren Jefu Tempel, of
Kerk, waar in de Hoogduitfe en andere
Vreemdelingen, hare Vergaderingen en by
eenkomften mogen houden, met dit in-

ficht en voornemen , dat van de Dienaren
der Kerke der Hoogduitfe , en van andere
Vreemdelingen , d'uitlegginge van hetH.
Euangelium ongefchonden blyve, en de

bedicninge der Sacramenten volgens Gods
Woord , en d'Apoftolifcheinftellinge ge-

bruikt worde. Hier me o is het ook, dat

wy in defe Kerk (lellen en ordineren een
Superintendent, en vier Predikanten; en
dal de zelfde Superintendenten Predikan-

ten in daad en naam , maar een Borger-
lijk ingelijft lichaam zijn , en zullen bly-

ven, uit haar zelven beftaande, met de
naam van Superintendent en Predikanten,

ofDienaren van de Hoogduitfe Kerk , ea
van andere Vreemdelingen, gefticht en in-

gewyd zijnde , door Koning Edwvüard^c

VI. in de Stad Lomiev, als blykt aan deze
onze Brief.

Wijders is het ook, dat wy door deze

onzefpecialc genade, en uit onze gewifTe

wetenfchap en enkele beweginge , als

ook met advijs van onze Raad, gegeven

en vergond hebben, en met deze onze brief

geven en vergonnen aan den voornoem-
den Superintendent en Dienaren van de

Hoogduitze Kerk, en van andere Vremde-
lingen in de S'ad Lonnen , die geheele

Tempel en Kerk van d'onlangs gewe ene

Augulliner Broeders, in onze StadLwmn ,

.en
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en het gantfchc Land , de grond en het

erf aan gemelde Kerk , uitgezonden de

gantfche Choor der voornoemde Kerk,om
die te mogen behoudcxi en bezitten als

een vrije ^'ift en enkel aalmoes aan de ge-

melde Superintendent en Dienaren, en aan

hare nazaten , van ons , onze erfgenamen

en Succeflearsgefchonken.

Wy gcvca ook met advijs van onzen

Raad, en uit zeker wetenfchap en loutere

toegenegentheid,door deze onze fchriften,

ftan deze Superintendent , Dienaren en

hare Nakomelingen , volmacht en autori-

teit om van lijd tot tijd te ftellen een meer-

der getal van Dienaren in het woord, als

ook om te noemen en ordineren zodani-

ge Onder-Dienaren in gemelde Kerk, als

de voornoemde Superintendent, en Die-

naren, of Predikanten nodigzullen achten.

en dit alles na het welbehagen des Ko-

nings.

Wy willen daarenboven dat Joannes

aLafcoy een Polak van geboorte , die van

wegen zijne oprechtigheid en on-beftraffe-

lijk leven en zeden, mitsgaders ïijne uitfte-

kende geleertheid , zeer vermaart is , de

voornaamfte en moderne Superintendent

zy van de gemelde Kerk ; en dat Guahcrut

Vdvenus , Mart'mus Flandrut , Franajtus

Kiveriui^ Richardtts Gallus óe voornaamftc

en moderne Predikanten zijn. Hier ne-

vens geven wy. ook aan de voornoemde

Perzonen, en hare Succefleurs verlof, vol-

macht , en autoriteit , om na de dood of

vacantie van eenige der gemelde Predi-

kanten , een ander bekwaam Perzoon van

lijd tot lijd in zijn plaats te nomineren ,

(lellen en verkiezen ; doch met deze be-

palinge, dat dezelve daar toe verkorene

Perz,oon > voor ons , onze erfgenamen of

Succefleursj kome te vcrfchijnen , en door

ons, onze erfgenamen of Succefleurs, in

zijn dienft bcveftigt worde.

Wy gonnen ook aan den Superinten-

dent , Predikanten en hare Succefleurs,

volkomen macht en autoriteit, om na de

dood of vacantie des Superintcndents, in

Authentijk^ STUKKEN
zijn plaats een geleert en bedaagt Pcrzooa
te verkiezen ; doch met deze voorwaarde
als even te voren verhaald is.

Wy bevelen ook en belaften , dat wel
(cherpelik bevolen werde aan den Hooft-
Officicr , Ondergraven en Aldermans van
onze Stad Lenmn en hare Nakomelingen,
nevens alle andere Aartsbillchoppen, Bif-

fchoppen
,
Jufticiers , Officieren en alle an-

dere Amptluiden , dat zy deze Superinten-

dent en Predikanten haar eigen Godtsdien-

ftige coftuimcn en ceremoniën, mitsgaders

hareKerkelike Difciplinc,vry en on-ver-

hindert laaten oeffenen ; niet tegen ftaan-

de datze met de coftuimcn en ceremoniën
in ons' Köw;«^r//^gebruikelik, niet moch-
ten over een komen, zonder haar, of ie-

mand van de hare , daar in te verhinderen

ofte verftoren , en dat uit kracht van eeni-

ge wetten , ordinantien of Plakkaten , die

voor dezen daar tegens uitgegeven moch-
ten zijn. In oirkunde , en tot getuigenis en
bevcftiginge waar van wy deze onze pa-

tenten , ofopen brieven , hebben doen ma-
ken , daar ik zelf getuige van ben , By
Leiges op den 14. July , in het 4. Jaar
onztr Regermge , volgens het getyboek van ons

geheym zegel en d*autoriteit van het Parlement,

E. ZouthweL
Un. Harrys.

No. fz.

Zekere Artikelen die Nicolaas ,

Biflchop van Lonnen , in zijn Om-
megang, bclaft heeft waar te nemen:

dienende tot onderhóudingc van een

eenvormigheid in zijn Bifdom van

Lonnen , voorgedragen in het 4.

Jaar van onzen zouverain Heer

Koning Ediiward de V I. door

Gods genade , Koning van Enge-

land, &c.

Lonnen, in het Jaar onxes Uweren M. D. L.

Mniet te lezen zodanige belaftin

gcn,'O die de Paapzc Mis Was-
Kaar-

.;!
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Xaarzen, Beelden, het ïingen inde Ga-
pcllen vertonen en aanpryzcn : dat men
ook onder het houden van het Nachtmaal
des Heeren, geen uitvaart ,bevaarden noch
lyk-zangen doe.

2. Dat geen Predikant de Paaple Mis
kome na te apen, met des Heeren Tafel

te zoenen ; handen ofvingers te wafTchen

,

na dat men het Euangelium opgezegt of
't Nachtmaal ontfangen heeft; het boek nu
herwaarts dan derwaarts na toe te fchui-

ven; den Kelk neder te leggen, en te lik-

ken na het Nachtmaal , het voor hooft te

Kruicen, of met Wy -Water te befpren-

genj de voorde vingers en duimen aan

het flaap van 't hooft te leggen , als me ten

Nachtmaal is gewecft; over het Brood of

den Kelk te azemcn^ het Agnus Dei te

zingen al eer de Communie aangaat, het

Sacrament in het openbaar te tonen al eer

men het omdeelt; of het zelve eenigfins

om hoog te tillen ; het fchelletje te trek-

ken j cenig licht op des Heeren Tafel te

zetten; kortom, dat de Pticftcr, als het

Nachtmaal is, geen andere Ceremoniën
noch gebaarden gebruike , dan die in het

Boek van de Liturgie itaan , zoo men daar

ïlechtsgeen na-apcry van de Paapfe Mis in

vind.

3. Dat niemand tot het H. Nachtmaal
toegelaten werde , dan die op het verzoek

vandePriefter, gereed is, om met zacht-

moedigheid en eerbiedigheid van d'Arty-

kelen van het algemeen Geloof belydenis

te doen.

4. Dat niemand het Sacrament te merkt
drage, d'ontfangft daar van voor geld

kopende en verkopende,^ gelijk als men
inde Paapfe Mis voor dezen plag te doen.

S- Nademaal op verfcheiden plaatzen

,

zommige het Nachtmaal aan een Tafel

,

andere op een Altaar gebruiken, waaruit

'twift en tv/eedracht onder de Leken is

ontftaan ; willende derhalven, dattereen

Godvruchtige eenparigheid in ons gantfch

Bisdom onderhouden werde j en voor

zooveel als het Nachtmaal aan eenTa-
IL Deel.

fel onderhouden wordende , meerder de-

votie mocht verwekken , en de eenvou-
dige van d'oude Superftitieuze opinien der

Paaple Mis aftrekken tot het recht gebruik

van des Heeren Avondmaal i zoo is 't dat

wy deze tegenwoordige, zoo Pricfters,

Kofiers , als andere , waarfchouwen , cm
een Tafel totonderhoudinge van 's Hee-
ren Avondmaal op te rechten , op de ma-
nier van.een eerelijke Tafel na behoren
gedekt, in zoo een plaats vanhetChoor,
die zy daar toe allerbekwaamft met den
anderen mochten keuren: z.00 nochtans
dat de Predikanten met de Communican-
ten van de refl van het volk afgefcheidca

zitten; en om alzoo alle andere Mis- Al-

taren ofTafels t^eenemaal afte fchaffen.

6. Dat de Predikant onder het houden
van het Nachtmaal , als de Mis ten naaftcn

by gedaan is , de Communicaaten met de-

ze , ofdiergelyke woorden zal vermanen,
zeggende: Nu is het de rechte tydy om in den

Offir-kift V9or de Armen Rijke aalmoezen ie

geven-

7. Dat de Homilicn ordentelijk voor-
gelezen worden , zonder iets daar van over
teflaan.

8. Dat de Liturgie in veder Kerke op
Woensdagen en Viydagen, volgens des
IBifïchops inftcllinge voorgelezen w^orde ;

eo datyder een wien het gebeuren mag,
het zelve kan komen horen

.

9. Datyder Priefterzijo werk daar van
zal maken, om uit de Catechismus de
Luiden te ondcrwyzen , als zy daar toe

bekwame gelegentheid hebben , op een
Zondag ofH. dag, cnhy zal ten minftcn
alle zes v^eken, die van zijn Parochie aan-
fprckcn , en zig gewillig tonen , om de
jeugt van de zelfde Parochie t'onderwy-
zen en te examineren, volgens den in-

houd van de Liturgie.

10. Dat niemand handhaven zal het

Vagevier, d'aanbiddinge van Heiligen,

dezes Artykelen, de Beelden , Reliquien

,

de roode Letters in den Almanak , 's men-
fchen rechtvecrdigmakinge door zijn ci-

B b gcR
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een werken , het H. Brood , Palm-Zon- s

Sag, Afch-dag , het Paafch-Graf , het

Kruipen na het Kruis , het inwyen van het

vycr , ot d'Altaar , of dicr^gelijke andere

misbruiken of fupcrftiiicn , 't welk nu al

door öcs Konings Godvruchtige voorgang

wcji genomen is

if. Dat ül!e Predikanten het volk tot

hctdikmaals, en waaidiglijk ontfangcn

van het H. Sacrament vermanen en aan-

porren.

j 1. En datzy ookaltcmaalde geriedjc

in haar Karfpcl 2,iin , vermanen omvlytig

ter Kerke te komen ; en alszy daar ko-

men , onder de Predikatie of het Nacht-

maal niette praten of te gaan wandalen ,

mnar veel eer, dat zy haar zelven op die tyd

in de Kerk , eerbiecig , Godvruchtig en de-

votig aanüellen ; en dat^y ook de Kolters

vermanen, om daar uaauwregard op te

nemen. *

12. Dat deKoflers Bieten gedogen,

dat men inde Kerk, in den ingang van

de Kerk, noch op het Kcrk-hof ictskope

noch verkope, fpele, eenig geraas en ge-

tier rriake, of dat de jeugt eenige andere

ongefchiktheid plege, zoo lang als'er ge-

beden 5
gepredikt of de Homilie voorge-

lezen word.
J4. Dat geen Perzonen haar verUouten

de Sacramenten te bedienen, ofopentlijk

in het aanhoren van de Vergadering de H.

Schrift uit te leggen, ofte prediken, al

eer zy cerft wettelijk daar toe beroepen ,

ofgeautorizcerizijn.

God he-vjars den KcMhig-

Nö. 55.

Dc5t'. Oglethorps Submiffie en
ProfeCfic zijns Geloofs.

K en heb nooit i ets gepredikt ofgeleert ,

dat (trydig is regens de Lcere ofReligie

,

die zijn Koninklijke Majclkit heeft laten

uitgaan, en met zijne Wetten heeft be-

krachtigt.

I

TUKKEN
My dunkt , dat des Konings öianicre

van doen, ten opzicht van de Religie,

goeden Goddelijk is, byaldiendatzeop

zulken wijze word gepraöizeert , gelijk

als 2,ijn Majeft. met zijne wetten en in-

ftruöien te kennen geeft dat zijn wille is.

Daarenboven oordeel ik dat de orderc -

en manier van Leerc en Religie, door Z-ijn

Maj e rteii nu uitgegeven , en in 't gebruik ,

in veele dingen beter zijn , en met het ge-

woonlijk gebruik van d'Apoftolifchc en

eerfte Kerk vry nader over een komen,dan
in vorige tijden ; 2.0 ze Hechts met een
godvruchtig en eerbiedig gemoed , vol-

gens de meninge van de Koning en zijn

Raad, betracht worden.
Tc weten hier in ; te verbieden dat

niemand alleen zal mogen communice-
ren j en te gebieden dat het de gantlche

gemeente doe , en dat ook onder beide ge-

daanten van brood en Wijn ; in jonge

Capellanen te catechizeren in de eerfte be-

ginz-clen des geloofs: dat men de Liturgie

inhetEngelfch hcbbc; indeHomilien en

veel andere leer-ftukken te laaten druk-

ken j en dit alles acht ik zeer goed en

ftichtelijk te zijn ; in manier, als voorzeid

,

gebruikt wordende.
d'Onlangs aangenomene Leere van

wegen het Sacrament , en naamelijk de

eigenfchap van Tranfubftantiatic , ftaat

mynietaan, als met de H. Schriftuuren

d'oude Schrijvers niet over een komende j

hoewel ik verfta , datter een zekere en
on-uytfpreekelike tegenwoordigheid van
Chrifti lichaam aldaar is, die ik noch be-

vatten noch uitdrukken kan , alzo het

mijn vernuft , begrijp en reden zo verre te

boven gaatj weshalvcn oordeel ik dattet

met een Goddelijke en eerbiedige vreeze

behoorde zo wel toegedient als ontfangen

te worden , en dat niet zonder groote voor-

bedachtzaamhcid en overdenkinge , als

gezegt, zo van toe-diender als ontfangcr.

M D. L.

Dwmg ögjethorp.

No. f4;

I
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:.M.
Cel.

No. 54.

Dr. Smits Brief aan Aarts-Bif-

fchop Cranmcr.

Het Orginepl.

Zeer Eerivjardige , en Mijn byzonder goede

Heer ;

T k recommandcre my met allcoütmoe-
" digheid in uwe gratie , dezelve , als

ant, billikis, bedankende voor de vriendichap

- bewezen aan mijne borgen ; v/aar voor

gy mijn recommandatie en gebed hebt, en
zult hebben zo lang als ik leve. Ignaty

EpifioliS adhuc extant in Gymnazio Magdalene^

dat is , de Brieven van Ignatius zijn noch te

vinden in d'un(verjiteit vajt Magdalene. Met
believen van mijn Heer zou ikzeergeern

willen zien een zeker gedeelte van uwe
Colle6l:ie, tegen mijn boek dcCaiibatuSa-

cerdotum^van den ongehuwden Staat der Prie-

fiers i welk boek ik doemaals fchreefom
de waarheid uit te vinden, doch met geen

intentie altoos om in druk uit te geven
,

gelijk het ook is gedrukt tegen mijn wil

endank. Ik wenichte dat ik het nooiten

hadde gemaakt} alzo dit mijnvoornaam-
' üc fondament doemaals was daar ik op
bouwde > te weten dat de Prieftersin E»-
geland tothtt Priefterdom verkoren zijnde,

een zeker gelofte deden van nooit te zul-

len trouwen, 't welk ik nu bevindeon-
j

waarheid te zijn. 1

No. 5'

Mijn Heer, ik heb mijn Cap-Cafe&c-
ontfengen , maar een derde deel van de
penningen heett men achter gehouden ,

welke fchade ik ten goede moet op ne-

men. Mijn Heer, ik verblijde my datdc
geene die van deze univeriitciizijn,enmct

mijn Heer te doen gehad hebben , hernzo
zeer roemen en prijzen van wegen zijne

goetheid en zachtmoedigheid in 't (luk van
Religie. Wat my belangt, kan ik ooit
mijn Heer zijn allergcringften Dienaar
eenig dienft doen , zo zal ik het ook in

der daad doen blijken Si aliter , atc^ui

fentio y lo^uor , dtfpeream: ik most 'ver-

gaan z,o ik anders zeggeais ik mene. hno f-

cathoc Honoranda Dêminatio "vejiratam

dtditinunf ftkntium r/tihi, müppeqmdcrc-
brioribui literis , pofi hac cowpenfabo. Deus
opttm maxim. tuam awphtttdimm diu fiY~

vet incolumem Chrijiiams pietati propa

-

gandaacprovehenda: dat is ^ z^ijn Eer-

waardigheid gelieve dit wijn langdurig

ftilzjivijgenten goeden te houden , aiz.oik

hetz,elve hier na wet weermaals tefchnj-

ven zaaigoed waken. De goede engroo'e God
beivaare uive Eerwaard, m eenlangduri-

gegez^ondhsidy tot verbreidirige en voort-

zettinge van de Chrifielijke Godvruchtig-

hetd. Uit Oxford.

Zijn Genades teegenegene

RichardSmtt.

Zekere Artikelen , v/aar in de Biffchoppcn , en andere geleerde Mannen, in

hetSynodus, gehouden tot Lonnen in het jaar M.D. Lil. metdenan-
ren verdragen zijn,om verfcheidenheden van Opinien te fchouwcn,

en om een vaft Accoord te maken in 't ftuk van ware Religie.

Gedrukt met Autoriteit des Konings.

Hrnr nevens ftxan op de kant Annotatien van de Verfchillen , tujjchen deze , en die ten

tijde van Kmmginne Eltzahet-, dcor haar zijn uitgegeven , Anne M. D. LXIL

B-bx I. ran
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D
I. Van het Geloof in de H. Dry- eenheid.

Aar is maar een levendig en waarachtig God, eeuwigdurende, zonder lïg-

haam , deelen , of paffien ; van een oneindige macht , wijsheid en goetheid
;

de Schepper en Onderhouder van alle zienlijke en onzienlijke dingen : en in de Een-
heid van deze Godheid zijn drie Perzonen , van een zeltftandigheid > macht en eeu-

wigheid, de Vader, Zoon en H- Geeft.

lï. HetWoordGods is Waarachtig God geworden.

De Zoon, diehet Woord des Vaders is, heeft De Zoon, die het Woord
's Menfchen natuur in het Lichaam van de Gezc- des Vaders is, gegenereert van
gende Maget, van haar fijbftantie aangenomen : eeuwigheid uit den Vader, de

zo dat twee geheele en volkomene naturen, dat is waarachtige en eeuwige God,
te zeggen , de Godheid en Mensheid waren in een van een zelftaadigheit met den
Perzoon te zamen vereenigt, om nooit verdeelt Vader: heeft 's menfchen na-

te worden, waar van een Chriftus is , waarachtig tuur in. het lichaam van de
God, en waarachtig Menfch i die waarlijk geleden gezegende Magct aangeno-

heeft , gekruift ,geftorven en begraven isgeweeft, men , 6cc.

om ons met den Vader te verzoenen , en te zijn een

Offerhande, niet. alleen voor erf-zonden, maar ook voor dadelijke zonden der

raenfchen.

ï 1 1. Van Chrijfi Nederdalinge ter Hellen.

Gelijk als Chriftus voor onsgeftorven en begraven is, zo heeft men ook te ge*

* De-t ^ooven , dat hy nedcrgedaalt is ter Hellen :
* IVant zij» lichaam lag tJi het Graftot

jetordai fijner op(iandmge ^ msar zijn z'ele va» zijn lichaam afgejcheiden zljttde .^ hleef hy degee-

warin /?f« , die ingevangenis) dat is te zeggen , in de Helle gehtiuden'wterden^ en aldaar heeft

«H?*'*- hy baar voorgepredikt -^ volgens des ApoflelsPctri getuigenis.

IV. Van Chrijfi Opflandinge.

Chriftus is waarlijk uit den Dooden opgeftaai , aangenomen hebbende zijn lig-

haam , met vleefch , beenderen , en alles behorende tot de volmaaktheid van 's men-
fchen natuur, waar mede hy opgevaren Z'jnde in den Hemel, aldaar zitten zal , tot

dat hy wederkomt, om alle menfchen ten jongftcn dage te oordeelcn.

V. Vanden H.GeeJl.

Den H. Geeft, voortkomende uit den Vader en Zoon, is van een Zelftandig-

heid, Majcfteit en Heerlijkheid, met den Vader en Zoon, waarachtigen eeuwig

Godt.

V I. De leere der H. Schrifture is krachtig genoeg ter Zaligheid.

De H. Schriftuur vervat alles, De H. Schriftuur vervat alles, datnoodig is

datnoodig i^ ter zaligheid j zodat ter zaligheid j zo dat al wat daarin nietgele-

al wat daar in niet gelezen word , zen word, noch daar uit kan worden bewe-
noch
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noch daar uit kan worden bewe- zen, hoewel dathetfomtijds van Godsgeloo-
zen, word niemand atgevordert , vig Volk , voor godvruchtig en dienflig tot

om dat zelve te moeten gelooven ordre en betaamlijkheid aangenomen mach
vooreen Artijkel des Gcloofs; of worden ; nochtans moet men het niemand
geoordeek worden voor noodza- opdringen vooreen Artijkel des Geloofs, dat
kelijk dienftigter zaligheid. ^ men gelooven moet , ofdenken hoognodig te

Zijn terziligheid.

Onder de benaminge van de H. Schriftuur , verftaan wy de Canon'ijke Boeken van het Oude en
Nieuive Tcftament , aan tjoelken Autoriteit de Kerk nimmermeer getw'ijffèU heeft ^ te vjeten ,

^an de Boeken van Genefts ^ Exodus^ Leviticus ^ Nuweri, Deuteronotnium ^ Jojna^ Judi-
cum ^ Ruthj iSatnuelij zSamuelsc^c, Nu d'a7idere Boeken y (gelijk als Hieronymus zegt)

leefi de Kerk , ali dienende tot een exemplaar leven en onderw'^ziftge ia goede zeden ,• doch even-

ive/en appliceert zyze niet tot hevejiiginge van eentge leerc : zoodanig zijn deze navolgende : Het
3. en ^ Boek van Efdras ^ het Boek van Tobias ^ het Boek van fudith ^ het refteerende Boek
van Efihet , het Boek der Wijsheid y ^c. Allede Boeken des NieuwenTeftarnentS) gelijk als ze
doorgaans iDordefiaangenomeji 3 houden en nemen ivy aan voor Canonijk.

VII. Het Oude Teflament is niet te verwerpen.

Het Oude Teftament en is niet te verwerpen , als ftrijdig tegen het Nieuwe,
maar aan hetzelve moet men zig houden ,• vermids zo wel in het Oude als in het

.

Nieuwe Teftament, het eeuwig leven door Chriftus het menfchelik geflagt word
aangeboden, die deeenige Middelaar is tuflchen God en den menfch, zijnde beide
GodenMenfch. Hierom moet men zulke menfchen geen gehoor alcoos geven,
dewelke vercieren , dat d'Oudvaders of Patriarchen tijdlijke beloften alleenlijk te ge-
moet gezien hebben.

HoevjeldeWet , van God door Mojes gegeven ^ voor zoo veel de Ceremoniën eji Dienftpleg/n-
gingen aajigaat , de Chriftenen ntet en verbind ^ ofdat men des zelfs Burgerlijke Geboden in ee7i

Republijk noodzakelijk behoorde aan te nemen j dies niet te mm word geen menfch , vjte hy ook

zy^ van de Geboden^ die Moraal gevoemt vierden-^ ontjlagen,

* Vin. Van de drie Symholums.

DedrieSymbolums,ot het Symboium ran Nicenen, het Symbolum van Atha-
nafius 3 en het gene dat men gemeenlijk noemt, het Symbolum der Apoftelen , be-

hoort men volkomen aan te nemen, en te gelooven; alzo zulks uit zeer gewiflè

verzekeringen der H. Schrihure kan bewezen worden.

I X. Vm Erf-z^onde.

De Erf-zonde beftaat niet in Adams voetftappen na te volgen , (volgens het ydel

^ 2>f^f
y^ekhp dtt Pelagianen^ *en de hedendaagfchebetuiginge van zommige Anabapti-

»»»?-^M flen ;) maar het is hetgebrek en de verdorventheid van een yder menfch, die van '

xyndir r.atuuT Isgegenerecrt cfl gcfprootcn ult Adam, vi^aar door den menfch van d'oor-
^"^' **'

fpronklijke Rechtveerdigheid vry verre is afgeweken , en uit zijn eigen natuur ge-

negen is tot kwaad , zo dat het vleefch begeert tegen den geeft ; over zuiksin yder

menfch
,
gebooren in deze wereld , verdi<:'nt het Gods toorn 'en de verdoeme-

nis. Nu deze befmetlelijkheid der nature houd ftand , ja zelfs :in de Weder-
geboorenc , waar door het gebeurt , dat de begeerlijkheid des vleefches , in

het Griekfch genoemt ?f-:v>»^« au^K®'-, 't welke zommige uitleggen], voor wijs-

Bb 5 heid^:.
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heid, zommigevoor vleefchlijkegeiindheid, andere voor genegentheid, en ook
voor de begeerlijkheid des vleefches, Gods Wet niet en is onderworpen. En al is'c

dat 'er geen verdoemenis is voor de Geloovige en Gedoopte, nochtans bekent de»
Apoftel, dat de luft en bgeerlijkheid uit haar zelven den aard van zonde hebben.

X. VandeVryeWil.

Wy en hebben geen macht om goede werken, Gode behaaglijk en aangenaam,
te doen, zonderGodsroorkoraende genade door Chriftura , op dat, als wy die

goede Wil hebben, wy een meüe-werkcnde goede Wil mogen hebben.

N^ den Val Adarrn is het zoodamg met den menph gelogen , dat hj ztch niet bekeeren , noch

•van te voren kan bereiden , uit z'ifft eigen natuurlijk vermogen , en goede ii:erken , tot het geloof

en c^aanroeptnge van God. Hierom vermogen vjj/ geen goede -vjerken tt dden , die Gode "joelgeval-

hgen aangenaam z'ijn , ^c.

XI. Van Genade.

De Genade Chrifti, of de K. Geeft, die door hem gegeven word, neemt van
den menfch het fteenachtig herte , en geeft hem een vleefchlijk. En of fchooa de-

z-ïlvc ons gewillig maakt , om die goede werken te doen , daar toe wy van te voren
ongewillig waren, en ongewiUi^ om kwade werken te doen j die wy voor de-

zen deden , echter doetze 's menfchen wille geen geweld aan ; zo dat geen menfch
gczondigt hebbende , zich zelven kan verfchoonen, als of hy tegen zijn wil, of
door dwang gezondigt hadde j en derhalven is hy ten dien opzicht niet te belchuldi-

gen noch te verdoemen.

XII, Van 'i Menfchen RechtvaerdigrKakinge.

De Rechtvaerdigmakinge door het Geloove , alleen in Jelus Chriftus , in dien zio

alsze in de Homilie der Rechtvaerdigmakinge uitgedrukt ftaat, is d'allerveiligfte

en gezondfte Leere voor een Chriften menfch.
Wy 'VJorde7t voor Godt alleen voot rechtvaerdig gemkent ^ om deVerdienfle7t ofizes Heeren

en Zaligmakers Jefu Lhfffity uit den geJoove , e» niet om onzt eigen werken e7tv9rdie?i^efi.

Weshalven te z^elooven^ dat wy uyt den Geloove gerechtveerdigt lutrden ^ is een zeer heilzame

leere , en vol va/t troofi ; gelijk gis zulksm het breede in de Homilie der Rechtvaerdigmakinge uit-

gedrukt Jlaat.

XIII. Fan Goede Werken.

Hoewel dat Goede Werken , die de vruchten van het Geloove zijn, en op de
Rechtvaerdigmakinge volgen, onze zonden niet en konnen wegnemen, noch de

geftrengheid van Godsoordeel uitftaan , echter zijnfc Gode aangenaam , en wel-
gevallig in Chrifto, en fpruiten noodzakelijk uit een waaragrig en levendig geloof;

z,> dat daar door een levendig geloofal zo klaar te kennen is , als een boom aan hare

vruchten.

XIV. Van Werken voor de Rechpveerdigmakinge.

Werken gedaan voor Chrifti genade , en d'in^evinge zijns Geefts , behagen God
niet, dewijl datze uit het geloot inChriftumniccen5>ruiteni noch eu maken den

menfch
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menfch bekwaam tot het ontfangen van genade :, ofte, om na de wijZe der Schola-

iliken te fpreken , en verdienen geen over-een -komende genade,- ja veel eer, om
dat TJt niet gedaan worden , zo als Godt gewilc en geboden heeft , dat ze gefchieden

zouden, twijffelen wy niet, oï ze hebben den aard en hoedanigheid van zonde.

X V. Van overtollige Werken.

Vry willige werken , behalven over, en boven Gods geboden , die men over-

tollige werken noemt , kennen zonder ,verme:enheid en godloosheid niet geleert

worden, alzo de menfchen daar mede te kennen geven, datzy Gode niet alleen zo
veel doen, als z^yfchuidig zijn , maar dat zy ook om zijnent wil meer doen, dan
haar word af-geëilcht; daar Chriftus nochtans duidelijk en klaar zegt: Wanncergy
zulc gedaan hebben , al 't gene u bevolen is , zo zegt : Wy zijn onnutte dienft-

knechten.

XVI. Geen menfch zonder z-onde , behalven Chrifins.

Chridus in de waarheid onzer nature, is ons in alles gelijk geworden , uitgeno-

men alleen de zonde, daarhy, zo m zijn vleefch als geeft, gantfch vry van was.

Hy kwam om te worden een onbevlekt Lammeken, dat door een ofFerhandc zijns

zelfs eenmaal geworden, de zonden der wereld op zieh zou nemen : en in hem,
zegtjoannes, was geen zonde. Doch wy alle, fchoon gedoopt en geboorfn i.i

Chriftus, zondigen evenwel in vele dingen : en zeggen wy, dat wygeen zonde he >-

ben, zo verleiden wy ons zelven, en de waarheid en is in ons niet.

X V IL Van de zottde tekens den H. Geefl.

Niet alle doodelijke zonde, na onzen Doop willens en wetens bedreven , mach
voor een zonde tegens den H. Geeft, en voor onvergeeflijk gereekent worden : over

ïulks is de vcrgonninge van boete en berouw niet te weigeren, den genen die na

hun Doopzel tot zonde komen te vervallen. Na het ontfangen van den H. Geeft

konnen wy van Genade komen af te wijken , en in zonde te vallen , en door Gods
genadekoonenwy daar uit wederom komen op te ftaan, en ons leven verbeteren.

Weshalven zijn zy verdoemelijk, die daar zeggen , datzy niet meer konnen zondi-

gen, zoo lang als zy hier Jeven, of den genen die waarlijk berouw hebben, geen
l^^'"'^

* plaats van vergevinge willen toeftaan.

X V II I. Van la(Geringe tegen den H. Geef}.

Dan laftert men den H- Geeft, z oo wanneer den menfch uit boosheid oi hard-

nekkigheid des herten , moetwilliglijk de waarheid van Gods H. Woord laftert, en
opeen vyandlijke wijze vervolgt- Welke zoorten van menfchen haar ïelven den
vloek, en het allerzwaarfle van allerlei godloosheden onderwerpen; weshalven dezen

aard van zonde de naath van onvergeeflijk toegefchreven word, en alzoo ook van

onzen Heer en Zaligmaker daar voor uitgefprookcn.

XIX. Van Fredefiinatie en Vcrkiezjnge.

Predeftinatie ten leiden, is Gods eeuwig voornemen , waar door hy (voorde

/grondlegging der wereld } in zijn Raad voor ons verborgen, vaft beflooten heeft,

tan
ttrgt-

•vinge.

onci'

\
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^j^ om de gene die hy uithctmenfchelijk geflacht * verkooren heeft, van den vloek

Chripo. -en verdoemenis te verloCTen , en als vaten ter eere gefchapen , tot de eeuwige talig-

heid te brengen , Hierom worden zy j die zoo een voortreffelijke weldaad Gods ko-

men te genieten , na zijn voornemen geroepen, door zijn geeft, die ter bekwamer
tijd in haar werkt. Uit genade zijn zy de roepinge gehoorzaam, vrywillig worden
zy gerecht veerdigt, tot zonen en kinderen van God aangenomen jen het beeld van
zijn eenig-gebooren Zone Jefus Chriftus gelifktorraig gemaakt ; zy wandelen op een
godvruchtige wijze in goede werken , en bekomen eindelijk , door Gods genade

,

de eeuwige gelukzaligheid.

Gelijkalseen Goddelijke overdenkingevan de Predeftinatie, en verkiezinge in

Chriftus, leer veel lieflijke, zoete, ja onuitfprekelijke trooft geeft aan godvruch-
tige perzonen, en aan zoodanige, die in haar zeiven gevoelen de werkingen van
Chrifti Geeft, in haar doodende de werken des vlcefches, en haar leden die op de
Aarde zij n , en hare gemoederen opwaarts trekkende , tot d'overdenkinge van hoo *

geenHeraelfcheziken, (zoo ten aanzien om dat zulks hun geloof aan deeeuv/i^e
zaligheid, die zy door Chriftus te genieten hebben, merkelijk verfterkt, alsook
om dat het in haar een brandende liefde tot God ontfteekt,) zoo is het ook voor
nieuwsgierige en vleefchlijk- gezinde perzonen , van Chrifti Geeft ontbloot , de fen-

tentie van Gods Predeftinatie voor hare oogen gedurig te hebben fpeelen , een zeer
gevaerlijkenederval, waardoor haar de Ddivelot tot wanhope doet vervallen of
totdeelcnde van een zeer vuil leven, 't welk al zo flim , en niet min gevaarlijk is,

alste wanhoopen.

*, {jit. Daar en boven , * hoewel de befluiten der Predeftinatie ons onbekent zijn, noch-
idaun. tans moet men Gods beloften in zulker voegen aannemen,als ze ons in de H. Schrift

doorgaans worden voorgedragen i en in onzen handelen wandel is die wille Gods
na te volgen , welke aan ons in zijn H. Woord uitdrukkelijk word verklaart.

XX, De eeuwige Zaligheid is alleen in den Name Chrifli te bekomen.

Deze zijn ook voor vervloekte te rekenen , dewelke niet fchroomen te zeggen

,

dat yder een door de Wet of Religie, daar hy belijdenis van doet, zalig zal wor-
den, zoo wanneer hy flechts volgens dien Wet, en het licht der nature,'zijn leven
zoekt aan te ftellen : nademaal ons de H. Schrift de naam alleen van Jefus Chrifius,

waar door de nienfchen zalig moeten worden, voordraagt.

XXI. Alle menfchenzjjn verplicht i (wn de Gebeden van de Morale
f^et t'onderhouden.

Hoewel deWet van God, door Mozes gegeven , voor zooveel deCeremoniën
en Dienft pi gingen aanga^it, een Chriften daar aan niet en verbind , of dar de Bur-
gerlijke Geboden daarvan ineen Republijk noodiakelijk behoorden aangenomen
te worden; dies niet te min mach geen Chriften altoos nalaten van de cfeboden
die men Moraal noemt , te gehoorzamen. Men moet dan zoodanige Leeraren geeri
gehoor altoos geven, welke drijven , dat de H. Schriften niemand aangaan dan
de iwakken, eo geduurig haar roem dragen op den geeft, waar over'^fy haar la-

ten voorftaan, dat al wat zy prediken, haar word mgegeven, al ftrijd het klaar t£-
gens de H. Schrift.
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XII. Van de Kerk

De zichtbare Kerke Chrifti^'s , of beftaat uit een vergadering van geloovige men-
fchen, alwaar Gods H. Woord in zuiverheid word gepredikt, de Sacramenten
rechc bedient worden, volgens Chrifti inftellinge, in alles dat daar toe noodzake-
lijk vereifcht word.

Gelyk ah de Kerken van Jeruzalem , Aicxa7idrieii en Antiochien hehbeu gedoolt , cm heefc
aok de Roomfche Kerk gedooh i niet alleen in haar manier van leven en ceremoniën , maar ook in

Geloofs-zaken.

XX

I

II. Van d'Autoriteit der lUrke.

Het is de Kerk niet geoorloft iets cc ordineren,dat tegen Gods befchreven Wgo»^
ftrijd , oi d'eene Schriftuur-plaats zodanig uitleggen , datze een ander wcderfpreekt

;

weshalvenal isher, dat de Kerk een Getuige is , en Eewaarfter van de H. Schrift^

evenwel , gelijk als ze niets behoorde te beüuiten , dat daar tegen aangaat , zo magze
pok , behalven de zelve , niets opdringen , onri voor noodzakelijk ter zaligheid

cegelooven.

De Kerk heeft mackt , am Kerkelijke Ctreraonien te ordineren , en autoriteit over verfchilleK

in GeloofS'poititïen.

XXIV. Van d*Autoriteit der. Generale Concilien.

Generale Concilien mogen niet zonder bevel en autoriteit van Koningen aange-

leid worden; en nu al by een gekomen zijnde, voor zoo veel als ze uit een verga-

ring van menfchenbeftaan, (waaronder vele zijn, éiQ dcor den Geeft en Gods
H. Woord niet en worden geregeert ) kunnen zy dooien , en hebben ook nu en dan
gedoolt, zelfs in zaken die God aangingen. Het gene dan dat zy ordineren ot in-

stellen , als noodig ter zaligheid , heeft geen kraqht noch^autoriteit, 't en zy het klaar

biijke, dat het uic de H. Schriftuur genomen is.

X X y. Van het Vagevuur.

DeleerederSchool-p.elecrcien, voor zoo veel het Vagevuur, Aflaten, eeringe

en aanbiddinge zoo van Beelden als Reiiquien , insgelijks ook d'aanroepinge vaa

Heiligen aangaat, zijn dwaze en vergierde zaken, op geen bewijs van de H. Schrit^

luur gegrond vcft) maar veel eer ichadelijk, ftrijdende tegen Gods Woord.

- XXVI. Niemand mach in de Kerk prediken , dan die daar Poe wettff"

lijk is beroepen,

Het is geen men ich geoorloft, om in het openbaar het Predik-ampt, of de Sa-

cramenten in de Kerk te bedienen , voor en al eer dat hy tot d'uitvoeringedaar van

II. Deel. Cc wet
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wettelijk is beroepen en gcz.onden.En deie behoort men te erkennenjvoor wette-
lijk beroepen en gezonden te ïijn , die daar toe verkoren en geroepen worden van
zodanige, wien openb^e autoriteit in de Kerk is gegeven, om arbeiders in des
Heeren Wyngaard te zenden.

XXVII. Dat alles in de KerKwoetgefchieden , in zodanige» Taal , dat de

gantfche Gemeente zjilx mag verdaan.

Het is gantfch dienftig, en met Gods H. Woord mecft over een komende,
datter in de Kerk niets voorgelezen of gefprokcn worde , dan in een bekende
Taal, die van alle man inde Gemeente vcrftaan word , ten zy datter een Tolk
ofVertaalder tegen woordig zy.

Het is een zaak gantfch [Irydtg tegen Gods H- Woord , en het gebruik der eer[Ie Kerke , dat
Fu b/ijke Gebeden in de Kerk ^ ofde bedieninge va?t Sacramenten gefchieden zouden in eenTaaly
dii hetVolk niet en verftaat.

XX V" 1

1

L Van de Sacramenten.

Oiïzen Heer Jefos Chriflus , heeft zijn volk tot een gczelfchap vergadert , door
Sacramenten diezeer weinig in getal zijn, zecrgemakkelijkom t'onderhouden,

en vaneen zeer Heerelijke betekening! te weien» hetDoopzel, en des Heeren
Avondmaal.
De Sacramenten zijn van Chriftus niet ingefteld, om flechtsdaaropteftaan

gapen, ©fom dezelve omme te voeren, maar om na behoren te gebruiken j en
hebben een heilzame kracht en werkinge in zodanige alleenlijk, die de zelve

waardiglijk ontfangcn; niet gelijk als zommige zeggen, exopere eferato^ uiteen

gewracht vjerk \ welke woorden, gelijkte inde H. Schriftuur vreemd en gantfch
onbekcnt zijn , zoo Icvcrenze ook een zin en meninge , die weinig na Godvruch-
tigheid fmaakt , ftiaar na veel Superftitie : doch dieze onwaardiglijk eet en drinkt

,

die eet en drinkt hem zelvcn een oordeel.

De Sacramenten door Gods Woord geordineert, zijn niet alleenlijk tekenen
vaneen Chriftens belydenis, maar veel eer zekere gewiflègetuigenifTcn, eftcc-

tuelc tekenen van genade, en van Gods genegentheid t'onswaarts, waardoor
hy onzichtbaarlijk in ons werkt ; en ons geloofin hem niet aJIeen levendig maakt,,
maar ook verfterkt en bevcftigt.

De Sacramenten van Chriflus ingefield , zijn niet alleen tekenen van eenChriftens Vrojef-

ft , maar veeleer zekere geiuijje getuigenifjen en krachtige tekenen van Genade > en van Godt
goede genegentheid t'onsivaarts , waar door hy onzichibaarlijkinonsiverkt ^ tn ons geloofin heml
niet alleen levendig maakt , maar ook verfierkt en hevefiigt. Chriflus onze Heer y heeft mket

'

Euangelium twee Sacramenten , name/ijk den Doop , en hetH* Avondmaal ingejleld.

Deze vyf^ in het algemeen Sacramentengenoewt , te weten , de Inwyinge y Pemtent'e , Orders 1

de» Echten-fiaat , en het Olyzely zijn voorgeen Euangeli/che Sacramenten te rekenen; zünde
zodanig, die tendeeleuit eenverkeerde navolginge der Apofteltn zijn ontflaany en ook ten Ueeh
manieren van een lieven zijn in de Schriftuur toegelaten , echter zijnze niet van diergelijken tart
als het Dotpzel, en dif Heeren Avondmaal j nadttn God getn zichtbaar teken ofCtremonie daar
hygeorditteert heeft.
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XXIX, Het ongehenden Leven der Predikanten , maakt de, Goddelijke itt'

flellingen niet krachteloos.

Hoewel, dat in de zichtbare Kerk, het Kaf altyd onder het Koorn loopt, en het
kwaad zomtyds de overhand krygt, in de bedicningc des Woord en der Saaamen-
ten ; echter voor 200 veel als de Predikanten de zelve niet in haar eigen , maar in
Chrifti naam, en door zijn Commiffie en Autoriteit bedienen, zoo magmea
dan haren dienft in het verkondigen van Gods Woord aanhoren, cndetocdiö-
ninge der Sacramenten van haar aannemen: de kracht van Chrifti Ordinantic,
word door hare Goddeloosheid niet weg genomen, noch de genade van Gods
gaven , word daarom niet vermindert , in de gene die de Sacramenten , haar toe-
gedient , met een recht gelovige ziel ontftngen , welke van wegen Chrifti inftel-

Jinge , en belofte krachtig zijn , fchoon de bedienders daar vau een ergerlijk levea
voeren.

Dies niet te min vcreifcht de Difcipline der Kerke, dat men na zodanige
Predikanten verneme , en dat zy van de gene , die van hare grove fouten
kennis hebben, aangeklaagt worden; en eindelijk daar van overtuigt zijnde,

door een rechtveerdig oordeel mogen worden afgezet.

XXX. Vanden Doop.

Het Doopzel is niet alleen een teken van Profeffie, en een onderfcheidentlijk

ken-teken, waaraan men Chrilienen van andere ongedoopte kan kennen, maar
het is ook een teken van wedergeboorte of nieuwe geboorte, waar door, als

door een beteekcnende zaak, de gene die den Doop na behoren ontvangen, de
Kerke in-gelyft worden; de beloften van vergevinge onzer zonden, en van on-
zer aanneminge tot Kinderen Gods door den H. Geeft , worden zichtbaarlijk

hier door verzekert en verzegelt ; het gelove word vcrfterkt , en de genade groeit

aan > uit kracht desgebedstot God. * Het gebruik der Kerke, van onmondige
Kinderen te Doopen, is niet alleen te pryzen, maar dient voor al noch in de
Kerk ftand te houden.

. * HetDoapen van onmondige ÏQndereni dient noch voordm de lurkte blyven , als tnet Chrifii

Mtflellingemeeft over een komende.

XXXI. Van des Heeren Avondmaal.

Des Heeren Avondmaal , fteld niet alleen voor oogen , de liefde die de Chriftc-

nen onder malkanderen behoorden te hebben , maar het is ook een Sacrament

van onze verloflinge door Chrifti dood: invoegen , dat zodanige die het zelve

waardiglijk ontfangen , door dit breken oi nuttigen des Broots , en door het drin-

ken van dezen Drink-beker , Chrifti Lichaam en Bloed deelachtig worden. Tran-
fubftantiatie } ofde verandering van Brood en Wijn, in het wezendlijk Lichaam
Jefu Chrifti, als men des Heeren Avondmaal houd , kan met de H. Schriftuur

niet bewezen worden i
* maar is daar tegen gantfchftrydig, en heeft vele Super-

ftitien veroorzaakt.
* Maar bet (Iryd tegen de waakte euklsre v:aorden der H.Schfifture ^ het werpt de natuur

•van een Sacrament om verre , en beeft tot velerlef Superjlttien den we^i gebaant.

£brij[lfL;cbaam'Wordinhet Avon^maul gegeven, onrfavienen geuutttgt, doch alleenlijk of

Cc A een
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een Herneïfche en Geeflelijke vj'ijze. Het middelnu luaar door Chrifii Lichaam , als dan ontfoft-
geüin géfitittigt 'tvork y is het Geloof.

Nademaal hetEtgentlijk inezen van\menfchen natuur vereifcht , ofzelfs te kennen geeft
dat het Itchaam van een e» de zelfde menjch , op een en de zelfde tyd , in verfchetden plaatzen mei
en kan zijn-, maar noodzakelijk in een zeker gevjiffe en bepaalde plaats moetz/jn; hierom kan
Chrifti Lichaam in verfchetden onderfcheidefitlijke plaazen op een en de zelfde tyd niet ivezen •

en nadien^ vc/gens het getuigenu der H. Bladeren , Chr//lHS opgenomen :s jn den Hemel, endaar
tot het einde der luereldtoe moet blyven : zoo betaamt het dan memandonder de Cbri/lenen te ge-
loven »f te

helydeny dattennde Euchariftie^ een vjezendlijkeoflighamelijketegenivoordigheidis

( koo zy/preken J van Chrifli Lichaam en Bloed.

DeHoftie, of het Sacrament van des Heeren Avondmaal wierd niet door
Chnfti inftelliiige bewaart, omgedragen, opgeheven, ofaangcbeden.

XXXII. f^an de Goddehoz-e die des Heeren Chrifli Lichaam in het Avond-
maal niet en eten.

De Goddelooze, en die van een levendig Geloof zyn ontbloot, al is 't datïy
op een vleefchclijkeen zichtbare wyze tuiïfchen hare tanden, alzoo y^uguftmus
fpreekt

, het Sacrament van het Lichaam en Bloed Chrifti aan ftuiikcn malen;
echter ïyn zy Chrifti Lichaam geenzins deelachtig, maar eten en drinken veel
eer het teken of Sacrament van zoo een Heerelijke zaak tot hunner verdoemenis.

XXXIII. Van beide Gedaanten , Brooden Wyn.

Des Heeren Drink-beker, rtioetmendeLekeuof hetOemecne volk niet wei-
. geren: want beide deelen van des Heeren Sacrament, moet men volgens Chrifti

iiiftellinge en bevel , alle Chriftenen van de Kerk toedtcnen.

'. XXXIV. l'an d'eenê Offerhande Chrifli 'voleindigt 4an het Kruis,

d*OfFerhande Chrifti eenmaal gefchied , dient tot een volmaakte verloffinge^

verzoeningc en voldoeninge voor alle zonden der gchecle wereld , 200 wel crfe-

lyke als dadelijke ; en daar is geen voldoeninge voor zonde , dan die alleen : over-
iulks zijn d'Offerhanden der MifTe, waar in men doorgaans zegt, datdePrie-
ftersChriftum voor de levendige en afgeftorvene opofferen, omvergevingevan
fmerte ofbreokvalligheid te bekomen, enkele Godlaüeringen , rerdichztelen , en
gevarelijke bedriegeryen.

XXXV. God^s Wbêrd verbind memand om ongehuwtte blyven.

BifTchoppcn, Prieftcrs, en Diakoncn worden niet uit kracht van Gods Wet
geboden , om haar t'onthbuden van den Houwelijken ftaat > veel min een gelofte

te doen, van nooit te willen trouwen-

Werom mogen zy y zoo wel als andere Chriftenen trowtuenna haar eigen difcretie
'f
nadatzy

iéinën te oordelen , dat het zelve dtenftiger is tot Godzaligheid.

XXXVI. Perz.onen uit de Gemeentegebannen, moet menfchouiven.

De Perzoon die door openbare aanzegginge der Kerke, van des zelfs genieën-

fchap gerechtelijk is afgefneden en uitgebannen, behoorde van de gantfchcGe-

aacente der gelovige voor een Heiden en Tollenaar aangezien te worden^ totdat

hy



hy met opehbare boete tedoen voor de Gemeente, wederom dékfm'é^é ver-

ïoent en inde Kerk •angenomcn worde, door een Rechter daar loc geailtori-

leert. #
XXXVII. Van de Traditie der Kerke.

Het is onnodig , dat Traditien en Ceremoniën over alin alle Kerken eenerlei

en evengclijk ziju> alzoo z,e tot alle tyden onderfcheiden zijn geweeft, en ver-

andert mogen werden , na de verfcheidenheden van Landen , tyden en gewoon-
ten der menfchcn; doch met deze bepalinge, datter niets geordineert worde
tcgen<aods Woord. Zoo wieuit zijn eigen hooft alvvil'eos, en met opzetin
het openbaar komt t'orertreden , de Traditien en Ceremoniën der Kerke , die te-

gen Gods H. Woord niet en ftryden , en door algcmcene autoriteit ingeftcld en
voor goed gekeurt zijn, den zelven Perzoon behoort men in het openbaar te bc-
fifaftenj op dat andere daar een afkeer van mogen hebben, als een die tegen de
gewone Ordreder Kerke zondigt, d'autoriteit van de Magiftraat quctft, en de
confcientien der zwakke Broeders een wonde geeft.

'Eenieder bjzonder y ofNationale Kerk , heeft de macht om te ordineren^ te veranderen ofte
vernietigen , de Ceremoniën ofCoftuirneu der Kerke ^ door 'i menfchen autortteit-a{lecnivge[icld

^

invoegen , dat alles flechts gefckiede totjlichfnge.

XXXVIII. Fafj de Homilie^,

DeHomilicn, uit bevel des Konings , onlangs voorgedragen, en aan de
Kerk gerecommandeert, behelzen eenGodvruchiige en heilzame Lcere ; die-

nende over zulks van alle man aangenomen te worden ; en : om behoorde
mende zelve het volk vlytig, duidelijk en onderfchcidehtlijk voor te lezen.

Het tweede Boek der Homilieut de hyzondere opfchnften^ waar v .m ivy onder dtt Artykel

hebben gefteld-i vervat inztgeen Godvruchtige en heilzame Leere, aiemdeze tyd zeer dien
ft

tg

is
't

gelijk ook ij het voorgaande Boek der Homilten^ door den druk gertjeen gemaakt ^ tentyde van

Eduvjarddeyi.: weihalvettkeurenvjyzevoornute» nodige omvandeFredikanten in de Ker'

ken met al vlyt o?iderfcheidentlijk voorgelezen te worden, op dat het Volk dezelve mag ver"

ftaan,

• De namen der Homilien.

Van het recht gebruik der Kerke. Van de Kerken te repareren. Tegens het

gevaar van afgodery. Van goede werken, &c.
^

XXXIX. ^an de Liturgie , en van andere Dien/fplegingen ert Ceremoniën

der Kerke van Engeland.

Het Bock aan de Kerke van Engeland,dbur Autoriteit van de Koning van Efige-

land., en het Parlement Qvergelevert, inhoudende, hofe men in het openbaar

moet bidden, en de Sacramenten in de voornoemde Kerk bedienen; mitsgaders

het Boek door gemelde autoriteit uitgegaan,beheJzendc de ordineringe van Predi-

kanten in de Kerk,zijn beide zeer ftichtelijk en Godvruchtig, nergensin ftrydig te-

gen de waarheid der leere ,maar komen over een met de heilzame lere des Euange-

SmSjdiefe dapper voort fctten en verklaren.Weshalven behnordcnfe van alle gelo-

vige ledematen der Kerke s^iwEngeLrJ^éoch. voornamelijk van de Dienaren in het

Cc '3 woordj
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woord met alle dankbaarheid j en bereidwilligheid des gcmoedsaangenomen^
voor goed gckeurt j en Gods Volk aangeprezen te worden.

Het Boek van cCmn^inge der AartS'BiJJchoppen en Biffcboppen ^ en van FriefiersenDia*

'conen i*ordineren , onlangs eerfl ten tyde van Koning Eduwardde VI. uitgegeven , en op de zelve

tyd door autoriteit ven het Parlement beveftigt , hegrypt alles dat tot zodantge inv^yinge en ordi-

Tttringe, nodig ü. Het heeft ook mets-, dat inzig zelven fuperflitieus ofongodvruchtig u; en
derhalven alle die volgens de Ceremoniën van dat Boek ingevjjd en in de Kerk geordineert z'^n

,

zfdert het tweede jaar van Koning Eduivards Regeringe , tot op deze tyd toe y of^ volgens de zelve

dienflplegingen i hier naingeviyd ofgeordineert zullen ivordenf deze alle verklaren vjygerechte-

iijk^ ordentelijk ^ en-wettel^kingeivyd en geordineert te zHn.

XL. Van d'^OverheU.

De Koning van Engtland is alhier op Aarde , naaft Chriftus , het Opper-hooft

der Kerke van Engeland en Terland.

DePausofBiflchopvanRöW*», heeft in dit Koninkrijk van £»ge/<ï«</, niette

gebieden noch te leggcn-

De Burgerlijke Overheid van God ingefteld lijnde, moet men gehoorzaam
7ijn, niet zoo zeer uit vreze van in zijn ongenade te raken, alsomderconfcien-

ticn wille.

Burgerlijke of wereldze Wetten, mogen de Chriftenen om grove en zware
misdaden , met de dood ftraffen.

Het tlaateen Chriftenvry,om, op bevel van d'Overheid , geweejr tedragen,

en ten Oorlog te dienen.

De Koninginne van Engeland ^ voerd bet opperde ge^ag en macht in dit Ko-
ninkrijk van E«^^/<««<3i', en andere hare Dominien; wien het voornaamfte bewind
van alle ftanden dezes Rijks, 't zy Kerkelijke of Burgerlijke, in alle gevallen toe

komt ; en het is , noch behoort ook
,
geea uithcemfche rechts macht onderwor-

pen te zijn.

Vermits vpy hare Koninklijke Majefleit , de voornaamfie Regeringe toefchrijven , zoo merken

twyj dat de gemoederen vanzommige lafierachtige Verzonen-, haar aan deze eer-titelen (loten:

doch dit moeten zyiveten , dat vjy de bedietiinge , ofvanGodslVoord^ ofvan de Sacramenten on-

^e Koninginne met tot' eigenen i vjaar van de Plakkaten door de Koningtnm Ehzabet onlangs «//-

gegeven, duidelijk getuigen ^ maar alleen., dat voorrecht., ^tvjelk luyzjen, dat Ood zelfs in

zijn H* Woord, alle Godvruchtige Koningen traliën tyden heeft voorgefcBrevc»; te weten , dat

zy over alle fianden .,
't zy Kerkelijke of Wereldlijke , haar van God aanbevolen, zouden rege-

ren » en de hertnekkige en boosdoenders door het wereldlijke zwaard in den toom houden.

De Paus of Biffchop van Romen , heeft tn dit Koninkrijk van Engeland met te ge*

Heden.

De Wetten van ét Land., vermogen Chriflenen met de dood tejlraffèn , c^c.

X L I. Der Chriflenengoederen zjjn niet algemeen.

De Rykdommen en goederen der Chriftcnen, zijn niet algemeen, ten op-

zicht van der zclver recht, eigendom en bezittinge; nochtans behoord ie-

der een van *t geenhy bezit zijne mildadighcid, na zijn Vermogen, te be-

wyzen.

XLII. Het
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X L 1 1. Hetjiaat een Chriflen vry , een Eed te doen.
*

Gelijk alswy belyden, dai het ydel en lichtveerdig zweeren, ecnChriften>
door onz-en Heere Jefus Chrillus, en ïijn Apoftel Jacobm is verboden ; zoo oor-
delen wy ook , dat de Chriftelijke Religie toe laat , dat men , op het verz,oek van de
Magiilraat , Sweeren , oieen Eed mag doen , daar het op het geloofen de liefde

aankomt, by aldicn, dat het volgens d'onderrichtinge van de Profeet, ia ge-
rechtigheid, metverftaud, ofkennis en waarheid gefchiede.

Deze navolgende Artykelen , zijn ten tyde van de Koninginnc

Èlizabet uitgelaten.

XLIII.

d'Opftandinge der dooden is noeh niet voor by ofgelchied , als ofhet alleen be-

hoorde tot de ziele, die door Gods Genade uit den dood der zonde is opge-
wekt, maar alle menfchen hebben die tenjongften dage te verwachten: want
op die tyd , volgens klare getuigenis der H. Schrifture , zullen de doden met huu
eigen lichaam y vleefch en beenderen , bekleed worden -, op dat die menfch , na
dat hy vroom of onvroom hier op Aarde geleeft heeft ,. loon na werken mag ont-
fangen.

X L I V. De zielm der afgeftervene , gaan met hare lichamen niet verloren ,

noch enjlafen niet tevergeefs.

De gene die ftaande houden, dat de zielen der afgeftorvene, in flaap liggen,

2ondereenig gevoelen altoos, tot den dagd«s Oordeels: of willen affirmeren,

datzete gelijk met het lichaam fterven, en tenjongften dage daar me opgewekt
zullen worden , deze verfchillen geheel, en al van het rechtzinnig gevoelen en
oprecht Geloof, 't welk ons de H. Schriftuur te kennen geeft.

XLV. Vande Millenary ^ ofdie het duifend-'iarigRjk Cbri(fi hier op

Aarde dryven.

DithetverdichtzerderMillenary wederom op de baan zoeken te brengen , ftel-

lenhaar daar mede tegensdcH. Schriftuur aan, en ftorten haar zelvcn hol over
bol inJoodfche grillen.

X LV I. uille menfchenfullen eindelijk niet zalig wordeff.

Het gevoelen der gener, is ook verwerpens waardig , dewelke dat fchadelijk
gevoelen zoeken te beweren , te weten , dat alle menfchen , fchoon dat zy
noch zoo godloos zijn geweefl, ten laatften zullen zalig worden, zoo wan-
neer zy voor eenzeker tyd , van de Goddelijke rechtvcerdighcid daar toe be-
•^emt, voor hare bcdrevenezonden» ftraffe zullen geleden hebben.

IQiu. fj^
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Zekere inflruftien die zijn Ko-
ninkl. Majefteit gegeven heeft aan

zijn trouwhertige en zeer bemin-

de Neef én Raads-Heer Francois ,

Graat van Salop , en HeerPrezi-

dent van zijn genades Raad , rezide-

rende in de Noörder quartieren -, en

aan alle andere hier na gefpecificeert

en geordineert tót zijn Raad ; om
van gemelde Raads- Heeren ,en idcr

een van haar onderhouden te wor-

den , in maniere en op cc^nditien

hier na verklaart.

Voor eerft, zijn Majefteit ïeer gene-

gen -iijnde , dat het Volk en d'in-

woonderen in de Noorder quartiercn van

dit Rijk van Engeland ^ in ruften Vrede ge-

regcert mach worden ^ en om een goede,

Ipocdige, en, on-onderfcheidentlijkebe-

dieninge van recht en gerechtigheid tuf-

fchen d'eenc party en d'ander aldaar, te

handhaven , is gezind in gemelde ge-

weften zijn Hoog-achtbare Raad
,

ge-

noemt zijn Koninkl. Majefteits Raad in

de Noorder quattieren, te continueren, en
alzo den Koning de voor goed geagte wijs-

heid en ervarenheid, mitsgaders het kloek

beleid en de Schranderheid van deze zijn

Neefin het uitvoeren van recht en gerech-

tigheid ) bekent is , heeft hy derhalvcn

hem tot Heer Prezident > van voornoem-
de Raad , verkoren j en door deze zijne

patenten , vereert hy hem met de bena-

mingevan HeerPrezidenti en geeft hem
ook macht en autoriteit , om alle zodanige

Pcrzoonen (die nu zijn, of hiernamaals

zullen worden gcnomineert en geordi-

neert , om t'allen tijden te zijn van zijn

Raad) te doen vergaderen, al» het hem
goeddunken zal; of anderzins door zijn

brieven haar j en ydcr van haar , te belaften

te doen het geenc tot bevordering van
iccht en gerechtigheid , en tot weeriöge en

StUlvKEN
; ftraffe van boosdocnders mocht dienen
na dal hy, of die van zijn Raad ,op die tijt

tegenwoordig, voor raadzaam zullen in

zien , tot bevordering van des Konings
affairen, en tot behoorlijke adminiftratie

van recht en gerechtigheid tuflchen zijn

Majefteits Onderdanen-
Hier nevens geeft zijn Majefteits aan

den voornoemden Heer Prezident , vol-
gens deze patenten , eennegativeftemme
in alle vergaderingen , alwaar zaken ko-
men gcdebateert te worden , om eyndelik

enten laatften een zeer volkomcne waar-
heid of vonnis uit te fpreken , 't welke
zijn Majefteit in alle voorvallen ^ die tijd

vanadvijs en raadspleging mogen lijden >

waargenomen wil hebben i op dat men in

twijfelachtige zaken, niet alleen met rij-

pen raad mag te werk gaan , maar ook
d^tze niet zonder conzent en órdre van
gemelde Heer Prezident mogen uitgevocrt

worden.
Sijti Koninfi:!. Majefteits wil en gebod

is ook, dat alle deze voornoemde Raads
Heeren , en ook ieder een hooft voor-
hooft, aan dezen Heer Prezident allerley

ecrc , gehoorzaamheid en eerbiedigheid

zullen bewyzen
,

gelijk als haar plicht

mede brengt; en insgelijks aannemen en
uitvoeren alles wat haar belaft word zijn

Majefteit voor te dragen , oftegen iemand
in de naam van de Koning cenproccsaan
te vaarden. ^

Sijn Majefteits believen is ook dat de
Heer Prezident zijn zegel zal bewarenjom
daar mede brieven , proceffen , en alles

wat den Heer Prezident, oftwee Perzo-
nen uit den Riad goed zal dunken, te ze-

gelen met zijn conzent; welke twee Per-

zonen , uil kracht van deze Artijkclen ge-

houden zullen zijn , alle dagep op den
Prezident te paften.

Op dat nu de Heer Prezident aldus be-

veftigt zijnde , tot gemelde inlichten voor-

fien mag zijn met zulk een getal van mede«
ftanders, die van wegen haare wijsheid,

ervarenheid > bcdaagtheid en oprechtig-

heid 9
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teid, de naam van bequameRaads-Heeren
'des Konings te zijn , met recht mogen
«iragen

, zoo heeft dan zijn Majeüeit , na
voorgaande advijs en deliberatie, verko-
ren deze Perzonen, welkers namen hier

navolgen, om , nevens gemelde Raads
Heeren in de Noorder quartieren, zijne

Raads-Hecren te zijn : te weten , onze
trouhertigccu zeer geliefde neven HewrM'

Graafvan IVcfimoreland '^ HfK-rz/è Graafvan
Cuvjherland j Cuthberth Bifichop van Du»
resffiy WtlUm Dacres Hecr van het Noor-
den ,' yotS7i Heer Conyen ' Thomas Heer
Wharton- Johan Umd , Ri Jder, een van
zijn Majefteit Advocaten ; Bdmoni Mok-
neuxy Ridder; HewnÜ'^ve/Ridder ; Rohkcri

Böwwts Ridder j Nkolaas Fanfax Ridder ,

Georgio Conyers^ Ridder ; Levoard Becc^tiith^

Ridder, Willem Bahthorp Ridder; Antony
N^i'// Ridder ; Thomas Gc,rgraaf'K\^^cx

;

'Robbert Mermd Rechtsgeleerde ,' Ar.tony
Bellazis Schildknaap; Johan Rockcley Ad-
vocaat; Robbert Chaloner , Rkhard Morton ,

en Thomas Èymes Schildknapen.
Sijn Konninkl. Majefteit ordineert mits

dezen den voornoemden Thomas Eymes, tot

Secretarisvan dezen Raad , om dezelve be-

diening vlytig en gehoorzaamlijk waar te

nemen, vojgenscommilïie van den Heer
Prezident , oftwee uit den Raadj waar van
deeene zal zijn van de quoram, en dat
met toeftcmrainge van den Prezident.

Sijn Majefteits believen is ook , dat de
Prezident , nevens twee andere uit den
Raad, zijnde van de quorum, gezworene
Mcefters zullen zijn van het Hof van Ju

-

fiitie, op dat ieder een kennis dragc van
zodanige voorvallen, aJs den Prezident,

^^oftwee andere uit den Raad, zijnde van
dequornm, goed dunken zalvoor te dra-
gen

, ingeval de zaak zulks mocht ver-
ei/Tchen. Alle welke voornoemde Raads-
Heeren

, gelijk als zijn Majell. niet eii

twijfelt of zy zullen , volgens het goed
vertrouwen dat hy van haar heeft , zijn

Koninkl. Majefteit tot alle tijden , me.t
a!Je vlijt, en na hun uiterftc vermogen;

II. Deel.

zoeken te behagen ; en dienvolgens haar

fchuldigc plicht waarnemen; (ziende op
geen maaffchap , vrienden noch goebe-

kenden , in qucftieuze zaken , die den
Prezident of Raad mochten voor komen

)

alzoo is 't ook dat zijn Majefteii ver-

trouwt, datzyalle niet min regard zullen

nemen , als behoort , op alle boosdoen-
ders; en de zelve voor den Prezident en
Raad doenvcrfchijnen , zulks op haar ver-

zoch! zijnde, of datzy 't anders zelfs mo-
gen doen; den Heer Prezident en Raad
voor af berigt doende van de misdaden,die,

ter plaatze daar zy te zeggen of te gebieden

hebben , en gelegen binnen de palen hun-
ner commiflie, mochtej] voorvallen.

Nadcmaal het nu voor veele der gemel-
de Raads-Heeren zeer laftig zou vallen om
gedurig op den Prezident en Raad te paf-

fen , zoo heeft het zijn Majefteits goed-
heid gelieft, om haar van dien laft te ver-

lichten, de gemelde Raads-Hecren hooft

voor hooft t'inform.eren , hoc zy haar in

't ftuk van op paffen te dragen zullen heb*
ben ; te weten , wie gehouden zal zijn

op de zelve Raad te paffen, en wie niet,

dan op gezette tijden en na haar welge-
vallen ; tenzy dat cc Prezident verzoeke

dat zy noch wat blijven , om zekere ge-

wichtige afïaircn of inzichten ,• welk
verzoek dan ieder eenivao haar zal dienca
na te komen.

Hier op is het dan dat zijn Majefteit or-

dineert dat zijn' Neven , de Graven van
Wcpmoreland ^ tnCumbnland^ deBifïchop
van Durestn , de Hecr Dacres , de Heer
Conyers , dc Heer Woarton , de Ridders
Johan Hi.ide , 'Edmond Molineux

, Henrf
Savel , Ntcolaas Fa;rfax , Georgto Conyers ,

Antony Nevi/^ Rol/beyi Mermei , Antony
Bellazis en Johan Rockbey Advocaat , en
Richard Mj/ton , niet gehouden zullea

zijn gedurig op te paffen , maar dat zy gaan
en komen mogen als het haar gclieft,ten zy

dat de Prezident, om zekere gewichtige re-

denen, bcgeere dat zy noch wat vertoeven,

waar in zy dan niet naalatig zullen ïijn-

Dd Hicir
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Hier nevens wil zijn Mafcfteit, dat zy alle

zoodanige generale Seffien
i
ofïiaads-Ver-

|

gaderirgen zullen bywoonen,di^niet verre
j

van hare woonplaatzen mochten gehouden
|

worden ,en ook op andere SefTienjOf Verga-
j

derplaat/.en ,alwaar de Prefident haar gebie-

den mocht te compareeren , en dat zonder
j

cenigeverfchoningen altoos byte brengen.
|

En dewijl het zeer dienftig zal zijn, daceen

zeker getal van perzoncn by den Heer Pre-

fident geduurig blijven, met wien hy over

zoodanige zaken , die hem voorgedragen

v/orden , raad mocht plegen , en wien hy,

tot fpoidiger verrichtingc daar van , de ver-

hooringe van zoodanige queftieule verfchil-

len mocht bevoolgn laten.: zoo is 'c dat zijn

Majefteit mids dezen TLobhert Bouwes, IVil-

lem BMhorp , Levard Becquith ,
Thomas

Gargrave , Ridders i
Robhert Chtloner , en

Thomas Eymis , Secretaris en Schildknapen,

ordineert , dat zy , of ten minften twee van

haar ,
geduurig op den Prefident zullen paf-

fen i en dat niemand van haar zich c'eeniger

tijd van den Prefident z\\ mogen abfentee-

ren, dan met zijn fpeciaal verlof, en dat

niet langer als zes weken achter een.

Zijn Koninklijke Majefteit, on; te beter

den Prefident , en deze tweederlei Raad

t'onderhouden , zoo wanneer zy compa-

reeren , ot compareeren zullen , vereert

haar mids dezen alle jaren tien duiient gul-

dens, totverfchaffinge van koften drank,

zoo voor hem zelven , als voor gemelde

Raadsheeren , miusgaders voor zoo veel

Dienaren, als bier na voor ieder een van

iaargeordineertentoeg'-ftaan zal worden

;

te weten j dat ieder Ridder, di? gehouden

is geduurig op te paffen , hebben zal vier

Dienft-knechten, en ieder Schildknaap drie

Dienft-knech:en. Zijn Majcfteic begeert,

dat ieder Raads- Heer met (fen Prefident aan

ï,i)n Tafel , of in cenig ander bekwame

plaats in zijn huis , daai toe bereid , na ieder

zijn kwaliteit, aan'AÏtre, en dat haie Die-

naars op des Prcfidentszial, of in een jg an-

der bek Vx^ame plaats in zijn huis aan een Ta-

fel zullen aanzitten, en met den anderen

eten.

Authentijke STUKKEN
Wat nu zoodanige Perzonen cf Raads-

Heercn aangaat, welkers eigen particuliere

afFaircn niet wel toelaten , om geduurig de

Raads-Vergaderingen by te woonen , zon-
der iemand te hebben, die op hetproviaii.

deeren der Paerden en Stallen paft, zoo
wanneer zy in den Raad , zijn Majefieit ten

dienfte moeten ftaan ; als ook zoodanige
Perzoonen, die meer voordeel mochten
doen met hare Studiën , of Burgerlijke afFii-

ren waar te nemen , zoo zy door deze zijn

MajefteitsafFiiren nieten wierden verhin-

dert. Hierom is't dan , dat ziin Majefteits

goedheid aan verfchciden van de voor-
noemde Raads- Hecren hier na gefpcficeert,

een zeker gezette zalaris toegelegt heeft

;

te weten, aan Eobbert Bowwes ^ Ridder,

ten opficht van zijn oppaflen , en tot onder-

houd van zijne Paerden en andere onko-

ften, hondert Markalle jaren 5 zznïFilIem

Babthorp^ ook tot dien einde alle jaren wjf

hondert guldens ; aan Lcuard Bec<^uiihjiir-

lijks hondert Mark^ aan Thomas Gargrave

jaarlijks vijf hondert guldens j aan Robbert

Chahner vijf hondert guldens alle jaren j aan

Richard Nttton vier hondert guldens ^ aan

i
Thomas Eymis , Secretaris, voor zijn jaar-

') lijkspenfioen drie hondert en veertig gul-

j dens. En wijders is zijn Majefteits beliefte,

dat de voornoemde tien duizend gulden,

• voor den Heer Prefident, en alle de andere

I

zalariiien, cp Vrouw Lichtmis en Sr. Mi-
j

chiels-dag in gelijke deelen betaak zullen

j

worden van d'inkomflen, die zijn Majcfteic

i
in die Quartieren toekomen j en dat daar

I op een affignatie gegeven zal worden aan

j
den On' fanger Generaal van zijn Majefteiti

Inkomllen aldaar.

Om nu den Heer Prefident en Raad in

I alles met faiTifante autoriteit te voorzien

,

I tocuitvoeringevan recht, zoo wel in cri-

minelezaken, als in allerlei controverfien

tu (Iclien party en party , zoo heeft zijn Ma-
I jefteir onder het Groote Zegel van £nge-

I

land, twee Commiffien laten uitgaan, uit

j

kracht waar van ly , in beide gevallen , vol-

I
komen macht en autoriteit zullen hebben,

' om

1
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am na eifch.dcr zake te mogen procede-

ren.

En om van alle Rechts-zakeh een kort

einde te maken, zoo is zijn iVlajefteits be-

vel , dat de Prefident en Raadde Adien
,

Dupliken en Repliken van beide parcyen

,

die voor haar iets in te brengen hebben,

fchrifceüjk zullen doen opftellcn ; wdke
ordre de Prefident en Raad openbaren zul-

len aan alle degenen , die sis Raads-Heeren

zitten over eenige zaak, die voor haar be-

pleit en afgedaan moet worden.- belailende

en gebiedende gemelde Raads-Heercn en

'Dingtaal-voerders , deze ordre t'obferve-

ren , ftellende daar op zoodanige boete , als

zy voor raadzaam zullen oordeeien , ofzou-

den konnen verantwoorden ; en zullen de

zelve ordre in generlei wijze mogen over-

treden, zonder fpeciaal confcntdaartoete

hebben van den Prefident , en dat alleen in

' zommige byzondere voorvallen.

En daar en boven geeft zijn Majefleit

mits dezen volkomen macht en autoriteit

aan den Prefident en Raad , om zoodanige

perzonen , die dez? hare beveelingen er-

gens in zullen komen re verwaarlozen , ver-

achten , of ongehoorzaam te zijn , niet al-

leen te ft rafFen> maar ook om alleandere,

die eenige oproerige woorden fpreken

,

kwade geruchten pradiferen , oi diergelij-

ke misdaden bedrijven , (geen verraad zijn-

de,) waar uir eenig ongemak mocht ont-

flaan , op het fchavot publijke Ichandalie i

aan tedoen, d'ooren aftefnijdcn, papieren

op de borft te hangen ,
gevangen te nemen,

of anderzins, naharedifcretie, teftrafren.

De Prefident en Raad zullen ook Raads-

Heercn, en andere noodzakelijkheden ,na

hun welgevallen ordineeren voor arme
Supplianten, diegeen geld hebben, zon-
der daar eenige vereeringc, of iet anders

voor te genieren. Zijn Majefteit geeft ook
volkomen machren autoriteit aan den Pre-

fident en Raad die by hem is , beftaande

ten minfien uir vier perzonen , te we-

ten , de Ridders Edmond Molineux , Rob-

bcrt BtmJts
j
Johan Hind en Le?mrd Becqutth,

Zll
om een bcnete te ftellenop alleperzoncn,

hoe groot ook haar getalzy, dievan wegen
eenige moedwillige misdaad overtuigt , of

gerechtelijk aangel<laagt zijn , 't en ware zy
oordeelden de zelve misdaad van zoo g! ooc

belangtezijn, dat men die z in Majefteit

behoorde te kennen te geven, om met goec-

vinden van zijn Majefteits Raad, omtrent
hem zoodanig geftraft te worden, dat haar

ook andere daaraan mogen fpiegelen. Zijn
Majeltcit geeft ook volkomen macht en
aucoi ite.it aan den Prefident en Raad , of ten

minfltnvier van haar, om, voigens haar

difcretie , d'onkolcen en fchade , die zoo
wel de Citeerdtrs , als geciteerde gedaan
hebben, te taxeren , en haar vonnis daar

overtcftrijken; alsook om d'overtreders

daar van;Zijnde wederzijds partyen, volgens

hatedicrctieteftrafFen. Alle deze Decre-
ten en Ordmantien z^l de Secretaris gehou-
den zijn, voort na de verkondiging daar

van, in een boek , daar toe geordineert , aan

te tekenen, 't welk de Prefident in zijn be-

waring zal nemen.
Op dat nu alle man kennelijk zy,hoe veel

men voor alle proceflen en fchriften , die

voor gemelden Raad dienen , te beralen

heeft, zoo ordineert over zulks zijn Maje-
fteir , dat men over al ter plaatze daar de
Prefident en Raad komen re vergaderen ,

een bord zal op hangen , en noch een ander

bord in het openbaar , op dat alle man zien

mach, waarde Secretaris en Klerken ge-

meenlijk zitten , om gemelde fchriften af

te vaardigen ; en waat op aangeteckent zal

fl:aan,wat yder een daar voor beralen moet:

te weten, voor yder Recognitie, waar m
een alleen, of meer borge ftaan , twaalf

ftuivers;voor het regifireren voor yderdier-

geliike Recognitie 12 ftuivers . voor het

aantekenen van ieder Rechtsgebod zes ftui-

vers
i

voor her copieeren d'.ar van , zoo

daar na gevraagt word, zes ftuivers; voor

iemandtt'arrefteeren ^ of tecireeren , Sec.

vier ftuivers j voor ieder cntflagmge voor

geroeide Raad gepafleert, zoo daar na ge-

vraagt word, vier ftuivers ; voor gecopieer-
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de A(Sten en Antwoorden > en andere Plei-

doien, voor alle tien regelen, matig ge-

ïchrcven, eenftuiveri voor het examine-

ren van yder Getuide, vier ftuivers. Zijn

Majcfteits begeerte is ook, dat het exami-

neren vanGetuigeni die men in twift-za-

ken voor den Raad brengt, door zulk een

befcheiden Pcrzoon of Perz-onen ïal ge-

fcbieden, diedeHeer Prefident, en twee

van den Raad, die gefladig moeten oppaf-

fen, daar tos dienftig en bekwaam zullen

keuren; endatdePrefident met diergelij-

ïce twee Perzoncn van gemelde Raad , zul-

len mogen reformeren , ordineren en toe-

ftaan , dat 2.oodanige perzonen de Aden,
Copien , of andere Proceiïcn , voor dat

Hof gcpaffeert, mogen fchrijven, die 'zy

daartoe u/illen verkooren hebben, behal-

ven de voornoemde Secretaris i met zijn

twee Klerken ; welke twee Klerken de Pre-

zident en Raad zullen mogen reformeren

en beftrafFcn , na dat zy daar toe reden zul-

len hebben : in welke reformatie en appoin-

tementen de Prefident een negative ftem

zal hebben.

En op dat de Procoflen in die Geweflen
des te zekerder en vaerdiger mogen afge-

daan worden , zoo ordineert zijn Konink-
lijke Majeftcic mits dezen , dat de Prefi-

dent en Raad viermaal in 't jaar hare Seffie

of Zitplaats zullen houden, en dat ieder

een der zelve een maand lang daar in conti-

nuerenzali waar van d'eene Vergadering

zal zijn tot y#J^; d'andertot Kingfton upon

Hu/j de derde tot Nieuiv Kafleel ^ en de

vierde tot D«?'c/'» j binnen welke palen de

'twilt-zaken , aldaar voorvallende, btfloo-

rcn en afgedaan zullen worden , zoo zulks

gevoeglijk kan gelchiedcn ; dies niet te min
2al het , voor haar vertrek van daar, hun vry

ftaan , om eenig ander Plaats of Plaatzen

,

tot haar vier generale Vergaderingen te ver-

kiezen , na dat het haar , ot den Prefident,

nevens drie uit den Raad , die gehouden
lijn geftadig op te pafTenjgoed dunken zal ;

indien zy flechts den vollen termijn van een

maand in alle diergelijke plaatzen onder-

Aiithcntyke STUKKEN,
houden , en dat het bekwaamlijk ioo kaa
toegaan.

En nademaal dit 'er veel van iijn Maje-
fteits Huurlingen en Huisluiden , nevens
andere loon-trekkende en Lcvry-dragende

perzonen , voor de2,en opgehouden zijn ge-

weefl , zoo dat , wanneer den Koning eeni-

ge dienft van haar zou hebben , zy veel eer

onder het gebied van andere flonden , dan

,

volgens haar Ichuldige plicht , van zijn Ko-
ninklijke Majelteir, van wien ?y hun le-

vens-onderhoud bekomen ; zoo wil der-

halven, en gebied de Koning wel uirdiuk-

kelijk , dar niemand van zijn gemelde Raad,
noch andere , eenige van pijn Majcftei s

Huurlingen , of Huisluiden, in zulker voe-
gen zal mogen ophouden , of onderhouden,
zoo dat zy, of iemand vanhaar, denken
zouden verplicht te zijn aan hem, of haar

geen ander dienft te bewijzen , dan zy ge-

houden zijn te doen aan Z'jn Majefteits Be-
dienders, in bediening zijnde, en geordi-

neert aldaar te dienen: 't en ware dat de
zelveHuisluiden, of Huurlingen, gedurig in

huis verkeeren met den genen , die haar
houden.De Prefident en Raad lullen in alle

hare generale Vergaderingen fpeciale noti-
tie en laft geren, dat geen Adel>, noch ie-

mand anders , eenige der voornoemde
Huurlingen , of Huisluiden , zal moge»
anders ophouden , dan verhaalt is. Hier
nevens ook de gemelde perzonen belaften-
de , op verbeurte van hare Landen , en van
wijders in zijn Majefteits ongenade en toöi n
te raken 5 om in gecnderlei wijze met zoo-
danige Ophouders cnders t'accordeeren

,

dan hier boven is verhaalt, maar dat zy den
Koning, of den genen die hy tot Officie-
ren , Regenten , of Bewindhebbers over
haar ftelt

,
geheel en al aanhangen.

Wijders gelieft het zijn Majefteit, dat in
alle diergelijke SefTien , en in alle andere

i
Vergader.plaaizen, alwaar de Heer Prefi-

!

dent en Raad eenige merkelijke by-cen-
I komftsn van Volk voor haar hebben , dat
zy het zelve wel fcherpelijk belaften , om in

i
alles haar te reguleeren na de Wetten, Or-

di/iin»

*
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dinantien en Decreten door zijnM ^ jeftcits

Parlement georJinecrt, nopende het ftuk

van Rclicrie en oprechte Godsdienlt , in

haar eigen Moederlijke Taal, tot hunner

vertrooftinge , door den druk gemeen ge-

maakt: alsook haar te Ichikken na de Wet-
ten , diede vernietinge van de misbruikte

en gewaande macht van den Biffchop van

l?ö»?£"« aargaan; wiens misbruiken zy haar

200 zullen gedurig inlcherpen, en inltam-

pen j dat zy ^t genoeg konnen ruiken en

verdaan j en ook merken, dat de verkla-

ringe daar van niet om vvclftaanshaiven al-

leen gefchied , en a's (lechcs over de tong

heen rolt, maar uit het binnenfte hunner

herten voortkomt.
Insgelijks zullen zy ook bekent maken ,

de vcraccordeerdcordreen het bcfluic, ge-

nomen tot af-fchaffing van zekere ydcleH.

dagen, geordineert van den Bifilchop van

Homen , om de Wereld te verblinden , en

om haar wijs te maken , dat zy Heihgen
konnen maken na haar welgevallen ; waar

doorzy, uit een loutere licht vaerdigheid,

aanleidinge geven tot veel groove zonden

en ongerijmtheden : welke poinóten zijn

Koninklijke Majefteit ernftelij.'c begeert,

en fcherpelijk gebied , dat den Prefident en

Raad haar met alle vlijt zullen voordragen,

en tot een fpiegel voor andere, alle Overtre-

ders hier van fwaarlijk ftrafFen.

De wille van zijn Majefteit is ook, dat

gemelde Raad (gelijk hy nieten twijf-

feit, ot zy zullen met alle ernft alle andere

dicrgelijke zaken bevorderen en voortzet-

ten, welke dienen mogen, om haar zoo
wel daar in, als in andere zaken, daar zijn

Koninklijke Majefteit haar in voorgegaan

heeft , en onthouueni; waerdig zijn , te be-

vefti?en) hetvolk de zelve voordragen j en

tot dien einde tot icnden

.

Wijders Wil en begeert zijn Majefteit,

>dat de Prefident en Raad van tijd tot tijd

naauw zullen vernemen na d'on'rechtvaer-

dige ufurpsteurs, of geweldenaars van al-

.gemeene Landen , en andere gronden , en

^ie de,gene iijn, die daar zoo grof in te

werk gaan; en na de gene, diedegeraecne
luiden onredelijke boeten en Ichatungen af-

per{ren,en de Renten opflaan,en dat zy dan
zodanige perzonen d^ haarzelven hierin

zoo merkelijk vergrepen hebben, voor haar

verdagvaarden , en zonder aanzien van per-

zontn.d'ongeregeltheden daarin gepleegt,

zoo zoeken te redrelTeeren en verbeteren,

dacci'arme luiden daar door niet en komen
verdrukt te worden, maar dat ieder een na
zijn liand fatfoenlijk en eerlijk mach le-

ven.

En of het nu mocht gebeuren , dat den
Prefident en Raad in Rechtszaken , of om
ordre te ftellen in het gene haar mocht
voorkomen , met den. anderen niet en kon-
nen accordeeren , dan zal , in geval de zaak
van zeer grooc belang en gewichc zy, het

meerder getal der.Raads!uiden, geordineert
om den Raad geftadig by te woonen , cl.

e

zaak beflechten : zijn nu de?. e even vcv.! in

het getal, dan Zil dis pet zoon, wicn den
Heer Prefident toevalt , d'uveihand heb-
ben- Indien het is een zaak vangroot be-

lang , en een diipuit dat de Wi. t aangaat , dan
zal de Prefident en den Raad de zaak aan

"

de Rechters tot Wcftmunfter bekent ma-
ken, die haar voort'Zu41en advizeren, w.t
haar daar in te doen ftaat. Is nu de zaak van
zoo groot belang , dat men voort daarover
moet refol veeren, dan zullen de Prefi^dent

en Raad wederom konnen weten uit de Vi-
ce Prefes , hoe zy haar zelven daar in zullen
dragen.

pe Prefident en Raad zullen ook fpeciaal

regard nemen op klachten over rovery , af-

perfifingen en verdrukkingen , en daar voort
na vernemen , op dat den beledigden per-
zoon na behooren, en zonder uitftel recht
mach gefchieden ^ en zoo de Delinquanten
de fchade niet en konnen vergoeden , dat zy
dan, tiiteen waarfchouwinge voor andere,
geftraft worden. En ingeval dat iemand,
van wat ftand of conditie hy ook zy , in
een goede , rechrvaerdige en welgefondeer-
de zaak , en die voor den Prefident en Raad
zich ook zoo opdoet, door informatie of

Dd 3 ander-
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anderfinSjmeteenig groot Heer of Edelman i den President en Raad
van dat Land zich zoeken , ofte bevredigen,

of verzoeken dat heiji recht gedaan wordCj
dan zullen de Preiïdenc en Raad inzuiken
geval, dit verzoek van d'armfte man tegen

d'alIerrijkRcen grootfte Heer , het zy dat hy
een van den Raad zy of nier , toeftaan , ge-

lijk als zy het zelve ( haar wettelijk afgevor-

dert zijnde ,) voor den allergeringften per-

zoon zouden willen doen.

En ingeval het mocht gebeuren , dat de
Heer Prezidentzomtyds onpaflelijk wierd,
of niet zou konncn reizen , om van voor-

vallende zaken, volkomen bericht te kry-

genj of dat hy voor het Parlement geroe-

pen wierd j of zijn Koninklijke MajeJtcits

affaircn , waar te nemen had: ofom goe-

de reformatie en ordre te (tellen binnen
zijn Rijk ;&c. Op dat dan gemelde Raad
altyd in haar volkomen ffand magblyven,
en daar in altyd een zeker Perzoon zy om
alles te bcflieren en dirigeren in zodanige

ordrc en manier als de voornoemde Prezi-

dcnt behoorde of mocht doen, zoo is dan
uit kracht van de Gommifficnen bevelin-

gen , zijn Majeftcits believen , dat , zoo
wanneer dcPrezi3cnt, om cenigevande
-boven verhaalde redenen , zijn funftie zelfs

niet en kan waarnemen , hy dan een van

gemelde gecommitteerden, gefield zijn-

de, om gedurig by der hand te zijn, no-

mineren en ordineren zal, om voor die

tyd zijn plaats te bekleden ;
en zal het zig-

net aan den Perzoon gecommittcert , over-

leveren; aan wienden Koning, zoo lang

als het duurt , de naam geeft van Vice-Pre-

zidcnt ; welke naam hy evenwel niet lan-

ger zal behouden, dan de Prezidcntziek»

abzentis, of belet word. Sijn Majeftcits

begeerte is, doch alleenlijk gedurende die

tyd , dat alle de andere Raads-Heeren den

Vicc-Prezident alzoo groote cerc en re-

fpe6l zullen toedragen , als denPrezident

zelfs , zijn Majefteit niet eens twyfclen-

de, ofzy alle en ieder ceu,hooft voor hooft,

iullen haar hier na fchikken.

Sijn Majefteit geeft ook mits dezen aan

volkomen macht
en autoriteit, dat, zoo wanneer de condi-
tie van cenigc Recognitie, die zy onder-
handen genomen hebben, is vervult, zy
dan voor het openbare Hof dezelve mo-
gen doorhalen , tot ontlaftinge der Par-
tyen : doch met deze voorwaarde, dat
geen Recognitie in eenigerlci wyzedoor-
gehaalt of uitgewifcht worde, 'dan voor
deoogen vanden Heer Prczident, ofVi-
ce-Prczident, en ten minden van drip an-
dere, die opentlijk ten Hovc by hem zit-

ten. "^

Eindelijk en ten laatflen , ordineert zijn
Koninklijke Majefteit, dat geen Procu-
reur , voor eenPleidoyin veffie ofzittin-
ge boven i2.ftuiv. , noch geen Advocaat
meer als een gulden zal genieten.

Het refterende ontbreekt*er.

No. 5 7.

Memoriaal vaneen zekere Com-
miffie, gegeven van den Koning
van Engeland, aan zijn A mbafla-

deurRichardMorizon, Rezi-

derendeby den Keizer.

Het Origineel.

\T Ooreerft, zultgy, 'R'ichard Morizsn

^

' trachten met alle vlyt audiëntie te be-

komen , by onzen goeden Broeder den
Kei /er , en acces by hem bekomende , aan
hem onze Geloof-Brieven , hier nevens
aan u gebonden , bchandigen , met onze
hertelijke groetenis, en zerieuzc vcrkla-

ringe , van ten hoogftcn verblyd te zijn , dat

wy van zijn goede ftand en gezondheid
hooren. Daarna zult gy verhalen, hoe
dat wy , zijn goede en heerlijke avance-

ment naar zijn Nederlanden, tot onze,

groote trooft vcrftaan hebbende, en zijn-

de ook met de zelve liefde en gcnegent-

heid, totdcwelftand zyner voornoemde
Landen aangedaan , als eertyds onze Va-

der en Voorzaten ettelijke jaren langheb-

bcQ

Gé
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ben gehad , gewild hebben , dat gy hem
uitdrukkelijk uit onze naam, met dit zijn

gelukkig avanceren derwaarts g^lukzoud

wenfchen, hem te kennen gevende, dat

wy hem alzoo zeer geluk en voorfpocd

metzijnaftairen van herten toe wenfchen,

als ons zelven en onze eigen Patrimoniale

Landen.
Dit nu met zoo civile termen, als wel

mogeliik is, hem voorgedragen hebben-

de,dan zultgy metdezenavolgende woor-

den aanvangen 5 daar in zodanig een ernft

en vrymoedighcid gebruikende, na dat

gyaan de woorden of het uiterlijk wezen

van onzen Broeder zult befpeuren , zeg-

gende: hoe dat wy onlangs de groote

Moorderyen , Roveryen , en Wreedhe-

den hebben verftaan ,
gedaan en bedreven

,

zoo in Huiigarhn , als op de Grenzen van

Napels^ en andere geweften van ïtalmi^

door de Turken , dien ouden en algemene

vyandderChriftelijke Religie. Gelijk als

wy nu aan onze zyde niet en kohnen nala-

ten van zulks op hetallerhoogfte te bekla-

gen, zoo willen wy ook, tot voordeel

en welfland van het Chriftendom, onze

genegemheid tonen, om met onzen waar-

de Broeder en andere Chriften Potentaten

aan te fpannen, in den Turk te verjagen.

En by aldien de groote wysheid en

fchranderheid van onze waarde Broeder,

de Keizer, eenige bekwame middelen

mocht bedenken , die dat goed voorne-

men eenigzins mochten effedtueren, zoo

zullen wy aan onze zyde ons l,elveu,daar

toe zoo genegen en gewillig toonen , dat

onze Broeder, de Keizer, lichtelijk zal

konncn merken , dat wy niet alleen de

behoudenis en veilige ftandvan het Chri-

ftendom behertigen , 't welk van een Chri-

ftcn-Koning wel te recht vcrcifcht word
;

maar ook hoe hoog wy onzen liev.é Broe-

der achten, en onze oude alliantie met

het Huis van ^ourgundien waarderen, ge-

luk ook billijk en behorelijk is.

Dit nu op deze wyze, na gelegcntheid

der zake, voorgedragen hebbende, wil-

2If
len wy dat gy wat pauzeren of ftilftaan

zult, als verwachtende wal onze lieve

Broeder daar op antwoorden zal ; en mer-
kende dat hy zulks in dank aanneemt , dan
zult gy in alle zedigheid met uw'dilccurs
voortvaren, hem zodanige goede woor-
den gevende , die gy, volgens uwe difcrc-

tie , oordelen zult beft dienftig te zijn

,

om te beveftigen onze genegentheid tot

Continuatie van Vriendfchap, en om uit

te drukken ; onze groote droefheid en
misnoegen over der Turken inral in het
Chriftendom.

Merkende nu , dat den Keizer deze on-
ze voorflag wel gevalt, en zig genegen
toonr, om noch verder daar over in be-

fprek te treden , dan zultgy, alsuituzel-
zen , doen blyken uwe wilveerdigheid en
goede genegentheid, om alles dat in uw'
vermogen is , als een goede Minifter , daar
toe te contribueren , waar door dit voor-
nemen een gelukkig effeól mag zorteren;
't welk, gy zeggen meugt, na uw' me-
ninge, een beteren gelukkiger ingang te

zullen hebben, zoo wy door iemand hier

toe fpetiaalijk gedeputecrt, onze waarde
Broeders meninge en gevoelen diesaan-

gaande meer ten vollen mochten komen
te verftaan.

By aldien gy nu gewaar word , dat de
Keizer deze voorflag in de wind flaat, of-

om dat hem de zaak zelfs niet en behaagt,
of dat hy van onze vriendfchap zoo veel
werk niet en maakt , als wel behorelijk is

,

en aan onze zijde aangeboden word , dan
zyltgyu wat koeler houden, en indever-
klaringe van onzen yver wat zachter g-aan

;

en dat op zodanig een wyze , als onze ge-
melde Broeder zig aanfteldj enuw'aan-
fpiaak met deze woorden beüuiten , zeg-

gende dat gy uw' aanbevolene laft en
Commiftienu afgclegt hebbende, hemde
zelve in öedenkinge geeft, om daar in te

doen na zijn welgevallen.
Ingeval nu onder de bckentmakinge

van het boven verhaalde, de Keizer iets

mocht ophalen of invoeren tegcns den
Ko-



Authcntyke STUKKENzi6
Koningvan Vrankr'ijk ^ latende de l^urkze

invazieaan hem beruftcn , die daar ecnig-

ztns d' oorzaak van is; en dat daar op de

Keizer, het zydireöclijk ofindire61:cIijk
,

komt te vragen of deze onze voorflag ziet

op, ofzich uitftrekt over den Koning van

Vrankrijk , ofover eenige andere Potenta-

ten die de naam van Chriflencn dragende,

met den Turk in een alliantie of unie

mochten treden j dan zult gy daar op ant-

woorden, dat uwe Commiffic tegenwoor-
dig niet verder ftrckt dan gy nu airede ver-

haalt hebt; en dat gy derhalven, om onze
zin en mening hier in beter te mogen ver-

fiaan , oordeelt dat de zelve van hier zeer

gevoegelijk zou konnen bekomen wer-

den.

Indien de Keizer, onder de continuatie

van dit uw' difcours, occazie mocht ne-

men j om te vernemen , wat wy tot

affiftentie tegen deze invazien > die de

Koning van Vrankr'^k op de Nederlanden

doet , willen contribueren: laat dit dan

uw' antwoord zijn, dat gy daar in niet te

zeggen hebt , maar dat het u locfchijnt
,

dat d' antwoord aan zijn AmbafTadeur j

hier in Engeland reziderende
,
gegeven op

de Mifllven van onze lieve Zufter , de

Koninginne van Hungarten , ons toege-

zonden , aan hem al over lang niet alleen

is gcopenbaart ; maar ook dat zy , nauw'
vertrouwen , daar me volkomen gecon-

tenteert is. Wat nu dit poinél aangaat,

hoewel gy weet hoedanig ons' antwoord

is geweefl: , nochtans is onze begeerte , dat

gydaar over in geen difpuit zult treden,

( alzoo wy gezind zijn met den Keizer zelfs

van wegen deze en d'overige zaken te

handelen) maar dit veel eer zoeken te

etfedueren dat derwaarts een extraordina-

ry AmbafTadeur afgevaardigt mocht wor-

den } dan alhier met ëes Keizers AmbafTa-

deur iets te verhandelen , aan wien tot

noch toe niet en is gebleken dat hy een

ïeerbequaam Perzoon is, om d' alliantie

en VricndfchaptufTchen ons, endenK«-
ser, tcdocnaangroeycn.

Eindelijk en ten laatften ,is onze begeer-

te, datgy aan het uitvoeren van deze te-

genwoordige CommifTic, uwe befte ken-
nis en wysheid geheel en al zult hefteden,

en ook nauw acht flaan op alle woorden
vanbelang die de Keizer hier over met is

mocht komen te voeren , en hoe orden-
telijk, ofmet wat voor een gelaten com-
portement , als ©ok hertstochten van blijd-

fchapcn droefheid, hy dezelve uitfpreekt,

invoegen dat wy daar over een eenvoudi-
ge, duidelijke, en zeer ordentelijke ver-

klarirtge van u mogen bekomen ; op dat

wy daar na* te beter ons' overleg mogen
maken , wat vorder hier in , als in andere
onze gewichtige affairen , beft dient ge-

daan te zijn.

Wmcheftef. W. Nsrthampios.
NorthumherUnd. y. Cohham.

J. Bedford. T. Darcy.

F. Huntmgdon. B-ich^rdCotton.

E, Cimt07i. John, Gaat,

No. 58.

Eenzeker Brief, gefchreven van
den Bifl'chop Ridley , waar in Hy

de zonden van die eeuwe ten

toon ftelt.

y^an m'ijn zeer beminde Vrienden , de Tredi^
kanten , flaayide binnen het Btfdom van
luonnen , zy hartgrondige Greetenk.

ijn oogcn fiaande, voornaamlijk in

deze trjd , op Godes gramfchap en
vcrbolgenthcid , die ons op verfcheiden
manieren bezocht heeft, en nuookftratt
meteenzubitcen onverwachte dood; en
da^omzekere redenen, zi)n hoogenver-
borgen oordcel bekent , en , voor zoo
veel als de Menfch kan oordelen > om
ons' godloos leven j 't welke alle dagen
hoe langs hoe meer zoo toeneemt , dat

nietaHecniD onzen handel en wandelde
vreezeGods (helaas.' ) voor onz^oogea
by na is verdwenen , maar de wereld is

ook tol zoo grootc liefdeloosheid verval-

len,
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kn , dat d'eene Menfch den ander , als

klaar blijkt , zoekt te vcrüindcn i daar toe

opgehitft zijnde dooreen on-verzadclijkc

geldgierigheid , 't welk tegen Godts H.
Woorden wille niet alleen flrijd, maar
ook ftrekt tot het uiterftc gevaar en ver-

doemenis van Chritti Schapen , die met
zoohoogen Prijs van zijn dierbaar bloed

.' gekocht zijn, en tot een totale verderf en

ondergang van deze Repuh/ijk, ten zydat
Gods -toorn in korten tijd geftilt worde.
Waar tegen

,
gelijk ik , volgens mijn ampt,

alle mijne krachten zal infpannen : zoj
vermaan ik u ernfteli)k , en verzoek op
ui. Voorcerft uit Gods naam , en door
autoriteit van hem die my zulks aanbevo-
len heeft ; en ten anderen uit de naam van
zijn Koninkl. JVlajefteit, die my fpcciaal

laü en bevel hier toe gegeven heeft , dat

gelijk als gyl. beroepen zijt tot het ver.

kondigen van Gods H. Woord, en ook
om uw' leven daar na aan te ftellenj dat

gyl. nu ook alzoo in uwe vermaningen en'

Fredikatien op een zeer heylzamc en ze-

rieuze wyze de Menfchen hare zonden
vooroogcnftcld, volgens des Hecren ge-

bod door den Profeet Ezechiel ; vertoond

m'jn Volk hare growncekn , mitsgaders
Gods ftraffen over ons onlangs om de zel-

ve uitgeftort , en die nu noch voor onze
oogen zweven, en voornaamlijk om met
al uw' macht en verftaad onderde voet te

vertreden en te verdelgen die verflindende

I

flange van geldgierigheid, die liu doorgaans
I en oycraIzooz:erd'overh3nd heeft: God

voor haar biddende , dat zy toch boete mo-
gen doen, en haar aanmanende tot vol-

hardinge in gebeden en verbetering des
levens , op dat Gods opgehevene hand
hier door van ons mag Wiuden aTgeweeri j

de wereld zig mag bekeren , d' Onderda-
nen haar gehoorzaam aanltellen , en de
Predikanten haren dicnU getroülijk uitvoe-
ren. Vaart wel ^ Lojwen 15. July M. D. L i

.

D'wwei/iChrifius , Ni,r« Lonne».

II. Deel-

Biflchop Ridlcys Brief aan den
Protcétcr, nopende het bezoeken

van de Hooge School tot Cum-
'

bridg.

Aanzienlijke e7t Hoog-ucbthare Heer Preteêioty

T k wenfche zijn Genade de Hcylige en
-* heilzame vrecze Gods toe ; nadien ik

my laat voorftaan , dat zijn Genades goed-
heid in oprechtigheid zodanig is , dat , zelfs

daar hy my in zijne brieven dapper be-

fchuldigt, echter in dezelve ^'onderrich-

tingcin de waarheid zijn Genade nieten

zal mishagen ,• en merkende nu dat zijn

Genades misnoegen uit een verkeerde be-

richting oniftaat , zal ik derhalven van zijn

Genade verlof verzoeken , om voor de-

zelve te doen blijken, waarinhetmy toc-

fchijnt dat zijn Genade kwalijk onderricht

is.

Sijn Genade befchuldigt my in zijne

brieven, om dat ik mijn zin en meningc
van begin aan , en al eer de bczoek-ii;d

aanging, daar ik kennis van de za'.k had ,

niet en openbaarde \ ik bctuige voor God

,

dat ik van het vercenigen der twee Hooge
Schooien van Cambn.ii en Oxfjrd nooit

ecnige voorwctenfchap hcbbe gehad, noch
konde bekomen, al eer wy begoften aan
te vangen, en nu met het bezoeken al twee
dagen bezig waren geweefl : en dat zal

zijn Genade uit het navolgende klaar kon-

nen afmeten:

Kort voor PaafTchen tot Rochefler zijndej

ontfing ik brieven van den Heer secretaris

Smit , en ^(in Deken van St. Faulus Kerke>

om de Univerziteit, of Hooge School tot

Cambr'td^^ te willen komen bezoeken , en
aldaar op de inwyinge daarvan, een Pre-

dikatie te doenj waar op ik vanflonden

aan een Perzoon naar Lavnen aan den

voornoemden Deken afvaardigde , bege-

rende op hem zekere kennis voor af te

hebben van het gcene daar te doen was

,

alzoo ha my radzaam dacht , om mijn

E c Pre-



Predikatie daar wat na aan te leggen.

Hier op fciireef üechts de Deken, dat de
oorzaak van mijn bezoek aldaar zou z.ijn

,

om de Stataten en Ordinantien te vernie-
tigen, vi'aardoor dePapery, Superflitie,

blindheid en onwetenhcid gehandhaaft
wierden •, en om zodanige op te rechten

,

en voor te dragen , die tot bevordering van
Gods H. Woord en goede onderwyziu-
gcn mochten dienen i en anders, als de
enkele waarheid is, heeft hy my niet te

kennen gegeven, -zeggende, dat ik niet

bekommert noch verlegen wilde zijn, al-

200 men my aldaar zou onderrichten op
wat wyze alles diende verricht te worden i

welke informatien ot onderrichtingen , ik

neme God tot getuige , ik nooit gezien

heb , noch konde weten watzc waren

,

al eer wy twee dagen met het bezoeken
bezig waren geweert , hoewel ik in het be-

gin al verzocht had die te mogen zien.

d'Informatien of inftrudkien nu gezien
hebbende , dacht ik in der waarheid dat

lichtelijk de Profcfïor en de Studenten
hareUnivcrziteit zouden willen rezigne-

ren ; maar doe wy nu , na dat wy twee
dagen lang daar toe gearbeid hadden , haar

daartoe niet en konden -bewilligen , zoo
begorten wy zecreten Raad te houden
(vermits alle de Gecommitteerde voor
raadzaam. oordeelden, dat alle man zijn

mening behoorde rond uit te verklaren;

opdat, als het op het (luiten aankwam,
zig flechts cenerlei weg mocht fchynen
voor allen op te doen , om in te flaan ) als

wanneer het zommige toefchynende, dat

vvy, fchoon de tegenwoordige incum-
banten daar toe niet en wilden confente-

ren , uit kracht nochtans van des Konings
abfolute macht, tothetvercenigen van de
twee Academiën, of Hooge-Schoolen

,

mochten voortgaan, ik dan mynent hal-

ven cenvoudiglyk verklaarde, hoe het by

mylag, en dat noch aldaar in het verbor-

gen onder ons zelven alleen, en zoo zag-

J€S en zoetjes als doenelijk was; invoegen

dat niet een men fch met recht zig daar aan

Authentyke STUKKEN
kondc ergeren. Ik befpcur* ookaan zijn

Genades brieven, dat zommige my be-
tichtigt hebben , dat ik daar zoo veel fnaps

gevoert , en gebaft heb. Hier op antwoord
ik, dat ik noch niet nalaten kan, opdat
God niet vertoornt en worde, vantebaf-
fcn, alzo voorwaar myn beroep ten deele
zulks vereifcht.nademaal Gods H. Woord
de ftommo honden , die niet en willen
baden , noch het volk waarlchouwcn
voor Gods aanftaande ongenade , tegen
fpreekt.

Wat nu het gene belangt , waar mede fy

zijn Genade de ooren vol van geblazen
hebben , Je weten , dat ik met mijn voo-
rige baffen zijn Koninklyke Majefteit zou
onteert, en andere het nakomen van des
Konings Commiffie afgeraden hebben , ik

zeg hier op, en God is mijn Rechter, dat

ik , volgens mijn fchuldige plicht aan God'
en den Koning , niet anders hebbe beoogt,

dan de voorfland van fijn Koninklyke Ma-
jefteits eere en reputatie ; zoo flechts waar
is , 't gene ik geloovc waar te zyn, het wel-
ke de Propheet zegt. Dat het der Koningen

eereis , een zaak te doorgrondeTi. En gelijk

als de Gecommitteerde immers moeten ,

en ik ben ook verzekert alle zullen getui-

gen, datik niet eenenmenfch daar vanaf
geraden, maar in het tegendeel alle man
vermaant heb, om haar eigen confcientie

te voldoen; dit alleen verzoekende, dat

ingeval het haar anders mocht tocfchynen,
ik , of door mijn afwezen of ftilfwygcn

,

mijn eigen gemoed mocht voldoen. Doe
nufommigc deze myne eenvoudige ver-

klaringe heel anders opnamen , dan ik had-
de verwacht , zoo wierd ik dan bewogen j

(zoo om het gevoelen dat ik hadde, en
noch hebbe , van fijn Genades goedheid

;

en ook voornaamlijk , om dat fi|n Genade
my belaft hadde zoo te doen ) om door
mynen particulier- brief mijn 's herten-

grond voor fijn Genade, vrymoedig uit te

ftorten.

Hier mede dan vertrouw ik , dat fijn

Genade nu komt^tc verftaan» hoe dat ik

. niet
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niet alleen op ftaande voet, 2.00 dra als ik

daar kennis van kreeg , te kennen gegeven

heb, hoe 'c by my lag , maar ook dat my de

zaak niet en was geopenbaatt , dan twee da-

gen na de aangevangene vifitatie.

Heb ik hier in misdaan, dat ik, aleer ik

kennis had van de inftrudien , zoo voorba-

rig was , om d'uitvoering van de commiffie

toeteftaani voorwaar, ik had liever hier

in mijn fchuld willen bekennen , en my zel-

ven zijn Genades beftraffing onderwerpen,

dan na bekomene kennis daar van, al wil-

lens ea wetens een zaak bedrijven , die met

mijn gemoed niet over een komt , uit vreze

voor Gods ongenade.

Het is een godvruchtige wenfch van zijn

Genade , dat vleefch , bloedt , en het Va-

derland, by fommigemenfchen niet meer

mochten gelden , dan Godzaligheid en de

Reden; maar de v/aarheid is, dat Vader-

land in deze zaak (wat ook fommige zijn

Genade mogen wijs maken ) op mijn ge-

moed niets zal konnen werken ; en dat zal

zijn Genade wel konnen merken , vermids

ik al zoo vaerdig zijn zal als iemand, om
mijne Landsluiden van daar te verdrijven

,

zoo wanneer het valfche geruchte, dat haar

nagaat, bewezen kan worden

.

Wat nu vleefch en bloed aangaat, dat is,

degunftcen het ontlach voor een fterflijk

menfch. Ja trouwens, mijn Heer, dat is

voorwaar een zaak van grootbelang, en,

om de waarheid te zeggen ,
(helaas mijn ei-

gen fwakbeid !
) daarvoor ben ik vervaert

,

doch ik verzoek andermaal op z^jn Genade^

dat hymy verlof geve, om te zeggen waar

in ik vervaert ben voor mijn eigen Iwak-

heid , op dat ik de waarheid mach beken-

ren. .

NaaftGod, is 'er niet een menlch f
om

eershalven zijn Koninklijke Majefteit alleen

daar buiten ÜLiitende) wiens gunfte ofon-

genade ik zoo zeer zoeke, et voor vreze,

als zijn Genades gonft ot ongenade; want,

om Gods wil, zoo is het dat zoowel zijn

Genades autoriteit, als deszelts weldaden

my daar toe verplichten , in geval dat de be-

'XI '^

geertevan iemands gonft, ofde vreze voor
ongenade , by my meer mochten gelden,
dan GodvruchtJgheiten de Reden.

Voorwaar, indien ik rond mach gaan,
en de waarheid zeggen , zoo moet ik im-
mers zeggen , dac ik meeft in gevaar fta , van
hier in te misdoen ; of om uwe Genades
gonfte te begeeren , ot tevrez-^n voor uwc
Genades ongenade : en echter zal ik nooit
nalaten (200 God toelaat,) om dagelijks

God te bidden , dat hy mijne broosheid zo-
danig gelieve t'ondcrfteunen , en te fter-

ken, dat ik noch om gonfte , noch uit vre-

ze voor eenig fterflijk menfch, ietsmach
doen , wsHH" door mijne confcientie my
mocht dreigen , met het verlies van de gon-
fte des Idvendigen Gods, maar dat het hem
gelieve door zijn genadige goedertieren-

heid (hoe het ook in de wereld toegaat ,) dit

in de ooren mijns herten, te blazen : Deus
dijjipavtt ojfa eorum qut hominibus placuerutit

:

God heeft de heevderen der gener , die de mcfi-

jchen hebben behaagt t lerfirooit j en ook
dit: Horrcvdum efl incidere in magnus Dei

vtvejttrs'y Vreejlijk nhet te vallen in dekati-

den des levendigen Gods: en wederom: No-
btetimere cos qui occidunt corpus Freeji niet

voor dt gene die het lichaam dooden.

Nu fmeek ik zijn Genade , om Godes
wille, dat hy niet op my verftoortzy, dac

ik deze mijn verzoek-bcde andermaal ver-

nieuwe, hierin beftaande, dat ik, in het

gene mijn geweten niet wel toeftaan kan,

met zijn Genades gonfte verlof mach heb-

ben , zoo daar iets in deze ommegang , of

bezoek-tijd, mocht voorvallen, om, ofdoor
mijn afwezen , of ftilfwijgen , of andere

diergeli j ke middelen , een gerufte confcien-

tie te mogen hebben. Ik wenfch zijn Ge*-

nade, in God, toe, ccre en gelukzalig-

heid zonder einde. Uit Pembrok-Hofin Cam^

bridge I Juny^ M. D.XLIX.

Zijn Genades demoedige en daag-

l'^kfche Orateur

l^icb. 'Rvjfen.

Ee z Des



1,20 Authentijke STUKKEN
No. 60.

Des Prote(R:ors Antwoord op de

voorgaande Brief.

Chart»

ph\lac.

Eervjaerdige Heer , Salut

:

UWe miffive van den eerften [uny is ons

geworden : ziende en replicerende op

dezaken, daarwy u laatft'advc-rtcncie van !

gaven j en noch blijvende, xuo'tfchijnc, '

op u voorgaande verzoek ruften, begeert,

indien het zoo mocht voorvallen, dat 'er
j

iets op kwame , dat gy van gemoedshalven

niet konde doen, dat gy danuw,?.elvenzoud

mogen abfenreeren, of ftil Iwijgen. Het

20U ons leed 2.ijn , dat zijn Konini4Jjlce Ma-

jeileits Bezoei<-doenders iets anders zou^len

doen, din het recht en geweten van een

Chriften toeftaan , en voor goet keuren :

en het bezoek dient , om zaken in de rechte

plooi te brengen , en niet oin te verüim-

mereni om de confcientien te verlichten,

niet te bcfwaren. Doch wy wilden wel, dat

d'uitvoerdcrs daarvan geen andere fwarig-

heid maakten, dan de reden wil dat men
doenzil Wy zijn nietgefind, om u, tc-

gens uw gemoed , iets op te dringen ; gelijk

als wy niet geern iets zouden willen doen

,

dat tcgens de gerechtigheid en confcientie

aanloopt , zo willen wy ook niemand zulks

aanraden : wy vertrouwen ook, dat zijn Ko-

ninklijke Majefteit hier in zoo niet gegaan

heeft. Ons dunkt ook , dat gy d'andere Be-

zoek-doendershierin grootelijks veronge-

lijkt en onteert, uzelven inbeeldende, dat

zy iets zouden willen doen , dat tegen haar

oemoed ftrijd. Wy houdenze voor al te def-

tige en eerlijke luiden, om zulks te doen.

MijnHeer van Cantelberg heeft onsl)ekent

gemaakt, dat gy u hier in eenigzins befwaarc

vind, dat men het getal der Theologanten

zou verminderen. Dit kan geen reden zijn;

want voor eerft , zoo heeft de voorledcne

Koning m zijn tijd daar al voor gezorgt,

met de tv^ee üniverfiteiren , of Hooge
Schooien , in een te fnr'xkcn j gelijk wy ze-

kerlijk weten , dat gy verflaan hebt, datdere

Heer North ook wel weet ; en hierom

zijn zy alle, die in de Rechten , op de beurs

van de nieuws- opgerechte Hooft- Kerkjflu-

deerden , van haar onderhoud verfteeken

geweefti behoudens alleen, dat zy van dat

Collegie der Rechtsgeleerden Ledematen
waren. Des Konings-Hof, waar in by na

niet anders als Advocaten en Rechrsgeletr-

den waren , met St. Michiels-Huis ver-

eenigt zijnde , is geworden een Hooge
i School voor Studenten 'm de Theologie,
' waar door het getal van de Godgeleerde

raerklijk is vermeerdert, en dat van Rech;&-

i
geleerde vermindert. Nu noch tegenwoor-

' dig wii men alle andere Collegien , of het

j
meerder deel daar van , alwaar uit bevel en
Plakkaten des Konings de Rechtsgeleerden

haaronthouien, met die van deTheolO'
ganten vergeleken , zoo zal men •, volgens

deze vcrwifl'cling , meer Theologanten
hebben , als men te vooren heeft gehad.

Het Collegie, des Konings behoorde zes

Perzonen te hebben j die in de Rechtsge-

leertheid fludeeren ; Jefus Collegie fom-
mige , het Collegie van de Koninginne , en '\

andere, elkeen of twee voor haar hooft j^

en zoo als wy, volgens de voorledene Kor
nings beveelen , onderricht zijn , ieder 1

Collegie toe CambrUge ten miniten eeni'

alle deze t'famen maken meer in getal , d::n

de Studenten die tot Claar Hall zï]n , en de-

ze Collegien, of Schooien, 7ijn nu gemaakt
voor Studenten in de Theologie ; en de
Plakkaten , rakende die Gereformeerde
Theologie, zullen de Studenten daar in niet

doen verminderen, maar vermeerderen,
als blijkt, fchoon dat deze twee Collegien

in eenzogefmoltenziin. Wy zijn ook ver-

zekert, datgy niet onkundig zijt, hoe noo-
dig een oeffening d'oefFi^ning in de Rechts-
geleertheid zy , om met alle uitheemfche
Koningen en Potentaten te konnen hande-
len , en hoe weinig dat 'er tegenwoordig
daar van zijn , die den Koning daar in kon-
nen dienen. Wy mogen wei lydcn , zo wel
als gy , dat het getal der Predikanten ver-

meer
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meerdert ; doch de nood dwingt ons ook,

datwy deReclusgeleertheid voorftaan : en

wy verzoeken op u , mijn Heer, dat jjy ge-

lieve te confidereeren, hoe nadeeliggydes

Koningsbe^oek.werk hier mede zijt, in-

geval dat gy nu , een van de Bezoekers zijn-

de, loo zoud te rugrge deinzen , end'an-

derefliouv'i'hertigmaktn: enditdeSruden-

tentotcV^ar-H^/Zlichttliik terooren f^eko-
j

men zijnde, maakt haar z.00 veel te hard-
|

nekkigcr. Wy verzoeken dan , dat gy zijn
j

Majefteits cere , en het Uil volbrengen van

.dat bezoek- werk wilt waarnemen, alydie-
j

n^nde mceft ter eeren Gods, ei welftand
1

van die academie ofUniverfiteir, daar uwe

inilrudien alleen opzien. Om het welke

te volvoeren,en op die wijze wy konnen ons

zelven vergenoegt houden , dat gy na uw ei-

gen dilcretie te werk gaat, tot geruft- ftcl-

lifige van uwe confcientie. Vaar wel. Utt

RHhmondtoJun^M.-D.Wai-K.
Uiü biimnde Vriend y

E. Zomerfei.

No. 61.

Cranmer , Aarts- BilTchop van
Cantelberg, zijn Brief , annHenrik

de VIII , Koning van Engeland ,

gefchrcven , over een nader Refor-

matie, entegcnsKcrk-dievery.

HEt zal zijn Koninklijke MajeHcit ge-

lieven te weten j altoo ik zelfs tot

• Lonnen niet en mocht blyven , nadien ik

ordre gegeven had , om 's daags daer aan na

mijn vertrek van zijn Majcfteit tot ïi.oche-

fter te zijn , om's morgens daar aan alle de

Gecommitteerde van Kej7t \.o\Sittinghourn

by te kome^, heb ik dcrhalven op dien zelf-

den avond , als ik van Hampton-Court tot

'Lambeth kwam , den Biflchop van Wor-

ce[ier van ftonden aan ontboden, en hem
het welbehagen des Konings , nopen-

de de zake die fijn Majefteit door my ver-

richt wilde hebhen , bekent gemaakt. En

voor eerft , ahoo fijn Majcfteit gcvvilt

heeft , dat hem opgegeven wicrd de na-

men der gener , die in voorleden tydcn gc-

ftclt waren, om iCcrkcliike Wetten te ma-
ken voor zijn Koninkrijk ,• hetft daar op
de Eiflchop van VVora'[ier my belooft , om
met den eerftcn na hare namen , en het

Boek dat fy gemaakt hadden, te vernemen,
ca de namen , nevens het Boek , aan fijn

Majcfteit te behandigcn^ 't welk ikvcr-

truuw dat hy airede gedaan heeft.

Wat nu het luijen van de Klokken aan-

gaat op AUerhcilgcn dag, de geheele nacht

door , het toe-dekken van Beelden in

deVaftcn, het kruipen naar het Kruis &c.

het heeft hem raadïuam gcdscht, dat fijn

Majefteit aan de ivt'ce Aarts-BifTchoppen

daar over geliefde te fchryven, en dat v^^y

dien Briet aan alle andere Bifïchoppen bin-

nen uw Rijk zouden zenden. Indien dit

nu zijn Majefteit mocht aanftaan , zoo heb
ik dan, om tijd te winnen, een Briefom-
worpen, diezijn Majefteit na zijn v^^elgc-

vallen kan veranderen. NicLtemin , ca
mijn oordeel , zoo wanneer zuil c zaken
verandert of afgefchaft worden, diende

wel daar nevens zekere inftrudietegaan,

te kennen gevende d'oorïaak van de ver-

nictinge, of verandcringe, om alzoo de
gemoederen van het volk te voldoen.want
by aldien eerbiedigheid te bewyzen aan het

Kruis, naamlijk, omdaar na toe te krui-

pen, endaar voor te knielen, afgefchaft

worde, zoo zullen dan veel eenvoudige
luiden denken , dat men Chriftus van zijn

behoorlyke cere berooft, 't en zy dat fy

daar van ten vollen onderricht wordenjhet
welke , met believen van fijn Majefteit , de
Biftchoppen van Wonefter en Chuefter., ne-
vens d'andere zijne Capellanen , belaft

zijnde in te ftellen , zoo zal dan het volk

fijn Majefteits gebod gewillig gehoorza-
men , en daar en boven ook fijn Majefteit

bedanken , voor de bckentmakinge van de
grond-oorzaak daar van i welk gehoorza-

men anderfins al fchoorvoctende by haar

E e 3 20%
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2,ou toegaan. Alle andere Natiën zullen

ook daar vernoegen in fchepper. , als xc

ficu , dat lijn Majcfteii niets doet , dan daar

hem Gods H.Woord autoriteit toe geeft

,

en waar mede hy de verbreidinge , en niet

de vermindering van Gods eere behertigt.

Hier mede af- kortende , wcnfch ik dat

God Almachtig fijn Majeftcit onder de
vleugelen fijner bcfcherminge en regeringe

gelieve te nemen. Gegeven op mijn Hof.ftede

totBecktsbourKyden i^Ja%uaryJfA. D.XLr.

Z^n Maje(iciti zeer verobligeerde Hof-

Prediker en Orateur.

Na-fchrift.

Ik verzoeke cotmoediglijk > dat ik fijn

Majefleits Suppliant mach zijn , voor d'in-

gezetenen van uCathcdraleofHooft-kerk
van Caatelberg', welkers Landenjtot hunner

grooteontftelienis, enookonkofteujda' '

gelijks komen te vervreemden jCn, zo men
ïegt, uit lafl van zijn Majefteit. Maar hier

van ben ik verzekert , dat zy vaft hare belle

Landeryen hebben opgetlokt,daarzijn Ma-
jefteit vanverftceken blyft. Wcshalvenis
dit mijn cenig verzoek-bede , dat , zo wan-
neer het fijn Maiefteit gelieven zal > eenige

Tan hare Landen te hebben , fy dan een

zeker handfchrift des Konings mogen heb-

ben , om te toonen , fonder welke fy met
eede verklaren zullen , hare Landen niet

te zullen vervreemden : en dat de zelve

vervrcemdinge niet en gefehiede na het

welgevallen van andere, maar alleen tot

uw Majefteits gebruik: alzoonu alleman
die flechis in eenige van hare Landen zin

heeft , die verzoekt fe te krygen in handen
van fijn Majeüeit; niet ^p dat fijn Maje-
fteit de zelve zou behouden, maar om by

verkoopinge of fchenkagie van fijn Maje-
fteit > de Cathedrale Kerk afhandig te ma-
ken, en haar zeiven aan te matigen.

r. Cantuar'ien.

Een Copy van een zeker Brief,
die den Koning aan Cranmer te zen»

den had , tot wceringe van zekere

fuperftitieuze gewoonten

.

Aan den Aarts-BiJJchop van Cantelberg.

"^^ Ademaal dat gy ,
(zoo wel uit uw ei-

•^^ gen naam , als uit de naam van de Bif-

fchoppen van Worcefter en Cbicefterj en an-
dere onze Hof- Predikers en geleerde

Mannen , wien wy nevens u aanbevoolen
hebben , het na-zien van zekere Boeken,
die den Godsdienü aangaan , en van ons u
ter hand zijn beitelt , ons bewogen hebt

,

om de Vigilie, het luijen van de klokken
op Allerheiligendag, degeheelc nacht o-
ver, en het toedekken van Beelden in de
Kerk

, gedurende de Vaften , nevens het

optillen van het kleed, daar het Kruis op
Palm-Zondag mee bedekt word , mids-
gaders het knielen voor het Kruis op die

zelve tyd, af te fchaffenen te vernietigen,

van wegen defuperftitie , ongeregelthedea

en misbruiken , die daar meé gepleegt

worden: zoo is het dan, vooreerft, ver-

mids alle de Vigilien van onze Lieve-
Vroaw en d'Apoftelen > nevens alle ande-
re Vigilien, die in den aanvang der Kerke
op een godvruchtige wyze wierden ge-

handhaaft j dies niet te min om de veeler-

lei fuperüitien en misbruiken , die daar uit

zijn ontfiaan , etlyke jaren herwaarts over
al in het Chriftendom afgefchaft zijn,- en
dat 'er niet is overgebleven, bchalven de
naam van Vigilie in den Almanak , een
zaak t'eenemaal al afgefchaft en vernie-

tigt, uitgenomen allcculyk op Allerheili-

gen-avond ; op welken avond de Vigilie,

waken , en het luijen van klokken de gant-

fche nacht over geviert worden. Nadien
dan die Vigilie , zoo wel als andere , word
misbruiktjfo gelieft het ons dat,volgens uw
verfoek,deze gemelde Vigilie afgefchaft fal

worden
,
gelyk als d'andere afgefchaft zijn^

en dat 'er geen meer waken , noch klok-

ken-
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kengelui z,al zijn , dan gelijk als op andere

H. Dagen 's avonds gemcenlyk gefchicd.

Wy willen ook, dat men de Beelden in

de Kerken niet en zal toedekken
,
gelyk

als men in voorige tyden plach te doen ;

het Kruis niet bckleeden, noch daar voor

op Palm-Zondag, ofop eenige andere tyd,

knielen. En dewijl gy geen gewach maakt
van te kruipen naar het Kruis , zijnde een

misbruik, dat alle d'andcre overtreft, na-

demaal gy aldaar zegt ; Cruccm tuam adovA-

7HUS Domine ; O Heer , luj' bidden aiy Kruis

aan. En wederom : Procedant clerici adcru-

cem adoravdum 7iudis pedibus j Laat rieLeeken

blgots beens het Kruis komen aanbidden. En
kort daar aan volgt : Ponatur crux ante a/i-

123

^uodaltare, ubiapopulo adoretur'-y Laat het

kruis voor een zeker Autaar geftelt luordeiiy

alnuaar het van het Volk aangebeden kan 'wor-

den. Het welke , volgens uw eigen Boek,
genoemt, "Een noodzakelijke Leere ^ tcgcns

het tweede Gebod llrijd. Hierom willen

wy , dat het kruipen naar het Kruis voort-

aan ook pphoude, en, nevens andere voor-
verhaalde misbruiken, uitgerooit werde.
Dit willen wy , en belaften u wel fcherpe-

lyk, zulks aan de Geeftclijkheid en Éil-

fchoppen uwer Provintie van Cantelberg te

kennen te geven ; haar bclaftendc uit onze
naam , dat zy naauw toezien , dat ieder een
in zijn Bisdom dit boven-verhaalde in alle

deelen nakome.

Een
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Een Verzamelinge

Van

GEDENK-SCHRIFTEN,&c.
HET TWEEDE BOEK.

No. I.

Een afkundiginge van de Princes Joanna Grais

Recht tot de Kroon.

Oaimay door Gods Genade,
Koninginne van Engeland

,

Vninkr'ijk en Yerland , Ec-

fchcrmfter des Geloofs , en

van de Kerk van Engeland^

als ook van Terland^ onder Chrirtus Opper-

hooft op Aarde : aan alle onze zeer gelief-

de
,
getrouwe en gehoorzame Onderda-

nen, zygroetenis.

Alzoo onze zeer vyaarde Neef Eduward

de VI., laatftcn Koning van Engeland^

Vr<jnknjk^ en Terland ^ Befchermer des

Geloofs, en op Aarde, onder Chriftus

Opper-hooft der Kerken van Enge/and en

Terlami^ in zijne Patenten , met zijn eigen

hand ondertekent en gezegeld , met zyn

groote Zegel van Engeland^ (gcdateert,

op den 2.!. Jnny, in het VII. jaar 2i)ner

regeringe) in het bywezen van zijnmee-

fte Adel , Raads-Hccren , Rechters , en

verfchciden andere defti^'c en vcrflindige

Pcrzonagien ,
( tot voordeel en verzeke-

ring van "het gantfchcRyk, zulks tocftein-

mcnde , en met haar eigen naam onder-

tekenende,) verhaald heeft , dat, nade-

maalde Kroon van dit Koninkrijk, door

een A£te gemaakt in het vyf-en-dertigfte

jaar van de Regeringe der overledene Ko-

ning van Hoogloftclijkc Memorie , Ko-

ning Henrik de VIII. onze Voor-zaat en
Oud-Oom, by gebrek van wettelijke erf-

genamen : als ook by gebrek van Nazaten
van gemelde NeefEduward de VI. , door
dezelfde Ade, bepaald en geordineertte
bcruften aan de Princes Maria ^ zijnOud-
ftc Dochter , en aan de erfgenamen uit haar

wettelijk geteeld: enby gebrek van zoda-
nige Nazaten, d'overgeblevcnc daar van
aan de Princes Elizabet , de naam dragende
van de Princes Eltzabet zijn tweede Doch-
ter, en aan de erfgenamen wettelijk uit

haar geprocrecert ; op zodanige conditiea

,

als door den voornoemden laatllen Koning
Hoogloffelijker gedachtenis , Koning Hen-
nk de VIII. , onzen voorzaat , onzen Oud-
Oom, bepaald cngcordinecrt zou wor-
den , door zijne Patenten onder zijn groo-
te Zegel, of door zijn befchrevcn uiterftc

wille, met zijn eigen hand ondertekent.
En nademaal nu gemelde bepalingevande
Kroon van dit Rijk bepaald zynde , als bo-
ven verhaald, aan de voornoemde Prin-

cefTen Maria ^ en Elizabet^ zijnde onwet-
telijk geteeld , vermits het Houwelijk tuf-

fchen den laat flen Koning He«y;/& de VIII.'

onzen Voorzaat èn Oud-Oom , en de
Princes Cathanna^ Moeder van gemelde
Princes Maria^ ingegaan ; als ook het Hou-

we-
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welijk tuflchen Koning Hendrik de VIII.

,

onzen Voorzaat , en de Princes Axna
,

Moeder van de Princes Elizahf, aange-

vangen, duidelijk en wettelijk zijn te niet

gedaan, door vönnifTenvan echtlchcidin-

ding, volgens Gods Woord, en de Ker-
kelijke Wetten uitgefprokcn ; welke by-

zondere voornoemde echtfcheidinge , in

het byzondergeratificeerten beveJligt zijn

ge weeft, door autoriteit van het Parle-

ment, en voornamelijk in het 28. iagrvan

de Regeringe van Koning Uennk de VIII.
,

haar kracht en effeft behoudende 5 waar
door , 200 wel de Princes Maria ,. als ook
de Princes E//z<j/'r/ , tenopzjgtvan ecnige

intenticn of voornemens , baarblykelijk

niet en vermogen, noch ook hebben ver-

mocht, te eiflchen, vorderen, of haar

fclven aanmatigen de voornoemde Kroon,
of eenige andere eer- titelen , Kartelen,

Hoven , Heerlijkheden , Lapdcn , Va-
ftigheden, ofeenige andere crfFeniflen , als

erfgenaam , of erfgenamen van onze on-
langs overledene Neef Konink Edwward
de VL , of als erfgenaam of erfgenamen
van eenig ander Perzoon , of Perzoncn

,

hoedanig datze ook zijjiv 2,00 wel om de

boven verhaalde zaak , als op dat de gemel-

de PriucefTen Maria en EHzabet , mitsga-

ders deze onze Neef Koning Eduw^rdÓQ
VI., malkanderen niet geheel in den bloede

bcftondenj (en over zulks volgens de ou-

de Wetten, ftatutenen coftuimen van dit

Rijk , geen erfgenamen van hem konden
zijn , fchoon dat uit een wettelijk Houwe-
lijkal geboren waren geweeft; dat zoo in

der daad niet en is, als aan gemelde von-
niflen van echtfcheidinge, en hetboven-
verhaaldc Plakkaat, in het 28. jaar van de

Regeringe van Koning Uennk de VIII. uit-

gegeven , klaar blykt. ) Voeg hier noch
by, gelijk als men lichtelijk denken, of
ten minften vermoeden kan, dat, inge-

val de Princeflèn Maria oï Elizaket-, de

Kroon van dit Ryk , hier na komende te

bezitten , met een uitheemfche vreemde-
ling kwamen te trouwen , deze uitheem-

II. Deel

^2J.
fche dan , d ragende den Scepter des Kroons
in zyne handen, alle middelen zou prac-

tizcrcnomditvoortrcflelijkvry Ryk , niet

alleen onder dedicnftbaarheid enflaverny

der Biilchoppcn van Romen te brengen

;

maar ook om de Wetten en gewoonten
van zijn eigen Land veeleer hierin Enge-

land in te voeren, dan de Wetten, inzet?

tingen en ordinantien te handhaven, die

al overlang hier in 't gebruik zijn geweeft ;

waar aan het recht van erftenis van alle par-

ticuliere Onderdanen van dit Rijk , met ge-

vaar van confcientie, en van een totaleom-
keringe van de Rcpublike defes Rijks vaft is.

Hierom dan onze overledene waarde Neef,
by zig zclven overdenkende , wat voor mid-
delen dat men beft in het werk zou ftellen-,

om alle ongemak over de zucceffie tot deze

Kroon voor te komen , ingeval hy zonder
wettelijke erfgenamen kwame te ftervcn :

hier nevens zig erinnerende , dat wy , en dc^

PrincefTen Catharina en Maria , onze Su-

fters (zynde de Dochters van de Princes

Fra7iz.yntje ^ onze vleefchelijke Moeder,
doenmaals, en noch , Gemalin van onze
eigen zeer beminde Vader, Hennk, Her-
togvan Zuffblk^ en de ?x\nczs Margarita

,

Dochter van de -Princes Eleorora ^ doc-
maals geftorvcn, Zuller van de Princes
Eranzyntje , en nu jongfte Huis-vrouw van
onze Neef H^mik , Graafvan CumherlaTid^ )

zijn Koninklijke Genade van Vaders we-
gen , die onze Voorzaat en Oud-Oom
was,en ook een ingeborene defes R^ks feer

na in den bloede beftonden : mitsgaders

ook om het groot gevoelen dat onze over-
ledene Neef hadde van onze" Zufter en.

Nicht Margaritaas goede opvoedinge; heeft

hy derhalven, na voorgaande rype delibera*

tie, enadvyshier over genomen,door ge-

melde open Brieven of Patenten verklaart,

geordincert, bepaald en vaft gefteld, ingeval

het gebeurde , dat onze Neef E^«iu<«r<^dc

VI. zonder wettelijke erfgenamen <j^ inte-^

(iato na te laten, kwame t'overlyden i dat

dan de Kroon van Engeland en Terland', ne-

vens d'aangrenzende Landen, en zijn ei-
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gendom tot de Kroon van Vrankrijk : mits-

gaders alle byzondere eertitelen , Kaftc-

Icn , Voorrechten , Autoriteiten
, Juris-

difticn, Heerfchappyen, bezittingen en erf-

fenilfen aan onze overledene Neef, Ko-
mngEdwwarddcVLyofz^a Kroon cenig-

iins toebehorende , by gebrek van Nala-

ten , iouden vervallen , en blyvenopden
oudftenZoon, by gemelde Princes Fran-

zyntje wettelijk geteeld , die by zijn leven

isgeborenj en op de mannelijke erfgena-

men by zodanig een oudllc Zoon wettelijk

geprocreëert i en alzo rucceffivelijk van

Zoon op Zoon , na dat hy den voornoem-
den Princes FranzyKtje in den bloede

mocht bcllaan , wettelijk gegenereert,

ter wereld gekomen zijnde by onze over-

ledene Neefs leven, en op de mannelijke

Nazaten van ieder zodanig Zoon , wette-

lyke geteeld: en by gebrek van een zoda-

nige Zoon, by zijn leven geboren, enby

den Princes Franzyntje wettelijk gewon-
nen: dat dan de Kroon met alle de bo-

venverhaalde digniteiten op ons zouden

vervallen, met de benaminge van Prin-

ces ^C'»»»'*» oudfte Dochtervan Princes

Franzyntje^ en op de mannelijke erfgena-

men by ons wettelijk geprocreëert; enby
gebrek van zodanige Nazaten , dan op de

voornoemde Vi\wzQ%Catharina ^ onzebo-
renverhaalde twede Zufter , en op de wet-

telijke erfgenamen , uit mannelijken oir

by haaii geteeld , &c. als uit de zelve pa-

tenten klaarder en breeder blykti zedert

het maken van onze patenten, te weten,

op Donderdag > zijnde de 6. van deze

loopende maand julius, heeft het God
gelieft, in de eeuwige vreugde te halen

,

onzen zeer waarde en wel beminde Neef,
Eauward de VI., wiens ziele God gena-

dig zy.

En vermits hy nu geen erfgenamen

heeft nagelaten , en datter ook tegenwoor-

dig geen wettelijke erfgenamen) noch Na-
zatenvan onzen Voorzaat en Oud-Oom
Koning Hennk dc VIII. overig zijn : en

dcwyl ook de Princes Franzyfifje , onze

Moeder
,
geen Zoons , by het leven van

Kon\n% Edwwara dcVI. , ter wereld heeft

gebracht , invoegen , dat gemelde Kroon

,

en alles dat daar aan vafl is, nu aan ons,
uit kracht van gemelde Patenten, beruft,

en in onzeaöuele en Koninklijke befittlnge

blyft •• zoo is 't dan dat wy onzeallcrlieffte

getrouwe en gehoorzame Onderdanen
hier mede te kennen geven, dat, gelijk

als wy aan onzer zydc, door Gods gena-

de , zullen doen blyken , dat wy een zeer

genadige en gocdertierene zouveraine Ko-
ninginne en Princes zijn, voor alle onze
goede Onderdanen in alle hare rechtveer-

digeen wettelyke proccfTcn, en twift-za-

ken ; en , na ons uiterfle vermogen , Gods
allerhciligfte woord , dc Chriftclijke Poli-

tie, goede Wetten, coftuimenen vryhe-

den van deze onze K oninkrijkcn en Heer-
fchappyen zullen zoeken t'onderhoudcn
en te maintineren: zoo twyfclcn wy ook
niet, ofzy, en iedereen onder haar, zul-

len wederomaan haar l,yde tot alle tyden ,

en in alle voorvallen , aan haar natuurlijke

wettelijke Koninginne en Princes , tonen,
dat Zy zijn zeer getrouwe, liefhebbende

en gehoorzame Onderdanen , volgens

haarfchuldige plicht en verbintenis ; waar
mede zy Gode zullen behagen, en doen
het gene tot haar eigen behoudenis enver-
zckertheid zal dienen; willende en gebie-

dende alle menfchen , van wat ftaat , fband

of conditie dat zy zyn, te maken, dat

deze onze vrede ,cn dit ons accoort onder-
houden , en onze wetten gehoorzaamt
worden : voor zoo veel als haar aan onze
gonfte gelegen is , en zy het tegendeel hier

van, -tot hun uiterfle gevaar zullen willen

verantwoorden. In oirkunde hier van heb-

ben wy van deze onze letteren open-Brie-

ven doen maken , en het brede Zegel van
Enge/and diat aanhangen: daar wy zelfs

getuige van zijn .- op ons Kaflcelvan Lt?;-

aen, lo. yu/y , ;'» het eerfie jaar onztrRc-

gennge.

GodbevjaaredeKomnginne.

No. z.
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No. 2.

Een Miffive van de Koninginnc

Catfaarina , aan de Princes Maria

haar Dochter.

D Ochter, ik hebvan daagz-ulke tydin-

gen gchoort, dat ik befpeure (zop

't anders waar is) dat de tydvaft naden

waarin God Almachtig uzal vcrzorgeii;

ik ben daarover zeer verheugt, alzoo ik

vertrouw dat hy u lief heeft. Jk bid u

,

wilt met een vroolijk herten fchikkcnna

ziJD Goddelijke wille, en weeft vry ver-

zekert, dathy, buiten alle twyfel , uniet

en zal laten verloren gaan, zoogy flechts

toeliet, dat gy hem niet en vertoornt. Ik

bid u , lieve Dochter , offert u zcivcn op

aan God ,• en zo u cciiigc angften of be-

uaütheden overkomen, onderzoek u zcl-

ven , zuiver u eerft van binnen ; fla acht

op zync geboden , en onderhoudze zoo

na als hy u daar toe genade geeft , want dan

zy t gy fcheutvry. En by aldien deze Staat-

Jufter, zoo men zegt, by u komt) en u

een Brief vanden Koning behandige, 'ris

zeker dat daar in ftaan zal wat u te doen

ftaat. Geef een kort befcheid, den Ko-

ning uwen Vader m alles gehoorzamende,

behalven alleen, dat gy God nieten wilt

vertoornen, noch uw' ziel laten verloren

gaan.- ende wilt de zaak niet verder on-

derroeken noch bedifputeren ; en waar het

ookzy ^ of in wiens gezelfchap gy mocht

raken, weeft des Konings gebod gehoor-

zaam ,
gebruik nietA'eel woorden , en be-

moei u nergens mede. Ik zal u twee La-

tynzc Boeken toezenden, het ceue is de

Vita Chrifii, van Coriftus zya Leeren., ne-

yens een uitlegginge over het Euangclium i

. het ander behelft de Zend -brieven van den

Oud -Vader Hieronytaus
., die hy altyd aan

Faula en Euflochius fchreef ^ waar in ik ver-

trouw j dat gy wat goeds zult vinden . En
gebruik zomtyds tot uw' vermaak uw'

Clavecimbal of ceii Luit , zoo gy die hebt.

Dit eenc voornamelijk verzoek ik op u,
om de liefde die gy Gode en my fchuldig

zyt, dat gy uw' hert meteen kuifchczin -

beware, en uw' lichaam van alle kwaad
en dertel gezelfchap onthoude , om Chrifti

lydens wille niet eens denkende , veel min
begerende een man j fla ook geen manier
van leven aan, al eer deze moeicliiketyd
overzy, alzoo ik uderv' verzekeren , dat

gyeen goede uitkomfte zult zien , en be-

ter als gy konde wenfchen. Och God !

dat gy wift , met wat voor een goed herte

ikdezenBricf aan u fchryve, nooit heb ik

'er een met een beter gefchreven, alzoo
ik zeer wel merke , d&t God u lief heeft , en
ik bidde zijne goedheid,dat hy daar in gelie-

ve te volharden: en zo het mochtgebcuren,
dat gy geen goc bekende by u krygt , dan
dunkt het my raadzaam, datgy uwefleu-
tels zelfs by u houd , want wie kan het

toch alle man van pas maken. Gy zult nu
voorgaan, en na alle apparentie zal ik vol-

gen : ik en kreun mydaar niet aan, want
als zy alles wat zy konnen al uitgcvoert

hebben, dan ben ik van beterfchap verze-

kert. Doe toch mijn gebiedenis aan Me-
Vrouw van Zalishury^ en bid haar datze

goe moed fchcppe, alioo men niet zon-
der moeite en verdriet in den Hemel raakti

Myn lieve Dochter, wat van u ook ge-

wordc, fpaartde mocice van my daarvan
te verwittigen , ik zal nu en dan iemand
aan azenden.

V\ü J^fVf^Mp^derCatharina,. Koninginnel

No. '^.

Een d'emoeciige Submi/Tie, ge*"

daan door de Koninginnc Maria,

aan haar , Vader. Anno
M D.XXXVI.

Hei Origineel.

T Nalle ootmoedigheid werpfzig terne- Ctttm.

^ der voor de voeten van uwe zeer Heere- ^ƒƒ^•

lijke Majefteit uwc zeer demoedige, ge- jq/'

Ff 2, irou-
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trouween gehoorzame Onderdaan, die

Uwe allergenadigfte Hoogheid zoo Iware-

lijk vertoornt heb, dat ik mynietendervc
verftouten om u myn Vader te noemen

:

mijne verdienden hebben ook by zijn

Majeftcit in het allerminftc geen reden

daar toe gegeven , ten ware dat de goeder-

tierenheid van uwc allergeïegentfte natuur

allerlei k waad , ergernifïen en misdaden te

boven ging, die immers en altoos barm-
hertig ïs, en zeer genegen om den boet-

vcerdigen, roepende om genade in een

bekwame tyd , aan te nemen. Opdezen
Donderdag tegen avond , zekere Miffiven

van den Heer Secretaris ontfangcn heb-

bende , heeft hy my geraden , om my
aan zijn Majefteit zelfs t'addreiTeren , en

die om genade te bidden , het welke ik ,

ïonder van uw Genade daar toe verlofbe-

komen te hebben, te voren niet dervende

beftqan te doen ) liet ik hem weten, als te

kennen gevende , dat uwc zeergroote goe-

dertierenheid , en Vaderlijke ontfermingc

my uwen zegen had toegedaan , op con -

ditie van te volharden in mijn aangevangen

werk, en dat ik na dezen uwe Majefteit

nieten zou vertoornen met eenige Arty-

kelen ofbevelen te weigeren i die zijn Ma-
jefteit my mocht toezenden, om den grond

myner herte en innerlijke genegcntheid

t'ondertaftcn. Ik zal de grond myns her-

ten voor zijn Majefteit ontblooten.

I. Vooreerft, ikbekennedat ikopeen
gantfch onbeleefde en oanatuurelijke wy-
ze, zijn Majefteit verftoord en vertoornt

heb, met my zelven uwe zeer rechtveer-

dige en deugdzame Wet niet onderwor-
pen te hebben. En van wegen deze my-
ne misdaden, welke ik bekennen moet,
in my duizendmaal zwaarder geweeft te

zijn , danze in eenig ander levendig (chep-

zel konden zijn , werp ik my geheel ter ne-

der voor de voeten uwer Vaderlijke ont-

fermingc, van wiens hand ik zoo groote

en zware ftrafFe niet en kan ontfangcn , als

ik wel verdient heb.

a. Ten anderen, om nu openhcrtigte
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gaan , nopende het gene dat ik voor dezcn
weigerde toe te ftaan , en nu met myn ei-

gen hand gefchreven heb, zendende het

zelve hier nevens aan zijn Majefteit ; ik en
zal nooit zijn genade bidden, dat hy zig my-
ner ontfcrme, zooze ooit gewaar word,-
dat ik , ot in het verborgen , ofin het open-
baar, het allerminftc dceltjen, van *t gene
ik gefchreven of ondertekent heb , kome
te veranderen, ofweigeren zal te bevefti-

gen en bekent temaken; alwaar het zijn

Majefteitzal gelieven te ordineren.

5. Tenderden, gelijk als ik mijn ziele

aanuweonderwyzinge overgegeven heb >

en overgeven zal , ( kennende uwe uit-

ftckcndc gcleerthcid , vroomheid, wys-
heid en wetenfchap ; ) en mijn confcieniic

in alles daar na gcreguleert heb, en ook
voortaan zal reguleren ; zoo beveel ik

mijn lichaam geheel en al aanuwebarm-
hcrtigheid en Vaderlijke compaflle , be-

gerende geen ander ftaat, ftand , noch ge-
ringer conditie van leven , dan uwe genade
mytoe leggen zal: erkennende dat mijn
ftand zoo ftccht niet en kan worden , als

,

ofde extremiteit van 't recht my zou wil-

len toewyzcn , ofals mijne mifdaden ver-

eiflchen en verdienen.

Al wat nu zijne genadige Majefteit my
belaften zal te doen, nopende eenige van
deze poinöen, 't zy van voorledene, te-

genwoordige, of toekomende zaken, dit

alles zal ik zoo blymoedig achtervolgen
en na komen , als zijn Majefteit my zal

gelieven te gebieden. In alle ootmoedig-
heid bid ik derhalvcn uwc barmhertigheid

,

genadigfte zouvcrain Heer en goedertie-
rene Vader , dat hy zig myner , die zijn

ellendig en bedroeft kind ben , erberme
en ontfcrme , en door zijne overvloedige
en onwaardeerlijke goedheid mync onge-
rechtigheid tegens God , uwe Genade en
uw' gantfch Koninkrijk bedreven, zodanig
overwinne, dat ik zeker merkelijk teken

van verzoeninge mag gevoelen; daar ik

alleenlijk op zie.en dat myn eenige wenfch
is: en hiertoe neem' ik God tot getuige;

wien
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v;ien ik- alle dagen bidden ts\ om debe-
houdinge van zijn Hoogheids Perzoon

,

de genade van de Koninginne, endathct
hem gelieve u te zegenen met lichaams
vruchten.

Uii Hunfdm^ op dezen Donderdag ^ te elf

uurentn de nacht.

Zijn genades demoedigjie en onderdanigPe

Dochter en Dien[iwaagt , Maria.

"No. 4.

Een ander MiflivCj flaandeopde
vorige, en dezelve bekrachtigende.

Het Origineel.

,„ T n alle ootmoedigheid
, gehoorzaam*

ot- "*• held en blymoedigheid liggende aan de
'• voeten van uw allerheerlijkfte Majefteit,

zeer waarde en goedci tierene Vader en
zouverain Heer , heb ik heden vernomen
dat uwe genadige goedheid en barmherti-

ge medogentheid mijn gantfch on-beleef-

de en on-natuurlijke bejegening t'uwaarts,

en d'overtredinge van uwe allerrechtveer-

digfte wetteu , hebben overwonnen ,• d'on-

uit/prekelijke en onwaardeerlijke vreugde,

waarvan ik met mijn tonge niet en kan uit-

drukken: ik en heb ook niets waardigom
aan uwe Majeft. wederom te bieden voor
uw' Vaderlijk deernis met my , aan mijn
zyde gantfch on-dankbaarlijk verworpen

,

dan alleen mijn arm herte, 't welk ik aan
uwe Hoogheid zende om in zijn hand te

laten blyven, en voor altijd, en na zijn

eigen welgevallen alleen , te gebruiken ,

(lieren en fch ikken, zoo lang alsGod daar

cenig leven in zal laten : fmekende zijn

Majefteit, het zelve in genade te willen

aannemen , alzoo dit alles is dat ik op te

offeren heb j het welke nooit veranderen
noch afwyken zal van de confeflieen zub-
miffie die ik aan dezelve gedaan heb in het

bywczcn van zijn Raad en andere omftan-
dcrs. Hier mede afkortende , zal ik God
Almachtig daaglijks bidden, dat hy /ijn

. Kouingl, Hoogheid en mijn allergena-

119

Cotton.

digftc Moeder , de Koninginne , onder
de vleugelen zijner befcherminge gelieve

te nemen , en met nazaten te begenadi-

gen , tot zijner eere , en tot trooft van zijn

gantfch Koninkrijk.

UjitHunfdony 26. Juny^

Zijn Majefteits ootmoedigfie en onderdanigfie

Dochter en Dienfimaagt , Maria.

No: 5.

Een ander Miffive tot dien einde

gcfchreven aan haar Vader ,

den Koning.

Het Origineel.

\X ijnfchuldigc plicht en gedienfcigheid u&r.oi.
-*-'^-^ bied' ik zijn Koninkl. Majeftcit ,ho.c'

hier medeaan, en dat met d'allerhoogftc ^3-

vernedertheid des gemoeds. Alzoo ik in

hetallerminfte niet dankbaar genoeg kan
zijn voor d'ontfangcne genadige barm-

hertigheid en Vaderlijke compalTie die

mijne misdaden verre overtrctfen , zal ik

dcrhalvenvoor uwe voeten nederknielen-

de, 2ijn Koninkl. Genade uit den grond

mijns herten fmckeii om te willen in my
achten hetgeen ik in mijn arm herte, be-

ruftende in uw' edele hand , bedacht en
belijdenis van gedaan heb, en ook geden-

ken zal zoo lang als ik leve. Ik wil zeggen

,

gelijk als ik nu op zoo een genadige wyze
ben herftelt , zijnde door mijn eigen

dwaasheid meer als by na verloren ge-

weeft , dat zijn Majeftcit my zoo wel
met recht voor zijn gekochte Slavin mag
aannemen, ten opzicht van deyerloffingc

,

als voor zijn ootmoedigfte, getrouween
gehoorzaam kind en onderdaan, door de .

loop der nature geplant in dit uw' roem-
waardig Koninkrijk : zoo zal ^k ook im-

mer en altoos voortgaan en volharden in

zoodanige eenvormigheid en behoorlijke

gehoorzaamheid, dat ik, met Gods hul-

pe , niet en twijfcle of zijn Genade zal

aan my een wille en genegentheidbefpeu-

rcn , om dubbeld wederom goed te ma
Ff 3 ken.

>^
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ken 'teecnik te voren xoo fchcndigcn ik niet en kan vertellen, ?.oo dient dit tot

fchandeliik had verbrod, volgens de woor

den en fchrifccn aan zijn Majeltcit ge-

fproken , en gezonden , daar ik nooit mijn

leven lang van afwyken zal j vertrouwen-

de dai zijn genade zodanig gevoelen ook

van my opgevat heeft , w^elks ovcrdenkin-

gc mijneenige trooftis. Hier mede bid ik

God den Heere dat hy zijnGenade, nevens

mijn eigen natuurlijke Moeder , de Ko- i

ninginne, in goede gezondheid gelieve te

bewaren, en Kinderen haaft te laten toe-
'

komen , die ik zoo blymoedig en graag

met mijne handen onder hare voeten zal
;

dienen , als cenig arm onderdaan zijn al- i

lergenadigfte zouverain Heer en Koning
j

gedaan heeft.
|

üyt Huvfdon. 8. July. 1

Zij» Majefieits zeer ootmoedige en onderdanige
|

Dochter en Dienfimaa^t , MaRIA.

No. 6. 1

Een MifTive door deze Maria ge-

fchrevenaan Cromwel , waar in zy'
\

Haar zclven in alle ftukkcn der

Religie het welgevallen des

Konings onderwerpt

Het Origineel.

Cttte». ^ GcdeHeer Secretaris, hoe ben ik ten

IVio'."
^ hoogften aan U. E. verplicht, die niet

alleen getracht hebt , doe ik in mijne

dwaasheid by na verzopen lag ^ om my te

redden, al eer ik te gronde ging, en geen

helpen meer aan my vaft was , en alzoo

voor het aangezicht van genade enbarm-
»hertigheid te vertonen ; maar ook noch

niet na laat van my met uw' goede en

heylz^me Raad te bevrycn van v/ederom

ip den put des verderfs teftorteni zoo dat

ikpietcnk^n, ten zy d^t ik al te wrevel-

mp^digen hardnekkig ware, (waar van
geen vonxken meet iu my nu is ) vervallen

tot eenig gevaar : maar ftelicnde het ver-

haal van uwc goethcid aan cep kant , die

antwoord op de byzondere ftukkenvan

uw* geloof brief , my door mijn vriend

Wriothjley toegezonden- Voor ecrft , wat
de Koningin aangaat

, ( zoo dunkt my
moet ik haar noch noemen, alzoo ik haar

niet graag eenige ergernis zou willen ge-

ven ) ik prezcnteerdc , op haar intree tot

die eer-naam en ftaat , haar te noemen
Zufler ; doch het wierd niet aangenomen

,

tenware dat ik haar ook met die andere

benaminge wilde vereeren ; 't welk ik

doemaalszoo hardnekkiglijk nieterï wei-

gerde , als ik nu daar over bedroeft ben i

nadien ik daar door mijn allergenadigften

Vader vertoornt , en tegen zijne recht-

veerdige wetten mifdaan heb. En nu het

j

U E 2.00 goed dunkt , ik zal haar nooit

I

anders als Zufter noemen. Nopende de

nominatie van zoodanige Staat-jufters
,

als ik wilde dat my oppaffen zouden ;

I

voorwaar, Mijn Heer Secretaris, al wat
Dienaren en Staat-juffcrs zijn Koninkl-

Majeftcit. daar toe zal gelieven t'ordine-

\ ren , die zullen my , zonder uitzondering

en aanzien van Perzonen , van herten aan-

genaam en wcllckom zijn : doch , om
mijn zin en meninge voor u rond uit te

I

ftortcn, zal ik u zeggen wat voorPerzo-
! nen , mijns oordeels, om haar getrouwen
' dienft aan zijn Koninkl. Majefteir. enmy
bewezen , zedert datze mijn gczclfchap

gefrcqucnteert hebben, meriterqn-aapgc-

j

nomen te worden- Deze zijn , dal zeg ik u
op mijn woord, Margarita Barat&n en Sw
fa7ina Clarencwux : dezelve hebben in alle

voorvallen haar zoo getrouw, vlytig , en

I

onvermoeyt gctoont,.als ooit Staat-juf-

fers in zulken geval gedaan hebben , zeer

moeyelijk zijnde als zy 't niet na mijn zin

Konden maken , en al immers zoo blijd

als ik wel te vredenwas. Daaris'ernoch
een die ecrtijts kamcniei was, wien ik,

om haar vroomen aard , een goed hert toe

draag , en haar zou ik wel graag in huis by

my willen hebben , te weten J^aria

BfQwwni ca dit zijo2e ai die ikterccom-
man.

0>'
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manderen heb j en nochrani mijn meninge
hier in geef ik over , als billijk is , aan het

welgevallen en appointement van zijn Ko-
ninklijke Majefteit , mijn zeer goederiiere-

ne.Vader,

Wat mijn gevoelen aangaat van Beêvaar-

den, het Vagevuur, Relquien&c. ik ver-

zeker u , dac ik 'er geen alcoos hebbc , dan
die ik van htm , die mijn geheel hert in zijn

bcwaringe heeft, te v^'cten, van zijn Ko-
ninklijke Majefteits genade , mijn zeer goe-

dertieren Vader, mücht kómen t'ontfan-

gen , die daarop, nopende deze zaken, en,

alkandere, drukken mach al w.u /.ijneon-

waardeerlijke godvruchtigheid, hooge wijs-

heid , en uitfteekende geleerdheid voor my
dienftig zullen achten, en voorfchryven j

voor wiens tegenv/oordigheid ikGodbid-
de, dat ik eenmaal, eer ik fterve, mach
verfcbynen , alzoo my yder dag een jaar

langtoefchijnt, tot dat ik ze mach gemteten.

Ik bidde u , mijn goede Heer Secretaris,

mijn geduurige voorfpraak hier in , en in

alle andere zaken , hoedanig dat ze ook
zijn , wilt wezen, endat het zijn Konink-
lijke iVIajefteit daar voorhoude, dat mijn
hert aan zijn welbehagen zo vaft verknocht

en gebonden is, dat ik nergens door bewo-
gen kan worden , om af te wijken van zijn

direfflie en appointement daar toe dienen-

de. Blijf hier mede God bevoolen. Uit

Hunfdon^ op Vrydag ten lOuretiy^s nachts.

Uive verzekerde Vrieiidinne tot Vr

doodtoe^

lrlaria%

No. 7.

Bonners Miflive jtia zijne her-
ftcllinge tot het Bisdom. i

Het Ortghieei.

Aan mij» zeer beminde Vrienden , mijn Neef
Thomas Sbirley , den Eeriuaerdigen Richard

Lechmoor , en Rogier Lechmoor, zij» Broe-
der.

NA mijn hertgrondige groetenis, dient

deie, omuh te advizeren, dat ikgi-

fleren, volgens d'ultfpraak, in mijn Bis'

dom wederom geftelt en beveftigt ben, en
dat zoo ten vollen , ais ik ooit te vooren
daar van afgezet ben geweeft ; en door de
zelve fententie, ofuitfpraak, ismijnUfur-
patcur, ofGeweldenaar,i?;ar/(7, daart'ee-

nemaal van verfteeken : zoo dat ik wel

wenfchte , datgyl.tot Kidmerly en Bushley

alles na uw zin opfchikten , niet gcdoogen-
de , dat Schaaps-Hooft in 't minfte zig daar

mtê bemoeije, of iets vcrkoope, of van
daar vervoere. Ik vertrouw, als gy nu in

her Parlement komt te ziucn , dat ik met
gemelde Schaapi-hoofde-t en Kalfs koppen
zoozalomfpringen, dac zy genoeg gewaar

zullen worden , dat hue zoete koft na onze
zure faus wel te degen fiüaken zal. Op de-

zen dag verwacht men , dat Heer BiOcho-p

Cante/berg gezet Zal worden ineen plaats,

die hem weJ voegt j hy Is nu vry murwer
geworden, en toont zich in alles gantfch

gezeggelijk j maar dit geld niet : met die

zelfde fop is D. Swit , mijn Vriend , en De-
ken van St. Paulus Kerk, nevens andere,

overgoten. Groet my van herten uwe Huis-

vrouwen, en vergeet het Nat niet, waar

over ik aan ui. fchreet : de Befteller hier van

zal ui. het refteerende verhalen , en ook het

Offe- en Schape-vleefch voor mijn huishou-

dinge indachtig maken . God de Hcere be-

waar u al t'famen in een langdurige en voor-

fpoedige gezondheid. Ge/cbreven met ''er

haafti op den 6 September.

a^Uiüe gevjijHelijkgeheel en al

Edmond LéOnnen.

No.'S.

EenManifefl-, door den BifTchop unha
Cranmer uitgegeven , waar in hy ^e?**
zijne bereidwilligheid toond, om *'»'«^^'

in een openbaar difpuit de Re-
formatie te verdadigen.

De Verantvjoordinge van den zeer Eertoaerdi'

gen Vader in Chrtftus , en Heer V. Thomas,
Aards'BiJfchep van Cantelberg , tegans de

fchan-
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Copic

gedrukt

in dat

fchjn^aleuje en vaïfcbe geruchten , over de

herfiellinge van de Mis tot Canteïberg , van

zommige uitgefirooit.

HOewel de Satan, die oude Vyand van

Chriflus , zelts een Leugenaar ,en Va-

der van de leugentaal, nooit opgehouden

heeft van zijne Slaven en Ledematen tegen

Chriftus, en zijn ware Godsdienft te wa-
penen , en dat met verlcheiden zoo nu en

dan bedachte leugens • echter in deze ti)d

voorwaar woelt hy geweldig in dit werk.

Want doe Koning Henrik de VUL hoog-

lofFelijkergedachtenifle, gemerkt hebben-

de de dwalingen en onuitfprekelijke mis-

bruiken van de Mis in het Latijn gedaan , de

zelve eeniger mate begoft te beftrafFen ; en

dat daar na zijn daar naaft aan volgende

Zoon , onzen Opper-Heer Koning Eduird

de zefte , deze zoo velerlei en zoo open-

bare doolingen en misbruiken niet konnen-

de verdragen , de zelve altemaal afgefchaft,

en des Heeren H. Avondmaal geheel na zijn

eigenzin, en na het voorbeeldt der Apo-

ftelen , en Eerfte Kerke had herftelt ; heeft

daar en tegen de Duivel onlangs getracht

,

(had hy 't flechts konnen uitvoeren ) om,
des Heeren Avondmaal wederom verfloo-

ten zijnde , de Latijnfe en voldoende Mis,

te weten, zijn eigen vond en inftellinge,

ons' volk wederom op te dringen. En op

dat zulks te gemakkelyker by haar een in-

gang mocht hebben , hebben ibmmige haar

niet ontzien, om onzen naam vunThor/taSf

Aarts-BiflTchop van Cantelherg , te misbrui-

ken, onder het volk uitftroijende , dat de

Mis, op mijn bevel, toiCanteihergv/cder-

omisopgerecht, en dar ik de Mis over de

Lijk-ftatie van onzen Opper ften H^er Ko-
ning de zefte zou zingen , en ook aangeno-

men had, het zelve voor hare Koninklyke

Majefteit in Sr. Pauii Kerke, en ik weet niet

waar, al te doen.

Hoewel ik nu al twintig jaren lang zoda-

. nige ydelc en valfche geruchten van my uit-

geftrooit , evenwel kloekmocdiglijk en ze-

diglijk, tot noch toe , nooit over zoodanige

bkcn enige moeijelijkhddgecoont hebben-

de, verdragen heb; nochtans, zo wanneer ik

merkte , dat men daar over , tot bedriegery

en nadeel van Gods waarheid , roem droeg,

zoo heb ik geoordeelt , dat men het zelve

geenzins langer behoorde te lijden. Over
zulks ben ik genoodzaakt gcweeft, om door

dit mijn Schrift voor de gantfche wereld te

doen blijken, dat ik nooit Auteur ben ge-

weeft van de Mis tot Canteiberg te zingen;

maar dat een zekere ligtvaerdige Pluimftry-

ker, ot logenachtige geveinsde Monnik,
zulks aldaar heeft derven bcftaan , zonder

met my daar over raad re plegen , of dat ik

daar iets van wift. De Heere wil het hem
in dien dag vergelden.

Wat nu verders belangt , dat ik my zel-

ven geprefentecrt heb, de Mis voor hare
Koninklyke Majefteit, of ergens anders,

te willen lezen , hoedicgantfch onwaar is,

weet zelfs hare Majefteit: van wien daar

toe macht bekomende, zoo zal ik het aan

de geheele wereld openbaren , en tegen alle

die van een heel ander gevoelen zijn , be-

wyzen , dat de zaken , die onder het gebruik

van bet H. Avondmaal des Heeren (het
welke degantfch onfchuldige, en zeer goede
Prins , Koning Eduward de zefte , in de
Graafichappen zijns Rijks herftelt heeft) ge-

lezen worden, over een komende met de
inftellinge Chrifti, en met het voorbeeld
derApoftelen, en van de Eerfte Kerk, et-

lijke jaren lang onderhouden. Daar nu in

het tegendeel de Mis in zeer vele zaken op
dit fondament van Chriftus, zijne Apofte-
Icn , en van de Eerfte Kerk , niet en ftcunt,

maar veel eer t 'eenemaal en regelrecht daar

tegen ftrijd, en o/er al vol van dwalingen
en misbruiken is. Hoewel nu van fommi-
ge ongeleerde en boosaardige gezegtword,
diX Petrus Martyr Zulks niet gelooft heeft,

dies niet te min, hare Koninklijke Maje-
fteit my daar toe verlof gevende, zoo ver-

trouw ik, dat ik (met Gods huipe) uitP^.

trus Martyr^ en vier of vijf andere Schry-

vers, daar toe van my uitverkooren , voor
alle man klaar zal doen blijken , dat niet al-

Jeen d'algemeene KerkelijJce Gebeden , de
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"H. bedieninge des Avondmads , nevens
.andere coftumen en ceremoniën j maar ook
d'algemeene Leere en ordre van Gods-
dicnft, van onzen opperftcn Heer Koning
Eduarddt VI. ingeftelc , zuiverder zijn , en
met Gods H. Woord beter over eenko-
Jïien, dan wy geweten hebben van iets dat

duizend jaaren herwaarts in Engeland ge-
bruikt IS geweefl. Laat flechts alles na Gods
H. Woord gerichtet en gcoordeelt, en de
bewijs-redenen van beide partyen uitge-

fchreven worden , waar na voor eerft de
gantfche wereld die zaken zou mogen over-
wegen, en daar van oordeclen ; en dat dan
daarna geen van beide partyen iets van het

gene zo gefprooken
,
gedaan en befchreven

'is, mach ontkennen. Wat nu haar roemen
en brallen aangaat, van hecgelooveder Ker-
ke, die au al over de vijftien honderd jaren

lierwaarts in 't gebruik isgewceft, hier in

^.ullen wy ook mee haar wel derven voet by
't ftuk zetten, d.t de zelve leereen ordre
van alle man behoorden waargenomen te

worden , welke in die eeuwe al langer als

vijftien honderd jaren zijn geweeft. Wy
zullen ook daar en boven met bondige en
grondige bewijs-redenen, coonen , dat deze
manier van Kerklijke Godsdienftigheid, die

nu in dit Koninkrijk onderhouden word,
volgens d'Autoriteit der Synoden , eenerlci

is 5 ja de zelve die daar al voor vijftienbon-

derd jaren her waards is geweefl: ; 't welke zy
-van de hare nooit zullen konnen bewyzen.

Dit Manifeft isopeKtl'iikopde Merkt ^ daar

de Koepluidtn veel verkeercv ^^ voorgele-

ze» , van een zeker Vrietid , die de cigent-

Vijke hanafchrtft ge(iooien had, op Jen 5.

September M. D.Liii.

No-g.

Het Slot van de Cardinaal Poels
inftrudien aan den Heer Goldwei,
die hy aan cleKoninginne zond.

2.3$

Het Origineel.

il

als behekende het

"VT Opende het ü.}t van alles in uwe In-
•*-^ ftrudlien vervat

lI.Deel.

gantfch ontwerp van mijn advijs en raad,

die my de Koningtnneafgevordert heeft,

zoozuitgy zeggen, mijn ootmoedige be-

geerte rieze te zijn, dat in al haar overleg 3

't welk zy van wegen d'onderhoudinge van
haar Staat mocht nemen , haar Koninklykc
Majelleit op Gods voorzienigheid daarin

bewcZ'^n, altijd meer gelieve te letten, dan
op het gene hare Voorzaten , de Koningen
van dit Rijk, in dit cene ftuk getoontcn
bewezen hebben ; te weten , ora de Kroon
te bezitten , niet alleen als een Konings
Dochter en Erfgenaam, maar ook dat de-

zelve Goddelijke voorzienigheid heeft ge-

ordineert , dat dit ftuk van een rechte erffe-

nis afhangen zil , gelij'< ais z-ï ook doet,

van de macht en autoriteit gegeven aan zijn

Kerk, en van de Sioel van Romen, zijnde

d'ApoftoIifche Stoel j haren Moeder aan-

nemende voor de wettige Huisvrouw van

Koning He»r/,t de V lil. waardoor, gelijk

als ze verplicht is , om te tonnen voor God
en de wereld , dat ze de echte Dochter is

van Koning Hennkde VIlI. rechte Erfge-

naam van de Kroon, dat ze ookalzoodoe
blyken de rechte en v/are Dochter te zijn

der Kerke, en der generdieopd'Apofto-

lifche Stoel zitten, en de rechte Erfgenamen

zijn van St. Pieter j aan wicn , en zjn Suc-

ceffeurs, Chriftus het Opperfte Hooft der

Kerke in Hemel en op Aarde, macht gege-

ven heeft, omzijn plaats op Aarde te be-

kleden , voor zoo veel aangaat de regeringe

van de zelve Kerk, en de Kroon daar van

te genisten. Het welke van hare Majefteit

wei overdacht zijnde , zoo zal ze haaft kon-

nen zien, hoe dat in haar Perzoon de God-
delyke voorzienigheid het recht, dar ze vaa

haar Vaders wegen heeft tot hec Rijk, ne^

vens het recht tot de Kerk, in een gcfmol-

len heeft , zoo dar zy niet en kan boven dry-

ven , 't enzy datzy het sndere daar by voe-

ge i
en de gene die deze beide van den an-

deren fcheiden , beroovenhaar niet alleen

van haar haWe, maar ook her heele rechr, als

zoo zeer geen Eifgenaam zi'nde, om dat zy

Koning Henr'ik ecwgRc Dochter isjdie geen

Gg Man-
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Manlijk Oir nagelaten heeft, als om dat zy

zijn echte Dochter is , uit Icracht van d'au-

toriteit der Kerke.

Dit nu by haar voorzichtiglijk engod-
vruchtelijk aangemerkt zijnde, zoo kan zy

niet nalaten van te zien, dat, boven alle

A(5ten , die in dit Parlement zullen gemaakt

worden, dit een getrouw en heilzame raad

is , die hare Majefttit beweegt tot vaft-ftel-

Jinge van het gene , dat tot vaft-fteilinge van

d'autoriteit der Kerk , en des zelfs Apofto-

lifche Stoel behoort ; en hoc dat zy hem dfb

St. PietersSucceffeurdaarin is, zijn rechte

ccrnaam geeft van Hooft der Kerke te zijn

opAarde\ zonder het welke zy het rechte

Hooft van 't Rijk niet;en kan Z'jn. Dit dan

vaftgefteldzjjnde, is hier mede alle difpuit

ten einde ; en al wie bier tegen murmureert,

die murmureert tegen haar recht tot de

Kroon.
Dit dan is mijn eerfter^ad, datditpoint

boven alleandere verh3r;d~lr,en in het Par-

lement vaA geftelc worde : en hier toe, weet

ik , was , en is nare MajeReic volkomen ge-

ïind : edoch zy is voor zwarigheden be-

ducht, en hierom is 't dit zy my raad vraagt,

hoe men de zelve zal konnen weg nemen.
Hieropzuitgy antwoorden , dat ze weg

genomen moeten worden door zijn hulpe,

diedoorzijnhooge voorzienigheid , boven

's menfchcns verwachtinge , haar aireede

de Kroon gefchonkcn heeft •, die zoo wel

deze tweede daad van d'onderhoudinge daar

van, alsdeeerfcevan daar toe te geraken,

erkent wil hebben van hem alleen af te han-

gen. Het middel nu om dez^; hulpe te be-

komen ,' is door een oormoedig gebed

,

waar in ik hare Majefteit zou willen raden,

omhaarzelven niet alleen daar toe te bege-

ven , maar ook met AalmoefTen te ge-

ven aan de Armen , de herten van andere

tot het bidden op te wekken. Dit zijn d'aU

lerkrachtigfte middelen ; en nevens het bid-

den een brandende yver en voornemen te

hebben, om d'auroritcit der Kerke vaftte

ftellen, werpende alle vreze voor menfchen
aan een kant, 'cwelkzy voornam te doen,

om aan de Kroon te komen ; en Jat niet zoo -

zeer om haar eigen perzoor; s wilie, als ter

eeren (jods , die ze haar gaf. En irgeval het

Parlement hier in noch eenige fwangheid
mocht flellcn, deeeredanvan die zwaris;--

heid weg te nemen , aan niemand anders te

laten beruften , maar om die perzoon na
haar te nfmen , als daar aan mcell verplicht ; •

en dit haar zei ven te gemoed te voeren, ver-

trouw ik zoo krachtig te zijn , dat, zoo zig

al iemand inwendig daar regens zou willen

kanten , d'uitwendige redenen haar dan aan
deze zijdezoo klaarzouden op doen,(vcr-
zelt gaande met d'autoritcit van haar per-

z<;on, de zelve vöorflellende,) dat niemand
zoo flout, vermeten , noch gchiloos zou
derven zijn, om zulks te wederftaan. En
by aldien dit in overleg genomen zijnde,

het vreemd mocht fchyrilijJif, om dtze za-
ken het Parlement voor te dragen, gelijk

als ik in mijne Inftruftit n verhaalt hebzon- -

der met iemand van haar Raad daar over
raad te plegen, dan zou ik het niet voor on-
raadzaam in zien , om zulks aan twee van
de voornaamfte perzonen, die meeft in haar

gonite .n.aan, waar van d'eene ecnGeeft-
lijk, end'andereen wereldlijk pcrz jon is,

te communiceren; haar meteenen bekent
makende: voorcerft, hoc dat zy van we-
gen hare conlcientie voor God , en ten an-

deren , haar recht voor de wereld, nooit ge-

ruft zal konnen zijn , v oor en al eer dat dtze
zaak , rakende a'Auroriteit der Kerke , vafl

geftclr worde , op haar verzoekende alle

hare krachten daar toe zoodanig te willen

infpannen, alsof het haar om haar Kroon
te doen ware. Hare Majelleit mach haar

zdven wel verzekert houden , dat zy deze
zaken op zoo een ernliigewyze haar te ge-

moed voerende, zy m geen gebreke zullen

bly ven, van haar daar in ten dienfte te ftaan ;

en die van her Parlamcnt , na dat hare Ma-
jefteit d'achtervoiginge en verdadiging daar

van met kracht van woorden aldus uitge-

drukt heeft, zullen een zeer bekwaam in-

(trument zijn , om voor alle andere tot een

goed voorbeeld te ftrekken , van haar te ge-

hoor-
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hooT^atnen ; aan haar dit fluk overlatende,

dat by aldien denaam van gehoorzaamheid

aan den Paus al mocht fchynen , het Rijk

als een jok op den hals te werpen, of daar

nevens tot eenige dicnftbaarheid te bren-

zen, dat het evenwei daar voor profycelijk

OU zijn, zov/el inGodes,als'smcn(chen

oog, dat hare Majefteit, die ze wederom

invoert, zulks nooit zal toelaten; de Paus

zelis vordert ook diergelyke zuk niet. Hier

in zullen zy ook haar zeiven van my niet be-

droegen vinden , met te zeggen, 'dat door

mijn°perzoon zulks ingevoeri zijnde , ik

nooit toeilaan zou , om my toreen inftru-

ment daartoe te laten gebruiken, zoo ik

oordeelde, dat daar eenige flivetny altoos

aan vaft ware; of dat ik nooit dit werk by,

der hand genomen zou hebben, 't en ware

ikdachte, dat het Land of Rijk hierdoor

groote trooii zou komen te genieten. d'Au-

toiiteit van de Paus hier in aangenomen

zijnde, zal, vertrouw ik, zoo gedirigeert

worden , dat het tot een voorbeeld van

trooft zal konnen dienen, niet alleen voor

dit Land , maar ook voor alle andere , die

ze te vooren hebben verworpen ; en hierom

van die tyd at in groote ellende altijd hebben

geleeft.

Dit is nu het flot van alles, dat ik tegen-

woordig in dit geval re raden heb; bidden-

de God Almachtig , dat her zoo veel kracht

mach hebben , als dienen zal tot fijner eere,

tot welftand van hare Majefleit , en het

gantfche Koninkrijk. Amen.

No. lo.

Copye van een Miflive , nevens

zekere Artijkelen , van de Konin-

ginne aan den Bifl'chop van Lonnen

gezonden, om door hem, en zijne

Dienaren , op het bevel van de Ko-

ninginnc , op het allerfpoedigfte in

"'t werk geftelt te worden in het gant-

fche Bifdom, zoo wel op plaatzen

uitgezoadert , als in allerlei niet

uitgezondert, volgens den inhoud
en ket Formulier daar van.

Gezonden uh lafl van hare Koninklijke Majs"
(iett j in de maand Maart , Anno
f M. D. LUI.

Eefwaerdiie Fader in ChrifiuSy getrouwe en
ixielheiniMde^vjy groeten u.

A Lzoo voor dezen , ten tyde van de
-^^ Regeeringe van onzen zeer gelietdfi

Broeder Koning Edwiuard de VI" ( wiens
ziele God genadig zy) verfcheiden merke-
lyke zonden, ongerijmrheden, overdaad»

Simonie , nevens verfcheide foorten van
ketteryen en andere ongeregekheden, in dit

ons Rijk, en andere onze Dominien zijn

gcpleegrj en dat dezelve, zedert den aan-

vang onzer Regeringe , tot noch toe conti-

nueren, zonder eenige beftraffing of ver-

betering altoos; en dat het volk, zoo wel
Geeftelyke perfoonen , als Leken , en vQpr-

naamlijkdeGeeftlijkheid, haar zelven tot

groote dertelheid en godloosheid overge-

ven , waar door God Almachtig ten hoog-
ften word vertoornt , wy gehoont, andere

Chriften Koninkryken ons komen te lafle-

ren , en dit ons eigen Rijk by na gantfch ge-

ruineert en omgekeert word. Gedenkende
dan hoe zeer wy aan God Almachtig ver-

plicht zijn, om, voor zoo veel in ons ver-

mogen is, te verborgen, dat alle deugt en
godzaligheid wel betracht wordende , mach
groeijen en bloeijcn ; en dat ook hier nevens
allerlei ondeugden en godloofe manieren
van leven t'eenemaal uitgebannen en uitgc-

rooit, of ten minflien , zoo na als doenlijk

is, zoodanig in den toom gehouden wor-
den , dat de godzaligheid en vroomheid d'o-

vcrhand mogen behouden. Nadien dat *er

niet alleen een gerucht onder de gemeene
man loopt, maar ook dat wy, tot onzer
groote droefheid, van geloofwaardige per-

Iconen bericht zijn , dat binnen de juris-

didie van uw Bifdom , zoo wel in niet uit-

geionderde , als uitgefonderde plaatfen,

diergelylce ongeregeltheden , en godlooze

Gg 2. ma-
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manieren van leven fijn gcplcegt i en ook

,

in" alle waarfchynclijkheid , Ibnd zullen

grypenen aangroeien, ten lydat menby
lyds daar in kome te voorficn (daar wy
metter daad volkomen toe gciind zijn )

door allerlei bedenkelijk? middelen , die

wy konnen in 't werk Üellen, ons zelven

hier in verlatende op Gods holpe en by-

ftaud. Zoo is 't dan, dat wy om deze re-

denen, en andere zeer billijke conzidera-

tien, ons daar toebe wegende, u zekere

Artykclen van zodanig byfonder inhoud

,

toezenden , die onder andere zeer diendig

en nodig zijn, om van u en uwe Dienaren

betracht te worden , en die op dit ons oog- 1

merk, en de reformatie daar van lien^
j

zullende door deze onze fpecialc bevelen, 1

en tegenwoordige Miflive , daar toe com-
|

miffiekrygen, opdatgy en uwe Dienaren

dies te ernftiger en vrymocdigcr daar me
mocht voortvaren j zonder cenige vreze

altoos van aan uwer zyde al te groote ftou-

tigheid geplcegtte hebben, of van wegen

deze onze Wcaen eenig gevaar te lydcn ,

van in onze ongenade te vallen, met het

doen van het gene deze gemelde Ariyke-

len behelzen ; en hierom, is het dan , dat

wyu, en uwe Dienaren wel fcherpclijk

belaften en gebieden , met d'uiivoeringc

daarvan, zonder eenig uitftel altoos, on-

befchroomt voort te varen, voor zo veel

als gy-1. daar in nalatig zynde> het zelve

20ud willen verantwoorden. Gegeven on-

dtrons hand, of> ons Hoftot lVe(i-Munper
^

den 4. Maart -jin het eer(ie Jaar onze/ Regcringe.

Nii volgen hier de Artykelen

.

1. Dat yder BifTchopen zijne Officie-

ren of Dienaren , mitsgaders alle andere

die ecnige Kerkelijke bediening hebben >

Ipoedig envlytig, en d^or alle mogelijke

middelen in 't werk zullen ftellen, alle de

Canons en Kerkelijke wetten j die voor

dezen ten tyde van Koning Hennk de VIII.

ia dit Koninkrijk van Engeland^ en des

zelfs Dominien , in 't gebruik zijn geweeft

,

Biet regeltecht noch uitdrukkelijk ftryden-

STUKKEN
(ie^egens de Wettenen Plaükaten van dit

Koninkrijk.

2. Dat geen Biflchop noch dienaar van -

hem , of eenig ander Perzoon hier na gc-

fpecificeert, in eenige van hare Kerkelij-

ke fchrifien, in ProccfTen ofandere Aöea
buiten het Recht , deze tufichen reden.

( Regia autoritate fukttus '. door Koninklijke

autoriteit geftijft ) haar gewennen in te

vlyen.

3; Dat geen Biflchop, 6cc na dezen
van zekere Perzonen ,diezy in eenige Ker-
kelijke ampten of bedieningen mochten
komen tebcveftigen, een Eed, nopende
d'Oppcrvoogdyfchap , oftuccefiie , zullen
mogen afperflen noch afvordcren, gelijk

als men over weinige jaren herwaartsplag
te doen.

4. Dat alle Biflchoppen, &:c. wel naauw
toezien en fchcrp acht nemen , dat geen
Perzoon , een Sacramentaris zynde , die
befmetis, ofbetichtigt word- meikerteiy ,

of cenige grove zonden tot eenige Kerke-
lijke fundie ofbediening toegelaten wor-
de ; en dat ook gemelde Billchoppen , voor
zoo veel in haar vermogen is, zoeken te

keren en te weren , dat tencficien en Ker-
kelijke Promoticn niet merkelijk komen
af te nemen, of verhindert worden door
onredelijke en onbehorelijke intereften

van L-inden te trekken.

5. Dat ieder Liflchop, en alle andere
gemelde Perzonen , Ketteryen , en andere
gro?c zonden, voornamelijk onder de

^

gccftelijkheid, met alle vlyt zoeken te dem-
pen, de zelve Ba behoren bcftraffende en
ftraffcnde.

6. Dat alle Biflchoppen en gceftelijke

Perzonen haar uiterfte vlyt zullen aanwen-
den, om verdorvene en ondeugende opi-
nien, ongcoorlofde Boeken, lichtvccr-

dige zangen, &c uir te rooyen, die niet

anders ais haat, twift en ongefchikte ze-
den onder het volk veroorzaken : en dat

SchooMVleefters > Predikanten en Leera-
ren, hare bedieningenen plichten zullen

waarnemen ) zender eenige verdorvene
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kere te keren, prediken, of in druk uit te

geven ; en dat de gene die zulks doen , van
den Biflchop, en zijne adminiftrateurs,

geftraft, en van haar dienft afgezet zuilen

worden.
7. Dat ieder BifTchop, en alle andere

gemelde Perzonen, zommierlijk proce-

derende, zullen vermogen alle zodanige

Perzonen van hare beneficien en Kerkelij-

ke bedieningen afte zetten , na haar kennis

en difcretie , die regens den (land van hun
Order , en de loffelijke gewoonte der Ker-
ke, getrouwt zijn, of Vrouwen gebrui-

ken, als haar eigen Huis-vrouwen, of

haarzeiven merkelijk cnfchandaleuzelijk

in eenige vuile zonden verlopen hebben j

' haar ook afnemende ,
gedurende dit pro-

ces, de vruchten en inkomften van de
voornoemde beneficien en geeflelijkcbe'

dieningen.

8. Dat ook de BifTchoppen , &c. zach-

ter omgaan met zodanige die getrouwt
i

Zynde gcweeft, hare Vrouwen komen te
\

verliezen, danmcrandere, welkers Huis-

vrouwen noch leven. Alsook, dat men
wat genadiger handele met zodanige Prie-

üen, die met tocftemminge van hare

Huisvrouwen, in het openbaar en voor
den BifTchop profeflie doen , dat zy haar

van andere onthouden ; in hoedanigen ge-

val , na voorgaande cftedfucle penitentie,

de Biflchop , volgens ztjn difcretie en wys-
hcid, om billijke conzideratien , haar we-
derom tot hun vorige bedicningemagad-
mitteren , zo het Hechts niet en zyopde
zelfde plaats , haar een zodanige portie

toeleggende daar zy van konncn leven,

om betaald te worden uit hare beneficie,

daar zy van vcrfteken zyn, na dat de difcre-

tie van de BilTchop , &c. oordelen zal , dat

het daar af mag.
^ 9. Dat ook ieder BifTchop , en alle an-

dere geeftelijke Perzonen , als verhaald ,

wel toezien, dat geen Priefter zolemnelc
gelofrcvan Kuisheid gedaan hebbende,

toegelaten worde by zijn vrouw te blyven ;

SBAnt dat alle zulke Peizonen , na dat zy

^37-

van hun Kerkelijke bediening afgezet zul-,

lenzijn, ook vanharc Vrouwen afgezet

,

ofanders , na hun misdaad , behorelijk ge*
ilraft zullen worden.

lO. Dat alle BifTchoppen , &c. met ds
Parochianen van ieder bentficie ordre Üel-

daar Priellers gebrek zi|n , om uii deicn

naafic Parochie haar met den dienft te be-

zorgen
i ofte om > voor een bekwame tyd,

tot dat daar anders in voorzien werde , t'or-

dincren, dat zekere Parochianen , in ver-
fcheiden Parochien by beurten haren dienft

waarnemen , en dat zy voor deze hare
dienft , uit de beneficie die zy bedienen , ze-
kere portie trekken.

11. Dat alle proceflïen of ommegan-
gen in de Kerk gebruikt en onderhouden
worden, na ouder gewoonte der Kerke >
in de LatynzeTaal.

12. Dat alle H. dagen en Vafl-dagea
I onderhouden en gcviert zullen worden,.

j

als ten tydc van Koning Henr:k de VIII.

) 13. Dat de loffelijke encerelijke Cere-
i monien, di^ men voor dezen in de Kerk
plagt te gebruiken, handhaven en onder-

1
houden, hier na ook zoo gebruikt, ge-

j

handhaaft en onderhouden zullen wor-
den.

14. Dat Kinderen van den Pricder ge-
doopt, en de Priefters van de BilTchop-
pen in den dienft beveltigt zullen wor-
den , als voor dezen plag te gcfchicdcn.

IJ". Wat nu zodanige Ferzonen aan-
gaat, die voor dezen tot eenige Orders
gepromoveert waren , na de nieuwe
manier en fatzoen van Orders, aan-
gemerkt , dat zy in der daad niet en
waren geordineert, zoo zal de BilTchop

van dat Bisdom, vindende anderzins be-
kwame gaven in die Perzonen , mogen
vervullen het gene te voren aan haar ont-
brak, en dan, na ziin difcretie, haar tor
de bediening toelaten.

i6. Dat door den BifTchop van het Bis-

dom een eenvormige leere by maniere van
Homilien , of anderzins , uitgegeven

worde, tot goede onderwyzingc eu lee-

G g 3.. rin-
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riHgc van al het volk. En dat gemelde

|

Bilïchop, &c. die van de Parochie dwin-

gen in hare byzondere Kerken te komen,
en aldaar den Godsdienft met devotie, als

redelijk en behorelijk is , aanhoren-

17. Datzy alle School -Mcefters en On-
derwyzers van Kinderen examineren, en

merkende dat zy ergens in niet gezond zijn

indeleere, de lelve dan afzetten, en Ca-

tholijken in de plaats ftcllen ; haar wel dui-

delijk belartcndc , dat zy hare Kinderen op
2.00 een wyze oriderwyzen , dat zy den

Prieftcr in de Mis bekwaam antwoord
konnen geven, cnalzoodenPriefter, na
gewoonte , in de Mis behulpzaam zijn.

ï8 Dat alle de boven verhaalde Per-

zonen naauw acht nemen, en zorge dra-

gen om gemelde zaken na te komen, en

meteen Godvruchtig leven en goed exem-
pel uit te drukken;hier nevens ook alle on-
deugt en prodigaliteit zoeken zodanig te

dempen, dat men fienma^, datzy, en ie-

der een van haar , de hcrftelljnge van de

ware Religie voorflaan ; en alfoo oprech-

te rekenfchap van haar ampt en bediening

zoeken te geven, ter eere Gods, tot on-
zer vernoeginge , en tot voordeel van dit

Koninklijk, en des zelfs Dominieii»

No. II. :

Een Commiflie , om zekere Ge-
reformeerde Biflchoppen af te

zetten.

£j,j. fj^f
De Kofnnghi7te door Gods Genade , (^c. aan

Lfiffjn haar zeer geliefde en getrouvie Raads-Hee-

ren , Steven , Bifjchnp van Wmchefier ,

Opper(Ie Cancelier van Enge/and, en Cud-

bert hijfcbop van Durham , mitsgaders aan

de Eerivaard'ge en bsvunde in Chrijlus Ed-
mo72d , Bijjchop van Lonnea , Rohert

,

Bijfchop van St. Azaph^ Georgw, hjjchop

van Chtchefter , Antony , Bijfdop van Lan-
\

cafter, z,y groetenis.
\

V Lzoo ieder ondeugt in het gemoed

,

^ dies te grooier te achten is , hoc de 1

£44ld.

Ret.

fat.
prim,
Maria
fars
S^ti-

Perzoon daarze onder fchuild jaanficndii-
kcris, en nadien wydoor gewiffeen on-
twyfelbaregetuigcniiren, en daar nevens
uit een ali^emccnc geruchte , de kenbaar-
heid van de daad , aan den dag brengen-
de , baarblijkelijk verflaan hebben , en dui-
delijk bevonden, dat Rohhert , Aarts-Bif-
fchop van Jor/^ , Robbert, Johan, en Tau-
lus, Biflchoppen van Afeneven, Chtchcder
en Briflot , of die ge wiflelijk daar voor wil-
len gekent zijn , God en de Zaligheid hun-
ner zielen inde wind flaande, zeer grove
en ongeregelde fchclmftukkcn en zonden

,

al overlang bedrcvcn-hcbben, en, onder
andere, 't welk ons voorwaar in het bin-
nenftc van onze ziel zeer zmert, dat wy
het zeggen moeten , dat zy na een uitdruk-
kelijke profefïie van hare kuisheid gedaan
hebbende, met zekere Vrouwen hebben
geboeleert, 't welk zy van rechtswegen
niet behoorden gedaan te hebben, en be-

gaan een openbare zonde tot verachtinge
van God en hare zielen , als ook tot een
zware ergernis vooralle Orders, zoowel
van geeflelijke Perzonen als Leeken i en
cindeliik tot een zeer verderfelijke baken,
voor alle andere Gelovige Chriftenen.
Op dat dan zoo een grouwelijk fchelmfhik
niet ongeflraft mocht blyven, en veel an-
dere tot verderf na haar flepen j zoo is het
datwy mits dezen u-1. aanbevelen en ge-
bieden, om de bovenverhaalde Biflchop-
pen vour u allen , of ten minflen voor drie

van u-I., die gy-I.daar toe mocht verkie-

zen en aanwyzcn , te dagvaarden , op da-
gen, uuren, en plaatzen van u-l. , ofdrie
van u-I. daar toe beflemt; of anders dat
gy-1. alle , ofdrie van u-l. , zoo het u-l. zoo
^oed dunkt, by gemelde BifTchoppen zelfs

gaat , en haar de zaak zommierelijk en
duidelijk zonder cenig geraas en fchyn vaa
Vonnis voorgedragen , en verklaart heb-

bende (ingeval het na een korte uitvcr-

fchinge en ondervraginge , die door u-l.

ofdrie van u-l, gefcbieden zal, klaar bly-

kc, dat de Aarts- Bifichop en gemelde
Biflchoppen aan de bovenverhaalde mis-

daad
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daad ïchuldigzijn , ) deielvc voort van alle

haare digniteiten , privilegiën en rechten

daar toe behorende, geheelajfeet , en haar

dezelve voor altijd ontneemt i
endat^yl.

hair, na uw' wel gevallen , een heylza-

me boete
,
gcrichtetna de mate van haar

Ichuld , oplegt ; vorders doende al wat

nodig of eenigiins gevoegelijk zal ii\a.

waar loc wy ui. of drie onder ui. zoo van

wegen onze gewoonlijke als on-bepaalde

autoriteit , uit loutere beweginge en onze

gewilïe kennis, volkomen macht, auto-

riteit en verlof mitsdczen geven en mede
declen, alsook om geftrengelijk telbai-

fen die zig daar tegcns mochten kanten.

Tot verzekering waar van, &c. hy PFefi-

tnunfier , i6, Maart.

No. \z.

Een Commidie om de refterende

BilTchoppen af te zetten.

Maria door Gods genade Konhighme , (^c.

aan de Eevvjaardige Vaders in Chrijio , on-

ze zeer getrouwe en hemijide Raads-Heeren

Steven Bijfchop vm ]Vinche(ler , onzen

Cancslicrvan Engeland ; Cuthbert Btjfchop

van Durham ; Edtnond Bijfchop van

JLonnen; Roi>hert B'Jfchop van it. Afaphj

George BiIJchopvanChuhcfter ^ onzen Aal-

moefenier j efi Antony B'JJchop van Landaf^

groetenis.

AliOO Johan Taykur^'DoQiCit in de God-
geleertheid , z-ig zelven noemende

Biffchop van Lincoln i Johan Hoeper , zig

üclven noemende EilTchop van iVorcefter

en Glocefier ;
Johan Barley Billchop van

Hereford
;

( aan wicn deze verfchcidcn ge-

pretendeerde Bildommcn gegeven zijn

door zekere Patenten van onze onlangs

overledene Broeder , Koning Eduviard

de VL om dezelve te mogen behouden en

bezitten , doch dit daar wel uitdrukkelijk

by voegende, zoo lang als zy haar wel dra-

gen ) haar zelven zeden , daar wy ge-

loofwaardige getuigenis en kenjnis van

hebben, zoo met Prediken, leeren, ver-

keerde leeringc uit te geven , als door haar

on geregelde matiicre van leven en om-
megang, (Irijdende tegens de wetten van
God Almachtig en het gebruik van de
univerzele Chnttcn-Kcrke

,
ganifch on-

waardig dat beroep en die bediening in de

Kerke verklaart hebben.

Wy defhalven willende dat men deze

byfondere voorvallen,na behoren aanhoore
en in acht neme, en byge volg zodanig haar

handele, als met de gerechtigheid , en Wet-
ten van het Land mag bcüaan, zoo heb-

ben wy dan , om het groot gevoelen en

zonderling vertrouwen, dat wy van uwe
difcretie, wysheid, geleerdheid en vroom
leven hebben opgevat , u-1. , vier , drie of
twee onder u

,
geordineert , om hier in on-

ze gecommitteerden te zijn^ gevende aan

vier,drie of twee onder u,volkomen macht
en autoriteit , om voor u, ingeval het u-l.

zoo raadzaam dunkt , de voornoemde
Johan Tailour^ Johan Roeper , en JoharS

Harlet , hooft voor hooft, te doen verfchy-

nen : en dan daar na, of by manier van

Kerkelijke Difcipline, of na de Weiten
van ons Koninkrijk, of na die beide te

procederen en te verklaren , dat zy van ge-

melde Bisdommen zijn afgezet, gelijk als

ze airede in der daad vacant zi|n , en open
liaan j om zekere andere bekwame" Per-

zonen daar toe te verkiezen; die van we-
gen haar Gcfdvruehtig leven, uitftekende

geleettheid , en zonderlinge zoberheid

voor bekwaam worden gckcurt, om die

bedieningen te bekleden. Tot getuigenis

en beveftiginge waarvan, &c. Gegeid»

h

Weji-Munfier > op den i ^. Maart.

No. 13.

Vil het

Bifichop Bonners verzeker- Brief origi

dat Biffchop Story zijn Huis, Tatyn

vrou verlaten had. ^'^^-

taald.

Edmond , door Godes toslatinge , Btjfchep van ^f^^

'

Jj>mm) vienfcht am alle?t die mChrtJlus Tch

$?kven^ 3^7j
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geloven , tot laieu deze tegenvioordtije tefii-

piomale Brief mocht komen j doch voor-

fiaamelijk aan de geene luien het ondergt-

Jchrevene aangaat , of in het toekiyviende

eentgzins mocht aangaan.^ zaligheid ^ door

den autheur aer zaligheid j verzoekende dat

men aan dit ons' fchrijvtn ia het allerminfte

niet entwijfe/e.

Alzoo ons dunkt dat een goede Herder
zijnampt en bediening dan na beho-

ren waar neemt , 2,00 wanneer wy , na
Chrifti voorbeeld, de dwalende fchapcn

tot de Stal van des Hcercn kudde weder-
om brengen, en herftcUcn tot de Kerke
Chrifti , die voor den wederkerenden zon-

daar zijn Ichoot open houd. Dewijl dan
ome beminde Collega, ot ampt-gcncüt,
Joannes., onlangs Blfïchop van Cht:he(ter

,

die tegenwoordig in ons Bifdomcn juris

diftie van Lonnen zijn re7,idcntie houd
,

ecrtijtsdc eerbaarheid en kuisheid den rui-

men toom gegeven hebbende, tcgens de

H. wettenen decreten der Oud-V^aders

het on geoorlooft en verboden houwe-
likcn aangegrepen heeft ; ( waar door hy

gantfch onwaardig is geworden om de

Kerkelijke Sacramenten niet alleen te

mogen bedienen , maar ook verdient heeft

om van zijn openbare bedicninge eens

Herders-ampt afgezet en ontbloot te wor-

den) waar over hy door zeer veel baar-

blijkelijke tekenen zond-rouwig en boet-

vaardig zig verklaart heeft, beklagende zijn

voorleden ongebonden leven ; en van

wegen het zdve de heylzame penitentie,

die wy hem opgelegt hebben , met inner-

lijke fmerte en droefheid des herten, een

tijdlang gedragen hebbende, tot bier toe

zig loffelijk heeft aangeftelt: waar uit wy
dan goede hope fcheppende van zulks ook

in het toekomende te zullen nakomen j

en dat hy ovcrznlks inzijn Herders ampt,

doch met zekere bepaling , en na «yfch

van recht en gercchiighcid , behoorde we-

derom geftelt te worden : hierom is het dat

wyheiboven verhaalde, nevens hecoot-

.^ocdig verzoek van onzen mede Dienaar)

Authcntyke STUKKEN,
om verzoent en wederom aangenomen te

mogen worden , by ons zelven overden-
kende, en ons zelven ook daar toe gene-
gen toonende, deze onze mede-Broeder
om de publi)kcfun6tre van zijn Kerkelij-

ke bedieninge en Herders ampt, onder
ons Bifdom van Lonnen iq mogen oetfe-

nen, voor zoo veel als wy rechts wegen

,

en zonder iemands nadeel, zulks vermo-
gen te doen, wederom daartoe bekwaam
gemaakt , daar in geiaftaurecrt , en in

zijn geheel hebben hcrftelt , gelijk als wy
met den inhoud dezos hem daar toe be-

kwaam maken , daar in inftaurercn en in

zijn geheel herftellen ; alzoo de goedertie-

renheid en Ghriftelijke lictde der H. Kerke
zulks ons afvorderen.

Wy geven dan aan u alleen, en aan ie-

der ecd van U E. met dit ons fchriften

met dit ons zegel ondertekent , te kennen,
dat deze onze mede-Broeder daar toe be-

kwaam is gemaakt, daaringeinftiurcert,

en in zi|n geheel herllelt is gewceft, en
ook word , tot alle de bovcn-vcrhaaldc

inzichten en uitwerkingen. Gegeven op
onzeHeerli)kheid van Fulham opden---
dag van de maand Juhus m het jaar onzes

HeerenM.D.L iv. en in het ij. Jaar on-
zer Bediening.

'Ho. 14.

Een zekere Meffivc van de Ko-
ninginiie

, gcfchreven aan de Op-
perfchouten , of Officieren, in

het Graaffchap van Norfolk.

Maria de Koninginne. Getrouive en beminde y

ivy groeten u.

Alzoo wy voor dezen, zoo door onze
generale proclamatien als door onze

brieven , aan veele onder u gezonden , ons

welbehagen hebben bekent gemaakt, die-

nende in het byzonder totonderhoudingc

van goede ordre, en tot weringe van alle

muitcry en oproer , in onsGraaffchap vao

Koio'k , en ora naauw opzicht te hebben
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opLand-Iopers, pypeftellers en op zulke

die eenige ydele Propheticn , oproerige

en valfche geruchten uitftroiden j en om
dezelve na behoren te ftraffen ; echter

hebben wy, tot ons merkelijk leedwezen,

nu en dan gehoord van verfcheidcnongc-

bondenc en oproerige woorden , die ze-

kere qualijk geaffedtioneerde Perzonen ,

verzierd en verfpreid hebben , nopen-
de den ftand van on2e Perzoon ; ne-

vens veel andere ydele en fchandaleuze

laftcringen , aanleidinge gevende tot op-

roer en muitery ; welkers milciaden , met
dezelve on-geftraft te laten doorgaan

,

fchijnen of met oogluikinge aangezien
,

oftenminften weinig in acht genomen te

worden j 't welk ons zeer vreemd in de

oorcn klinkt. Het heeft ons derhalven

goed gedacht u-1. van ftondcn aan te ge-
bieden , om niet alleen op de goede be-

ftieringe van dat ons Graaffchap beter op-'

zig te nemen , volgens het vertrouwen

dat wy op u gehad hebben , maar ook om
alle bekwame middelen te gebruiken tot

het vlytig onderzoeken en uitvorfchcn ,

van man tot man , na d'Autheuren en ver-

fpreidersvan deie ydele Profetien en val-

,

fche uitftroyingen , die eigentlijk de grond
;

ieggentot allerley rebellie : en dat gyde-
ielve betrapt hebbende, haar dan na blijk

\

cnverdienften van hare mifdaad zult ftraf-

j

fen ; waaraan de boosaardige haar (piegc-

!

len , en onze goede beminde Onderdanen '

gerufter mogen leven- En om zulks gcvoc-

gelijkcr uit te richten, dunkt het ons raad-
,

zaara, datgyl. u z,elven in dit ons Graaf-

fchap , in hopen verdeelt , en ieder zijn

wijk waarneme , om deze booswichten
alzoote beter te konnen treffen ; endaar
en boven dikmaals een by een komfte
houd, om met den anderen over de gele-

'

gentheid der zaakc raad te plegen : en dat

gy met brieven , ten minften eenmaal ter

maant aan onzen Raad , laat weten wat

gy daar in gedaan hebt , en hoe het met dal

Graaffchap al gefchapen ftaat : én gelijk
|

als wy zodanige, die hier in hun devoir

II. Deel,

2+1
wel waargenomen hebben , zullpn benefi-

cercn , zoo zullen wy ook goe reden heb-
ben , om de gcene die in deze haar fchuldi*

ge plicht eenigzins üof en achteloos zijn

geweeft, te noteren Gegeven onder ons
zignet, op on^'C Rezideniie plaats totSt.

James, 23. May, ia het eerltc Jaar onzer
Regeringe.

D'opfchrift van Aarts-Biiïchop
Bonncrsgantfche Boek.

/~\ M te vernemen na zekere Artikelen iniie
^^ (ilgemene ommegavg vau Edmondy Bif-
fchgpvan Lonnev ^ die hy tn het Jaar onzes

Heeren m.d. l. iv. gedaan heeft ^ iv de Stad
en het Bifdom vjn Lonnen ; door hem uitge-

geven ^ om zïjn Conjcientie voor God ^ en de
ïVereld t'ont/a(}e»

, tir eere van God en zijn

Catholijke Kerk ; ah ook tot geriefen voordeel

van alle de geene die ofvroom zijn (^''t toelk hy
haar alleen toe luenfcht ) of in vreomheidver-
maakfchcppen

(
<waar van hy graag eengroot

getal zou ijjillen zien ) zonder met eenige par-

ticuliere haat of nijd tegen yemand m dit Ko-
ninkrijk , het zy dan vroom ofon-vroom , in-

genomen te vjorden ^ verzoekend, dat alle man^
na de liefden aart , voornamelijk die 07tder zijx

Bifdom behoreji , dezelve Artijkeleft met zoo

goede intetitis en meninge , ah getticlde B'jfcho^

vjcnjcht en begeert te weten , ten heflcn gelie-

ven te duiden. Deze Biffehop ivtl ook dat alle

manvjete t dat hoedanig ook a'opiwe
^
goed of

quaad
't

die hy aangenomen heeft ^ zy geweeft y

9fal vjat gebruik ofgÈViOonte voor dezen ge-

lueejl is , zijn intc?itie en voornemen vjas , e»

15 ; alleen , om zijn plicht in der mitme te vol-

brengen j en dat met zulk een liefie , toegene»

gentheiden refpeói tot God en ieder Chri[len , .

als voor al een Herder aan zijnfchapen behoor-

de te beivijzen.

1. Artijkei.

Ofde Geeftlijkheid , om de Leeken mee
een goet exempel voor te gaan , in hun
handel en wandel , in haar leven en doen>
zoodanig haar hebben gedragen , dat zy , na
het oordeel van onzijdige perfoonen, dui-

Hh
"

de-
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delijken klaar hebben te kennen gegeven

,

da: zy boven al de eere Gods en xijner Ker-

ke, de behoudenis en zaligheid der zielen,

haar aanbevolen, de ruft en vrede der ge-

ner, die in hare Parochie 7ijn , endewel-
fland en eere van de Koning en Koningin-

nevan dit Rijk, beyvert én behertigc heb-

ben?

z. Art'ijkel.

Of uw Predikant , Vikaris , of iemand

anders , binnen uwe Parochie voor Priefter

dienende ,
getrouwt is geweeft , ot noch

loo blijft, ot daar voor aangezien word,

2.ijn Byzit ot Boel, voor zijn Huisvr^w
aangenomen , noch niet verlaten hebben-

de? En of dezelve Huisvrouw dood is, ot

noch leeft ; en levende , ofde eene met den

ander in het openbaar, of in het verborgen,
'
tot opfpraak voor andere , gemeenfchap

houd , de zelve eenigGns byftand en onder-

houd gevende , tot ergernis en aanftoot van

hét Volk?

5. Artïfkel.

Of'er ook eenig perzoon Z}' , van wat

ilaat, ftandüfcondiciedac hy ook is, die,

in het openbaar , ot in het verborgen , het

trouwen der Priefters verdadigt, ilaande

houd of beweert, om iemand anders daar

toe aan te moedigen, en te verftouten ?

4. Art'ijkel.

Of uw Predicant , Vicaris ot Priefler

zijn funcflie of bediening geduurig waar

neemt; en of hy ook, 7ulks vermogende,

op deze zijn beneficie gaft vry is , voedende •

zijn Kudde met zijn vroom leven , met
leere, en met haar onder ftand te doen, na

zijn vermogen ?

5. Art'ijkel.

Ofuw Priefter ot Vicaris abfent zijnde,

daar toe genoegzame difpenfatie ofconfent
bebbe, enrof hyin zijn afwezen zijn plaats

met een bekwaam en geleerd perzoon of
Priefter verzorge ?

6. AriykeJ^

Of uw Predikant, of Priefter zelfs, of

door zijn goede en genoeg-vermogende

Piaats-bekleder , de Armen van de Parochie

onderhoude ; zijn huis of wontnge , en al
,

wat daar toe behoort, reparere, en ander-

fins zijn ampt waarneme , gelijk als hy vol-

gens de ordre van de Wet encoftuimvan

dit Rijk fchuldig is te doen ?

7. Art'ijkel.

Ofde gene , die in de plaats va, uw afwe-
fige Priefter ot Vicaris geftelt is, in alle dee-

len na zijn uiterfte vermogen zi)n beft docr,

om de Sacramenten ,en andere daar toe be-

hoorende plichten te bedienen, doch voor-

naamlijk, om op bekwame uren en dagen,

enfpecialijk op Zondagen, Heilige dagen,

en op dagen van Proccfïïe , den Dienft waar
te nemen, gelijk als billijk en behoorlijk is,

die van zijn Parochie ernftelijk vermanen-
de, omdezelvebyte woonen, en met de-

votie aan te hooren : en ot Hy al zelfs het

Nachtmaal met zulk een eerbiedigheid on-
derhoud, en toe dienc, als betaamt ?

8. Art'ijkel.

Ofmen gemelde Parochiaan ,- Priefter of

Vicaris , verdacht gehouden heeft , ofnoch
verdacht houd, van ongezond te zijn in de
Leere , of befmct met eenige ketteryen ,

ongeloof, of verkeerd gevoelen ; of dat

zy de zelve recommanderen, prediken of
voorftaan , ftrydcnde tegen het Catholijk

Geloof, en d'order van dit Rijk ?

9. Artïjiel.

Ofzy, ot eenige van haar in het byzon-
der, de kroegen of herbergen frequenrec-
ren, zonder eenige eerlyke noodzakelijk-
heid j of gaan fpeeien, dobbelen, hoer-
huizen, of eenige andere oneerlyke plaatzen
bezoeken; of een ander leven voeren, dan
een Priefter betaamt?

10. Art'ijkel.

Of zy , of eenige van haar, met kwaad
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gezelichap omgaan , of by degene vej koe-

ren die een dwalende opinie ot leere dry-

ven \ ot dat men merkt , dat zy de icUe ee-

ni!7?,ins voorftaan, ftijven, of toegedaan

zijn , 't welk tegen de goede ordre dezes

Rijks, en de gewoonte van d'algemecn-fi

Kerk hrijd ?

tl. Art'ijkd.

Of 'er ook binnen uwe Parochien zeker

Priefter, UitlanderofVrcemdeling,woont,
'

dJezich voor den Biflchop van dat Bifdom,

of zijne Gedeputeerden niet vertoont heb-

bende , om door fommige van haar geexi-

mineert en geadmitteert te worden, op xich

neemt het Preek-ampt, of de Sacrjjcnenten

in gemelde Parochien te bedienen ?

12. Art'^kel.

Of 'er ook binnen uwe Parochien een

Pricfter, ofeendiezich voor een Paap uit-

geef t , woont , of daar nu en dan komt ,
de-

welke niet vlijtig ter Kerke gaat , otn de Mis

of het preeken re hooren , maar dat hy zich

daar van daan houd , of andere perzoonen

door zijn exempd , of woorden j de lull

beneemt , van aldaar te verfchyrien ? Dat

men dan de namen en toenamen van zoo-

danige opgevc, en daar fuffiiante notitie van

boude.

13. Art ifkei.

Of *er ook eenige getrouwde Priefters

zijn , die haar zclven voor Pape» uitgeven,

eenige Conventiculen of by-een-kofnften:

houdende met de gene , die vin haaf bedie-

ning oflede zijn , om eenige leere of coftu-

me aan den dag te brengen , die volgetis de

Wetten enloflykeOrdinantièn van dit Kijk

- niet topgelaren worden^ din of eenige on-

cfer haar ergens na toe gaan,om eenige fecre-

te brieven , fermoenen , fpeelen 6f c. aan te

hooren , of by te woonen ,
't welk de Wet-

ten vari dit Rijk uitdruklijk verbiedeff/ '

14. Art'^kei.

Ot'er ook eenige onder haar zijn , die

143
1 doorgaans kyven , fchelden, of twift onder

; haar Parochie-Kerken zaaijen, uitgaan om
! vogelen te fchieten , of ce jagen , ot haar tijd

onnuttelijk verkwifleni ot die bcerccren,

overfpelbediyven, haar dronken drinken,

I

vloeken, Iweercn, God of Gjnei-leiligen

laitêrvD 1 een ongefchikt of ongeregeld le-

' ven.voeren; of die door Simonie, ofeeni-

I
geandcreonwettelykc eng.o??looze midde-

I
len tot hare promotie of bedieningc geraakt

I zijn •*

15*. Artykel.

Ot zy , en ieder een van haar , tiet WW^^
na haar uiterfle vermogen, altijd tot ruRe
en'e<indracht 5 tot het gehoorzamen van de
Konit>g, Koninginne, en hare Dienaren,

hebben vermaant , allerlei oproer en raui-

i tery, midsgadeisalleonwettelyket'zamcn-
rottinge geweert , en het volk weldadigheid

eo goede ordre aangeraden:Vaders en Moe-
ders, School-meellers en Opzienders van-

de jeugt belafl goede difcipline t'onderhcu-

den , en haar in alle deugt en godzaligheid

t'onderwyzen j ter ecren van God en dit

Rijkj en toegezien hebben , dat zy eenige

eerly ke handteeringe of neringe by der hand
namen , wa;ar mede zy haar zouden konnea
generen ?

1^. Art'ijkeh

Ofzy , eh ieder onder haar , wertoeZferrs

dat niemand het H. Sacrament des Altaars

ontfange , die zy weten, ofvermoeden te

zijn een lafteraar daar van , of van eenig an-

der Artykel van het Catholijk Geloot jofdie
in leere of leven zich Zeer kwalijk aanftelt

;

die zijn Even-naaftcn verdrukt ot kWaad
doet , zonder daar over boete , verzoeningc

oflafisfadtic'gedaaii te hebben ?-

17. Artijkel,

Of zf , óf iemand óhdér baar, uit haar

: eigen aatoritèit , iemand in haar Kerk heb-

ben k{ en preken, die daar toe niet en is ge-

autorifëért, noch aangenomen, ofzooda-
danige hebben afgeflagen , die daar toe wet-

H h 2 te-
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tcliik eelicentieeït lijn ] en of zy, of ie-

mand onder haar, gcautorifeertzi)nde, ge-

woon zijn te preken, ot ten minften be-

zorgen , dat het van een bekwaam ,
en daar

toe wettelijk beroepen perzoon gefchiede,

volgens de Ordinantie van die Rijk?

i8. Arf^hei

Ot xy of iemand onder haar ,7.edeit de

Kroning van hare Majefteit ,
gewoon is de

Mis te zeggen of te zingen , de Sacramen-

ten
ofandereSacramentcclezaken,in het

Engels te bedienen , tegens de order van dit

Rijk?

19. Art'^kei.

OfTV, of ieroandt onder haar, in hare

Choor.z.ngen,ColleaenenGebed^,ge.

woon zijn te bidden voor den Koning
,
en

hare Koninklyke Majefteit , haar noemen-

de Koning Phtlippus, enKoningmneA/^-

Z fvolgens een zeker bnef en bevel daar

in onlangs wettelijk aan haar gegeven ?

20. Artijkel.

Of zv , en ieder een van haar , hare Paro-

chianen\lijtigaangcport,envermaantheb-

ben hoe men in ti)d van nood, de kinderen

beSiorde te doopen^en dat ook iy Paroch.a.

nenhaarzelveneerbiedigli)k, en met aan-

Sacht van te vooren moeten ber^i^e"
' °^'

de Sacramenten , voornaamlijk het Sacra-

ment des Altaars , t'ontfangen, en te ge-

Sniken- of te gaan biechten , en van des

Ss'hand Ie weldaad van abfolutie te

Lkomen , volgens h«t loflij k gebruik dezes

Rijks ?

ii. Arfijkei.

Ofzv, en ieder van haar, zijn of hare

ParochLnen,by ziekte, of gebrek v^yt.g

bezocht , en haar na advenant het Sacra-

ment ei de Sacramenteele dingen, heb-

ben toegedïnt ? En of zy ook haar ver-

Kiaanthebben, ^^orgete dragen voor hun-

Ter zielen gezondheid ; ordere te geven o-

ïe het difponeren van hare tijdlyke goede-

is7 volkomen oprechte verklannge te

doen van hare uitftaande eii inkomende

fchulden i en dat zy harcTeftamenten en

uiterfte Wille zoodanig maken , dat 'er , na

baardood, zoo veel als mogelijk is^ geen

ongemak noch onluft mach ontftaan , maar

dat hare Vrouwen , Kinderen en Bloed-

vrienden , een mooi ftuiver mogenerven ^

enzy zelfs eerlijk ter Aarde beftelt worden,

en alzoo een goede naam en faam mogen

nalaten ?

21. Artijkel.

Of zy , of iemand onder haar , eeni-

ge perfoonen in zijne Parochien in den

Echten-ltaat heeft beveftigt , al eer dat

op dry byzondere Zondagen , ot Heili-

ge dagen , de Geboden zijn gegaan ; of

zonder dat bem te vooren bekent is , dat

de Geboden door den Priefter van een

ander Parochie ,
( zoo iemand der ge-

ner, die trouwen zullen , van een ander

Parochie zijn mochte) lijn afgelezen?

En of zy ook in het lolemnizeren van die

Sacrament des Houv/elijks , als ook van alle

andere Sacramenten der Kerke , d'oude en

loflijkegewoonte der Kerke, zonder daar

in ecnige veranderinge altoos te maken , on-

derhouden hebben ?

1}. Artijkel.

Of zy , en ieder een onder haar , op Zon-

dagen, en onder den Dienft gewoon zijn

het volk voor ce dragen, en bekent tema-

ken alle Heilige en Vaft-dagen ,
gelijk als

men voor deien op een godvruchtige en

loflykc wijze in de daar aan volgende week

plachte doen? Enofzy ook zelfs gemelde

Heilige dagen en Vaft-dagen vieren en on-

derhouden ?

14. Art'^kel.

Ot de Parochiaan , of Priefter , zijn;

Capel en Woonhuis na behooren laat

repareren ; en loo ze komen te verval-

len , of hy jaarlijks het vijfde deel van

zijn bezoldinge daar aan hefteed , tot dat -!

ze wederom geheel enalgerepareertzijn;

komende niet alleen hier 'm ,
maar ook

,

m
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in alle andere 7aken, 2,ijn 'plicht na , waar
tee hem de Wet verbind , als mede om aan

andere petfoonen zijn mildadigheid te be-

wyzen ?

2S' Artïjkel.

Of 'er ook iemand cenige Kerk bedient>

cl de Sacramenten uitdeelt , daar hy geen
Prieftcr is? En ot ook iemand de plaats ot

ampt van een Parochiaan, Priefter of Vi-
caris, ot cenige beneficie of gecftlyke pro-
motie (d'inkomflcndaarvanna zich trek-

kende ) aanneemt en zich toe-eigent , zon-
der daar toe wettelijk geadmitteert te zijn ?

26. Artïjkel.

Of zy , en ieder een onder haar , op zijn

Priefters gekleed gaat , hebbende zijn baert

en de kruin van het hooft gelchooren j dan
of iemand onder haar het habijt van een
Leek aan heeft ; of zoo wanfchapen gekleed
gaat, dat hy van de Leken niet lichtlijk en
ist'onderfcheiden?

17. Art'vjkeh

Ofzy , ofiemand onder haar , veele pro-

motien, of inkomften, Kerkelyke bedie-

ningen , wereldlyke dienften, jaarlijkfche

Penzioenen , Landeryen Sec. nu in eigen-

dom bezitten ? En hoe de namen daar van
zijn, en waar ter plaatze gelegen j gevende
daar volkomen bericht van ?

18. Artijkef.

Of zoodanige, die eigen Kerken ofCa-
pellen hebben , of huizen daar aan behoo-
rende, op het repareeren daar van wel let-

ten, en in alles, dat zy verrichten , aal-

moefen uitdeden 6cc. gelijk alszy , volgens

de Wet en goede order , fchuldig zijn te

doen ^

29. Ari'ijkel.

Of zoodanige, die met onmin, oforv-

luft, en tegen d'oude order en gewoonte,
van de Catholyke Kerk beveftigt zijn gc-

^ weeft , of onwectelijk , na de nu jongftin-

gevoerde manier , gctrouwt zijnde, met den

Gouverneur noch niet verzoent of va«
hem geadmitteert, binnen ecnige Kerk
ofplaats van deze Stad, of dit Bisdom de

Mis of Dienft gedaan hebben.

50. Artykel.

Of een Parochiaan , Priefter of Vicaris

,

in Kerkelijke bedieningezynde,en inkom-
rtcn hebbende, de zelve uitzet, buiten

weten , en conzent van den Gouverneur

,

inzonderheid voor ettelijke jaren , of op
zulke conditien, hoedanigheid en wyze,
dat het tot groot nadeel van de Kerk , of
van hem die aldaar een geeftelijke bedie-

ning heeft, en voornamelijk hem zucce-

derenzal, ftrckt?

31. Artykd,

Of'er een Preek-Heer , Vicaris , Paro-

chiaan, of Priefter zy, die zigmet kopen
en verkopen, als een Koopman, bezig

houd; otgeld op woeker doet; ofhet zel-

ve om vuil gewin uitzet j tot merkelijk op-

fpraak van het Prieftcrdom ?

32. ArtykeL

Ofzy, of iemand van haar, zwaar-

den ,
ponjaarden of eenig ander geweer

draagt, op onbehorelijke en ongevoege-

lijke tyden en plaatzen ?

53. ArtykeL

Of een Priefter of gccftelijk Perzoon

den Doop, die aan hem wettelijk te vo-

ren is bedient , vernieuwt , ofeenig nieuvr

formulier gcpradtizeert ofingevolgt heeft

,

ftrydendc tcgens de order van de Gatholij-

keKerk?
34. Artykel.

Of de Priefter, Vicaris of Parochiaan

,

volgens de Wet, alle drie maanden, op

een zekere zolemnele dag , of op andere

tyden , te weten , op een Zondag i ofop

Hoogtyden (als wanneer die van dé Pa-

rochie, door Ordre van de Kerk by den

Hh5> ar».
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anderen vergadcrcr,) hy ieirs, of iemand
j

anders daar toe bekwaam, ind'algemeue
j

Taal, aan hec Volk duidelijk, oprechte- '

lijk en vruchtbaarlijk de Aitykelen van het

Cavholiik Geloof, de tien Geboden in

d'oudc Wet, en de twee Geboden van het

Euangclium, of de nieuwe Wet; te we-
ten, van God, en onz.cn evennaaften van

herten lief te hebben j de zeven werken
van Barmhertigheidi de zeven doodelijke

2.ondcn , met het gene daar uit fpruit^ de ze-

ven hooft-deugden,en de zeven Sacramen-

ten der Kerke , uitleggc en verklare,

35. Artykel.

Ofalle Priefters , die een bediening heb-

ben , bevruchte Vrouwen binnen haar

wyk vermanen , om te komen Biegten

,

het Sacrament t'ontfangen , inzonderheid

als zy op haar uiterfte gaan , en water by

der hand te hebben, om het kind des noot
zijnde, te Dopen?

56. Artykel.

Of gehuurde Priefters, in alle delen,

haren Preek-Heer of Vicaris wyzelijk en

fatzoenelijk bejegenen ; een Eed doende

van de Wet, de Kerkelijke inücttingen

,

ordinantien en loffelijke gewoonten dies

aangaande , te zullen nakomen ?

}7. Artykel.

Ofeenig Parochiaan, Vicaris, &c. ze-

kere Kerkelijke bediening hebbende, iets

van het gene tot haar Kerk , Beneficie of

Promotie behoort, vervreemd hebben;

v/athetis, en wie haar daartoe verlofge-

geven heeft ?

No. \6.

Ee» adrefie van het Lager-Huis
in het Parlement aan he^Hooger.

ZEer eerivaardrge Vaders m ChnftoyVjy ,éc

' Geeftelijkheid van de Provincie van
Cantelbergy in hef Lag,cr-Huis , bidden utve

H.A. zeer oötmocdiglijk, dat voor zoo
veel aangaat de Submiffie en Order der

Landen en bezittingen, die aan vcrfchei-

den Bilïchoppen , Cathedrale Kerken ,

en aan de onlangs onderdrukte Kiooftcrs,
Prioriteiten, Collcgicn, vrye Capellen,
en andere Kerken binnen dit Ryk , eertyds
behoorden , en nu in de bezittinge zijn van
Wcreldzc Heeren , dat het uwe H. A.

,

volgens uwe difcretie
,
gelieve te voorzien

en te verzorgen , dat , volgens dit ons ver-

zoek fchrift , niets geratificeert werdc,
't welk eenig BifTchop of geeftelijk Per-
zoon , of hare SuccefTcurs fchadelijk

mocht zijn, om, of van wegen eenige
A61:e , recht , eigendom of intereft , welke
by de Wetten van dit Ryk , airede opgeko-
men zijn,of hier na haar, of de hare, ofhare
nakomelingen mochten overkomen , van
wegen zekere Landen, vaftigheden, jaar-

lijkze inkomften , portien, tienden, ren-
ten, leen goederen , of andere erffenif^

fcn, die gemelde BifTchoppen , ofandere
geeftelijke Perzonen , uit kracht van het

recht hunner KerKen, als anderfins, eer-

tyds toekwamen ; maar dat zy , en een ie-

der van haar , mitsgaders hare Succefleurs

of Nakomelingen, hetzelve recht, ei-

gendom en inicrcft, volgens de voor-
noemde Wetten , vry en veilig mogen be-

houden, en bezitten.

Hier nevens , alzoo het Plakkaat , in

het eer fte jaar van Edwuard de VI., uitge-

geven tot dempinge van alle Collegien

,

&c. een zeker voorwaarde behelft, van
wegen d'opgevinge daar van , dat men in

verfcheiden plaatzen van dit Rijk zekere

Schooien en Gods- Huizen zou gedicht

hebben tot opkwekinge van de ieugt , in

goede zeden en geleertheid j en tot beter

ondcrhoTid van de Armen i en dat ook an-
dere werken van liefde, tot nut van het

gemene beft, in het werk zouden gefteld

worden, die tot noch toe niet gcfchied

zijn, na den inhoud van het voornoemde
Plakkaat ; zoo zal het dan owe H. A. ge-

lieven , hare Koninklijke Majefteit , den
Koning en Koninginne , mitsgaders den

Heer Carainaal indachtig te maken , dat

zy
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zy toch hare fpcciale gedachten laten gaan
,

over de behorelijke uitvoeringe van het bo-

venverhaaldc, en dat zulks weiteeerder

mocht gefchicden , o\> dat de Kerk van
Eagelaaiij die voor dczen met Landen en

bezittingen, heerlijk begiftigt is gcwecll,

wederom op haar verhaal mag komen> van

wegen de merkelijke fchadc dieze geleden

heeft.

Ker zal hare H^ A gelievcn,met tocftcm-

mini<e van de Heerea van het Huis der

Gemeente, in die Parlement vergadert,

en, volgens hare autoriceic , te vernieti-

gen het Plakkaat van Mortma'm , gemaakt in

het zevende jaar van E^wjjarddc I. , ander-

zintS genocmc , da Re/)ghz.fs , 'va:-/ de geefte-

l/jès Ferzo»e»j ^n het Plakkaat dies aan-

gaande gemaakt , in het i f. jaar van Ko-
ning Rtchard de II., nevens alle andere

Plakkaten > daar van certyds gemaakt.

Nadien dan tienden, en gefchenken tot

alletyden, tot onderhoud van de Diena-

ren der Kerke, ingefteld en geordineert

zijng^ewecft, ten aanzien van haar diend,

welke, gelijk alszc noch door geen Leek
uitgevoert kan worden, zoo is het ook
niet billijk noch behorelijk , dathyzezou
bezitten: dat alle eigendommen in de

handen van eenig Leek, of Leken , nu
ruftende, .als ook de eigendommen tot

cenig ander wereldlijk gebruik, als tot on-

éerhoud van de Dienaren der Kerke, van

d'Academien en andere Schooien ge-

maakt, door gelijke autoriteit van het

Parlement , afgefchaft mogen worden , en

de Kerken wederom gebracht , tot zulken

ftand alszete voren waren, al eer deze

eigendommen of toeeigeningen opkwa-
men. Hierom willen wy uwe H.A. oot-

moediglijk gebeden hebben , zeriedzeliik

te conzidereren , hoe dat in zekere Hoofi-

Kcrken van dit Rijk , de Landen en bezit-

tingen van inkomften , nu onlangs eerft

haarlijn ontnomen, en gegeven aan ze-

kere private , ot gemeene Perzonen , om te

gebruiken ; en in plaats daar van iijn be-

neficien van merkelijke waardy, de Hooft-

H7
Kerken toegeëigent, daar gemelde in-

komften van af hingen ; en dat tot geen
klein verval der gemelde Hoofc-Kerkcn,
en van de Beneficien en Herbergzaam-
hcid , daar in gcoeftent.

Wyders, Eerwaardige Vaders, belpeu-
rcnde uwen Godvruchtigen yver, in het
heritcllcn van de/e heerlijke Kerk van £«-
:c/ïfli, tot de vorige ftand en eenvormig-
heid met Chrifti Kerke , welke nu in wei-
nige jaren herwaarts jammerlijk befmet
IS k^e weeft, met Ketteryen , verkeerde en
fchilmatike leeringen, van boosaardige
Predikanten onder het Volk in dit Rijk
gcziiau en uitgeftrooit, tot groot verlies

en gevaar van vele zielen: en rekenende,
dat wy van uwe H.A. herwaarts uit alle

hoeken van de Provincie van Cantelhurg

geroepen zijn , om met uwe H. A. te han-
delen, zoo wel hier van, als van andere
zaleen , die den ftand en gcruftheid der
zelve Kerke betrctfen , in het ftuk van
leere en zeden; hebben wy derhalvcn,
tot bevordering van dit uw' Godvruchtig
werk, deze navolgende Artykelcn be-

dacht en opgefteld , om de zelve t'over-

wegen, en tevergrooten , na dat het uwe
H A. wysheid voor raadzaam zal inzien.

Waar in, voor zoo veel als uwe H. A.
zult dunken, datter vele dingen dienden
nootz,akelijk verbeterd te worden ^ zoo
twyfelcn wy niet, cfuwe H. A-, ziende
op Gods cere , en de goede reformatie van
vele misbruiken, niet min zult arbeiden,

om de zelve uit te voeren. En wy aan
onze zyde zullen altyd bereidwillig zijn

,

om alles te doen, dat uwc H.A. wysheid
oordeelen zal dicnftig te zijn-

I . Voor eerft zouden wy verftaan , dat

alle Perzonen , die ergens in dit Rijk , of in

andere Dominienvan de Koningen Ko-
ninginne, eenige Kettcrfche, dooiende

of oproerige leere gepreekt hebben
,
gc-

dachvaard worden Voor de g^nc die het

rechts gebied over Kerkelijke zaken voe-

ren /. ter plaalze daar zy nu woonen; oi

gebeneficeert worden i en, na gedaan
on-
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onderzoek ,

genoodzaakt worden , om zo-

danige leere in alle plaatzen, daar zy ze I

gepredikt hebben , in het openbaar te her-

roepen, zooniet, of men dan hier in re-

gens haar zal procedeeren , volgens de Ca-

nons en inzettingen der Kerke , in zulken

geval gebruiklijk ?

z. Dat het vergiftig Boek van Thomas

Cranmer , onlangs geweeft Aards Biflchop

van Cantelberg
,
gemaakt tegen dat H. Sa-

crament des Altaars, en het fcheurzuch-

tig Boek , genoerat het Communte-Eoek , en

het Boek van Predikanten der Kerken

te ordineren ; altemaal verdachte Over-

zettingen van het Oude en Nieuwe Tefta-

mcnt , d'Auteuren , waar van verhaalt

worden in een zeker Plakkaat , uitgegeven

in het Jaar van Koning Henrtk de achtfte ,

en alle andere Boeken, zoo in het Latijn

alsEngelfch, waar in cenige ketterfche,

dooiende en lafterlijke leere ftaat, mogen

over dit gantfche Rijk uitgerooit en ver-

brand worden ; en dat men over al een ge-

bod laat uitgaan , dat al wie diergelijke
i

Boeken heeft, de zelve zal moeten bren-
!

gen op een zekeren dag , by den Opzien-

der van die plaats , daar de Boeken gevon-

den worden , ot dat men hem anders voor

een Voorftander van die leere zal houden.^

En dat hetieder Biflchop, en andere, die

het Rechts-gebied over Kerklijke zaken

voeren, vry zal (laan, om van tijd tot tijd

na dek Boeken naauw onderzoek te doen,

en den eigenaars en bezitters t'ontnemeu,

tot het bovengemelde einde.

3. En dat men, om zoodanige Boeken

te beter te konnen uitroijen , vanftonden

aan ordinere , dat'er in dit Koninkrijk zo-

danige Boeken niet en mogen werden ge-

drukt, uitgegeven, verkocht, ot van bui-

ten herwaarts ingevoert ; op fware boete

en ftratfe der gener, die zulks zullen der-

ven beftaan.

4

.

En op dat de Biflchoppen , en andere

daartoe geautorifeert, zulks te fpoediger

mogen uitvoeren , en d'Auteuren van alle

diergelyke fch^dclyke leer« fupprinaeren 9

zoo is on*ze begeerte , dal de Plakkaten , in

het vijfde Jaar van Riehard de tweede, m
het tweede [aar van Hemtk de vierde, en
in het tweede Jaar van Hé-wn^ de vijfde,

gemaakt tegens Ketters , Lollards en val-

fche Predikanten, door uw vlytig verfoek-

bede by den Koning , wederom effeél mo-
gen forteren na uw welgevallen. En in het

algemein , dat alle Biflchoppen , die over

Kerklyke zaken ge ftelt zijn, haarvoorige

machten autoriteit over Ketters, Schcur-

makers,en Voorftanders van zodanige lee-

re, wederom in het werk zo mogen (lellen,

gelyk als fy in *t eerfte jaar vanKoning Hen^
rik de acht(le,daartoe volmacht hadden-

5. En om het bovenverhaalde , van we-
gen de bywooningc der gebeneficcerde

perfooneninhare bedieninge te beter uit

te voeren , dat derhalven de Plakkaten
,
ge-

maakt in het cenentwintigfte Jaar van
Wnrtk de achtfte, g^doogende meerder-
heid van beneficicn , en d'abfentie van ge-

beneficcerde perfoonen
,
(waar door vele

i Priefters en Capcllanen te vrymoediger

[

worden , om haar zelvcn van hare bedie-

! ningen te abfenteeren , meer als ooit de
Canonyke Wetten, en alle andere Plak-

katen dies aangaande toelieten) afgefchaft

1
en vernietigt mogen worden j en dat de
Biffchoppen , en andere geautorizeerde,

volmacht mogen hcbben,om alle gebene(ï-

ceerde per(oonen,(tip by hare bcdieningeif

doen blyven
,
gelijk als zy voor het m^en

Van gemelde Plakkaten mochten doen.
ó. Dat ook de geautorizeerde over

Kerklyke zaken mogen omgaan , om alle

Gceftlyke Ampt- kopende Perzoonen te

ftraften,waar van men weinig gedagt heeft,

dat het getal in dit Koninkrijk zoo groot
was. En dat niet alleen de Proponenten,
maar ook gebeneficcerde of beroepene
perfoonen, en alle Voocftanders van zoo-
danige t'famcnrottingen geftraft mogen
worden ; over xulks dunkt het ons raad-

zaam, dat'crgeordineertwierde, dat die

een beroep of bediening hebben , daar van
ver(tekcn zouden blyven, zoo lang als 2.7

Ie-
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icven , volgens de Kcrklyke Infettingen

van dit Rijk.

7. Dat de Kerke van Engeland haar ou-
de vryheid , machten autoriteit, wederom
mach bekomen

i
volgens het Artykelvan

de groote Charter, ofOpco Brief, genoemt
Charta Magna^ of ten minftcn op Zooda-
nige wyze , als het was in het eerfte Jaar

van Henrik de achtfte ; en voor zoo veel dit

Artykcl aangaat, zoo is ons verzoek, dat

hare H. A. haar nevens ons by hareKo-
ninklyke Majefteitcn , en den Heer Prcfi-

dentvan het Parlamcnt, voor ootmoedige
Supplianten gelieven in te ftcllen,dat d'on-

verdraaglyke laften der EerftelingenjTicn-

den , en Sublidic-penningen afgefchaft

mogen VvTcrden i en al wat hare H.A. tot

bevorderinge van deze Supplicaiie dienftig

mochten oordeclen , daar zuUch wy ons
graag na fchikkcn.

8. Dat de goederen , noch pcrzooncn
van eenig Biirchop , of Gecdelijk perfoon

,

voortaan ergens over arreftabel mogen
zijn, maar dat zulks voor af vcrbooden
werdej en dat het hare Koninklykc Ma-
jefteitcn gelieve de Wereldlykc Rechters

tebclaften, om alle byzondere Artykelen

diesaangaandeuit te leggen , en duidelijk

t€ verklaren.

9. Dat de Ordinantien der Opzienders
niet ten onrecht geduidet mogen worden,
maarzoo verftaan, als de woorden in de
zelve Ordinantien eigentlijk in hebben.

Dat het Plakkaat van d'onderwerpinge
der Gceftelijkheid

,
gemaakt in het vijfcn-

twintigfte Jaar van Koning Hennk de

achtlle,en alle andere Plakkaten ,
gemaakt

gedurende de laarfte fchcuringen , totaf-

fchaffinge van de Privilegiën en Jurisdi-

dien der Kerke , van het eerfte Jaar afvan
Koning He«r/^ de achtftc) herroepen mo-
gen worden, en de Kerk in hasr geheel

herftelt.

II. Dat ook het Plakkaat, gemaakt te-

gen het vintJen van groote Paerden by Ker-
kelyke perzoonen , insgelijks ingetrokken
mach worden.

II. Deel.

12. Dat Woekeraars , volgens de Wet-
ten van het Lani

, geftraft mogen wor-
den als voor dezen.

I?. Dat de gene, die aan eenPrieftcr,
of iemand anders , die in Kerken dienft is,

en beroepen, zim handen Haat, volgens
de Canonijke Wetten , geftraft mach
worden, gelijk als men in voorleden tyden
plachte doen.

f 4. Dat ook alle Priefters , Decanen en
Ondcr-Decauen,nevensalle andere,die ia

Kcrklijke bedieningen zijn, voortaan zulk
een Priefteriijk gewaad zullen moeten
dragen , ais de hoedanigheid van ieders

ftanden bediening vereifcht.

IS D:tt men getrouwde Priefters dwin-
gen mach hare Byzitten , die zy voor hare
HuisvrouWen aan namen, te verlaten.

16. DatmeneenOrdiaantiemake,van
de Jeugt in goede difcipline en deugden
op te brengen; cndatde School- meeftcrs
van dit Rijk Ledematen van de Catholi)ke

Kerk moeten zijn, en dat alle andere ^ die

of Sacramentarifen , of Ketters, of an-

derzins criminele perzonen zijn, afgezet

wordcii.

17. Dat ookalle vryecn fpeciale plaat-

zenvannuatterftond Ouder de lurisdiclic

van dien Aards-Biifchop, Biilchopof Op-
pcr-Diacon mogen blijven, binnen wel-
kers byzonder Bildom of Opper Diacon-
fchapdezelvcnu geftelt worden, of gele-

gen zifn. En nadcmaal dat aan verfcheidc

VVercitze Perzoncn , om dat zy onlangs
zekere Kloofters en viije plaatzcn

, dooc
hare open brieven , of anderzins , beko-
men hebben, Kerkelijke ju; isdiöie in de-

zelve plaat 'cn is toegeftaan ; dat voortaan

de voornoemde jurisdiöie op den Aarts
BifTchop , of liifïchop, of Opper-diacon,
onder wiens Bifdom of Aarts Diakon

-

fchap dezelve nu gelegen is, mag verval-

len-

18. Nademaal d'Officier van 'Lonnsn^

uit kracht van een gebod gemaakt in het

Jaar van H£?»r7/è de Vlil. zig zelvendere^

cognitie van d'oorzaken der Tienden in

I i IaQU'
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luonnen toegë-eigent heeft ; dat nu hier na

dezelve recognitie en jurisdidlie t*eenmaal

achter blyve, en den BiflchopvanL(7«»ew,

die aldaar het Rechts-gebied over Kerkely-

ke laken voert, voort opgedragen werde.

19. Dat de Tienden voortaan, volgens

de Ganonijke Wetten, betaalt mogen wor-

den.

ao. Dat de Landen en plaatzen;, tot de

Kloofters eigentlijk behoorende , welke ten

tijde hunner affchaffinge , vry waren van

den Tienden Penning te betalen , 2,ïkere

Parochien nu toegewezen mogen worden,

en gehouden z.ijn gelijke Tienden aldaar te

betalen, als andere Parochianen doen.

ai. Datmen welfcherplijk belafte, dat

de Kapellen , die over al in het Rijk merk-

lijk vervallen xijn, van tijd tot tijd behoor-

lijk gerepareert en opgemaakt worden , van

de gene die, volgens de Wet , daar toe ver-
[

plicht zijn; doch voornaamlijk zoodanige,
j

die in handen van de Koning en Koningin-
j

nezijn; en dat d'Opzienders daarvan, by I

gelegentheid, 7.0 wel van der ze Iver verval

,

als van alle andere Parochien , Vicarien , en ;

andere Kerkelijke Bedieningen , daarover

wettelijk mogen procederen.

22. Datmenordere£lelle,omallePrie-

(lers, en loon-trekkende Geeftelijke per-

2()onen, fpoedigerte betalen, zonder dat

7y daar over langwijlige proccffen of onko-

ften behoeven te doen.

2j. Dat men de betalinge van perzo-

nele Tienden in Steden , op Dorpen , en

elders , ordinere , volt^ens het gebruik in

het cen-en-twintigfte Jaar van Henrik de

achtfte.

14.. Dat onlangs getroudc Priefters (wei-

gerende met de Ordre, daar zy van zjn,

haar te verzoenen , en willende tot den

Dienft wederom aangenomen Worden) een

zeker byzondereftrafïe mogen onttangen

;

waar door zy , als afvallige , van andere mo-
gen worden onderfcheiden.

15. Dat Geelilijke Dochters , die ge-

trouwt zijn; niet langer in dien Echten Staat

mogen blijven..

26. Dat in Echt-fcheidingen i die van
tafel en bed gefchied zijn, bezorgt worde,
dat het onfchuldige wijf zoodanige Landen
en Goederen mach behouden , die haar

voor den Trouw toekwamen , of die t'ee-

niger tijd onder den Echten-ftaat haar toe-

vielen ; en dat de man, om zijn eigen fchuld

van haar afgezetzijnde , met gemelde Lan-
den en Goederen zich niet en mach be-

moeijen, 't en zy dat zijn wijf met hem ver-

zoent zy

27. Dat alle Toezlenders van Kerken en
Kapellen ,rckenfcbap xuUen moeten geven
aan de gene , die over haar te gebieden heb-
ben; en in geval van weigering, dat zy dan
haar daar toe mogen dwingen

.

28. Dat alle Kerklijke perzoonen, die

eenige Cathedrale , of andere Kerken , on-
langs , uit haar eigen lichtvaerdig hooft, ge*

fchonden hebben
, gedwongen mogen wor-

den , allestoteenftuktoetereftiruercn jcn

daar en boven wederom op te bouwen, al

wat zy ouder de voet gelmcten hebben.

No. 17.

Een Bulle, of Macht- Brief van
de Paus, waarin hy den Cardinaal

Bcaton , Aards-BifTchop van St. An-
dries, tot Legatus a latere , ofGede-
puteerde van d'Apoftolifche Stoel,

in het Koninkrijk van Schotland be-

veüigt.

Het Origineel.

?aulus Biffchop.^ Dsejtaarvan Gods Die?!arev,

aan onzen beminden Zoon D*vtd
,
genoemt

Cardinaal en Aards-Bijfchop van St. An'
dries , hy onzen zeer beminden Dochter in

Chrijius Maria , de Doorluchtige Koningm-
tie der Schotten , en aan onze Gedeputeer-

den van d*ApofloUfche Stoel in 't gantfche

Rijk van SchotItVid, midsgaders alle Pro-

vtntien^ Steden , Lande» , KafieeUn en

Plaatzen
j gemelde Koningiune'Maria mid-

deujk ofonmiddeiijk ondervjorpen ,
groctenit

en Apofiolifche zegen.

Moe-

Ui' *<>'

Latftt

ver-

taalt.

4",^
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Hoewel dat ons de volmacht van bo-

1

ven is aanbevolen , en dat wy , door
!

éc beftieringe van Gods goetheid, xorge

dragen voor de gantfche kudde des Hee- ,

ren ; konnende echter niet boven ons
j

Menfchelijk vermogen gaan , en conzide- !

rerende dat wy ieder zaak , rakende de

bcdieninge van d'Apoftolifche Stoel, niet
,

cnkonnen verrichten j zoo is hetdatwy
J

zomtijds zommige, en voornaamelijk de
]

Cardinalen van de H. Roomze Kerke aan-

nemen , om nevens ons zorge te dragen j

op datzy onxe plaats bekledende , en met

haar loffelijke mcdewerkinge de zwaarte

van onzen laft verlichtende , wy te ge-

makkelijker en krachtiger, door Gods ge-

nade» den dienft ons toevertrouwt, mo-
gen uitvoeren. By ons zelven , dan over-

denkende , dattcr veele zaken zullen

voorvallen , waar over het dienftig en no-

dig zalz-ijn , en voor al over die de eere,

achtbaarheid en (laat van de Chriftelijke

Republijke en van de H. Apoftolifche

Stoel aangaan , om met onze zeer geliefde

Dochter in Chriflo Marta^ de doorluch-

tige Koninginne der Schotten , te ver-

handelen : en ons verzekert houdende dat

uwe omzichtigheid, (die door de hante-

ringe en ondervindinge van zeer gewich-

tige zaken, en zonderlinge vlijt en fnedig-

heid in het uitvoeren , nevens geen minder

voorzichtigheid en fcherpzinnigheid zoo

opgefcherpt en uitftekcndc is) al watvvy

met die Majeftcit, vanonzent wegen , en

uit de naam van gemelde Apoftolifche

Stoel, medetedeelen, te verhandelen of

te verrichten mochten hebben, (rakende

onze cere en aanzien , en die van de voor-

noemde Stoel, mitsgaders de dingen die

wy oordelen dat dezelve omzichtigheid

behoorden tpevertrout te worden , ) met

zulk een zorge , vlijt en fchranderheid

zult achtervolgen , en zorgen te vervul-

len , dat onze wille , ( die gedurig een

wakende oog houd om de kudde , on-

ze bewaringe toevertrouwt , te befcher-

men en te doen aangroeyen , ) haar

gcwcnfehtc doelwit zal bereykcn. Hier
over dan met onze eerwaardige Broeders

,

de Cardinalen van de H. Roomze Kerk,
rijpen raad gepleegt hebbende, zoo is het

datwy uwe omzichtigheid tot een gezand
van ons en d'ApoIlüIifchcStoclvby de Ko-
ninginne Maria^ mitsgaders in het gantfche

Rijk van Schotland ^ en alle Landfchap-
pen , Steden , Linden , vaftighcden en
plaatzen die middelijk ofon- middelijk dc-
7clve Koninginne onderworpen zijn

, )

maken, Hellen en deputeren. Uwe om-
zichtigheid dan een zodanige bedieninge
aandachtigüik aannemende , laatze haar

met duiivücringc daar van zodanig be-
kummeren, en met raad en daad zoo vlytig

en neerflig tooncn , dat uit uwen arbeid"",

door Gods genade , de gewenfchte vruch-
ten , 't welk wy hopen , mogen voort-
komen ; en dat gy voor uwe bekomme-
ringe en zorge , behalven de eeuwige belo-

ninge, ook groote eere by onsend'Apo-
ftolifche Stoel moogt inleggen. Wy dan,
opdat deze verwachte vruchten te vroe-
ger haar mochten vertoonen » en gy u
zelven (by de Perzonen van het Rijk ^ en
van de Landfchappcn , Steden, Landen
&c, mitsgaders by de gcene die met u ge-

durig verkeren en uw' difch-gcno'.enzi;n,

waar zy ook van daan mochten wezen of
woonen, u gedienrtigzijndc

, )aanvallig

rhoogt toonen ; 'ioo geven wy dan uwe
omzichtigheid en difcretie volmacht , om
te determineren van Houwelijken , be-

neficicn> Kerkelijke, Geeftelijke, en ook
"Wereldzezaaken

,
(voor zoo vcelalsze

aan het Pleydooy-Hof der Kerke eenig-

zinsvaftzijn, of wat naam datze ook dra-

gen: ook van hoedanige Rechters enge-
deputeerden, al warenze door ons en de
Apoftolifche Stoel, of ccnige andere Car-
dinalen en Rechters voorgedragen; )die

voor een tijd opgefchort zijn geweefl , of,

gedurende het voornoemde gezandfchap
iKJch opgefchort mochten werden : en dat

zommierlijk, eenvoudiglijk en rechtuit,

zonder cenige Commotie altoos of ver-

li i beel-
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bceldingvan vonnis j maar ziende alleen

op de enkele waarheid van de daad, afte

doen j en ook om , uit kracht van deze

BüUe, Perzonen te mogen citeren of da-

gen , opfchorten , vall zetten en execu-

teren : ook om Kerkelijke cenzuren ,

ftralfcn en geld-boeten te mogen opleg-

gen en oeffenen , matigen en afvorderen

na uw* eigen goeddunken , of van de geenc

die gy daar toe mogt ordineren. Omtwift
zaken t'aanhoren , t'onderzocken , en

daar over een uitfpraak te geven , fchoon

datïe door ons of^andere Perzoncn van

Apoftolifche autoriteit afgezonden moch-
ten zijn j en ook andere ziken voor wien

datLCook mochten dienen, als het u ge-

lieft, voor u te doen l<omen: en ook an-

deren enkel op te. dragen, en ook om tegen

allcrley zentcuticn , Rechtszaken , Con-
traélen en injuricn , op uw' woord , de

beneficie van rcftiiutiein het geheel , of

vergoedingc te moiicn verlenen. Het ampt
van brieven te bcftcUen, allerlei bequamc

Perzonen op te dragen , na dat van haar

den eed , op gcwoon]i)l<e wyze, is afge-

romcn : en om die bricve-bcftellcrs en

Notariflcn in haar ampt te bcvcftigcn
,

volgens hel tormulier in het quintern van

d'Apoftolifche Cancellery befchreven. Om
van zekere Perzonen te mogen Ridders

,

Graven &c. maken , en om andere die be-

kwaam zijn om te ftudcren inde Theolo-

gie, Mcdicine, of Rcchtsgelcertheid &c,

dezelve dan te promoveren in d'Acade-

mien tt)t den allerhoogften trap van ge-

melde faculteiten , en te vereercu met
zonderlinge privilegiën, vryheden , rech-

ten , immuniteiten, of on-bcla(lhcdcn en

indulgentien&c volgens de ceremoniën

en gewoonten in zulkea.geval gebroike-

lijk. Dat een Perzoon ;in zijn zeftiende

jaar gaande Onder-Deken, in zijn achiien-

de Deken, en in zijn eenentwintigde, al

ïs het dat hy van wegen de Kerkelijke bc-

ncficiendiehy heeft, vry wat belemmert
is geweeft , tot de BiiTchoplijke orders

beroepen mag worden ; en dat zoo wel

zodanig een Perzoon , als alle andere d/c

van wettelijke jaren zijn, en insgelijks be-
lemmert , willende gepromoveeit wor-
den tot alle geeftelijke orders, en dat bui-

ten de tijdvati Rechts-wegen geftelt, dat

dan dezelve Perzonen op andere Cardina-
Icn

, en Rechters van twift-zaken, die

voor een tijd gehangen hebben, of gedu-
rende en voornoemde gezandfchap daar
noch mochten komen te hangen, en dat

beknoptclijk , ccnvoudiglijk en recht uit,

zonder geraas en fchijn van vonnis te ge-
ven , de waarheid van de daad alleenlijk

ingezien hebbende, af te doen; ook per-
zonen en zaken te mogen dagvaarden , en
opfchorten, en bylcggen , en uitvoeren;
en dat onder Kerkelijke cenzuren en ftraf-

fen, en ook geld-boeten, die gy, nauw'
welgevallen , zult mo^cn matigen , af-

vorderen , opleggen , 't zy zelfs, of door
iemand andersi ook omtwiftzaken t'aan-

horen , onderzoeken en af te doen
i en

ook andere zaken, fchoon daize door ons
of andere ,

uit autoriteit van d'ApoftolIche
Stoel , afgezonden mochten zijn : mits-
gaders om andere t wilt zaken , voor wien
datzc ook mochten dienen , voor u te doen
komen, zoo het u gelieft, en ook die aan
anderen eenvoudigUjk te bevelen; en om

;
tegen allerley vonnifilen , rechts zaken

,

contraélen , en verkortingen
, met uw'

eigen mond , de beneficie van herftellin-

ge in het geheel te vergonnen. Hetampt
van brieven te bcftcUen, te mogen begeven
aan Perzonen daar roe bekwaam , haarden
eed , na gewoonelijkc wyze , afgenomen
hebbende : en die brief-bcftellers, alsook
NotarifTen in haar dienft te bevcftigen ,

volgens het formulier in d'Apoflolifche

Cancellery befchreven : ook om Ridders

Grave7t , Foëien , Ltcentiateïj ^ Düéiore» in.

beide Regren , als in de Medicine en God-
gelcertheid, en ook in andere faculteiten,

te mogen zetten en beveftigen , en tot al-

lerley digniteiten te promoveren, en om
aan haar alleen zonderlinge gratie , be-

hoorlijke voorrechten , vryheden en privi-

le.
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kgien &c. gelijk als wy en d'Apoftol. Stoel

aan de boven gemelde Perzonen gewoon
zijn te bewyzcn : behoudens nochtans die

handelingen en ceremoniën , die de ge-

promoveerde plegen te gebruiken en te

genieten j of op wat wyzc/y in het toeko-

mende dezelve 2ullen konneff vry ge-

bruiken en genieten, te gonnencuverle-
Jicn.

Zondagen ofop H. Dagen , na dat dan
de noot vcrcilclii tot twee van gemelde
orders , van die tijd af dat zy \kÜ\ willen

,

door een Catholijken l'rielier , die by de
Apoftolifche Sioel hoog teboekftaat, en
daarby tegenwoordig is, evenwel noch-
tans wettelijk en vry gcpromovcert mo-
gen worden- En dat de geene die Kerke-
lijke bedieningen of andere zodanige H.
Bifichoplijkc orders bekomen , zoo van
rechtswegen , als van wegen d'Ordinantic,

funderingc, of ecnigc andere nootzaakc-
lijkheid , dat zy ten aanf.ien daar van , tot

liet 7. Jaar toe van het einde des Jaars haar

van rechtswegeti voorgcfchreven , re-

kenende, in het allcrminfte niet gehou-
den zijn om iemand tot zodanige ordeis

van Dekcnfchap en Bifdom te vorderen
en doen promoveren, zoo zy Hechts on-
der het eerfte twede jaar van het verhaal-

de zevende jaar, dat gemelde order van
onder Dekenfchap gepromoveert zijn ge-

weeft , noch daar toe van iemand door
eenige autoriteit tegen haar dank gedwon-
gen mogen worden : en dat dezelve be-

dieningen wel een, twee , en etlijke zeven
jaren lang mogen opgefchort worden en
blijven hangen , daar toe vnn ons en de
Apoftolifche Stoel conzent en verlofge-

krcgcn hebbende. Om ook allerlcy Per-

zonen, die in het derde of vierde lidmal-
kandcren in den bloede bcflaande , haar

'on-eerlijk mochten gedragen , of in den
echten flaat te buiten gegaan hebben ,

te mcgen ontflaau , 'zoo zy Ücchts

aan de dood . van haar ovexledcne
Kuis-vrouw in het allerminftc niet Ichul-

dig lijn gewceft: invoegen, dat zy we-

derom mogen trouwen , en biy ven in den
echten-ftaat, diezy met den anderen we-
tens ofonwetens hebben gefloten, met
abzolutie van de ccnzuren , diezy met dat

houwclijk aan te gaan mochten verdient

hebben, en met de Kinderen , uitdathou-
wclijk geteeld, voor wettig te verklaren.

Dat allerlei Perzonen , zoo Kerkelijke,

Wereldlijke, als Reguliere, {i&o lang

als zy leven, of inde Roomze bedienin-

gc , of in een van beide van de Kerkelijke

bencfïcien die zy bekomen , tot op een an-

der tyd, hare rezidentie houden i ofbyde
ftudien blyven in een plaats daar dezelve

doorgaans bloeit
,
) de vruchten en inkom-

(Icn van alle particuliere Kerkelijke benc-

ficien , in een bcdieninge ofgeen bedienin-

ge zijnde, die zy in allerlei Kerken of
plaatzcn voor een zekere tyd mochten be-

komen , al is het, als te voren verhaald,

datze daar me begiftigt zijn geweeft , de da-

gelijkze uitdelingen alleenlijk uitgcz,on-

dcrt,) vry mogen genieten, gelijk alszy

met de zelve bcdieninge de vruchten zoii-^

den genieten, alwaar hctdatzy in dezel-

ve Kerken ofplaatzen haarPerzonele ra-

zidentie hielden ; doch dat zy ondertuf-

fchen in het allerminöe niet gehouden zul-

len zijn, daar in te blyven, ofvan iemand
daar toe gcGwongen worden ; doch met
deze voorwaarde, dat de gemelde bcne-

ficien daarom van hare behorclijke dienft

niet ontbloot werden , ofdat de gene wien
de zorge der zielen aan bevolen is, zulks

komen te verzuimen ; maar dat door vro»

me en bekwame Vicarilicn, ( wien, uit

d'inkumllen van diebeneficien, het gene

haar nodig is
,
gevoegelijk zal tocgedient

worden,) de dienft vly tig waargenomen
werd e. Alle Perzonen zullen ook een

Altaar mogen hebben , hel welke zy

met behorelijk refpeö en eerbiedigheid

zullen mogen omdragen op gevoegelijke

en eereHjke plaatzen, en zonder cenea.

ander daar me te verkorten: en dat 200
wanneer de voorvallen .zulks mochten^

eifTchen , al eer de dag aankomt * doch,

li 3 datze.



datxc aan het aanbreken zy , op dat het

noch haar, noch den Priefterj zulks be-

dienende , verweten mag werden i en in-

geval het mocht gebeuren , dat zy na plaat-

xenindc Kerk, die men onderfteld verbo-

den te zijn, na toe komen te wyken , dat

zy dan de deuren voor haar gefloten, en

d'uitgcbanne , en verbodene hebbende

doen uitgaan) de Klokken niet luidende,

en zelfs binnen 'smonds, byaldieu dat de

geeftclijke met eenen tot de Order van

Ouderlingfchap gepromoveert zijn ge-

wccft, of door een eigen ofandere Prie-

fter de Mis en andere Godsdienftigheden ,

daar zy zelfs en hare dienftboden en Huis-

genoten by zijn, vieren, of doen vieren;

zoo zy ilechts zelfs en d'andere van dat

verbod geen oorzaak zijn , of dat het ge-

bcurc, dat zulks haar ot d'andere niet fpc-

ciaiijk verboden is: met deze voorwaarde
ook, dat zy voor het vieren of doen vie-

ren daar van zulks zelden tceftaan; nade-

maal het niet en voegt, dat zulks in de

duiftere nacht, maar by het licht en over-

dag gefchiede, dcwyl dat onze Heer Jc-

fus Chriftus de Zone Gods, diede glans

en luiftcr is van het eeuwige licht. Wy
geven ook aan alle Pcrzonen vryheidèn

verlof, om bekwame Biegt-Vaders te mo
gen verkiezen ; om haar allen en ieder van

haar, volgens het Formulier in het k win-

tem van gemelde Cancellery aangetekent

,

te mogen abzolutie geven ; mitsgaders

ook aan alle Geeftelijke en Wereldlijke

Perzonen, zoo langalszy leven, en zoo
dikmaals als het haar gelieft, om by haar

zelven of met een Ouderling of Klerk
,

met haair medegezel of goebekendc , de

Canonike uuren by dag en by nacht, als ook
andere dienften , volgens het gebruik, en
de gewoonte van de Roomze Kerk, en
ook na de coftuimevan het Brevier, on-
langs gedrukt, te mogen opzeggen, doch
buiten de Choor der Kerke; en Sat zyze
tot geen ander gebruik , als tot het vcrhaal-

ét behoeven i'ondcrhoudcn , ofin hetal-

Authcntyke STUKKEN,
het ook ten opzicht van debcncfïcicndaar

door verworpen. Dat ook ieder Pjiefter

of Geeltclijk Perzoon de Sacramenten
zal mogen bedienen, behoudens altyd het

recht in alles van de Parochiale, of een
ander Kerke. Dat ook alle eerelijkeVrou-

wen,alle Kloofters en Huizen van alle Dc-
votarifc Vrouwen afgezonden , ofniet af-

gezondert, van een Regulier leven, met ze-

kere ook eerelijke bedaagde Vrouwen , en
met toeftemmingeder gener die over ge-

melde Kloollers eu Huizen geftcld zijn , uit

devotie mogen gaan bezoekcn,zo zy flechts

inde zelve niet en vernachten. Wy ge-

ven ook aan de Regenten der Parochiale

Kerke , en van alle Geeftelijke beneficien,

alsook aanCürateurs volmacht, om zoo
Vrouwen als Mannen , in een Parochie,

hare zonden en misdaden te vergeven , in

zulke gevallen als de opzienders ofvoog-
den van plaatzen van haar rechtswegen of
gewoontes halven, of anderzins mogen
doen , ten ware datze aan d'Apoflolifchc

Sloel waren beruflende , en dat zy ook alle

gelofcen,die zy vooreen tyt gedaan hebben»

behalven die voor d'Apoftolifche Stoel

worden bewaard, om andere werken van
Godvruchiighcid mogen vcrwifTelen. Dat
ook alle Pcrzpnen van beide geflachten.

Wereldlijke , Geeftelijke , Religieuze,

en die van de Order der Bedelaars zijn , en
meteen brandende yver van devotie ont-

üeken zijnde , het Grafonzes Hecren , of

andere geheiligde bede-plaatzen , in eigen

Perzoon begeren te gaan bezoeken, dat

haar zulks vry (laat te doen, tegen alle ver-

bodenvan d'Apoftolifche Stoel. Dat ook
de zieken op zodanige plaazen, daar men
geen Oly gebruikt , Boter en Kaas , en ook
Vleefch, volgens den raad van den Doc-
tor ,vry mogen gebruiken ; om ook allerlei

Eeden te mogen afvordcren , en ook , na

uw' goeddunken, cenvoudiglijk daar van

t'ontflaan, zoo flechs iemand daar geen

groote fchade by kome te lyden ; mitsga-

ders om alle meinedige te mogen vry keu-

ï:?Bj tot b;irc vorige tot, cerc, naam,
ca



en faam ten vollen herftellen , en om alle

onbekwaamheid en fchandvlek, over hec

verhaalde begaan , te mogen vernietigen en

uitwiflcheni om alle perzoonen, die met

fprong, of fteels-gewyz,e , toe eenige H.

Orders zijn gepromoveerc, van de bedre-

vene misflagen te abfol veren ,• ofzoozy lot

eenige andere Orders niet en zijn gepromo-

veertgeweeft , dan haar wettelijic te mo-

gen laten promoveren. Om van alle perio»

ncn (die haar mee de zonde van Kerk-rove-

ry hebben bezoetek , terwijl zy noch in ee-

nigerlei bedieningen ot Orders waren) te

mogen difpenzcren , en haar zoo weidaar

van, als van andere cenfuren van excom-

municatie, en Kerkelykeftraffen, daaro-

ver verdient , te mogen abfolveren : en om
d'ongcregekheid , die isj in het doen van de

Mis , ot eenige andere Dienften , mochten

hebben begaan , door de vingeren te zien,

zoohctflechtstot veracbringe van de Sleu-

tels niet gefchied zy , en ook om d'onbe-

kwaaraheid en onecre te mogen vernieti-

gen, enalwiflchen, die zyby gelijke occa-

fie, als verhaalt, haar zelven mochten aan-

gewreven hebben _;
alwaar het ook, datzy

miflchicn eenige beneficien of "bedienin-

gen, daar by niet voegende , hadden verlwe-

gen , en de vruchten daar van genooten

,

tegens d'inzettinge van Paus Jsmjies de

twee-en-twintigfte , onze PredeceflTeur

,

hoogloflijker gedachtenis : dar men «ven-

wel haar de gemeld© beneficien wederom

2al laten toekomen, mids datzy cerftd'A-

poftolifche Kamer , voor de vruchten on-

Techtvaerdiglijk na haar genomen , nullen

moeten voldoen.

Dat ook de gene , die Parochiale Kerken,

oè eenige andere Kerkelyke bedieningen ,

waar toe een Biffchop , of een ander Order

vereifcht word , meer of min een jaar lang

vreedzaraelijk bezeten, en de vruchten daar

van genooten hebbende , de zelve noch-

tans haar onthouden zijn geweefl:
,
( vermids

iy door geen wettige verhinderinge tegen

gehouden waren , om tot de voornoemde

Order des BiiUoms gepromoveert te wor-
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den , en dat zy daar Sevens ook geen difpen-

zatie daar toe bekomen hadden) nochtans

daar over geen opfpraak te lijden zullen heb-

ben,maar in haar vorige bedieningen weder-
om beveftigt worden i na datzy, als boven
verhaalt , over de ongerechtelijk genooteoe
vruchten , met d'x\poftoliiche Kamer een
verdrach gemaakt , en haar voldaan zullen

hebben. Wy geven u ook volmacht, om
alle perzoonen , óxt op de Gecftlijkheid , of
Bi:i'cboppen,reuklooslijk hare handen gefla-

gen mochten hebben, doch zonder eenig
lid nochtans aan haar lichaam verminkt, of

iaar de dood aangedaan te hebben , van hec

vonnis der excommunicatie , 'c welke zy
daar door verbeurt hebben , te bevryen

,

als zulks zy met ootmoediger herten ver-

zoeken. Als ook, om by tijden van oor-
log de gene, die geweld , Kerk-rovery,
dievcry, of eeaiige andere fchelra-ftukken

bedreven hebben , na voorgaande behoor-
lyke farisfadie , te pardon neren ; midsga-

ders om die hare Getyen nagelaten , en op
de behoorlyke tijd niet opgezegt, of daar -

wat los over heengeloopen hebbent hier

nevens ook alle Geeïilijke perzoonen, van
V/atvoor een Order dat zy ook zijn, de-

welke om het niet dragen van hun habijt,

oi ergens anders om , het refjjeót en de eere

van d'Apoftolifche Stoel gefchonden heb-

ben , daar van , als ook van den ban , en an-

dere cenluren en ftrafFen der Kerke , die

zy daarom, ja zelfs, volgens de reguliere

inzettingen van hare Orders, verdient heb-

ben , t'abfolveren. Als ook, om van al-

lerlei ongeregeltheid , ( behalven die van
moedwillige doodflag, en twee-wijffchap;,

of van twee wijven tetrouweo) te mogen
abfolutie geven , en alle H. en Biflchoplyke

Ordres, digniteiten en Kerkelyke bedie-

ningen, hoe veel en hoedanig dat ze ook
zijn , en die by den anderen mogen beftaan,

volgens de Canons der Kerke, te mogen
begeven , en om alle lafteringeen oplpraak,

die over hare onbekwaamheid mochten
ontftaan , gantfch te vernietigen. En daar

en tegen , om na alle Geeftlyke perzoonen
en



en Leken , die d'Apoftolifche Brieven,

Requeftenen Commiflïen, komen te ver-
j

valfchen, Scheurmakers, Kctrers, Woe-
;

keraars, Rovers, en die aan eenige andere

Z-oncJen fcbuldigzijn , van vvacftaac^ftand,

conditie of order dat ze zijn , temogen ver-

nemen , tegen haar procederen , en om dan
defchuidige, na eifch der misdaden, onna
diipofitie van de Canonijke Wetten , en zoo
als het de confcientie verantwoorden kan , i

te mogen firafFcn: als ook om alle tegen-

sprekers en Rebellen met de Kerklyke cen-

furen , en andere Rechts- middelen , de ci-

tatie aan een kant Hellende, indentoon;|,

te houden , en , zoo de nood mocht ver*

eifchen, de Wereldlj'ke Arm of Macht te

•hulpe roepen , of het boven verhaalde te

-doen in 't werk ftcUen : en by aldien dat zy

inv/aards in haar gemoed kerendcjhare dwa-

linge en misflagen komen te erkennen, oot-

moedig om vergiffenis te bidden en te fme-

ken , dan daar op haar , zoo het u zal goed

dunken, van zoodanige misdaden, fenten-

lien , cenfuren en ftrafïen , die zy haar zel-

ven daar door hebben op de hatsgehaak,

i'abfolveren : en na voorafgaande veizoe-

ningemetd'Apoftolifche Kamer, totOv
ders, Arapten, Bedieningenen Kerkelyke

benefïcien , hoe yeel , ot hoedanig dat ze

ook zijn, te beroepen, en in harevoorige

ftand en conditie ten vollen te beveftigen ,

met wegncminge en totale vernietiginge

van alle blaam , laflering en opfpraak , die

zy van wegen het boven verhaalde verdient

mochten hebben : als ook over het onrecht-

vaerdig goed van gemelde Woekeraars ge-

nomen, met d'Apoftolifche Kaper zoo-

danig een verdrach te mogen maken , dat

ty geen vorder reflitutie ge'rouden zijn re

maken. Wy geven u insgelijks volmacht,

om alle Kerken, Kloofters, Capellen, U-
niverfiteiten en Collegien, H. Plaatzen

,

ook alle uitgezonderde , en die de zelve A-
poflolifche Stoel onmiddelijk onderwor-

pen 2ijn, tenaogen vifiteren , of zelfs, of

door andere , die gy daar toe bekwaam zult

>keuien , te laten gefchicden ; en al wat gjr
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dan, zo in Geefllyke als Wereldlykezalceftj

bevinden zult verbetering te behoeven , no-
pende zoo wel hec Hooft, als de Ledema-
ten, hetzelve voort te reformeren , voor
zoo veel als gy, volgens Gods gebod, de
H. Ganons, en d'inzettinge van de zelve

Regelen, dienftii? en noodigzultoordeelen.
Alsook, om allerlei Statuten enOrdinan-
tien der Kerken, Univerfitcicen, aigemee-
ne Studiën, Kloofters, Orders en Conven-
ten te beveftigen en t'approberen ; doch
voor zoo veel alsze de Kerkelyke vryheid
niet om verre ftooten, orde zelve verkor-
ten , of daar tegen ftryden ^ en om alle ge-

breken te vervullen , zoo daar eenige moch-
ten ingefloopen zijn ; en de zelve , zoo het

u mocht goed dunken, tefchikken
, verbe»

teren , en na dat de nood zal vereifchen

,

iets daar byte voegen. Als ook, om in on-
ze, en d'Apoftolifche Stoel, zooveel In-
woondercn , Capellanen en Notarizen

,

als u goed dunken zal , uit kracht van onze
sutori:eit, aan te nemen, en by het getal

I

van de andere onze Inv^oonderen , Capel-

I
laHen , Notarizen en Conforten , in alle

I minnelijkheid te veiz-.melen : en dat zy al-

le, hooft voor hooft , zoodanige voordee-
I len , voor-rechten , ecr-tytelen

, weldadig-
heden , vryheden en onbelafthéden , mo-
gen genieten en bezitten , als eenigzins in

het toekomende de NotarifTen van ons, en
d'Apoftolifche Stoel zullen komen te be-
zitten. Alsmede, om aan haar zoodanige
eer-tekenen van Notarifchap te bewyzen

,

en te doen bewyzen , de gewoonlyke Eed
haar eerft afgenomen hebbende , en aan alle

Kerkelyke perzoonen , ook Biffchoppen

,

Wereldlyke en Monniken , van beide Ibor-

ten: en dat, volgens het Formulier van het
quinternindeCancellary, aan haar betui-

gende en gonnende zoodanige vryheid. Als
ook, om door u , of andere

,
(of zy in

eenige Kerkelyke bedieningen zijn , ot

niet , 'c zy Wereldlyke of Geeftelyke

perzoonen , ook die aan d'Apoftolifche

Stoel doorgaans vaft zijn , om wat oor-

zaak .dat hct ook zyj befaaJven van wegen
I

- - - - ....
^^
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de * Officialen der voornoemde Stoel , die

aan het Roomlche Hof aduelijk hare Amp-
ten waarnemen) enkele overwijzingen

,

zoo binnen als buiten het Hot van Romen ,

ovcrgevinge van ProccfTen en Rechts-za-

ken vry te mogen aannemen , en elders han-

gende, voor u ie doen dienen, daarover

een volkomen vonnis te flrijken, en ge-

melde beneficien of bedieningen (hoe veel

of hoedanig dat ze ook zijn, ook door de

dood vacant geworden , en fortcrendc bin-

nen de palen uwer Gezandfchap , en die

ten opzicht van uwe goe Bekenden , Na-
buuren, Tafel-genooten, buiten de voor-

noemde palen over al vacant mochten wor-

den , al is het dat ze aan het recht van de

Voorftanders der Leken vaft zijn , ot hoe-

danig ook gekwalificeert ) te hefteden aan

bekwanae perzooncn, hoe veel of hoeda-

ni^e Kerkelyke beneficien dat ze ook be-

zitten , of verwachten , fchoon dat zy We-
reldlijke ofGeeftclyke perzoonenzijn ,• als

ook , om haar te mogen voorzien van aller-

lei bedieningen , zo van Mannen als Vrou-

wen, van allerlei Orders der gemelde Ge-

zandfchap , (welkers , te weten van Man-
nen > vruchten en inkomften niet meer als

twee honderd goudguldens, opdeKanier

na de algemeene verminderinge, jaarlijks

opbrengen) van Kloofter-Voogden , en

Kloofter-Voogdeflen, nu en met 'er tijd va-

cant wordende j en dat zy alle zoodanige

Klooftersen beneficien haar leven lang, of

voor een tijd zullen mogen bezitten , en

het bewind daar van hebben ; invoegen dat

het haar vry mach ftaan , de behooriyke en

gewoone laften daar van dragende , van der

zelver overige vruchten en inkomften te

difponeren en ordinercn,gelijk als zy . voor

een tijd de naam daar van dragende, daar

van hebben konnen , en ook moeten difpo-

neren en ordineren : haar echter wel fcher-

pelijk verbiedende, allerlei onroerende en

roerende koftelyke Goederen, Kloofters,

en gemelde beneficien , te vervreemden.

Dat ook alle Tafel-broeders , Geeftlyke per-

soonen, die van hec Capittel en Convent
ILDcel. "
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zijn, malkanderen, ten minften vooreea
zekere tijd, zullen recommanderen en aan-
manen , om met den anderen te vereeni-
gen , malkanderen aan te hangen , en een
lichaam te worden j en om een meerder ge-
tal van Canonijken, met cónfent van hec

Capittel, te maken , en om d'achtervol-
gingen van vonniffert , rechts-zaken , en
ceniuren, die de refignerende ofafftaande
perzoonenopdeRota van onze Apoftoli-
fche Zaal hebben gehad , tot faveur der ge-
ner, die ze gerefigneert of afgeftaan heb-
ben, toe te laten, of te maken dat ze toe-
gelaten word, enlaCltegeven, om tot een
vorder uitvoeringe , zelfs van een reële exe-
cutie, tcgens ieder een, ook die een Prie-
fterlijke macht hebben , te procederen , en
de rechte en laatfte manier van Vacatie, aï

is 't dat daar uit allerlei generale refervatie

mocht fpruiten,voor verklaart en uitgedrukt
te houden, en om voor de vrugten en in-

komften van die, en alle andere Geeftlijke

beneficien
,
jaarlijkfe psnzioenen te mogen

üntfangen, doch evenwel die niet boven de
helft van zoodanige vruchten en inkomften
bedragen i en om ook alle de vruchten , in

plaats van een penïioen , of betalinge,aan

de voornoemde refignerende, of afftaande

perzoonen , of aan andere, daar toe be-
kwaam, over te doen, zoo lang als zy, en
hare Nakomelingen, van gemelde benefi-

cien , die zy voor een tijd bekomen , leven r

en dat op pene van cafïatie , en andere Ker-
kelijke flraifen ,fcntentienencenfuren, die

men in zoodanige voorvallen daaropplach
reftellen; dat ook gemelde penzioenen op
het wederkomen , inkomen , en aankomen
betaalt zullen moeten worden , alzoo ze op
behoorlyke wyze , volgens de bewilliginge

der gencr , die de voornoemde penzioenen
te betalen hebben , niet en zijn betaalt ; ook
om de zelve , en andere penzioenen tot

noch toe bewaart , en die tot in het toeko-

mende bewaart zullen worden , midsga-

dersde bewaringe der vruchten of inkom-
ften , ook by confentom eenige jaren voor

af te betalen > te mogen cafTeeren , of a£
~ Kk ^"""'

fehaf-
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fcbaiTen , en te niete doen. Wat nu uwe I

boven verhaalde ^oe Bekende 6cc. aangaat,
j

die dezelve penz-ioenen , en de toegeftem- !

de vruchten daar van zullen naogen tran- 1

iporceren , of overdragen , aan v/ien hec
\

ook zy , door haar gefpccificeerc , en dat
|

ook met deze by voeginge , dat de gene aan
j

wien zy overgedragen zullen worden, alle

fchulden der overdragers, of andere laften

encohditien» inde zelve overdrachten ge-

ftelt, zullen moeten voldoen; en om bjr
^

zoodanige vruchten , of inkomften , deze

flot-redcn re ftellfn , dat de brieven die gy
daar van zult vergonnen , voor afgevaer-

digde en bekent gemaakte gereekent wor-

den by de gene, die toeg^eftaan hebben te

sullen betalen. En dac gy de voornoemde
perzoonen j (om gemelde weldadigheden

en gonfte, die gy haar vooreen tijd mocht
vergonnen 5 te meer te bekrachtigen) van

alle Kerklyke vonnilTen , cenfuron en ftrat-

fen van excommunicatie, furpenfie,en m-
terdidlie, van rechts wegen , ot byoccafie

om zekere redenen van it:mand uitgefproo-

ken, zuJt mogen abfolveren
:, en dat ze voor

geheel geablolveert gereekent zullen wor-

den. En dat ook alle byzondere Kerkelyke

beneficicn , met en zonder bedieninge daar

aan?aft, (als ook die zy uitalle Apoftoli-

fche difpenzatien hebben , ofverwachten
,

en die haar tot alles eenigzins mochten die-

nen , hoe veel , of hoedanig dat ze ook zijn,

nevens hare vruchten en inkomflen) voor

ïeehtjaarlijkfcheinkomften mogen gelden,

en voor zoodanigen inhoud van difpenza-

tien in uwe vooraf uitgedrukte Brieven ge-

reekent zullen worden, zonder dat ze daar

van , ot van iets daar van behoeven te mel-

den , of dat , ora het verfwijgen daar van ,

de Brieven , die gy haar mocht vergonnen,

geoordeelt mogen worden de cenfure van

heimlijkontftoolcn, of van geen kracht te

zijn , onderworpen. Ab om den genen,

(die de Kerken j 't zy van de Wereldlyke

,

of Canonijke Order gaan bezoeken , en aan

der zclver opbouwinge , of behoudinge en

herftdlicge , de behulpzame hand üaau ,€n
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dat alleenlijk op twee Hoogtijden^ zeven
jaren , en zoo veel Qvvadragenen , ot wat
minder, nadsthet u zal goed dunken) van
de bclafte penitentien genadelijk fn den
Heereafüag re geven ; zoo datze gedurig, ot

voor een tijd, na uw welgevallen, ftand

mogen houden. Dac ook alle perzoncn
van gemelde Afgczandlchap, en de voor-

noemde goe Bekende t<c. d'onroercnde

goederen van de zelve Kloofters, dignitei-

ten , Prioorfchappen , Bedieningen en Of-
ficien , (midsgaders van andere Kerkelyke
Beneficicn, die zy bezitten , ofgedurende
zoodanif^e Afgczandfchap , zullen komen
te bezitten) zullen mogen ver wifïelen , ver-

kopen, en voor een rijd lang verhuren, en
aan vreemdelingen uitzetten, tot merke-
lijk voordeel en profijt van de Kerken,
Kloofters, en Kerkelijke Benefkien, daar

ze aan behooren ; met deze voorwaarde,
darde penningen daarvan komende, en zo
nuyelilk aangeleid zijnde , aan een zeker

Godshuis befteed , of een eerlijk vermo-
gende bekwaam perzoon in bcwaringe ge-

geven zullen worden , daar voor een obli-

gatie van zijn eigen hand paflerende , cf
' fuffilante bergen ftcllende; gelijk als men
in dicrgelijke zaken pleegt te doen. Dat
ook de Canonijken van beide foorten , en
van de Orders der Bedelaars , uit hare Kloo-
fters, huizen en piaatzen, zullen mogen
verhuizen, en overgaan tot die Kloofters>

huizen en plaürien , zeUs van andere Or-
dtrs , die geen Bedelaars zijn , daar zy vrien-

delijk en beleefdelijk worden onthaalt, en
ingenomen i en dat alle perzonen, die de
Kerken, Kloofters en huizen van de Or-
ders der Bedelaars, en alle Kerkelijke Be-
neficicn , van nieuws opftichten , begifti-

gen , en vervallen zijnde, repareren willen,,

dat zy ze op eerlyke piaatzen,. en daar toe

bekwaam, ftichten en repareren mogen;
en in zodanige geoorlofdeen eerlijke ftich-

tinge de bedieningen , die zy vopreen tijd

bekomen, haar mogen opleggen , en voor

haar, en uwe voornoemde goe Bekende,

en familiare Vrieodeo , en ook voor hare
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Nakomelingen , het recht van voorftan-

derfchap over de Kerken door haar nu ge-

dicht en herftelt , en dieze daar na noch
op nieuws mochten komen te (lichten en
herftcllcn , behouden : en daar toe een

bekwaam Perzoon als z.c mochten komen
ledig te ftaan , aanbieden ; en ook het

verhuren en vervreemden van de on -roe-

rende goederen dei Kerken , Kloollers
,

Prioorfchappen , bedieningen , ampten

,

en van andere Kerkelijke bcncficien en
plaatzen airede gefchicd , zoo ze daar mer-
kelijk voordeel uit mochten halen, voor
vafl mogen ftellen en voor goed keuren i

en zoo daar aan de voornoemde kloofters.,

Prioorfchappen, &c iets mocht komen
t'ontbreken , te mogen vervallen en op
maken : als ook voor de Executeurs der

Teftamcnten de tijd tot uitvocringe der

zelver beftcmt , verlengen : en om het

recht van de Mccftcrfchap der Leken,

( begaande in iemand de bcwaringe van
Kerken en van gemelde v.creenigingen

voor de hclf( op een regelmatige wijze aan

tebeftedeuj alwaar hetgefchied van we-
gen ecnige verandering , of dat het proces

noch niet afgedaan was, of dat het recht

lot deiLc voor Üanderfchap ofMccftcrfchap
door geen ftichtinge of begiftinge verkre-

gen ware
:
) t'eenmaal af te fchaffen j wy

geven u ook mitsdezcn , en uit kracht van

onie Apoftolifche autoriteyt , volmacht

,

omalles in het boven verhaalde, en het

geenc daar toe meer nodig of ccnigzins

dienftig mocht zijn , of zelfs of door
een ander , of andere , te verrich-

ten , bevelen , fchikken en befluiten
,

zoo als onze Opper-biegt-Vader , in

het gemelde Hof van Rowen , volgens

de fpeciale of andere autoriteit aan hem
vergend , ccnigzins kan of placht uit te

voeren , voor vaft (lellende dat gy de voor-

noemde gchccle en particuliere machten
autoriteit, in alle de boven verhaalde

plaatzen , zoo met de Petzonen die aldaar

hare rezidentie houden , als met uwc fami-

iiarc Vrienden , vry en on-belemmert zult

jiiogen gebruiken •• niet tcgcnilaande de

misverftandcn en andere verhaalde za-

ken in de Concilien van het Hof latera-

num tot Romen , van Poiótiers , van de
Gcneralen &c. en van hoogloflijker me-
morie Paus Bonifaciutdc VIII, onze voop»
zaat , welke verbieden het genieten van
vruchten of inkomften , in het afwezen
en zonder voorgaande bepalingc vantijd:

en van een of twee diëten in een generale

Concilie uitgegeven, ook in andere Apo-
ftolifche , Provinciale en Synodale uitge-

gevenc Concilien , algemeine of byzon-
dere inzettingen en ordinantien , ook in

alle uitgegevene en noch uit te geven re-

gelen van d'Apoftolifchc Gancelleryj de
gedurende tijden v/aar van, ookdikmaals
uitgeftelt CD afgelopen ; gy vernieuwen en
vergonnen meugt j welke , en andere
boven verhaalde inzettingen en gewoon-
ten van Kerken, Kloofters, Academiën,
CoUe^icu , en dicrgclijke" Steden, ;mits-

gadersvan allcrley Orders, (hoewel met
een eed , met d'Apoftolifchc Stoel of
cenige andere v^iftigheid gcftcrkt,) gy in

het byzondcr zult mogen affchaflen : hoe-
wel dat zy ( om dezelve na te komen , en
geen verzoek-fchriftcn daar tegen in te

geven, ofhaar met de gcene die een an-
der , of andere , verworven had te behel-

pen ) een eed gedaan hadden, (verzwy-
gende de namen der Perzonen wien het

genot der inkomende vruchten in zooda-
nige ablèntie vergond was:) ofzoo verre

lichteliik hier na een eed mochten komen
te doen aan de geene , die haar allerley

privilegiën , voor-rechten , generale en
fpeciale indulgentien , en allerley Order«

tot Ch:ebe(Ier ^ en in andere geweften van
EngeJavd toegedaan , bevefligt en ver-

nieuwt hadden , waar door alle het gcene

't welk wy boven verhaalt hebben , ofhicr

in niet en isuijgcdrukt , noch ten vollen

tuffchcn ingevocgt , haar kracht ai~uit-

werkinpe mocht Jcomen te verliezen, of

ten minftcn eenigzins uitgeftelt worden;

waar van , en van welkers ganifche in-

K k X houd
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^oud van woord tot woord , in onze
Miffivefpcciaal gewag zal gemaakt wor-
den , het welke wy , voor zoo veel dit

aangaat , niet en willen dat iemand toc-

ftemmej dit alles, en allerley grondwer-
ken, kundgy, na dat beft voegt, en de zaak
zig toe draagt , affchaffen. Datnuzom-
mige Perzonen om haar van dicrgelijke

cfandere Kerkelijke beneficicn in dicge-
weften van SchetUnd te voorzien , zoo
verre gekomen zijn , dat zy fpeciale of
generale brieven van gemelde Apoftoli-

Iche Stoel , of des lelfs afgezanten ver-

worven hebben : zoo willen wy dat die

Perzonen , wien gy. van gemelde benefi-

cicn voorzien zult , de vóortocht van
andere zullen hebben , doeli dat door deze
verkrygingc van Beneficicn voor haar j

andere geen intereft noch fchade komen
te lijden. Ofby aldien aan de gecne die het

opperfte gezag voeren , en uitdeelders

zijn van bedieningen, of aan cenigc an-

dere 'm het algemein , of in het byzon-
dcr, van d'Apoftolifche Stoel , vrijekeur

gegeven is, zoo dat zy ïn het allerminfte

niet gehouden zijn om juift deze of die

Perzoon aan te nemen, of incenigebedic-

ninge te zetten, of dat zy niet verboden
,

gezüfpendeert of geexcommuniceert kon-
ïien worden j of dat van zodanige en an-

dere Kerkelijke Beneficicn , die op der

voornoemde Regenten beftedinge , uit-

gevinge , aanbiedinge , verkiezinge , of
op eenige andere difponcringe , hetzyge-

zamentlijK of afgezonden, zien, dezelve

openftaandeBencficien niet en mag bege-

ven van wegen de brieven vand'Apofto
lifchc Stoel, welke niet ten vollen en uit-

drukkelik en van woord tot woord melden-^ 1^ Evcjaardige Vader ;« Chrifto, getrouix'e en

van zodanige begcvingc , of van eenige

andere indul^^entic , generaal of fpeciaai>

ofvan wat inhoud dat het ook zy, waar
door mitsdczen niet uitgedrukt noch in

het geheel tuffchen in gevoegt zijnde ,

uwen brief haar kracht benomen, of het

geene dat '.e inhoud.ceniger mate uitgcftclt

mocht worden. En alzoo het tegenwoor-

dig moeyelijk zou vallen, om in alle uwe
brieven van het bovcn-vcrhaaldc particu-
liere mentie te maken, of, om u tot alle

plaatzen te zenden , alwaar gy diesaan-
gaande vaft meugt gaan , zoo willen en
ordineren wy dat dezelve uitgefchreven

,

gedrukt , met uw' zcger verzegelt , en
van uwen Secretaris, of den Regent van
uweSecretary, ondertekent zijnde, uwc
brieven, zonder daar tegenwoordig te zijn,

of in het geheel of ten deele daar wat by te

doen , of lufTchcn in te voegen , in en
buiten het Rcchthuis , voor zoo geloof-
waardig zullen aangezien worden, als gy
ze zoud willen aannemen , ziende het
Origineel daar van. Gegeven tet Romeu by St.

Pieter , in het Jaar onzes Heereu M. D.
XLIII. op den 3. Fehruary, en in het tiende

faar van ons Pausdom.

Achter op de Brief(lond : c, L, de Torret^

Gegeven md'Aio/io/iJche K. Rkharduf.

Secretarj.

De Tomes.

No. 18.

Een Miflive van Koninginne Ma-
ria , recommanderende de Pro-

motie van Cardinaal Poel tot het

Pausdom; gefchreven aandenBif-

fchop van Winclicfter, den Graaf

vanArundel, en oen HecrPaget,

doemaals rezidcrende tot Calis,

Het Origineel

/'taria de Ksninginjie.

zeer Lewinde
j
getrowae en zeer geliefde

Neef en Raads-Heeren , Groeients zy U L.

By ons zclvcn overdenkende hoe dat

Ghrifti algemeenc Kerk 3 endegantfche
ftand des Chriftendoms, onlangs, nu op
deze, dan op die wyze, ontroert enge-
phagtzijnde gewecft, door geen bekwa-
mer middel tot rufte, ftilfland en retor--

ma-

Ciittn.

litr.Tl'

tus.B.

1,

t
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aiatiederabuzen ioudc konncn gebracht

worden , dan dat men op deze tijd , tot

verkiczinge van een Paus , zeker god-

vruchtig, geleerd en verOandig Perzoon
tot die hoogwaardige bediening ordincre,

-die de handhavinge van goede ordrc, en
de reformatie van alle misbruiken in de
Kerk mocht behertigcn ; en die met cencn
by de Wereld voor een vroom , oprecht en

goedaardig Perzoon bekent is. En geden-

kende aan d'ander zijde , wat al onge-

mak , onluft en verdriet den ftand der Ker-

ke mocht overkomen , ingeval dat ( Wc-
reltze inzichten alleen beoogt zijnde) zo-

danig een Perzoon tot die bedieningege-

prefereert wierde , die van gemelde god-
vruchtige hoedanigheden ontbloot zijnde

,

den ondergang van het algemeen geloof

eenigzins mocht veroorzaken : konnen
wy derhalven , tot ontlaflinge van onze
plicht voor God en de Wereld , niet na
laten van crnftelijk te wenfchen enzorg-
vuldiglijk te arbeiden , dat zodanig een

perzoon , zonder uitftel ofhapering daar

over te hebben , daar toe verkoren wordC;
die , tot bevordcringe van Gods eere ; en

van de rufte en wclftand des Chriften-

doms, d'allcrbekwaamfte is om die plaats

te bekleden. Geen Perzoon dan , onzes

oordeels, daar toe zoo bekwaam kennen-

de j als onzen zeer waarde Neef , den

Heer Cardinaa! Poel , wien het mcefte

deel des Chriftendoms voor dezen , van

wegen züne langdurige crvarcntheid
,

vroom leven , en uitftckende geleertheid
,

daar toe zeer dicnftig en bekwaam gekeurt

heeft: zoo heeft het ons goed gedacht aan

ui. teverzoeken dat gijl., tot dien einde

uw' kans waarnemende, uit onze naam,
met den Cardinaal Lorrain , den opper-

Stalmeefter , en d'andcrc Miniflcrs van

onzen goeden Broeder , de Koning van
.Vra-'tk-'jk , fpreke , haar biddende dat zy

aan hem , uit onic naam , onzen zeer

waarde Couzijn, gelieven te recommande-
len, enzijn Perzoon zodanige Gardina-

leadie hy tol zijn devotie heeft, voor te

dragen j opdat alzoo door zijn voorfjjraak

en bevordering , onze voordel te eerder

Effed: mag zortcren. Waar toe indien het

hem gelieven zal teconzeuteren, (gelijk

als wy , op bericht daar van ontfangcn ,,

aan onzer zijde alle onze krachten tot

voorizettinge van dit werk zullen infpan-

nen ) zoo twyfelen wy niet , of dit ons
goed voornemen een goe uiiflag krijgen-

de , zoo wel hy als wy , en al het refle-

rende Chriftendom
,
groote reden zullen

hebben om God daar voor te danken, en
ons iel ven daar over te verheugen. Zegt
ook met oenen , dat de Koning , onze
goede Broeder , zig wel verzekert mag
houden , dat ingeval wy in ons gemoed
iemand andgrs daar toe bekwamer , als

onze zeer waarde Couzijn , wiften : dat wy
dan , om geen particulier intercft noch
afFe<ftie , zijne bevordering daar toe boven
Godes eere ende welftand des Chriften-

doms , geprefereert zouden hebben : dit

dan ons oogmerk ( waar toe wy God tot

getuige nemen ) alleenlijk zijnde, tonen
wy hier in dies te meer on?cn yver. GyL
mcugt haar ook op ons v/oord verzeke-

ren , dat wy dit werk buiten weten of
conzent van onze lieve Neef by der hand
genomen hebben. En alzbo wy de zon-
derlinge deugden en uitrekende begaaft-

heden, waar mede God Almachtig deze.

onze zeer waarde Neef begenadigt heeft
,

niet en behoeven op te halen , alzoo ze

onzen goeden Broeder , zijne Miniftcrs,

en de gantfche Wereld bekent zijn , zoo
is het dat wy de maniere derverklaringe,

enwyder verhandelinge vandezaak, aan

uwe wysheid laten bcruftcn, verzoekende

dat wy, zoo dra als mogelijk is, uit u-I.

mogen verftaan wat befcheid of ant-

woord gy-1. van de Minifters hier opont-
fangen hebt. Gegeven onder ons Zignet op

ons Pala^s tot RamptonCourt , op den 30.

May, in de eerfte en fvjeede jaarefi 0nzer Re-

geringe.

Kk 3 No,.iq>
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No. 19.

Een wekere Ordre , van hare Ko-
ninkIJjkeMajcftciten, den Jafticicrs

van Vrede, of Officieren van het

Graaflchap van Norfolk voorgc-

fchrcveo, dienende tot onder-

houdinge van €en goed Regle-

ment, onder hare lieve On-
derdanen aldaar.

Het Origineel,

Fhtltfpm Koning , Marta Koninginne.

c»ttin I. "r\ Eze Jufticicrs van V'rcde , by den
libr. LJ anderen vergaderetKle,en haar bera-

dende, door wat voor bekwame middelen

goede ordre en rufteophet allcrgevoege-

lijKÜe onderhouden mocht worden, zul-

len haar in acht , tien of twaalf hopen

,

meer ofmin, volgens hare difcretic, ver-

delen 5 haar regulerende na de menigte
der Perzonco in het Graaffchap , en na dat

zy zelfs (lerk zijn j bezorgende, nevens
hun algcmeue toezicht , dat ieder particu-

lier getal van haar, binnen hare beftem-

de perken , vlytig achtnenie , datter rufte

cngoedeordrè onderhouden worde.
2. Deze gemelde Perzonen zullen zo-

danige Predikanten, die in dit Graaffchap
airede zijn, of het zelve toegezonden
mochten worden , de behulpzame hand
niet alleen bieden , maar ook zclts de Pre-

dikatien by woonen, en haar eerbiedig-

lijk bejegenen
i zacht omgaande met de

gene , die door haar te abzentercn van de
Kerk , ot door eenig ander openbaar be-

dryf byder hand te nemen, tonen datzy
niet verftaan , dat zy haar daar na behoe-
ven te fchtkiccn : maar de moedwillige , en
licrtnckkige zullen zy wat harder aanta-

llen, de zcli'.c of bcftraftende, of dwin-
gende tot gehoorzaamheid , of gevangen
zettende , na dat de hoedanigheid der Per -

zonen
, en d'omflandighcid van haar doen

ichynen Zullen tevereiirchcu.

?. Vooral, zullen zy de gene die Ket'
tery verkondigen en Iceren , of verborge-

ne Convcnticulen , daar toe zoeken op ie

rechten , vry zwaarder aantaften.

4. Zy zullen ook z^lfs. hooft voor

hooft, mitsgaders hare Vrouwen . Kinde-
ren , en Dienftbodcn , met een goed exem-
pel moeten voorgaan j en zoo zy gewaar
worden , dat ecnige onder haar eigen

Dienftboden in gebreke blyven , zullen

zy die ecrft beginnen te reformeren.

S' Zy zullen ook, na haar uiterfte ver-

mogen , ua zodanige Ferzoncn

,

die eenig-

zinsvalfchc leugens, of oproer igc geruch-

ten uitftroycn , fcherpelijk vernemen,
en, haar openbarende , haar vaü doen zet-

ten, en, na eifch der Wetten , ftraffen.

6. Zy zullen in ieder Parochie, of ge-

deelte van het Graaffchap, zoo veel als

docnclijk is, aan een ot meer eerelijke

Perzonen fecrete inftrudic geven , om
haar te informeren , hoc d'inwoondcren
in haar wyk haar al dragen.

7. Zy zullen de Schouten, en vier, of

meer , van deecrelijslte Catholijkcn van

ieder Parochie, nevens by»aandc Ürdrc

des zelfs, laft gevent aan wienlediggan-

gerSj Landlopers, en die men met recht

voor vcrdagt houd,rekenfchap zullen moe-
ten geven, hoe zy hun leven aanllellen,

en op wat plaats zy ha*r van lyd tot tyd zul-

len neder zetten.

8 Zy zullen naauw toezien , dat de

Plakkaten tegens Rebellige Landloopers,

en kncchcen die op haar Meeftcrs naam
iets doen, cudie kroegen houden, nage-

komen en uitgevoerd worden, en dat ook
het Plakkaat van Hui enCry, worde on-

derhouden . Zy zullen ook Ocdre geven,

datter op alle bekwame plaatzen goede

wacht gehouden werdc , dat op den 20.

April, nuaö volgende, zijn aanvang zal;,,

nemen. ,

. 9. Zoo wanneer eenigcboosdocndcrs, ;

om Moordcry.Dievcry, 'Rovery, Brand-

llichtinge, .&c. ^cvaagca worden , zü«

zullen deze gemelde Perzonen de zaak

voort
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voort ondertoeken en examineren , ftel-

Icndedaar in Ordrc nareehten gerechtig-

heid , en volgens den inhoud van de Ccm-
miïïie van Oyer en Temiiner , die haar

dan op Haande voet toegelchikt zal wor-
den.

lo Eindeüiken tenlaatftcn, zullen ge-

melde Perzonen byden anderen vergade-

ren en zitdag houden , ten minden een-

maal ter maand, of meermaals, na de za-

ken mochten voorvallen, met malkande-
ren confercrcnde,en raatplegende over den
{land van alle particuliere gewcAen , in het

Graaflchap , en op alle ongeregeldheden

iodanige Ordre ftellende, als hare wys-
hei'd en difcretie goed zal dunken-

No- io.

Een Miilive van de Koning en
Koninginne, verzoekende op den

Biflchop van Lonnen , om voort

te varen mechctprocederen te-

gen de Ketters , volgens de

^Wetten van 't Land.

Vhihppus Knting , Marïa Kon'wginrte^

Zeer eerwaardige Vader in Chrifio , tn zeer

getrouiüfy geliefde^ "jjy groetenU,

ALzoo wy onlangs onte Brieven aan

dejufticicrs van Vrede, in ieder Graaf-

fchap van dit ons Rijk hebben afgevaar-

digt ; waar in haar , onder andere , in-

ftruöien zijn gegeven , om goede Ordre

,

en een ftil reglement t'onderhouden , rond

om in bet Land , en voor al gade te flaau

op zodanige ongeregelde Perzonen ; die

hun fchuldig^ plicht aan God Almachtig j

en ons in de wind flaaode, zekere dwa-

lende en Ketterze gevoelens aanhangen >

om te tonen j dat zy met de Catholijke Re-

ligie van Chrifti Kerk overeen komen :

welke Perzonen , zo zy haar met goede

vermaninge cnfchonc woorden, nieten

konnen reformeten , zoo word haar dan

bekent gemaakt, dat zy haar aan denOr-
dinaris lullen overleveren, die met haar

minnelijk en vriendelijk zal moeten om-
gaan, en haar, ;.o het kan 7ijn, van hare

kwade opinien afbrengen, of andenins
hertnekkig blyvcnde, dat inen dan met
haar omfpringcn zal volgens de weten van
'rLand, Verftaan hebbende nu, tot on-
zer mcrklijkevcf wondering, datverlchei"

den van de ongeregelde Perionen , door
dejuüiciers van Vrede, voorde Ordina-
risof Opzienders der Kerke gebracht zijn»

dcj om daar me te handden, ala boven
verhaald Js., datzy, of geweigert hebben,
de zelve onder handen re nemen , of zo

j
zyal aangenomen worden, dat men met

( haar dan zoo niet ommcgaat, als welde
Chriftelijke befeheidenheid , en liefde vcr-

eifTchcn; noch ook, volgens de Ordrc
van Jullitie , met haar handeld ,• maar haar
in hare dwalingen laat volharden, tot on-
eerevan God Almachtig, en een. gevare-
lijk voorbeeld voor andere. Gelijk als nu
deze zaak ons zeer vreemd voor komt,
zo heeft het ons raadzaam gedacht , om dit

niet alleen bekent te maken , maar ook
omute vermanen, dat gy dicshalven het
ampt van een goe Herder en Biilchop,
voortaan zodanig wilt waarnemen, dat

zoo wanneerdoorde Juflicicrs van Vrede,
zodanige overtreders voor u gebracht wor-
den,gy dan uwc goede wysheid endifcreti'e

gebruike, om haar, zoo het kan zijn, vaa
hare dwalingen af te trekken , of anders,

ingeval dat zy noch hertnekkig blyveni
teg^n haar te procederen na de Ordre der

Wetten ) invoegen , dat door uwen goe-
den yder hier in Godes eere te beter gevor-
dert, en de Gemeenten-ftaat in meerder
ftilteen rufte gercgeeri mag worden.

No. 21,

Thomas Moors Mi/Iive aan
Cromwcl, nopende de Gecftelij-

ke Dochter van Kent. f^^^-

"Böog-achtyare i enaanzienelUke, /«/«o»;?

NA mijn hertgrondige gebiedenis, ne- i^s-

vens gelykc dankbaarheid voor uwe ^^;
goed *'
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goedheid in miJDC onbefchaafde Icngwyli-

geMifllveaan te nemen. Ikmcrke, uitu-

we vorder goedheid en genegemheid tot

my, datTietugeliiftheett, tt; ciilcourercn

met mijn zoon Ropcr , over het geen ik niet

alleen mtt verlcheide peizcnen , die goede

kennis aan het ongebonden Klopjen van

Cüvtelberg hadden , maar ook met haar zelfs

verhandelt hadde j waar op ik fchrihelijk

verklarende, dac ik haar toegedaan was,

haar advijs en raad gaf. Dewijl het u nu ge-

lieft, de moeite te nemen, om.uit mijn

eigen fchry ven , de waregefchapenheid van

de 'zaakjca hoe ik my daar in gedragen heb,

te verdaan j zoo moet ik u dan daar hert-

lijk voordanken , enachtemy zelven daar

over aan u ten hoogften verplicht.

Het is nu, gis ik , ongcvaar ;acht ot ne-

gen jaar geleden , dat ik eerft van deze per-

zoon hoorde j als wanneer de BifTchopvan

Ca?itelberg , die doe in het wezen was, (God
zy zijn ziele genadig) aan zijn Koninklyke

Genade een zeker opgerold papier zond

,

v/aar in zekere woorden gefchreven fton-

den, diezy, zoomendoemaalszeide, op

verfcheide tyden in een verrukkinge des

geefts gelprooken had ; waar op het zijn

Koninklyke Genade gelieft heeft, gemelde

papier aan my te behandigen, beladende

my de zelve te doorzien, en daar na mijn

gevoelen daar van aan hem te openbaren.

Waar op ik , op een ander tijd van den
Koning daar na gcvraagt zijnde , tot ant-

woord gaf, dat ik , om de waarheid te zeg-

gen, niet zonderling aanmerkenswaardig

in die woorden vond j want alzóo daar van

iets in rijm, en dat flecht genoeg, was, zo
mocht, voor zoo veel als ik daar aan zien

konde , een flecht gering vrouw-menfch,

na mijn oordcel , uit haar eigen hooft zulks

genoeg konnen fpreken ; hoewel ,zeide ik,

nadien het gedurig voor de waarheid ver-

haalt wierd, dat God in haar wrachte, en

dat aan haarden Mirakel was gefcbied , 200
derfde, noch wilde ik zoo ftout niet zijn,

om mijn oordeel daar over te ftryken. En
zijxi Koninklyke Genade p zomy to^cheen^

maakt zoo weinig werk van de zaak, als

daar na bevonden wierd , dat ze op lofle

fchroeven Itond.

Van die tijd af, tot omtrent Kerstijd een

jaar , fchoon dat 'er van baar , en hare hei-

ligheid , onder de gemeene man veel ge-

praat wierd , evenwel heb ik nooit noch van
hareopenbaringe, noch het mirakel, iets

hooren verhalen, behalven dat ik op ver-

fcheiden tyden , in de dagen van mijn Heer
Cardinaal, had hooren zeggen , dat zy by
hem, enden Koning, hadde geweeftj

maar wat zytegen den eenen , ofden ander,

gczcgt hadde , is ray , voorwaar , nooit ter

ooren gekomen. Nu, gelijk als ik begoft

op te hakn , omtrent Kerstijd een jaar

,

logeerde de Priefter Riihyy doenmaais een
Francifcancr Monnik van Cantelherg^ een
een nacht in mijn huis; als wanneer hy na
den avondmaal, kort te vooren eerhy na
zijn flaapkamer ging , met my in praat

raakte van deze geeftlyke Dochter , ha-

re heiligheid tot den Hemel toe verhef-

fende ; en dat het een wonder was t'aan-

fchouwen en te begrypen de werken , die

God in haar werkte: waar op ikantwoor-
de , dat ik my daar over verheugde , en God
daar voor dankte. Daar na verhaald^hy my,

'

dat zy by mijn Heer den AmbafTadeur in

zijn leven was gewecfl: , als ook by zijn Ko-
ninklyke Majefteiti en dat zy aan mijn Heer
Ambafladeur van hare openbaringen hadde
vertelt , naamlijk van drie fwaerden, die

hem God in handen hadde gegeven , welke
niet wel bediercnde, zoo zou het hem zeer

fwaarlijk vallen voor God te verantwoor-

den. Het eerde zeide zy , was het beftieren

van de Gecdlijkheid onder den Paus, als

Ambafladeur. Het tweede , het gebied,

dat hy voerde ten opzicht van Wereldlykc
perzonen onderden Koning , als zijn Can-
ccllier. En het derde was, zeide zy, d'ad- '

minidratic die hem de Koning toever-

trouwt had , nopende die gewichtige zaak j'

zijns Houwelijks. Hier op zeide ik tegen

hem , dat ik na geen openbaringe van 's Ko-
nings zaken wilde hooren , «iet tvfijfièlen-

i'
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^e , of Gods goedheid zou zijn Majcfteit

,

door zijngenadeen wijsheid, zeoftieren,

dat de zaak zoodanig zou uitvallen , datz«

Gode zou behagen , en dienen ter eeren

desKonings, en tot behoudinge van zijn

Rijk. My deze , en diergelyke woorden

hoorende uiten, zeide hy tot my , dat God
haar fpeciaai belaft had voor den Koning te

bidden j en voort daar aan fprak hy weder-

om van hare openbaringen j aangaande den

Cardinaal, dat zijn ziele door harevoor-

fpraak behouden was geworden ; en zonder

iets meer te zeggen, vertrok hy voort na

2i)n fiaapkamer. Hy nu, en ik , hebbj^n van

diergelyke materien nooit eenig difcours

meer gehad , noch zedert dat hy 's morgens

lijn atlcheid nam , heb ik hem ooit , mijns

wetens, naderhand meer gezien, al eer ik

'hem op een zekere pi lats , Pauli Kruis g^e-

jioemt, zig.

Na deaen, omtrent Vaften -avond, 1{wam
my kort voor de maaltijd, de Priefter Rkhj

Francilcaner Monnik van Richmond-, bezoe-

ken i en zoo ais wy met den anderen di-

fcouteerden , vroeg ik hem naden Priefter

"Rishyi hoe hy al voer ? En hy dez-^ gelegent-

heid vroeg hy my, of hy my niet met al

van die heilige Geeftlyke Dochter van ZC^»/

te kennen haddc gegeven ? Waai' op ik ant-

woorde. Ja; en dat ik zeer verbU;dt was,

tehooren van hare deugdziamheid. Ik en

zou niet, fprak hy, willen wederom op-

halen , het gene gy airede uit zijn mond ver-

ilaan hebt, maar ik heb gehoort en geweten,

ran veel grooie genaden-gaven , die God de

Hecreinhaar, en in andere luiden, door

hiar gewracht heeft , 'c welk ik u graag zou

willen verhalen, zoo ik dachte, dat gyze

niet airede gehoort had. Daav op bcgo^ hy

niy voort te vragen , of Pater Risby my iets

ïiadde gezegt , dat zy by mijn Heer Cardi'

naai geweeft had? Waarop ik antwoorde,

ja. Dan heeft hy u, zeide hy, vertelt van

<ledrielwa.'rden? ja gewifleUj-k, zeide tic.

Heeft hy u ook verhaalt , zeide hy , van

^eopenbaringen,die zy gehad heeft, aan-

•gaandezijn Koninklyke Majefteic ? Ik zei-
' JLDeel..

r6^
de. Neen voorwaar ; en al had hy het wil-

len doen , ik en zou daar niet willen hebben
aaluifterenj en voorwaar, ik en zou hec-

ook niet gedaan hebben ; wan t alzo zy zelfs

by den Koning hadde geweeft , en hem
hetzelve verhaalt, dacht het my derhalven

onnodig te zijn, omz-ulksaan my, ofaan
iemand anders te verhalen. Pater Rich nu
merkende , dat ik geen ooren had , om hare

openbaringen, aangaande zijn Koninklyke
Majefteit t'aanhoren,liet hy hare openbarin-

gen varen , en begoft wat van hare deugden
tefprekeni eo daar op my voortiiefpyze

opgedifcht zijnde , verzocht ik op hem, met
my te willen aanzitten, "'t welk hy-t'ecne-

maal afüaande , vertrok naar Lonnen. Hier
na heb ik twee maal met hem gefprooken,
eens in mijn eigen huis , en daar na in zijn

ei^euTgin: doch daar en wierd van geen
openbaringe , nopende zijn Koninklyke
Majefteit , eens gerept j maar wy hadden
flechrs een gemeen praatjen van andere ge-

ringe perzonen, ik en weet niet van wie,
waar van zommige dingen vry vreemd , an-

dere wederom ganilcfi kinderachtig waren:
Hoewel hy nu geiegt had, dat hy haar in

hsre verrukkingen des geefts Iwaar hadde
zien liggen vvorftelen , echter hecithy my
nooit verhaalt > dar zy zelfs hem die fprook-

\€s hadde vertelt ; want had hy diar van op»
gehaalt , dan zou ik hem het fprpokjen van
Maria Mi3gda'eiia , 't welkhy my vertelde J

als ook het iprookjcn van de Hoftie , waar
over, gelijk aii' ik van haar heb hooren zeg-
gen ? zy in de Mis des KoningstotCtf//y,

vry bedeeftftond , tegemoet gevoert héb-
ben : of had ik het hem hooren zeggen , als

aan hem zeiven uit haar eigen mond voor
een openbaringe verhaalt , zoo zou zoo wel
hy, alszy, my te minder aangeftaan heb-
feen. Maar of ik het zelide fprookjen van
Rich . of van Rhby ^ of van geen van hun
beide , of van iemani anders heb, zedert dat

zy in apprehenfie is c-.e^^.'eeft , weet ik voor-

waar niet te zeggen j doch hier van ben ik

verzekert, (waar, ot van wienikhetook
gehoort mocht hebben ) dat dit fprookjen

T. 1 rajr
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my al te wonderlijk in de ooren klonk , om
tïrdarteziJH, endatxy, in alle apparende,

aan d'een of d'ander haar droom mocht

verhaalt hebben , die dezelve voor eeno-

pcnbaringe, lichtlijk hebben na vertelt.Om
nu rond uic te zeggen , hoe het by my ligt >

ik heb aan de waarheid van fommige van

deze dingen , die haar na gegeven wierden,

vry getwijfFelt i
maar dewijl ik ze nooit had

hoorcn verhalen , als met haar eigen mond
|

gefprooken, dacht ik evenwel dat veel daar
|

van waar mocht zijn, en zy ook een zeer i

godvruchtige Dochter : gelijk a)s men licht-

lijk fommige leugens van (ommige Heili-

gen in den Hemel fchrijft, welke dies niet

te min veel mirakelen hier op Aarde gedaan

feebben.

Hier na op een-zeker tijd tot 5/o» zijnde,

en met verfcheide Priefters te gelijk difcou-

rerende ,
gaven zy my te kennen, datzy

by haar was geweeft , en droegen my ver-

fcheiden z^ken voor, welke fommige van

dez.e Priefters in haar niet konden infchik-

ken j hier over nu in difcours met den an-

deren zijnde , wenfchten zy , dat ik met

deze Geefllyke Dochter gefprooken had,

en zeiden ook, dat zy zeer beluft waren,

om te weten, hoe zy my mocht aanftaan.

Waar op , naderhand hoorende , dat zy we-

derom daar ter plaatze was gekomen , ik

haar ging bezoeken, om zelfs haar te mo-
gen Ipreken : in welke onderhandelinge

ïuffchen ons beide , daar niemand anders by

was ,
gefchiedende , ik haar in den aanvang

daarvan toonde, dat mijn aankomfle by

haar niet en was, om uit nieuwsgierigheid

te weten de dingen , die de luiden zeiden,

dat God aan haar gelieft had te open baren,

maar om de fonderlinge deugden , die ik

zooveel jarenlang, en dat alle dagen meer

en meer , van haar had hooren zeggen , en

verhalen i
weshalven ik zeer genegen was,

om haafte zien , en kennis aan haar te kry-

gen, opdat zyeenigzins wat meerder oor-

zaak mocht hebben ,om mijner in harcde-

TOtieén gebeden by God te gedenken: waar

Gpzy my een zeer godvruchtig antwoord
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gaf, zeggende, dat, gelijk als God uit iijn

enkele goedertierenheid,haar vry veel meer

genade bewees, danzy arme fchepzel ver-

dient had , 200 was zy ook beducht > dat

evenwel vele menfchen uit haar eigen ge-

negcntheid, vele dingen daar nevens tot fa-

veur van haar zeiden , die de waarheid verre

te bovengaan; en dat zy van my zulke za-

ken had hooren getuigen , dat zy airede voor

my gebeden had, en altijd bidden zou ,• waar
voor ik haar van herten bedankte. Ik zeide

^

1 haarvordcrs: Madam, daar is onlangs een

j

zeker perfoon , Ueleva genoemt , een jonge

Dochter , woonende ontrent Totnam , van

wiens verukkingen in den geeft , en open-
baringen, ieder een byna de mond vol van
heeft, by my geweeft, zeggende, datzy
u hadde bezocht , en dat, na het verhaal van

zoodanige gezichten , als zy gezien had
, gy

haar hebt getoont, dat ze geen openbarin-
gen, maar flechts loutere betoveringen des •

Duivels waren , en meteenen geraden , dat

zy ze uit haar zin zou ftellen : en voorwaar,
hier in u groot geloof gevende , heeft zy op^

diergelyke gezichten van haar eigen daar na>

niet meer gefteuqt: waar aan zy zeide be-

fpeurt te hebben , dat gy ds waarheid had
gefprooken, alzoo haar van die tijd afzoo-
danige gezichten , als te voorcn , nooit wa-
ren voorgekomen. Hier op gaf zy my toe

antwoord : Voorwaar, mijn Heer, hier

komt my in het ailerminftc geen eere van
toej maar Gods goedheid, als blijkt, heeft

haar ziele vry vermurwt , die deze myne
flechtc vermaning in het goede aangeno-
men, en niet gemurraurcert heeft , hoo-
rende dat haar geeft, en hare gezichten be-
ftraft wierden. Voorwaar ik had beter ge-
vallen aan haar, om deze antwoord, dan
om vele dingen , die ik haar had hooren
zeggen. Daarnaverhaaldefymy, bydeze
occafie , hoe noodig het \s voor luiden , die

met zulke gezichten bezocht worden , naau
toe te zien , en wel te proeven , uit wat voor
een geeft dat ze voort komen. Hier nevens
verhaalde zymy, dat de Duivel, in de ge-

daante van een Vogel, onlangs in een ka-

mer
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merrond om haar gevlogen en gefwiert
had, en7,igliet vangen,- en nu in de han-
den zijnde , fchielijk kwam te verande-
ren, in het aanzien der gcncr die daar by
waren, in zulk een vreemd cnptTchuv7e-
lijke vogel, datzy alle daar van vervaart

waren, en hem het veynfter uitwierpen.

Kortom, wy hadden geen difcours al-

toos van zijn Koninklijke Majefteit noch
van eenig ander Perzoon van aanzien

,

noch in effeö van een man of vrouw
,

maar alleen van haar en my zelven. Doch
nadat wy nu niet lang met den anderen
hadden gedifcoareert , en mijn tijd vaft

naderde om na Huis te gaan , zoo vereerde
ik haar een dubbelde dukaat, en haar bid-

dende voor my ende mijne te willen bid»

den , nam ik mijn affcheid , en hebbe
nooit daar na met ïiaar gelproken ; nadien
ik, om de waarheid te zeggen, eengroot
gevoelen van haar had , en veel van haar
hield, als te zien IS uit den briefdieikaan
haar fchrecf : want alzoo ik naderhand
dikmaals verdaan had dat veel deftige Per-
zonen , zoo Mannen -als Vrouwen

,

haar menigmaal plachten aan te fpre-

ken , en met haar te difcourercn
i en dat

de Menfchen, doorgaans vraagachtig en
nieuwsgierig zijnde , zomiijds komen te

praten van her geene zy veel eer mochten
zwygen, waarop ik niet eens dachte, ter-

wylikmet haar van de liefde fprak, hier

om Ichreet ik daar over een briefaan haar

,

welke, nadien zyze, lichtelijk, verloren

mocht hebben, zoo zal ik de copie daar
van hier tufTchen in voegen.

Dit zijn de eigen woorden gewccft.

Goede Madam , en zeergeïitf^e Zuflertn

God/ossfw H^ere, na mijne zeer hertgrondi-

ge gebiedenis, bid ik u deze mijne toege-

negemhcid in dank te willen aannemen ,

en deze mijne vrymoedigheid ten goeden
te houden , dat ik , daar toe niet eens ver-

zocht zijnde , ende nood ook zulks niet en
is vereilchende , uraad geve, die ik zelfs,

( ten aanzien van de goede ingevingenen

groote openbaringen die God Almachtig

,

zoo het fchijht
,
genadelijk aan u gefchon-

ken en bewezen hee^t , volgens het ge»

tuigcnis van veel wyze , hooggeleerde
}

en zeer vrome Perzonen , ) veel eer

behoeve, tot vertrooftingc! van mijn zie-

le ; en wien ik veel eer behoor-
de te vragen om raad. Want gewis-
lijk , goede Madam , nadien het Godc
gelieft heeft zomtijds toe te laten dat de
geene die ongelijk minder gaven hebben,
en van klein aanzien zijn in de Wereld,
echter (lichtelijke en vruchtbare verma-
ningen komen te geven aan andere , die in

de verlichtiiigedes geelis zoo verre boven
haar uitmunten, dat zy met den anderen
niette vergelijken zijn; gelijk hy toe liet

dat Jethro , den hoog-verlichten Profeet
Mozes in zommige dingen advijs en raad

gaf. Hierom dan kan ik, om de liefde die

ikuin onzen Heere toe drage, gecnzins

na laten , van u een zaak ,
(die ik , na

mijn geringe capaciteit, hoog nodig achte

om van uwe wijsheid in conzideratie ge-

nomen te worden, ) indachtig temaken,
latende het einde en de ordre daar van ,

aan God en 7ijn H. Geeft beruften , om
u daar in t'onderrichten. Goede Madam >

ikentwyfelenict, ot hetgedenktnnoch,
dat ikuin den aanvang van mijndifcourS
metu, te kennen gaf, dat ik niet nieuws-
gierig was, noch wilde zijn, om na een
ander mans gelegentheid te vernemen ,

maar voor al na die van de Koningen, of
van het Rijki en in geval het zoo ware ,

dat God, gelijk als hy aan veele vromen,
voor dezen gedaan heeft, aan u zodanige
zakehadde geopenbaart, dat ik daar niet

alleen niet begerig na was , maar ook daar
niet eens wilde van horen. Nu, Madam,
by my zelven overdenkende , dat veele

Perzoncnmet u begeren te fpreken, die

mifichien al te maal in dit ftuk met my van
geen eenerley gevoelen zijn j maar het kan
lichtelijk gebeuren dat zommige Men-
fchcn zeer nieuwsgierig en vraagachtig

zijn na zaken die haar weinig aangaan; en
andere wederom znllen mogelijk komen
te fpreken van zaken, waar doorzy mif-

Ll a fchiea
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fchicndaar na haar lelvcn een groot on-

gemak op den hals zouden konnen halen :

geli)kals ik vernpu dat u ter oorenis ge-
i

komen , hoe dat de7.e laatlle Hertog van
;

Bu^kinghatn , aangemoedigt door het ge- i

tuchte van een heilige Monnik , xoo verre

zig in woorden met hem inliet , dat hy

ëaar door by na gcruincert , zijn bloed

vrientien ont-crft , en de Religie een groo-

tc fchand-vlek aangcvreven is geworden.
Het is tny, goede Madam, genoeg dat ik

udoc gedenken aan zodanige zaken, zo
dat ik niet en twyfele of uwc wysheiden
ijods geeft zullen u bewaren van met ie-

mand , voornaamlijk met Perzonen van
hoogen Staat , te fpreken van zodanige

zaken die de affairen van Koningen ofde

Staat van het Rijk aangaan, maaralleen-

lijk m:t alle Perzonen, hoog of laag, te

difcoureren van zaken, welke, van u aan

te wyzen en voor haar te weten , ftichtc-

lijk voor de ziele mogen zijn. Hier mede

,

goede Madam en zeer geliefde Zufter in

onzen Heer , breek ik deze mi|n raad af

aan u , wien de gezegende Dric-cenheid

beware en doe vermeerderen in genade

,

en u mijner en de mijne in nwedcvotige
gebeden te gedenken. Tot Chelzeyy op de-

%eHDfngsdag, net de hand van

Uwe van herten beminde Btoeder

Tkomas Moor Ridder.

Öpdcn ontfangft van dezen brief, gaf

ïy mi}n Dienaar tot antwoord , datzy my
van herten bedankte» Kort daar aan kwa-

men aan mijn Huis de Prioor van het Gaft-

buis tot See7i , en met hem Broeder IVJ-

iiams ^ die niet anders met my difcoureer-

den dan van haar , en van de groote vreug-

de die zy fcheptcn in hare godvruehtig-

heid i maar van hare openbaringen fpra-

kcn zy niet. Doch op een ander tijd kwam
my Broeder lytlltawi bezoeken , verhalen-

de van haar eenlangwyligcHiftorie) zijn-

de ten Huize van een Ridder in Kent, die

icer aangevochten wierd om zig zelvcn

iiet leven te benemen ; en nergens anders

fprakcn wy van , noch en zonden ohk ap»

parentclijk niet gesproken hebben , al had-

den wy noch al vry langer by den anderen

gebleven; dicgoe man vertelde met zulk

een zmaiJc in het brede de gantfehe Hiftö-

rie met alle d'omflandigheden daar van.

Doe ik op een ander tijd tot Zion kwam,
op een zeker dag als'er gebiegt wierd, vroe-

gen myzommige van de Paters, hoe m^
dezegeeftelijkeDogteral behaagde? waar
op ik antwoorde , voorwaar , hare dif-

courzenftaan my zeer welaan: hoewel,
zeide ik, datzy daaraan niet te meer voor
deugdzaam te keuren is , want ik verzeker

u, zy zou lichtelijk zeer ondeugende zijn f

zoo zy deugdzaam fcheen, al eer dat ik eert

ander oordcel over haar zou willen ftrij-

ken, ten ware dat ik gcfteltware om de
waarheid te examineren en nauw t'on-

derzoeken , op waaifchijnelijkheid vaii

cenig kwaad dat by haar Ichuylen mocht i

want in zulken geval , of fchoon ik zelfs

een Perzoon in het allerminrte niet voor
verdacht hield , echter zou ik niet minder,
dan, othy by my ten hoogften verdacht

ware. de waarheid, zooverre als mijn ver-'

ftand konde bereiken , na voorfehen en
zoeken uit te vinden ,

gelijk alsU E. zelfs

in deze zaak zeer voorzichtiglijk hebtgC"

daauj waar in gy , mijns oordeels, toï

uwer gtoote lof en eere, een zeer nutte

daad gedaan hebt , met zulk een verfoeyc-

lijkc geveynfthcid aan den dag te brengen ,

waar aan zig ieder ondeugende Perzoon
kan fpiegelen , en vrezen van haar eigen

Duivclfche geveynÜheid t'openbaren , on-
der het dekzel van Gods wonderlijk werk
te zijn;Want, voorwaar,dcze Dochter, met
hulpc van den boozen geeft , die het haar in

gaf, wift haarzelven zoo behendig aan te

flellen , dat wanneer ik, na haar eigen bcli;-

denis tot Faul's Cr»;;7gedaan;dcn Prioor van
het Gaühuis tot Lonnen , door mijn Diena-
ren liet weten , dat men bevonden had daf

zy een gevalüeerde bedriegende Ichijn hei-

lige was ; de goe man in het begin my nau-*

lijks konde geloven,nadicn h/ foo lang eeiï
' zeer
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Éeér groot gevoelen van haar hadde gehad 5

doch hy was het niet alleen die haar voor
200 een zeer Godsdienftige Perzoon aan

25g, maar veel andere vrome Luiden wa-
ren ook nevens hem in hare mening deer-

lijk bedrogen ; waar over men zig geen-
zins heeft te verwonderen , daar by na alle

man van hare zonderlinge godvruchtig-

heid en uitftekcnde deugden de mondvol
van had , tot dat hare fchijnhciligheid

kwam uitte bcrften.

Ik worde hier nevens indachtig, dat ik

met den Priefler Rich difcourerende , hem
ried, dat (in zaken aangaande de Perzo-
lien die haar hadden bezocht , aan wien
zy , na haar zeggen , d'oorzaak hunner
komfte hadde ontdekt^ al eer zy zelfs daar
ecrft een woord van repten ; en wat al

goede vruchten deze Luiden dan uit Itrooi-

öen, datveele menlchgn door haar gebed
genoten hadden 1 ) hy , en andere , die

ZrUlksna vertelden j oordelende datdebc-
kentmakiügcdaar van merkelijk tot Gods
eerezou dienen, de zaak eerft nauwkeu-
rig en grondig, door de gecnc die in Ker-
kelijke ziken doorgaans het reehts-gebied

voeren , en daar toe geautorizeert zijn , !

zou laten onderzoeken ; op dat zy zeker
mochten weten ofde zaak zoo in der daad
gelegen ware, of niet; en of zy te voren
met den anderen geen brieven hadden ver-

wi/Telt, ofeenige andere ziniftre flreken

gebruikt , om deze zaken te doen een in-

gang krijgen by de Luiden* Zoo wanneer
hynumyde Hiftorie van Maria Magdalena

verhaalde , zoo zcid' ik tot hem : ?ater

Bich , dat zy een goede en deugdzame
Vrouw is, hoor' ik van zoo veel eerlijke

Perzonen getuigen , dat het my in der

daad toe fchijnt waar te zijn ; en ook appa-

rent is dat God iet goeds en groots door
haar uitwerkt, nochtans zijn , zoo gy weet,
deze vreemde vertellingen geen deel van
ons algemeen Chriftelijk geloof. Dit wil

ik u dan raden , dat gy , al eer gy daar

klaar bewys van voor uwe oogenzictj u
Zvlven , met die te geloven en asm te ne-

2.6()

men, zoo diep niet enkome in te wikke-
len , dat gyze aan andere voor de enkele

en zuivere waarheid verkoopt ; op dat het,

:
ingeval het naderhand mocht bewezen
worden datzcvalfch zijn , de reputatie van
uw' tredik-amptdaar door geen la(l ko-
mete lijden, waaruit veel onheil en fcha-

de mocht ontftaan. Hy heeft my voor de-

ze mijn raad bedankt , maar of hyze nader-

hant in't work heef geftclt,is my onbekcnt.

Hier mede heb iku, mijn goede Hf^r

Cromvjel, volkomen opening en verklaring

van alles gedaan , voor zoo veel als ik ont-

houden heb, dat ik ooit in deze zaak ver-

richt, ofgczegtheb; my verzekert hou-
dende, dat uniemand iets meer van eenig

belang dies aangaande zal konnen verha-
len j want zoo iemand onder haar , of
eenig ander Perzoon , my mocht na ge-

ven ( gelijk als ik waarlijk vertrou dat nie-

mand zal doen, en ik weet zeer wel niet

kan doen ) van iets gefproken of gedaan
te hebben , waar in ik mi)n wettige getrou-

hcid en fchuldige plicht aan mijn iouve-

rain Koning en Heer in het allerminfte

overtreden mocht hebben , ik ftaa ovet-

boeg om my te verantwoorden , en de

waarheid, gelijk een eerlijk man bctaamc,

voorde geheele Wereld te doen blijken :

alzooik in deze zaak geen kwaad gedaan
noch gefproT^en

, ja niet eens bedacht heb,

maar alleenlijk my zelven verblijden ver-

heugt over de geene die men zeide vroom
en godvruchtig te zijn; welken aard ik te-

gen alle andere godvruchtige Perzonen
toonen, en ook behouden zal , niet te-

gengaande de valfche bcmantelde fchijn-

hciligheid van eenige dezer menfchen ;

noch daarom te minder houden van Judas

,

den waren Apoftel , om Judas den val-

fchen Verrader : maar ik ben volkomen
gezind, om, zoo lang als ik leve, byalle

man my mo te dragen , dat noch vrome
noch on-vrome. Monnik, Francifcaner,

of ander geeflelijk Perzoon , noch eenip^

man of vrouw in deze Wereld , my zullen

doen afwykcn van mijn waarheid enge*

LI 3 ^ *ro»i-



troöwhcid , het 2y tot God, of mijn na-

tuurlykcKoning : waartoe ik niet en twy-

fclc , of God Almachtig zal my xijn ge-

nade geven. En na dat gy my hier in op-

recht en getrouw bevind , ïoo bid ik u
van herten , om i» uwe gonfte en genc-

gentheidtotmy te willen volharden, ge-

lijk als gy n van mijn arm gebed daaglijks

verzekert mcugt houden. Hier mede af-

kortende , bid en wenfch ik , dat de geze-

gende Dry-Eenhcid u na lichaam en ziel

beware , en een tijd lang voorfpocdigdóen
leven.

Ik bid u, hou het my ten goede, dat ik i

met mijn eigen hand aan unictcnfchry-
ve, wantvoorwaar, ik moet my vooreen
tijd daar van onthouden, om mijn acci-

dent , veroorzaakt, zoo men oordeelt,

door het al te veel overbukken en leunen

op mijn borft, in het fchryven : andermaal
biddende , dat u God gelieve in langdurige

gezondheit te bewaren.

Onderrichtingen van Koningin-

nc Maria aan haar Raad , nopende

de Reformatie der Kerke.

Vit haar eigen OrighteeL

ï.v M. \f ^^^ ecrft , dat de gene die gecommit-

s.hlc. V teert waren j om met mijn Heer Car-
r«7«- dinaal , op zijn eerfte aankomfte , over de

Kerkeiyke goederen te handelen , ten min-
ften eenmaal ter weke by hem gaan, niet

alleen om voor het Parlement deze zaken

,

2,00 dra als mogelijk is , in 't werk te ilellen,

maar ook uit hem te verncmenjop wat wyze
dat men beft tot een gped einde zou kon-
iien brengen, de aangevangenc zaken , no-

pende zoo het ftuk van Religie, ais van het

wel prediken
i opdat alzoo het kwalijk pre-

diken, voor dezen in hergebruik, onder
de voet mach raken , en zorge gedragen
worden , dat geen kwade Boeken gedrukt,

gokochc, noch verkocht mogen worden,
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zonder daar over na behooren te wordet!

geftratt. Wcshalven het my raadzaam

dunkt , dat by zoodanige perzonen , die be-

kwaam zijn , om daar van oprechte en be-

hoorlyke rekeninge te konnen geven , (de

verkiezinge, waar van wy aan mijn Heer
Cardinaal , en u beveelen ) van de Hooge
Schooien en Kerken dezes Rijks infpedlic

genomen v/erdc. Wat nu het ftraflfèn der

Ketters aangaat , dat behoorde , na mijn

oordeel, met bedaarde zinnen te gefchie-

den , niet nalatende ondcrtuflchen zooda-

nige pertoonen recht te doen , die door hare

geleerdheid de eenvoudige fchynen te wil-

len bedriegen; en d*andere zoo te bejege-

nen, dat het volk, merkende dat zy nieC

zonder recht vaerdige oorzaak worden ge-

condemneert , de waarheid alzoo aan d'ee-

ne kant mach komen te verftaan , en aan

d'andere kant haar wachten van ook zoo te

doen j en voornaamlijk binnen honaen,
fou ik niet begeren , dat iemand verbrand

wierde, of daar moeften foramige van de

Raad by wezen , en zoo daar ter plaatze

,

als elders , aandachtige Predikatien daar o-

ver gedaan worden. Ik geloof waarlijk niet

dicnftig te zijn , dat veele Bencficien onder

een Perfoon ruften , maar op zoodanige

wyze, dat ieder Priefter zijn eigen bedie-

ninge gevoeglijk waar neme, en ook daar

byblyvenkan; invoegen dat 77 voor God,
flechcs eenerlei beroep dan te verantwoor-

den hebben , daar zy nu veele hebben j en

dit dunkt my d'oorzaak te zijn , dat 'er byna

over al in dit Koninkrijk zoo weinig goede

Predikanten te vinden zijn, die niet alleen

met hun leere , maar ook met hun leven en
goed exnerapel ( zonder het welke zy met
hare Predikatien zoo veel vrucht niet en

zullen verfchafFen , als ik wel wenfchte )

de booze neerftigheid van verkeerde Pre-,

dikantcn in fchcurzuchtigc tyden behoor-

den t'overwinnen. En gelijk als haar goed

exempel aan hun zijde buiten alle twijflfel

veel goeds zal doen : zoo acht ik ook my
zelven , aan mijn zyde , verplicht om de

zoodïinige njet een goedtxcropel voor te

i

' ~
"

' gaan.



gaan, en de perfoonen , die hun plicht wel

waar nemen , aan ce moedigen , en voor te

ftaan
,
(middelerwyle de misdoenders niet

vergetende te ftrafiFen ) op dat alle man in

dit Rijk mach zien , hoe ik mijn gemoed
daarin kwyte, en met zoo te doen, recht

en gerechtigheid oe&ne.

^ N(?. 25.

Zekere Bevelen , door Hiigo La-
timer , Bifïchop van Worcefter;

gezonden aan den Prioor , en het

Convent van St. Mariaas Kloofter/

in\C^orcefter, AnnoM.D. xxxv.

Uugo , door Gods goedheid j BiJJchop van Wor-

cefter , 'wenfcht zijne Broeders , den Frioor

en het voornoemdt ConveJit
-^
genade ^ barm-

hertigheid , vrede , en de rechte kennis van
Gods IVoord , van God onz.en Vader j eji

onzen Heere jefu Chrijio.
{

ALzo ik in deze mijn ommegang merk-
J

lijk befpeure , een onverdraaglyke on- >

wetenheid en achteloosheid van verfchei-
!

den Geeftelyke perzonen in ditKloofter

;

aademaal daar door Afgodery , velerlei fa-

perftitien , en andere ongeregeltheden d'o-

verhand bekomen , en meteenen confide-

rerende, dat onzen zouveraincn Koning,

om fulks eeniger maten te remedieren,ge-

nadelijk heeft toegeftaan,dat Gods Woord
van alle zijne gehoorzame Onderdanen in

het Engels zal mogen gelezen worden. Ik

derhalven begerende uwe reformatie op
«en zeer favorabele wyze , en met de mce-
fte vernoeginge , verzoeke ernfteüjk opu
allen , en op ieder een van u in het byzon-

der , en belafte u ook in Gods naam , vol-

gens uw fehuldigc plicht, ora my, als u-

vren en des Konings Dienaar , in alle mijn

wettige en eerlykc gebiedeniiïèn , te ge-

hoorzamen
f,,
dal gyl. op pene desWets

,

alle deze navolgende beveelen onfchend-

baarlijk zoekt t'onderhouden , en 119 te ko-

men.

en B E WYZE N. -^yir

I . Voot eerft , nadien ik merke , dat
fommige onder u des Konings beveelen
niet waarnemen , noch ook die by u hebt,

als willende de zelve nakomen i hierom
zult gy dan voortaan , niet alleen byu be-

waren , maar ook vlytig en getroQwli)k
onderhouden , zoo wel de fpeciale Gebo-
den van het Prediken, als ook alles dat in
zijn Genades ommegang is belaft gewecft.

2. Dat de Prioor, op des Kloofters on-
koften , bezorgen zal , dat hy een Engel-
fche Bybel hebbe op een zeker openbare
plaats , hetzy in de Kerk, oi in het Kloo-
ftcr, vaft gebonden aan een Heten.

} . Dat een ieder Geeftlijk perzoon ten
minften een Nieuw Teftament in het En-
gelfch , tegens toekomende Hoogtijd van
de Geboorte onzes Heercn, by der hand
hcbbe.

4. Zoo wanneer in uw Klooftcr word
gepreekt, zoo zult gy onder het prediken
allerlei gezang , en andere ceremoniën,
laten varen , en ook alle andere dicnft , na
dat de nood zal vereifchen , kon afb^en i

en alle Geeftlyke perfoonen zullen in dèr
ftilte vlytig na het prediken luifteren-

5. Dat onder u alle dagen, behalvenop
H.dagen, eenzeker Schriftuurplaats in het
Engelfch gelezen worde.

6. Dat een ieder Geeftlijk perfoon ieder

Lefte, van 't begin tot-het einde toe, by-
woone , 't en zy om eenig noodwendig be-

let hem van den Prioor toegcftaan.

7. Dat ieder Kloofter een Leek tot hun
Hof-meefter hebbe , om alle noodzakely-
ke dingen te verfchafFen.

8. Dat gy geduurig eenSchoolmeefter
by der hand hebbe , die bekwaam is om u
de Taal-konft te leeren.

9. Dat geen Geeftlyk pcrfoon een Leek,
*tzyman of vrouw , of iemand anders,
deluftbenemc van een goed boek, of in

het Latijn, ofEngelfch, te lezen.

10. Dat den Prioor alle dagen, "s mid-
dags of's avonds a?in tafel etende, een Ca-
pittel', van he-t begin tot het einde, en dat

in het Engelfeh j voorgelezen worde , waar
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hy öok zy in eenige van zijn eigen plaat-

zcU) endatdaarfïichtlijk van gefprookcn

worde.
ii. Dat het Convent by malkandcren

zitte , vier aan een bak , en dat zy van ee-

nerlei fpyze nuttigen , dat 'er ook een Ca-
pittel gelezen , en daar (lichtelijk van vrot-

de gefprooken; en na den middagen A-
vondmaal zal men d'overgeblevene brok-

ken aan den Armen geven.

11, Dat het Convent en de Prioor zor-

gc zullen dragen , dat 'er in ieder Parochie

uitdeelinge geichiedc^volgens het bevel des

Konings.

13. Dat ook alle deze rayne belaftingen

alle maanden gelezen zullen woorden, en
eens in de Cathedrale Kerk voor al de

löroeders.

Nfl. 24.

Een Miflive van Anna BoUeyn,
aan Gardenier.

MYn Heer Steven, ik dank u voor uw
Brief i v^raar aan ik u've fonderlinge

'k/'"'''
gencgentheid , om my dienft te doen , be-

''"
fpeurc, 't welk gy buiten twijffcl, voor

zoo veel als 's menichen vernuft kan be-

denken , niet nalaten zult in 'i werk te

{lellen. Ik bidde God , dat hy u zegene , en

aluweaffaircn wel doe gelukken, en dat

gy't dan in mijne gedachten ingeve, hoc

ik u voor zo een hoogwichtige dienft beft

mocht looncn : ik vertrouw , dat het u in

hetallerminfte niet en zal berouwen, en

dat het einde van deze reize my vry be-

ter zal gevallen , dan uw eerftc, alzoo

dat flechtseen verblijdende hope was,wel-

l;c ophoudende, zoo is het dat d'ontbc-

rngc daar van, my, en andere, die met
my daar aan vaft zijn

,
gelijk gy weet , dies-

te meer fmert: hierom vertrouw ik, dat

op dit harde bcginfcl een beter einde zal

volgen.

Mijn Heer Sfeven , ik zend « alhier

Kramp-ringen voor u , en mijn Heer Gre.

goriutf en mijn Heet Piefer; wilt ze, zoo

Ex
Chsrtt

als u beft dunkt , omdeelen : mijn demo«-
digc gebicdcnis doende aan haar beide , ea
met ecnen haar verzekerende , dat het mjr
zeer lief zal zijn,zo ik haar ergens in mocht
dienen dat in mija vermogen is. Hier me-
de afkortende, bid ik God, dat hyu ia

goede gezondheid /pare, Gefchreven ttt

Greenwichj 4. April.

Uwegetrowwe Vriendtitne

Anna BoLLEïM.'

No.if.

Zekere Ceremoniële Dicnflen en ^^
Gebeden ., b^' haar Koninklijke Ms.im

Hoogheid in het confacreren ^^*^'»».

der Kramp- ringen te ocfte- Smub»

nen. J„7

/^ Odzy ons genadig, en zegene ons, hy U't hu
^^ vcrhcfle het licht zijns aanfchijns over ^"f'J»'

ons, en hy ontferme zich onzer.

Op dat men op der Aarden uwen weg
kenne ; onder alle Heidenen uw heil.

De volken zullen u , ó God ! loven : de
volken altcmaal zullen u loven.

De Narien zullen haar verblijden en jui-

chen , om datgy de volken zult richten in

rechtmatigheid , en de Natiën op der Aar^
den zult gy leiden.

De volken zullen u, 6 God.' loven;
de volken altemaal zullen u loven. De
Aarde geeft haar gewas.

I God onze God, zegene onsi God zal

ons zegenen : en alle einden der Aarde zul-

len hem vrezen-

Eere zy God den Vader , den Zoon , en
den H. Geeft.

Gelijk als het was in den beginne, nu,
en altijd, eeuwiglijk en altoos. Amen.

Almachtige eeuwige God , gy die tot

trooft van het raejifchelijke gellachte , u
gewaerdigt hebt , ons gedurig te gonncii

velerlei verlichtingen onzer ellenden , ne<

vens overvloedige gaven uwer genade,

fpruitende uit d'onuitputielijke bron-ader

üwer goedertierenheid i en met eeneiige*

wild
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^A\t hebt , dat de gene , die gy tot een Ko-

ninklijke Throon bcbt verheven , inftru-

mcnten en Revieren uwer gaven zouden

zijn: opdat, gelijk als ly door u regeren,

en over andere gcftclt zijn , alfoo ocA door

u , den Auteur , andere nur en dicivllig

mogen iijn,en uwe weldaden aan het volk

hefteden. Verhoor gcnadciijk oiiTe gebe-

den , en laat onze wenfch , die wy oot-

mocdiglijk voor u uitftcrten , door uwe
gocdernerer.heid ons geworden : op dat

het gene onfe Voorouders, hopcnieop

uwebarmherligheid, hebben verworven,

gy ons<x)k het zelve met xulk een vertrou-

wen van u atüiddendc , nioctit gonnen,

doorChriftus onzen Heere. Amen,

pat men over de Ringen, in een, et

jncer tinne kom zijnde, dit Gebed
zal uitfp reken.

OGodl vSchepper van Hemelfche^n

Aardfche Schepfelen , en "zeer gc-ederrierc-

neHerftelier van het menfcheiijkgcflach-

ta, Schenker van Hemelfche genade, en

van allerlei zegeningen , zend uwen H.

Geeft , uwe Ver! roofter, uit de Hemelen

neder op deze konftig gemaakte Rmgen , en

ZAïivert ze lo door uw groote macht, dat ze

alle boosheid van de nijdige en vergiftige

flang verdreven zijnde, dit metaal, van u

den goeden Schepper gefchapen , vry mach

zijn van alle vuiligheden des vyands,- door

cnfen Heere JefusChriftus. Amen.

De Zegen over de Ringen.

O God Abrahams , God If^aks , God Ja"

kobs ! verhoor in genade onze gebeden

,

verfchocn haar die u vrezen , laat u verfoe-

fiQn met de gene dieufmcken , en wilt u

^ewaardigen u\»en H. Engel te fenden uit

den Hemel, om deze Ringen te heiligen

.en te zegenen , op dat ze mogen dienen tot

,een heilzaam geneesmiddel v©or alle mcn-

Jchen , die uw Naam ootmoediglijk aan-

roepen j en haar zelven , uit een overtui-

^inge van hare zonden, befchuldigcn > en
^ II. Deel.

voor het aangezicht van uwe Goddelijke

goedertierenheid hare ongerechtigheden

beklagen, en uwe doorluchtigfte godvruch-

tigheid ootmoedig en ernftig (meken;
laat fe eindlijk , door het aanroepen van uw
H. Naam, dienen tot gezondheid van ziel

en lichaam voor de gene , die fe dragen

:

door jefusChriftus onzen Heere. Amen.

De Bcncdiétic.

OGodt! gy die in ziekren te genezen J

d'allerjjrootfte wonderwerken van uw magt
altijd hebt gctoont, en diegewilt hebt, dat

d^.: Ringen in den Patriarch yui^a tot een
onderpand van bet geloof , in Aaron tot

eenPriefteriijk 5:eraad, in Darius tot een
Veldteken van een getrouwe befchermin-

ge, en in dit Koninkrijk tot een genees^
middel voor verlchtiden ziekten zouden
dienen

,
geliei deze Ringen genadelijk te

zegenen 4^ ,en te heiligen "^ j op dat zy alle

die fe dragen,van geen liften noch lagen des

Duivels mogen weten
, gewapent zijn met

de kracht van de HemelTche befcherminge;
en van geen krimpinge in de zenuwen,
noch van de vallende ziekte eenig gevaar
mogen lydcn , maar door uw hu'pe in al-

lerlei ziekeen verljehtinge bekomen : in den

Name des Vaders ^ , en dQs Zoons "J" , en
des H. Geefts •^' Araeüo

Loof den Heere mijn ziele : en al was
binnenin my is, zijnen Heiligen

Name. Hierop volgt het re-

fterende van dien Pfalm.

Wy fmeken ootmoediglijk uweonafme-
telyke goedertierenheid , ó barmhertigc
God ! dat, gelijk als \vy met een vertrou-

wen des gemoeds, oprechtigheid óqs ge-
loofs, en zekere godvruchtigheid des her-

ten , tot vcrkryginge van deze dingen , tot

u genaJjen , de geloovige ook met gclyke

devotie de waartekenen uwer genade mo-
gen bekomen. Laat alJe bygeloof vertrek-

ken, verre zy alle vermoeden van Duivelfch

bedroch , en alles gedye tor uws Naams
M m eerei
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cere; op dat uwc gelovige mogen ver- ',

ftaan , datgy een gever zyt van alles goets,
\

gevoelen en belydcn, dat van u alleen ne- i

derdaald, al wat voor onze zielen of li- i

chamen warelij.k nm en profijtelijk is ; door

ChriftumonlènHccrc. Amen.

Deze Gebeden nu uitgefproken zyn-

de, wryftdeKoninginnc de Rin-

gen tuiTchen hare handen,

zeggende:

6 Hcere, heilig deze Ringen-, en bc-

iprengtfc goedertierenlijk met den dauw
uwer zegenmg , en heiligtfc door het wry
ven van onfe handen , welke u gelieft door

d'uiiwendige bcgietingc van het_H. Oly-

fel te heiligen na de mate onzer bedicnin-

gcj op dat het gene de aard van het Metaal

niet en kan doen , door de groote uwer
genade mag te wcg-c gebracht worden

,

door onlên Hcere Jcfus Chriltus. Amen

Pan moet men het Wy-Watcr op de

Ringen gieten , zeggende deze

woorden

:

Jit^e Name des Vaders , en des Zooris , en des

H.Gee/fj Amen.

ó Hcere , gy cenig geborene Zoon
Gods, Middelaar turfchen God en den

Menfch, Jefus Chriftus, in wiens naam
alleen de Zaligheid recht gezocht \vord ,

en die voor de gene die op u hopenvccn ge-

makkelijken weg tot den Vader gebaanr,en

door een verzekerende orakel uit uwen
mond gevloten, doe gy als menfch onder de

menfchcn verkeerde, verklaart hebt, dat

al waar wy hem in uwen name om baden

,

dat hy dit alles ons zou geven : neig de

noren uwer goedertierenheid tot onze
Gebeden , op dat de gelovige , tot den
Throon der genade uit een vertrouwen
op u genakende , verdaan mogen ; dat

het gene waarom wy in uwe naam oot-

moediglijk gebeden hebben , door uw'
voorfpraaK hebben verworven j zynde

Aurlientijke STUKKEN
door ü de v/cldaden aanons hefteed, die

daarzyt een God die Iceh, en mer God
den Vader in eenheid des H. Geelis re*

geert, van eeuwigheid tot in alle eeuwig-
heid. Amen.
ó Hecre , laat toch de H. Geeft die

uit u voort komt, onze begeerten en
zuchten aanblafcn en voor u doen ko-

men , op dat het gene wy tot Zaligheid

der Gelovige met een vaft vertrouwen
verfocken , door de gave uwer genade
in krachtige werkinge mogen bekomen;
door jefus Chriftus, onzen Heerc , Amen =

Wy bidden en fmekenuw' Majefteit

,

ó God , Vader, Zoon en H. Geeft, dat

al wat hier door Godvruchtige ceremo-
niën tot heiligmakingc van uw' naam ge-

(chied , tot bcfcherminge van ziel en li-

chaam op der Aarden krachtig mag wer-
ken, en tot een overvloediger vrucht van
gelukfalighcid inden Hemel mag dienen

^

door u, ó God, die leeft en regcert> in

der eeuwigheid , Amen.

Ne». x(->.

Een BriefofMi (Tlve van d'Ambaf-
fadeur Gardinicr, aan Koning
Henrik de VIII., over de

Echt-fchcidinge,

Het Origineel-

TT El zal zijn Majefteit gelieven te ver-

^^ ftaan, dat bchalvcn alle andere mid-

delen by zijn Heiligheid den Paus aange-

wend, tot verkryginge van zijn Konink-

lijke Maicftcics inzichten voornemen,
waar van onze algcmeene Miffiven j en

particuliere Brieven, aan den Heer Am-
baftadeur wydloopig gewag maken : zoo

heb ik ook aan den Paus in het byzonder

Gccommunicccrt, het gene 2.ijn M'aje-

fteit my in zijn Galery tor HawptonCourt te

kennen gaf, nopende het verzoek der

Vorften van Dmtfchlandy mitsgaders zo-

danige andere zaken, die men zeggen

zou, dat den Paus een vreze zouden, of
be-

Char-

-ophji;

I

«P
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vrbchoorden aan te jagen; insgelijks ook

hier by voegende j zekere redenen die hem
mochren bewegen, om zi]n Konmklijke

Maielleit , en den Koning van VraKhijk

volkomen aan te hangen , en alzoo te meer

aanmoedigen lot volvoeringe vart uwc
Majcfteits zoo etnÜigc begeerten : alle

mogelijke middelen in 't werk üellende

,

om hem daar toe te brengen, dat hy iets

dedc, zyndcecnman van sodanigen aard ,

dathy tot geen volkomene rcfolutie , dan

öoor dwang , ooit is te brengen. En aan-

gezien , dat wy met hem op geen ander

wyz.c konncn te recht raken > zoo koipj

het dan wel avcr een met hci gene ziin Ko-

ninkliike Majelkits wysheid te voren ge-

dacht 'had, namelijk dft üe Paus niets z.uu

willc!) doen, dat den Keizer tegen de

boid was, ten waic , dat hy zelfs ecrft

wilde refolvefen, om de z/de van zijn

Koninkliikc Majcfteit , en die van den

Koning van Vrankr'^k ie verKiczen , en

ook daar vcor zig verklaren, zig zelven

niet langer Neutraal houdende , 't welk hy

nieten wildoen. Ja, wil men den (laat

der aftairen alhier inzien , zoo zou hem
ook zulks niet dienen, tenzy datdeunicn

anders voortgingen , danze nu noch doen ,

ofdat de Paus zelfs wilde rczolveren , om
deze gjweften te verlaten , en zijn Stoel

elders oprechten; nadeinaal hy hier zijn-

de , alle dagen den Keizer te vrezen , of

opzijn dak te verwachten heeft, volgens

den inhoud van onze vorige Miffivcn. De
Paus is zeer bekommert en verlegen, niet

r/etende werwaarts hyzig keren ofwen-

den zal; het fchynt aan zijn uiterlijke ge-

iten en zemblant , als ofhy de ga! breken

,

en voor zijn Majeftcit vry wat wilde uit-

voeren^ en nochtans als het nu op de zaak

Zelfs aan komt , iaat hy 't ilecht leggen

,

en toont zig te zoek : ik en derv' het ^e-

wiflèlijk niet zeggen, of het is uit vreze

dan uit gebrek van toegencgenthcid , alzoo

ik hem by fijn Koninklijke Majefteit , myn
zouveraih Heer en MeeÜer , niet graag zou

willen beliegen. Kortom, dit merk aan.

YZEN. 275^

den Paus, en aan alle andere Hccren al-

hieri dat zy !zecr geern fagen , dat fijn Maje-
fieits zaak , voor de Heeren AmbafTadeurs
in £»ge/<««^mocht dienen ; doch, na myn
oordeel, zood« Keizer al kwamc te pro-

cederen tegen iets dat aldaar gedaan
wierd, dan zouden zy hem zodanig beje-

genen, als zynu fijn Koninklijke Maje-
ftcit doen , om alfoo de zaak van tyd tot

tyd uit te (lellen ; want zy gelaten haar , als

ofzy in defe zaak veel wilden toegeven of
lyden , maar rechten weinig uit : wil daii

myn Heet Campe^jus , alle andere infichteu

aaneen kant (lellende, (ijn Majcdeic vry
beloven hem te zullen toevallen^ dan m.oet

hy een korte fpocdigc refolutic nemen-
Men zal ook andere middelen wel kennen
bedenken, om d'uiiflcllingen die dit vCr-

valfcht fchrift by brengt, te ketr te gaan 5

waniby defe Perzoncn alhier zal lijn Ma-
jeftcit nietgeen ver(bck-fchriftenietskon-

nen op doen ; en hier van ben ik verplicht j

(ïjn A'iaj. opening te docniZy zullen alle da-

gen wat nieuws zoeken te pradiferenjZon-^

der eenig etleél te fortcren . dan alleen ora
uitrtel te maken , en tyd te winnen. Ovcr-
zulks , hoev/cl ons volkomen b'efcheid

daar van is gegeven, Zal ik nochtans alle

devoir aanwenden, om de CommifTiezo
veel als mogelijk is , gcampüficecrt tekry-
gcn, of^ ten minften, om die tot verwer-
pinge van de Brief uit te recken > aifoü ife

lijn Majefteit niet en derftoezeggen, dat-

ter iet goeds uit deze mans handen zal ko-
men ; en het gene datter verworven
word ; zoo het al iets mocht zyn , zal j

volgens lijn Majcfteits believen , door den
Heer Brim gefonden worden.
Wat nu (ijn Majefleics verwondering

aangaat, dat ik hem van de Bullen, diehy
gev/iid heeft , dat ik voor hem hier fou zoe-

ken te- bekomen, niet IC voren vcrvvittigÊ

heb ^ dient dit toe antwoord 5 dst, nadcm^
de zelve by d'Sn Paus te verfoeken waren,
en wy aan fijn Majeit'-it , docr onfe Brie-

ven, de krankheid van F^^üs, hadden te

kennen gegevens en meteenen ook j dat

M m % wy,
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wygeen acces by hem konden bekomen

,

hec onnodig ware , om inmyoe Miffiven

daar van te melden : latende nu fjjn Maje-

fleit weten , dat ik de 7aken in verfche me-

morie, gclyk ais ook betaamt, houdende, de

zelve aan den P^us nog niet en lieb geopen-

baard; ik en heb het ook niet voor raad-

faam ingcfien , om doorliet bcy veren van

de Bullen , fijn .Majcil-ci:s principale zaak te

doen vcrachteren, behalven dat ik tegen

den Paus van de Hootc- Kerken ieïszeide>

waarop hymy toe antwoord gaf, dat daar

in niets gedaan konde worden , voor en al

eer d.it de Cardinaal San^orum ^uatuor wt-
derom frifcb en gezrond was geworden.

Van andere zaken fprak ik niet; ako wy
byden Paus lo zelden gehoor kregen, dat

wy genoeg te doen hadden , om onfe tyd

aan üjn Majefteits voornaamfte zaak te be-

lleden.

Op dat nu fijn Majefteit mocht weten

,

wat raad wygepleegt hebben, om fijn Ma-
jefteits zaak voor te jprckeu , zoo lal hy ge-

lieven te weten, dat dit Hof, gelyk het in

alle andere zaken merkelyk atbreuk gcie-

den heeft, zoo ook niet veel voorfien is

van geleerde Mannen jen van die daar zijn ,

derven wy ons op ieder een niet verlatb^n

,

ne caufa Afajeflatis Veftra lüii deaudata ^ ad-
_

•verfartis lUam prodcre va/eajit , dat is , op dat

fijn Majefteics faak aan haar geopenbaart

iijnde, zyde felve aan de wederpartyen

nieten mochten komen te ontbloren ^ der.

halven raadplegende als noch flccht» met
twee, waar van de eenegeno^mt word de

Heer AJ:chieI, en (i'ander en Heer Zigis'

ffiUTidus', wy aan d'ander fijde, merkende
datter niets in het openbaar te verfoekea

viel, en dat als noch de nood niet en ver-

cilchtc, om in het openbaar een dilpuic aan

te leggen, zoo hebben wy uw' Majefteits

faak aan <|een meer Pci zonen Gccommuni-
ccerr. Nopende nu het Artykel, ^uodpa-

fa mnpoljit dispenfare ^ dat de Paus geen dij

-

f>e?:zaiieka7j geven j daar heeft de PauszeUs
geen ooren na, om daar van te horen di-

fputercn; en zoo hy fiechts fijn Majcfleits

gonfte mag behouden > zoo fchynt hy iyg.

felven daar niet aüin te kreunen , of fijn Ma-*

jefteitszaak, nadat Artykel gedccideerr

werde , of niet , indien hy 't Hechts fdfs niet

en doet: edoch het fchynt voorwaar, ge-
lyk als men aan zyn maniere van doen lich='

telijk kan bcfpcuren, dat hy gerezol veere

heeft , om zig niet vorder te bemoeien mee
fijn Majefleitszaak noch met fijn Perzoon , .

nogzigookce ftellenals party, maar te re--'

guleren na dat fijn Ambadadeur» aldaar te

werk gaan . Weshalven , indien myn Heer
Campegius zijn Majefteit wilde beloven , oni
vry en openhertig z>n gevoelen te uiten ,

hebbende eengcnadigen Rechter, en ver-

fchynende aldaar met zodanige confultatien

als ik van hier mocht brengen, om iets op
dit Brievier of Schrift te feggen , zoo fou
ik een goed vertrouwen hebben, alfoozy
de H. Anker zyn daar fijn Majefteit op ru-

ilen magi maar van deze kant heeft men
niet dan uitftel te verwachten : doch ik ver-

zoeke, dat fijn Majefteit zulks aan myn Heer
Campegiusj noch aan myn Heer denAarts-
BilTchop laat blyken.

De Heer Gregonus
, zend hier nevens

aan fijn Majefteit, de belofte door djen

Paus gedaan , nopende zijn Majeftci:s

zaak , als wanneer ik om zijn zaak naar'

f^«?«f/'/Vw ging; welke belofte, befiaands
in dedrieeerfte woorden, te weten, cum

I

7}0Sji4[litiam ejus cauf£perpe?idi7iti'S i (^c. dat

I

is, als "-J^y de gerechtigheid van diezaak over"
I 'oicgende-, c^c. , al ZO vecl j ofmeer , doet

I

tot bevordering van het gene in fijn Majc-

;

ftcits zaak gedaan zal moeten worden,
;

dan of de Dccretale Commifïie , onder
:
den Cardinaal Campegtus ruftende , vec-

,
toond wicrd, Eu dit mag zijn Majefteit,.

1 aanwicnhet hem belieft, in zyn Raad vry
tonen; oordelende, na myn gering ver-

I öand, dat het daarom niet voegen zou,
om in deze conjundare van tyd , den Paus

I

over die zaak wederom aan boort tcko-

j

men.

I

Ik bcgere ootmoedig van fijn Majefteit

,

I

dat ik voor den gcmclden Heer Gregonus



en B E W YZ £ N. ^77

éen Suppliant mag lijn ,- invoegen dat

doür7ijiiMajcfteitsbe<rel,aanzijnFaaoors

aldaar betalinge gefchiede voor zodanige

kollpennigen als ïijn Majcfteic hem toe-

legt : want om niet te reppen van zijn

rrouhertige , oprechte , vlytige dicntt
,

die ik voor dezen , en nu ook aan hem hier

befpcure, zoo verieker ik zijn Maiefteit

dat hy hier een pompeus en prachtig leveu

voert ter eere van zi|n Koninkl. Majc-

ftcit: en dat hy in deze zobere tijd tot de

uiterfte nood zal vervallen , ten zy dat

7,ijn Majefteit hem de behulpzame hand

biede •• hebbende nu voor deze reis niet

meer aan zijn Majefteit in het particulier

te fchrijven dan het gcene airede in onze

algemeene Miffiven is vervat , zoo ver-

zoek ik op zijn Majeftcit dat ik weten mag

•wat zijn believen is ingeval dat alhier niet

anders te doen valt. Hier mede afbreken-

de, bid ik God almachtig , dat hy zijn Ko-

ninkl. Majefteit beware, en een korte en

fpoedigeyerrichtinge geve van deze zaak,

volgens zijn Majelleits voornemen en

"wenich. UytKö?»!?«?«, II. April.

Z'^n Majefleifs ootmoeciig.fle Onderdaan

,

Dienaar j e?iOrateur.

Steven Gardinier.

No. 27.

Eert Bil of zeker fchrifc om
Cranmer , Aarts-BifTcliop van

Cantclberg, te verbranden,

Vhtlippus eu Mar/a y
ö'.'.

^afj de» trouherti^en Nicola^s , Aarti-Bij-

Jehop van Jorè y Heer Cancelier van En-

geland
^

groefefUi, Wy njjillen e7i gehieden u
y

dat gy j zoo dra als u dit voor komt , een

zeker fchrift op en t7i[ielt , erft Thotnas Cran-

wer, onlangsgeweze»e Aarts-BiJ[chop van
Canteïberg , om het leven te brengen j en het

zelve zo 'mgeftelt zijnde , te zegelen met om
groite 'Zegel van Engeland , zijnde onder

uvje bevjaringe , volgens den t?ihoud en het

prmlkr van ditm vo!^e?fdf.

T) Hiltppus en Maria , door Godts Genade , V'l ''«

-' &c. aan den Majoor en Land-droft ^f^^^"

van Oxford. AIzoo onze zeer H. Vader iaait,

Paus Prt«/«; de IV. van die naam, volgens

hctuitgefprokcn vonnis, waar ind'order

van het recht in dat deel vercifcht , van
ons in alles is onderhouden , en volgens
de canonike wetten na recht en uitfpraak

,

Thomas Cianmer , nu onlangs gcwezeac
Aarts-Biflchop van Canteïberg , een Op-
perhooft der ketters, een geanathcmati-
zeerde of vervloekte , en openbaar ketteri

van wegen zijne verfcheidene godloofe
openbare dwalingen , vervloekte kette-

rien, en zeer fnoode, verfoeyclijive opi-

nien, welke tegen ons Caiholijk geloof,
en het befluit van d'algeniecnc Kerk vlak

ürydig zijn : en door den voornoemden
Thomas Cranmer op velerlei wyZen zijn

bedreven , in het openbaar , en hcrtnck kig-

lijk van hem ftaande gehouden en voor-^

geftaan , geoordccit , verklaart , uitge-

fproken en gccondemneert iiecfi : en dat -
omdetelve oorzaak onzeH. Vader Paus
Ptfa/«^deIV. judicklijk ende finitivelijk,

na ouder gewoontCj dezen Ihomas Cranmer
van zijn Aarts-Bifdom, andere Bildom-
men , bedieningen en bencficicn heeft

ontbloot en afgezet
,

gelijk als wy daac
volkomen kennis van hebben j eniicwijl

ook de eerwaardige Vader in Chridus Edu-
ward, BiiTchop van Lonnen, en Thomas,
BilïchopvanE/J , door autoriteyt van de-

zelve onze PI l'adcr de PauSj dengemel-
den Thomas Cranmer van alle ordre j bedie-

ninge, en Kerkelijke digniteiten, alseea
opper-hooftder kettery, en een opcnba-
ren ketter mcttcr daad hebben afgezet ; uit

kracht waarvan de zelfde Thomas Cranmet

tegenwoordig ketteren Aarts-kctterjrccht-

vcerdiglijk , wettelijk , en op een regel-

matige W7ze veroordeelt, verwezen, ea
afgezet is ; en dat ook de Moeder , de
Kerke , tegen zoo een verrot en verfoeye-

lijk lidmaat en Aarts-ketter niet Uiccr kaa
noch behoort te doen , zoo hebben dan

dcielye eerwaardige Vadeis , cicii zelfden

Mms T^jz
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Thomns Cranmer veroordeelt , ketter en

Aarts-ketrcr ons in handen gegeven , en

aan onze macht en Wereltlijke Perzonen

ovcrgclcvcrt , aanbevolen en laten beru-

üen
,

gelijk als ons door de patenten ot

open brieven der zelve cervi'aardigc Va-
ders gemaakt, in on7c Canccllery isvcr-

wittigt.Wy dan als bc-yveraars der gerech-

tigheid en befchtrmers van het algemeen
geloof, willende de H. Kerke, mitsga-

ders des zelfs rechten en vryheden , en hel

Catholij'< of algemeen Geloot voorftaan

en verdedigen, zijn gezind om zodanige

ketteryen en dwalingen over al , voor zoo
veel in onze machi is, uit te roeyen, en
dengcmeldcnT(^oOT/?^ Cranmer ^ Aarts-ket-

tcr, overtuigt, verwezen en afgezet zijn-

de , na behoren ic (Iraftcn- Merkende dan

nu dat zodanige ketter en Aarts-kertcr,

op gemelde wyzc overtuigt , ter dood ver-

wezen en afgezet zijnde , volgens de wet-

ten en gewoonten van ons Rijk hier in

E?2geLm.J y behoorde verbrand te worden i

200 gebieden wy u , dat gy Acn voor-

noemden Thomas CrAnmer , dic in UWC
bewaring is, op een openbare plaats, bui-

ten de vcyheid van onze Stad Oxford , om
de voornoemde oorzaak , voor het Volk in

het vier zult v/crpen, en daar in metter

daad doen verbranden j tot vcrfoeyinge

van zoo een afgrijzelijkc misdaad en open-

baar fpiegel voor andere Chriftenen. En
dat op boete en gevaar daar aanvafl, en

voor zoo veel als gy het voor onszult kon-

nen verantwoorden, gcenzins komt na te

laten. Waarvan wy zelfs getuigen zijn, tot

IVejItBUTifter op den 24. February y tu het 2,

ctt ^, fa^r van di Konmi en Koninginne.

En dit fchrift van ons de Koninginnc
Ondertekent, zal u tot een genoegzame
vcrzekcringc en onilaftingc dienen-

No. i8.

Een zeker Comniiffie aan den
JBiflchop Bonner, en andere, om
de gcdenk-Boekcn na te zien en

t' onderzoeken. *

Aurhentyke STUKKEN
Phi/ippus e» Maria » <^e.

Den Eernxiaardiien Vader in Chri(loi Edmundj
^^«J"*-

BtJJcbop van ho7ine7t', en aart onzen zeer ^
'

geliefden Hevnk Kool , Deéïor in de God- ThiUfr

heidj en Deken van St. Pauli Hoofi Kerk
^"J^^

tof L,onnen\ en Tbomm M^rtijn Ridder
,

en Doóior tn de Rechten ^ zygroetenis.

Wy hebben vctflaan dat ten tijde van
de laarte fchcuringc en verdeeliheid »

verlcheiden rekeningen, boeken, papie-

ren, inflramenten en andere fchriften te-

gensdc profeflien van de Paus zi,n Hei-
ligheid, en d'Aportolifche Stoel, gepra-

Ctizeert , uitgegeven en gemaakt zijn: dat

men ook in de Kloofters en andere gccfte-

lijke Huizen , verfcheidcn on eeriike on-

derzoekingen heeft gedaan , dienende

veel eer öm alle goede Religie en Reli-

gieuze Huizen te ruincren, dan omeeni-
ge waarheid dic daar in fteekt. WelKc
fchriften &c. zoo ons bericht is , aan ver-

fcheiden Rekenmecfters en andere be-

ambten en Minirters van dit ons Konink-
rijk van E?7geland overgelevert en in be-

waring gegeven zijn. Doch willendcjdat

gemelde fchriften aan den dag gebracht

worden,om dezelve te mogen overleggen,

en in ordre brengen na onze begeerte ea
welbehagen : en ons verlatende op uwc
getrouheid , wysheid en difcretie , zoo
hebben wy u daar toe voor onze Gecom-
mitteerde geordincert en beftemr ; geven-
de aan u-1. ofaan twee van u volmachten
autoriteit , om alle de voornoemde Re-
kenmecfters en andere beampten en Die-
naren , binnen dit ons Rijk , voor u-1. te

doen verfchijnen , in welkers handen ,

bewaringc , wctcnfchap en bczittiugc

eenjge der gemelde rekeningen , boeken ,

fchriften &cc- gekomen zijn ; haar allen

eneenidcr van haar in het by/ onder wel

fcherpclijk belaftcnde dat zy deze reke-

ningen , boeken . inftrumenten, fchrif-

ten &c. als zy voor u komen , medebren-
gen: en op naar eed, of andeizicis, u-1.

oprechte certificatie en opdracht doen van
allf
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alle de particuliere meermaals genoemde
zaken ; ui. b( laftende de zelve ailefins na

uw wijsheid en difcretie na tczien , en uit te

voeren.

En ons believen en bevel is, datgy-l. van
alles wat gy daar in gedaan hebt, de weet
doet aan onz,en zeer cerwaardigen Vader in

Chri/lo, en zeer lieve ^eei Regh/al Poel
^

Heer Cardinaalj Aards-Bifïchop van Cantei-

i^erg, Metropolitaan en Opper -Kerk-Voogd
van Enge/and , op dat daar nader ordre in ge-

ftelt worde na behorenjbelaftende en gebie-

dende alle Julticiers van Vrede, Officieren,

Schouten , Dienaren en Onderdanen , hier

toe behulpzaam te zijn, en dit ons gebod
vlijtig na te komen , om alzoo onze onge-
nade en ftrafFe te ontkomen. Waar vange-
tuigen zijn de Koning en Koninginne, tot

Greenwich 19. December.

Door de Kon'mg en Koninginne.

No 29.

>ttm. CommilTie aan Cromwel ,om het

^^^
bewind te voeren over alle Kcrke-

•2- liike zaken.
thet -•

*tm. Henricus d? acht[Ie , door Gods genacie , Ke^
ning van "Engeland en Frankrijh , Befcher-

mer des Geloof

s

, en onder Chrtfius , Opper-

Hoaft van de gantjche Kerk van Engeland,

aan onze beminde A. B. C. D. zygroetenis.

TT Oewer het onze Koninklyke waardig-'
•*^ beid , als de voortreffelijkfte , (van die

tijdt af, dat de Scepter van dit ons Konink-
rijk van Engeland , ons, door de beftie-

ringe van Gods genade , is opgedragen) met
recht wel voegt onze opperfte autoriteit op
der Aarden over de Kerke van Engeland

,

onder Chriftuj te oefïènen; en dat wy ook
daar toe eenigïins genoodzaakt worden

,

nademaaldatdegene, die de zorge en het

bewind daar van haar zeiven voornaamlijk

aanmatigden, haar ei^en intereft veeleer,

dand'algemeenewelftand iJaar van beher-

tigendcio door al ce groote vryheid en ach-

teloosheid, als ck)or haar kwaad exempel

,

de zelve eindelijk tot Zo groote elendahcb'
ben laten vervallen , dat men niet z'bnder

-reden te vrezen heeft, da^ ie Chrirtus nu
voor zijn eigen Bruid naauwlijks zal wil-

len erkennen. Dewijl dan aan onze Ko-
ninklyke achtbaarheid, (waar aan de voor-

naamfte en opperfte, naaft God, autori-

teit over allcriti Inwoonderen van dit ons
Rijk , zonder onderfcheid van geflachte,

ouderdom, order of conditie, volgens het

getuigeniffe van de heilige uitfpraak , van
boven uit den Hemel is aanbevolen ) de
plicht van deze bedieninge beruft, om de

Kerkjvande diftelen en doornen der on-
deugden , voor 700 veel als wy met Gods
hulpe konnen doen , te zuiveren , en daar
in de zaden en planten van deugden te zaai-

jen, en te poten. Daar en boven nadien

dat deze , die van wegen dezelve Kerk voor
dezen haar zelven de cenfure over andere,

tocfchreven , oordeelden dat zy zelfs van

geen menfch behoorden geccnfureert ofge-

ftraft te worden ; en dat zy zoo met ande-

ren op ce d ragen de zorge , van het gene da-

gelijks te beftrafFen vak , als door haar eigen

verdorvene manieren , de gemcene man
meer als andere, komen te e-'geren, zoo
dat zy wel te recht Z'-lfs vroom zijnde tot

alle deugden , maar in het tegendeel on-
vroom zijnde , tot alle godloosheid den
weg banen. Met deze perfoonen , dan als

de fontein en bron-ader zijnde , hebberi

wy geoordeelt, dat men een aanvang be-

hoorde te nemen, om een algemecne re-

formatie in ons Koninkrijk , en in de Ker-
ke van Engeland te maken ; ons zelven met
deze goede hcope paaijende, dat de fon-

tein-aderen eerftgczuivert Zijnde, de Re-
vier daar na helder en klaar zü lopen. E-

doch , alzoo wy in al ie hoeken aan ons Rijlc

zelfs in eigen perfoon niet tegenwoordig

konnen zijn , om het bovenverhaalde te

mogen uitvoeren , moeten wy derbalven

op de getrouwheid van andere Dienaars

fteunende , dit ampt haar opdragen, om
hier in onze plaats te bekleden, en een ge-

deelte van onze zorge en bekommering op
haar
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baar te nemen. Nadien wy dsn onzen 7.eer

pclicfden Thomas Cromioel , onzen Opper-
ileGeheim-lchrijver en Zegel- bewaarder,

gcftek, gcdeputeerc, en geordineert heb-

ben
,

( als klaarder uit den inhoud van deze

onze Miffive zal biykcn, volgens onze au-

toriteit als Üpper-hooft van gemelde Kerk
vanEngeSünd ) om allerlei Kerkelijke za-

ken ce mogen verhandelen, en reden* zif-

ten ; als ooK , om allerlei jurisdi<Sie , au-

tc^riteiten Kerkelyke macht, die ons, als

Hooft daar van , toekomt, overal binnen

dit ons Koninkrijk, en in alle plaatfendie

onder ons gebied ftaan , te oeffcnen : als

onie generale Stedehouder , en voornaam»

ftegczette Rechter, bekrachtigt met dez-'

macht, om andere Gecommitteerden tot

uitvoeringp van het bovenverhaalde te mo-
gen ordineren, volgens andere onze Pa-

tenten , met ons Groot Z^igel verzegelt.

Doch evenwel sizoo hy zelfs met onze af-

fairen, en die van het gantfche Rijk, zoo
2,eer is bcdommert , dat hy deze gemel-

de zaken in eigen perloon riet en kan waar-

nemen, en daar op ui. A.B CD. tevoo-

rcn beproeft hebbende, tot onze Gecom-
mitteerde geftelt en geordineert heeft , om
alles, dac hier onder verhaalt flaat, t'clkens

cn uit onze naam uit te voeren, en in 't werk
te ftellen. Wy dan kennende voor goed en

aangenaam, en keurende voor grondig en

bondig zoodanige befendinge, ordinerin-

ge en ftellinge, geven ui. volmacht , om
infpetflie te nemen, zoo van de Hoofden,

als van de Ledematen, zoo wel van bezet

2,ijnde, als openftaande Bedieningen, zoo

dikmaals en wanneer het ui. goed dunken

Zal , om na alle Kerken , en ieder-in het

byfonder , ook na Aards-Bifïchoplyke , Ca-

thedrale en Collegiale , alle Galihuizenen

Klooflers, zoo van Mannen als Vrouwen,
Prioorfchappen , cn daar M^efters over ge-

ftcli*zi)n, Digniteiten, OfTicien , Huizen,

en andere Kei kelykeplaatfen, zo wel van

Schooien, als Regulieren , uitgczondcrt

cn niet uitgezondert , en van alle-die onder

jtng Rijk van Engeland ftaan , en d4ar in

geftelt zijn , Landfchnppen , Steden , Lan-
den , Heerlijkheden , waar dezelve ook
gelegen mochten zijn , van wat digniteit >

voor recht, order, regel of conditie, en
na dér zelver fland en gelegentheid , 200 in

hcrGeeftlyke als Wcreldlyke, midsgackrs

na haar leven, manieren en ommegang,
zoo van Prefidenten of Biflchoppen daar

van , wat naam of aanzien dat zy mogen
dragen , alwaar a&. van Aards- Bifichcppen,

of Bifïchoppen , als van alle andere parti-

culiere perfooncn die daar in leven , te mo-
gen vernemen , en doen vernemen : en om
de gene die .daar niet willen na luifteren , of

diegy hier in breukvaliig mocht bevinden,

na e\lch des misdaads te mogen ftrafïen ; en
om de zelve, zoo de hoedanigheid der o-

vertredinge van zulken gewichte mocht
zijn , van hare Bedieningen , of voor een

tijd te doen ftil ftaan, of voor aliijdaf te

zetten, en haar de Z'-lve t'oinncmen: en
ook om de vruchten en inkomften van zo-

danige Kerken en bencficien , zoo 't 'ui.

mocht goed dunken j haar afhandig tema-
ken , cn te bezorgen , dat ze in goê handen,

en in een veilige bev/aringzijn ; als ook om
te belaflen, dat zoodanige gefequcflrCer-

de, ff afhandig gemaakte goederen, wel
geadminiüreert, en altemaal netjes en na
behooren geinventerizeert worden ; en dat

ten tijde van d'ommegang pertinente re-

kenfchapvanal het voornoemde worde af-

gevordert.

Alsook, om door onze autoriteit) zoo
particuliere als generale Wetten en Ordi-

narvrien , na e.ifch der zake , tot een goede
en lofi , ke onde^houdinge of reformatie van
pcirfoonen , te maken en in te flellen , haar

belartende de zelve na te komen ; en om de

overtreders daar van na bthoorcn te ifraf-

fcn , midsgaders om Kerkelyke Vergade-

ringen, Capirtels en Conven'en, zocfpe-

ciale , als generale , over het boven ver-

haalde, of eenige anderezaken en rekenin-

gen, zoo dikmaals, wanneer en waar het.

ui. gcvoeglijkll dunkt, te mogen tocfban

en ook by een roepen ; de zelve te doeij
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continueren i

ofuitflellen, na uw welge-

vallen ; ftatuerende en ordinerende , dac de

Geeftelijkheiden hec Volk in zoodanige

Kerkelyke Vergaderingen eh Capictéls hair

prefenteeren , en dac gy- 1- dan aldaar prefi -

derende, de dinsen inllclt en ordineert,

die na uw goedduriken , tot reformatie en

verbeterin'je van plaaczen , perzoonen , en

gemelde orders beft mochten dienen j en

waar door.gy-l. de voornoemde Kerken ,

plaateen en psrzonen tot een ecrlyker ftand,

en loflijker maniere van leven > beter en

krachtiger zult kunnen brengeii : herftel-

iende Qn ftraffende met Qtn^n de fouten

,

uitfpoorigheden en misdaden van alle ónze

Onderdanen , na datze haar openbaren :

haar ook üit alle Geweftenin die ons Ko-

ninkrijk , indien het ui. zo raadzaam dtthkt,

over de gemelde misdaden , of overeeni^e

andere zaken, die eenigzins den Kerken-

Raad aangaan , voor uU re mogen dagvaar-

den, de rebellige en hartnekkigezoomet

Kerkelyke ceniuren en Itrafïen', als met

d'ople^gingevan boete, en andere rechts-

middelen dezes Rijks, in den coom hou-

den, enkaltijden. De Kerklyke zakenen

affdiren te mogen onderzoeken en uicvor-

fcheni en dan daar over een uicJpraak ge-

daanhebbende, zoodanige Onderdanen te

dwingen, datzydaar mede te vredenzijn.

Het overgeven en afftaan van Kerken of

bedieningen door eenige der voornoemde

perzonen airede gedaan , of noch te doen

ftaande, te mogen aannemen ,
met ver-

klaringe, dat de overgegevene Kerken en

bedieningen vacant zijn , of open {laan , en

ook daar voor zullen gehouden worden

,

vanen over de bezoldingen, vruchtenen

inkom ften der gemelde Kerkelyke bedie-

gen te mogen fpreken , handelen , een be-

liuic maken , en daar van dilponeren :

midsgaders om allerlei verandering die daar

tnocht voorvallen bekwame perzonen, en

dieze verzoeken , op te dragen ; jaarlijkfchc

en behoorlijke zalaris aan zoodanige perzo-

nen , die hare bedieninge overgeven , toe

iZQ wijzenjbelaften en verbindende de voor-

il. Deel.

noemde Kerken en plaatfen , tot betalinge

van zoodanig zalaris , en om deDeicreten

dies aangaande te vei;kon,(;iigen , en d'onko-

ftenvan 'penningen., daar toe -noodig, te

helpen dragen. , .f io-;::'.// - ;

Om OOK de verkiezingen Van -alie Bif-

fchoppen , dÏQ door' zoodanige yerkiezin-

ge plegen aangenpïnen té worden , by te

wüonen j en aldaar de.voorzittingc te heb-
ben 5 informerende en te recht helpende

'hen genen i^die daar toe verkooren zal wor-
den : hjer nevens opkom alle verkiezingen

na behoören gedaari en ingegaan, en ook
de perzonen 3 daar toe ajVeede verkoozen,
of die noch te verkiezen ftaan, te beveftt-

gen ; enin het tegendeel af te fchafïen, en
'ténietedoendecievefkiêzinge, hier tegen

"aSngegaati-^ Ohi ook dc;inffeliingenenin-

Wyjin"gen in eenige van de voornoemde
Kerken en plaatzen

,
gedurende bnzeom-

' megang, te beiteden aan zodanige bekwa-
' me, en na behoören voorgcdragcnc perzo-

nen , met de zelve in de reële, adlueleen

! lichaamlyke bezittinge van deze meermaals

j

gemelde Ke-rktn en plaaiïèn in te voeren,

ofte belaften, darzy aIiooingevoertwor-
' den j haar opdragende iile rechten en privi-

i
legien die daar toe behoören.

'NB. Bet refieren^e hiemoch toe behoorende,

\

is te zoek.

j

No ^o.

:
Een zeker Schrift

, gefchreven

I

door de Monniken van GlaiTen-'

bury, tot cprcchtingevari

i
dat Kloofter.

Het Ortgineel.

Aan den Eerii^aaYiifgen Heer y den Kamerling

van kare Koninklijke Majefteit.

WY , mijn Heers daaglijkfche Supplian-

ten by God, eertijds in het Huis van

Ghfenburyy nu Monniken a'hier tot Weft-

Munfter , verzoeken zeer o or moediglijk,

dat mijn Heer zijn gewoonlyke goedheid

Nn ge-
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gelieven te tonen, gelijk alsze haar im-

mer en altoos voor dezen genegen heeft

getoont, tut GodeseerCy en tot dienfl

van hare Koninklijlce- Majcfteitch ; zoo
ook nu wederom, ter eerc ran God en

hare Koninklijke Majeftciten ; om hare

Majefteit haar genadige belofte, nopende
het oprechten van hetgewczene Kloofter

viLWGaJJetibury ^ indachtig te maken , waar
van het hare goedheid geliett heeft vcrkla-

riOge te doen. Waar op dan wy , niyns

Hecrcn dagelijkze Supplianten , verÜaan

hebbende » dat mynHeer Cardinaal daar

toe gezind is', de particularitciten daar

van opgeileld hebben ; en op de aflurantic

van niyn Heer Trefaurier, hebben onze

Vrienden begoft te timmeren , en aan het

repareren daar van groote onkoften ge-

daan." dies niet temin blyft het' werk nu
l'eenemaal fteken ^ wy beelden ons in ver-

betenheid daar van d'oorzaak te zijn:

t welk hare Majefteit zoo gevoegelijk niet

te vcrflaan gegeven kan worden , dan door
myn Heers vüorfpraak en hiilpc. Aanmer-
kende danmyn Heers zeer godvruchtigen

aard, zooishetdatwy opdat vertrouwen
,

de vry moedigheid gebruiken , om zulks te

verzoeken , myn Heer verzekerende , dat >

aoo lang als wy , of onze nakomelingen
leven , en de wereld duurt , wy myns Hee-
rcn in onze Gebeden tot God altyd ge-

dachtig zullen zyn, zoo myn goede Heer
het zelve gdieve by der hand te nemen.
Wy en verzoeken niet, darter iets tot

d'opbouwinge daar van gegeven worde,
dan alleen het huis, en des zelfs ftand of
erf; het gene daar noch aan ontbreekt,

lullen de ge wonelijkc inkomften goed ma-
ken j maardatter Hechts zommige van ons
m ons geeftclijk habyt alhier mogen wo-
nen, en ons zelvcn met onzer handen
werken Landbouwery generen i tot dat

door de weldadigheid van goe Luiden ons
getal grooter worde; en nademaal de
Huis-luiden tot onze Religie zoo zeer ge-
zind zijn , zoo vertrouwen wy , dat %f
•ns daarom tot dcstdfs opboiiwinge en

ftofferinge te eerder affifleniic zullen

doen; waar door wy lichtelijk een groo-
te nedcrftorting zouden konnen voor
komen, en geen klein deel van het ge-
heel opbouwen , tot Godes ecre , en
meerder voorfpoed van hare Koninklyke
Majeftciten , en hun gantfche Rijk. Want
buiten alle twyfel, in het welnemen van
mynHeer, heeft God ooiteenig fchelm'
ftuk, zedert de fcheppinge der wereld,
geftraft, zoo mag, onzes oordeels, d'on-
dcrgangvan GUjJenbury ^ daar by vergele-

ken worden; niet , als andere plaatzen,

overgegeven , maar met gcwelt afgeperft j

de Abt wierd , nevens twee onnozele
vrome Monneken , metter vaart omge-
bracht : zoodat ingeval de Hooge-School,
of zeker geleerde Kerken-Raad , de zaak
eens kwamen te onderzoeken , zy zouden
gewaar worden, datter vry grooter ge-

vaar in fteekt, dan men doorgaans oor-

deeld:invoegen)dat hier door hare Konink-
lijke Majefteit tot des zelfs oprechtinge of
opbouwinge , te eerder lichtelijk zal bewo-
gen worden ; te weten , om dat het een
zeer oud, en over het gantfche Chriftcn-

dom vermaard Huis isj waar van de eer

«

(ie ftigter is g^vfccü-jojeph van Arimathea ,

(die het doode lichaam van onzen Heiland
Jefus Chriftus van het Kruis nam) en ligt

tot Glaffenbury begraven : cri hem fmeken
wy, dat hy met onsChriftum bidde, dat

alle myn Heers atfaircn gelukkig en voor-

fpoedig mogen toegaan , doch nu voor al

ten opzicht van dit ons ootmoedig ver-

zoek )• op dat wy in Gtaffenkury voor den
Koningen Koninginne mogen doen, het

gene onze Fondateurs ofStichters hebben
gedaan, en voor myn goede Heer , als

een zonderling weldoender.

Mijn Heers Supplianten tot t^e^-Mufifer ,

Johan Phagan.

Johan Not.

Willem Ailev^old.

WilUm Kentivyn.

No, 5*;
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No. 51.

IvfijtiHeer EduwardCarns Mif-
fivc uit Romen : tonende hoe ge-

veinsdelijk de Paus in het ftulc

vaneen algemeene Vrede met

hem handelde.

Hef Origineel,

lx T_J Et zal fijn Koninklijke Majcftcit ge-

ur- ^^ lieven te weten, dat Frans de Po/?,

*?''• alhier op Chrifti Corpus dag met fijn Ma-
^'*

jefteits genadige Miffive aangekomen is,

rakende zoo welde expeditie van de Bis-

dommen van Wincbcfter en Chefier , als

ook fijn Heiligheid den Paus, nevens de

uwe aan my ,
gedateertop den 30. Maart

:

volgens den inhoud waar van ik 's daags

daaraan audiëntie verzocht te mogen heb-

ben by zyn Heiligheid. Waar op ik tot ant-

woord kreeg, dat ik die op den ó. dito zou.

hebben. Verfchynende nu voor den Paus ,

,

(hem te voren fijn Koninklijke Majefleits

'

Mifiive bchandigt hebbende, welke hy '

in het bywezen vanmyxi Heerden Cardi-

naal Mnrone las ) zoo zcide hy dat hy aan

dieGebcnedydeKoninginne , en deugd

-

rykc lieve Dochter , ten hoogfien was ver-
;

plicht, die aan hem zoo een dankbare en
j

ootmoedige Brief hadde gefchrcven: zeg- 1

gende , die te willen bewaren , en in de

Gonfiftory voor alf de eerwaardige Hee-

ren , zyn Broeders , in het openbaar lezen ;

hy feide ook aan fijn Ambafladeur aldaar in

£»ge/a»fi^grooteliiks gehouden te zyn , dat

hyaan fijn Koninklijke Majefteitzoo een

loffelijke getuigenis van hem gaf. Waar
op ik aan hem fijn Majefleits believen te

kennen gaf, volgens mync inftrudtien

,

flaande niet een gedeelte daar van over

:

waar op hy antwoordc , dat zync gene-

gcntheid tot die gezegende Koningitme
(halende een Kruis over uw' Majefteits

mam in de Mifllve gementioneert) zoo
groot niei en was , noch konde zyn , als

harcMajefteitsgoedheid verdiende ; doch

zeidc hy, hier mag zijn Koninklijke Ma-
jefteit zig van verzekert houden , dat zyn
affedie en goede genegendhcid niet'alleeni

continueren, maar ook zeer merkelijk

zal aangroeycn; en dat tot fatisf'adic van
zijn Majcrteit alles dat in zijn vermogen is ,.

zou doen.

Wat nu belangt, het bekomen vaneen
volkomen Vrede tulTchcn den Keizer

,

fijn Koninl. MajeO. en de Koning van
frankrijk; hy was ten hoogfien verblyd

,

horende dat fijn Majeficit in geen gebre-

ke zou blyven , om de laatft geflotenc

Trevestot een volkomen Vrede te helpen

uitwerken. En wat zijn Perzoon aan-
gaat, zeide tot dien einde, en tot ontla-

ftinge van zijn gemoed voor God , twee
Gei'antcn af^évaardigt te hebben : of an-

ders, zeide hy, by aldien hy ftil fweeg,
ctyhaar niette kennen gave, hoe veel de

Republyke van het gantfche Chriftendom
aan een volkomen vrede gelegen ware,
dat dan God ^it zyn ftilfwygenvan zyn
hand zou afciirchen* alzoo hy tot een
opfiender over zyn kbdde hierop Aarden
is gefield: want, zeide hy, het is hoog
tyd, dat mende handen aan -'t werk fla,

vermits dat het Koninkrijk van JPo^-?/ zoo
wankelbaar is, en dat de Koning aldaar

niet en kan , noch en derft j- tegen haar

iets aangaan, bezet zynde, rondom aan
alle kanten met boze Seöen 5 en ook öfi

Roomlche Koning ontrent hem. Zy roe-

pen zyn Heiligheid aan , om hulpe , en om
daar in te voorzien , dat het beter toega :

't welk hy. zonder een algemeene Kerke-
lijke vergadering aan te ftellen , nieten kan

uitvoeren ; en dit kan ook niet wel ge-

fchieden, ten zy dat gemelde Vrede voor
afga; want of fchoon dattereenftilftand

vah Wapenen is , nochtans zal d'onlufl;

en het misnoegen over het gepaflfèerde,

en d'onfekerheid van Vrede, volk in dicnft

doen houden, en d'eene zal d'ander ver-

dacht houden , invoegen , dat de pafi&gien

niet vry fullen mogen zyn,voür de gene die

haar by de gemelde Concilie behoorden

Nn z te
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ie voegen: dat hy dcrluWcn na z-yn uiier-

fle vermogen zal trachten , een Vrede te

bekomen, z-onder welke het onmogclij.k

voor hem zou fijn iets goeds in de K:rken-

Raad, te konnen uitvoeren. Zvn Hei-

ligheid is gezind » om de algcmcene Ker-

kelijke vergadering tot R^ïw^^ï, op he't Hof
• van St. Ja>i L^teranum tc houden , oorde-

lende, om verfchciden redenen die hy daar

van gaf, dat het een zeer bekwame plaats

daar toe is; als zyndc dcHoott-Kcrk van

hctChriftendom , en Jat menigmaal voor

dezen aldaar Goddclyke, en H. Ker^;e^ykc

vergaderingen gehouden zyn geweeft j als

ook , om dat deze Stad is het algcmeene

Vaderland, waar na toe de gehccle We-
reld haar vry en onbefchroomt mag bege-

ven , vertrouwende dat alle nootdruft te

Water en te Lande dér,vvaai'ts na toe ge-

voerd zal ]worden : nademaal ook dat in

vcrfcheiden'Kcrkelyke vergaderingen ten.

tydc zyncr voorfatcn aangevangen, niet

veel goeds kondeuitgerech; worden; en

dat men luüinecrde,. dat het vry voordc-

ligcpou §ewecft zyn, by aldicn de Paus

7elfs in eigen J?ierzoua, die .Kerkelykc

vergaderingen, hadde by gewoont : jii^rom

i&het dat lijn Heiligheid in deze vergade-

ringzelfs wilde verfchynen,- 't welk hy
,

cenigfins kreupel van ouderdom zyiide,

niet zou konnen doen, ingeval datze ver-

re van hier gehouden wicrd , alw;aar hy

zelfs in eigen Perzocn hoopt te zyn. Tot
een tlot nuvandcfezaak , in zalker voegen

als de noot van het Chrükndomvercifcht,
heeft hy twee Gcfanten , de Laterejuo , te-

genwoordig afge vaardigt , waar in hy

weet dat fi;n MajcOcii meer zal konnen
doen, dan iemand,anders : nictecnstwy-

fclende , of hy 7.al zig ook d,iar toe zeer ge-

negen tonen: zyn reden met dcze woor-
den belluuende , dat God de Hcere zijn

Majcftcit hadde bcwa:irt, om de gchecle

Wereld te helpen. Waar op ik antwoor-
de , dat het lijn Majclkit aan zyn goede
wil niet en zou ontbreken, noch aan iets

dal tol bevordering daar van. mocht die-

nen.

Wat nu de reddingc van Wmchefter tu
C^(f/?fr aangaat , dat die met alle mogelij»

kc fpocd verrigt zou worden.De Paus heeft

ook belooft iijn Majeftcits zaak met alle

vlytte zullen bcgonftigcncn bevorderen;
maar dat zulks wat langer tyd is vcreif-

fchende, nademaal de Rechtspleging al-

daar door den Heer AmbalHdeur gcfchie-

denüe, om een proeve tc nemen van de ja-

relijkze waardy van pyp/cheffer^zekcTe Car-
dinalen aanbevolen moet worden,om in de

Coniiftorie rapport tedoen;aI eer datter een
nieuwe taxatie kangefchicccni doch men
zal geen tyd laten verloren gaan, maar
met alle vlyt verzoeken , dat het mag geef

-

fedueert worden Nopende , een 1'en-

zioenvoor myn Heer den Cardinaal, van-

tienduizend guldens 's jaars, de Paus zal

die, na zyn iVlajeiieits begeerte , afllgnc-

ren i invoegen dat men, met Gods halpe^

a^les dies aangaande zoo dra zal verrichten ,.

als mogelijk is; het welke de zeer eer-

waardige Heer Cardinaal , die grooteblyd-

fchapen trooft fchcptuitde Brievendoor

zyo Koninklijke Majefteit hem toegezon-

den , dapper behcrtigt en beyvert, altyd

zeer bereidwillig zynde, om alles dat zyn
Majcftcit, of zyne Koninkrijken aangaat j

uit te voeren.

Zedcrt mijn laatfteMiflive vanden 15.

van de voorleden maand, is niet anders,

voorgevallen, dan dat de Gardinaal de
Caraffli ^ Op den 14. pallaio , van hier naar
Frankrijk vertrok , om verfchciden anti^

kwiteiten aan den Koning te vereercné

Zommige ftrooyen alhier uit, dat zyn
Commiflie ten deeic inhoud , om den Ko-
ning te bqwcgen tot aanneini<ige van het

Hertogdom van PaltaKg^ onder zync be-
fcherminge

,
gelijk als hy Pama en Mtran-

dnla gedaan heeft. Daar zyn airede siioX

Wcrk-luiden tot fortificatie van Pakano^
NepthfOj ciï Roccaciel Papa vcntokkcn ', et-

telijke Gapiteinen zijn ook bclaft- der-

waarts na toe tc gaan ; die ook al op de weg
zyn.

d'AmbaiTadcur is na den Xeiz-er , en zij^
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Koninkl.Majcftcitopdcn 50. van de voor-

leden maand vertrokken.

d'AmbalTadeur van Polen is na 2iin

Heer en Meefter vertrokken. Zijn ver-

Zoek by den Paus , zoo my bericht is

,

was , daï het den Prierters vry mocht ftaan

te trouwen , en ëot de Leeken het Nacht-

maal onder beide gedaanten ( te weten

van brood en wyn ) in Polen mochten

ontfangen , en dat zekere inkomdcn of

Tienden van de GeeOelijkheid tegen den

Turk mochten geimploycert worden : hy

gaf daar op, 2.00 ik verrtaan heb, een al-

gemeen antwoord , alle zodanige zaken

refererende aan de generale Kerken-

Raad.
Hier te Uomen zijn ook met groote

magnificentic van de Repablijke van Ge-
nua vier AmbafTadems aangekomen

,

preienterende hare gehoorzaamheid aan

zijn Heyligheid : dewelke my kwamen
bezoeken, te kennen gevende de groote

inclinatie en atfedie die gemelde Repu-
brijkezijri Koninklijke Majefteit was toe-

dragende
,
prczeatcrende met ecnen aan

dezelve alle riiinnè , vriendfchap en ge-

dieiiftigheid , verzoekende op my zijn

Majelteit daar van te willen adverteren.

Opden24. van voorleden maand heeft

ét Paus de jaarlijkzc Koogheid ziiner Kro-

ningcgcvierr, My wierd aangedient van

deg.ecne daar toe geordineertj om te wil-

len iii het Capel verlchynen ; ik wierd

ook door een 'ran zijn HcyligheidsEd'*le

opdien dag byzijn Heiligheid ter middag

maal genodigt Ik ten Hove verfchynendc

,

zoo heeft d'Ambad'adeur van Poriugaal

,

aldaar Zijndb'd(je zijn Heiligheid uitkwam,

myde plaats,' onder alled'Ambairadcurs

,

dïe fk gevvoon was te bekleden , te weten

,

naaftaan den FranX'.-nAmballadcur, wil-

len ontnemen ; en naaft aan my heeft

d'AmbafTjdeur van Polen willen zijn. Ik

fprakden AmbafTideur van Portugal zoo
vriendelijkaanals ik konde • cnalzoohy

my de plaats niet en wilde vergonnen
,

sara ik hem by de arm , en zetlede hem

daaruit,- zeggende: dat^het altijd zijn^

Majcfieitvan Engeland z\]n plaats was ge-

weeft ,- onder, of beneden my wilde hy

nietftaan , en dat hy aan mijn zyde Rond,
heb ik niet willen toe laten , alzoo zig

d'AmbafFadeur van Polen die plaats aan-

matigde.

Hier opging d'Ambafladcur van Polen

aan den Hertog van Paleamo klagen ,

die op ftaandc v oet na den Paus ging j wien-

d'Amballadeur van Portugal voort op de
hielen volgde : de Paus verzochte dat hy

van daar zou vertrekken : hy begeerde dat

ik ook zulks infgelijks wilde doen i
daar

op kwam de Hertog by my , zeggende '^

de Paus zijn begeerte is dat gy ook zult ver-

trekken. Ik vroeg, waarom '( Hy ant-

woorde , dat zijn Heyligheid op my
verzocht dat ik toch wilde vertrekken ,

omalletwiftenonluft voor te komen. Ik

zeidc daar geen oorzaak van te zijn, want
zoo d'ander met zijn eigen plaats zigwüdc
vergenoegen , en niet met geweld de

plaats , die in voorleden tijden d'Am-
bafladeurs van Evgeland altijd plag toeje

komen, in te nemen, dan hadhy, noch
ik ook

,
geen ongemak altoos te verwach-

ten, niet ftaandc na het geenehem nier

toe en komt , noch betaamt te doen.

Ditgeheele jaar lang heeft hy daar nooit

nageftaanals nu, en wdarom dat hyhet
nu zou doen, kan ik niet weten ; doch
hy en zal die gewislijk van my nie"^ heb-

ben , ofzijn Majefteit mocht het my ge-

bieden ; nademaal dat de Hof-mecUer
van zi|n Heyligheid getuigde dat ik van
hem ter middagmaal was gonodigt , en
niet d'Amballadeur van Portugal ; maar
dat hy van zelfs is gekomen.

Ik ben ten hoogften aan den Mark-
graaf verplicht, alzoo hy op den AmbaflJa-

deurvan Portugal zijn Broeder, moeye-
lijk was, dat hy tegen den Amb:jlir;deur

van Enge/(i»di\g zoo dorft aanftellen ; en
ontbood my, zoo dra als hy hetvetllaan

had. Hy voorwaar en wis'er niet , ik nam
mijn plaats in ,' eu hy mocht om een goed

N n 3 hccn^
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fjeen komen tien , waar aan alle d'andere

Ambatradeurs zeiden dat jk wel gedaan
had: en andere, die zig neutraal droegen,
gaven te kennen dat zy ook van dat ver-

Uand waren. Ik zeidc tegen den Hertog

,

dat ik om geen menfch een zier van zijn

Majefteitseerc wilde laten vallen: alzoo

het der Ambaiïadcurs van EnieUnds plaats

is gewceft by na duiiend ïaaren , al eer

datter een Koning van Portugal was-
Anders is hier niet voorgevallen. Hier

mede dan afkortende, bid ik God Almach-
tig dat hy zijn Koninkl. Majcftcit in lang-

durige en voorfpocdige gezondheid gelie-

ve te bewaren.

Vyt Rome» , éifft ^. Juny,
M.D.LVl.

Zï]n Majefieits ootmeedigfie onderdaan ,

En arme dienaar
,

EduwardCarn.

EenCommifTie om de kettersop
een geftrengc wyzc te handelen.

fit* in
^Mippusen Maria, door Gods genade^ K*-

dorfo. ning en Koninginue van Engeland , Spangien
,

R^^ 3. Vranhrljk , beide Ctcihen , Jeruzalem , Yer-

Thil'^' ^^"^i ^^M^''^^^ det gelooft , AartS'lierto-

éfc, genvanOfienrijk , HerttgvanBourgundien,
Maria. Mtlanen en Brabant ; Graven van Harspurg

,

2. pa^.
ylaanSeren en Tyrol : aan den eerix,aardtgen

VaderinChrifio Edmund., BiJfchopvanLon-
fienj en aan den eervjaardigen Vader l:-chi-

Jio , onzen troubertige en zeer geliefde'Raads

Heer Thomas^ BiJJchop van Eli', enaanon-
%en troubertige en zeer beminde IViUem Wtnd-
Jor^ Ridder i Heer van Wtndfor-^ Eduward
Northy Ridder

, Heer van North ,• en aan
onzetroitberttfeen zeer geliefde Raads Heeren
yoban Bourn Ridder , een van onze voor-

naarmi^ gebeimfbryven
^ Joban , Mordaunt

Ridder
; Fran/ois E»gUfie/d Ridder j Eau-

'ward IVai'grétve
, Ridder

J
Nicolaas Haar ,

Rtdder y' Opper- Secretaris op de Secretary-
kamer i aan Thomas Poop, Rtdder j Rogier

Authetityke STUKKEN

A

Cbolmley
, Riddsr ; Richard Raad, Ridder l

Tbornas Stradling , Ridder ; Roeland Wil $

Rtdder; IVéllem Raflal .,
Advocaat ^ Henrik

Kool, Deken van St. Paulus Kerk ^ li'^illem

Roper en Randulpb Cbolmley Vaandrikkeu
j

Pf^tllem Koek , Thomas Marlen , Jthan Story

enjotytn Vaugban , Rechtsgeleerden
,
groetc

nis.

Izoo vcrfcheiden Duivclfe en boos-
aardige Perzonen , verlcheiden val-

fchc geruchten en oproerige lafteringca

niet alleen gepraftizeertj en van ons heb-
ben uitgellrooit , maar ookveJctley ket-

teryen en kctterze opinien onder de ge-

meeneman gezaaid, en ook menigerlcy
oproerige boeken in dit ons Koninkrijk
uitgegeven , om alzoo twiil ; twedracht
en muitery niet alleen onder onze goede
onderdanen , maar ook tullchen ons en
onze onderdanen te verwekken ; ja ook
daarenboven velerley andere ongebonde-
ne, dertele en ongeregelde feiten daagc-
lijks hebben gepleegt , tot merkelijke

(tooringevan ons en ons Volk: zoo is*t

dan dat wy gezind zijnde zodanige muite-
makers na behoren te ftralfen, en ons op-

uwe getrouheid , wyshcid en difcretic ver-

latende , hebben wy over zulks u-1. tot

onze gecommitteerde geordinecrt en ge-

autorizcertj gevende aan u-1. ofaan drie

Perzonen onder u , volkomen macht en
autoriteyt , om te vernemen, (zoo wel
by eede van twaalf eerli)ke mannen) als

door getuigen en alle andere politijke we-
gen die gyl. zoud konnen bedenken

,
)na

alle ketteryen en ketterze opinien, ket-

terzc en oproerige boeken , t'zamen fwe-
ringen , valfchc geruchten , fcheldwoor-
den, fchimp dichten &c. die een van ons
beide Perzonen mochten raken , gepra(!li-

zeert, gcpublicccrt en uitgeftrooit onder
de gemeenc man ; in wat Graaffchap

,

Stad of plaats het mocht zijn binnen dit

ons Koninkrijk van Evgeland, ofelders in

andere uithcemfchc Landen over zee i en
om ook te vernemen na de invoerders

,

gebruikers, kopers , vcrkoopers, lezers,

bc.
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bewaarders of vervoerders van zodanige

brieven - boeken
,
geruchten &c. na alfe

hare medcftanders, raads-luiden', mede-
makkers , fty vers en aandry vers van 2,ulke

voornoemde feiten j
gevende aan u-h of

aan drie van u-1. volmacht om natevoor-
fchen,en na u te nemen allerley ketterïe

en oproerigc Boeken, brieven, fchrifien

&c, Waargyl. ook eenige daar var» zoud
konnen aantreffen, het %y by de Boeke-
drukkers , Boekverkopers of by iemand
anders. Om ook te vernemen, te aanho-

ren en af te handelen alle particuliere on-

gelchiktc manieren van leven , onfat-

2oenlijke bejegeningen , beroerten , &c.

die in eenige Kerken , Capellen , ot an-

deregewyde plaatzen binnen diiRijkgc-

ichiedcn ; en ook na de geene dieeenige

Landen , Goederen , Ornamenten , Capi-

talen , Inkomften , en ook Rekeningen
,

de voorfchrevenc Kerken, Capellen, &c.
roebehoorende , achter de hand houden.

Om ook te vernemen na ds gene, dieob-

ftinatelijk weigeren het gtzcgende Sacra-

mentdes Altaars te prediken , de Miste ho-

ren, in haar Karfpel , of in eenig ander

plaats, totdcnDienft geordineert, te ko-
men i en ook na alle de gene , die geen Bf ê-

-vaarden willen doen , het H. Water, noch
H. Brood willen ontfangen s of die in ee-

nig Kerk of Gewijde plaats haar zelven

ongefchikc of oneerbiedig aanffellen;

waar ook deze fouten in dit ons Koninkrijk

bedreven mochten geweeft zijn , of na

dezen bedreven worden. Dit alles niet te-

genftaande, zoo is onze wil en begeerte
,

dat zoo wanneer en zoo dikmaals een per-

Zoon , ofperzoonen, hier na voorul ge-

dach vaart zijnde , herrnekkig by cenigcrlei

kettery , of ketterfche opinien blijft vol-

harden , dat dan gy 1. of drie onder u , zorgc
drage, dat de zelve perzoon, of perzonen,

zooftijf by haar ftukblyvende, van fton-

den aan in handen van zijn Ordinaris gele-

vert worde , om met hem , of haar , te han-

delen volgens de Geeftclyke en Ecclefiafti-

&e Wetten. Wy geven ui. ook , of drie on-

Y Z Ê N. 1^7

I

deru, volmacht en wtoritcic, om te ver-
' nemen en uit te vinden alle Boeven, Laad-
loopers , Pypcftellcrs , Muitemakers, of
andere , die binnen de Stad Lonnen , of tien

mylen binnendejurisdiAie daar van , noch
refiderende

, daar voor verdacht worden
gehouden i alsook, omnaauwachtte ne-
men , waar eenige Kerken , Kapellen

,

of eenige andere Godshuizen, onder wat
Bifdomdathct ook zou mogen zijn, ko-
men te vergaan, ofte vervallen

^ gevende
aan ui. of aan drie van u , uit kracht hier van,
volle macht en autoriteit, alle deze voor-
verhaalde zaken t'aanhooren , en daar over,
als ook over alle andere misdaden, na uw
wijsheid en difcretie , een vonnis te ftrij-

ken: willende en gebiedende, dat gy-1. of
drie van u, tot navorfchinge enuiivindin-
ge van alhet bovenvcrhaalde, van rijd toe

rijd zoodanige wegen en middelen praöi-
zeert, en in 'c werk ftelt, a!sgy-l. of drie

van u , zult oordeelen beft , dienftig en no-
dig te zijn : en dat gy-1. na voorafgaande
behoorlijk bewijs, en eigen mondelijke be--

lijdenis der partyen , of door fuffifinte ge-
tuigen daar van verzekert zijnde , de boven-
gemelde abuizen zult zoeken te reraadic-

renen reformeren, met de zei /e pcrloo-
ncn een boete te doen betalen , gevangen
te zetten, ofeenige andere ftr^ifFe, na uwe
difcretie, opteleggen. Wijders willenen
gebieden wy , dat gy-1. alle wederfpannige
en ongehoorzame perloonen, op uwe ci-

tatie of appointement voor ui. niet compa-
rerende, van wegen hare breukvalligheid

in eenige van gemelde zaken, vafl zult doen
zetten , en daar laten zitten , tot dat gy-1.

haar van hunne gevangenis komt t'ontflaan.

Wy geven ui. ook mids dezen volkomen
macht en autoriteit, om van ieder miscioen-

der, of verdacht perfoon , die voor u ge-

dagvaart of gebracht wordt, te nemen tor

ons gebruik, een Recognitie of Recogni-
tien. Obligatie of O biigatien, van zooda-
gcfommeof fommen van penningen , als

ui goed zal dunken,van eenig verdacht per-

foon , ZOO wel ora hare perlooneéle ver-

fchy»
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(chyninge voor u , of om het volbrengen

van uwe Orders en Decreten , als om de ze-

kere en oprechte betalinge van zoodanige

boete, ot boetens , als gy-1. hier na, een

niisHoender behoorlijk ovenuigt zijnde ,(uit

komen op re leggen j om tot ons gebruik te 1

betalen op zoodanige dagenen tijden, als
|

byul.ofdrievanu, vaftgeftclc, bepaalt en

geordineert 7al worden: en dat gyl. dier.

gelykc Recognitie, of Obligatie, als ont-

fan gen zijnde voor een z-ekere boete, of

boe^ens , voor u niet ten vullen betaalt , met

uw eigen hand tn zegel oponzeSecretary

zultveï.zckeren, omiulks, na behooren,,

vooronstekonnen vci antwoorden.

Hier nevens geven wy ui. of drie van 11,

mids dezen volkoAen macht en autori-

t<it , om niet alleen alle misdocnders en

verdachte perfooncn voor ui. te dagvaar-

den , maar om ook zooveel getuigen, als

ui. goed zal dunken, voor ui. te doen ko-

men , haar t'txamincrcn , te dwingen te

antwoorden, en op de H. Bijbel teiwee-

jen, om van alks daar zy over geesami-

neert worden , de ronde waarheid te ver-

klaren , om alzo tot nader opening en ken-

nis der gemelde z-ïken , ofeenige daar van,

te mogen raken. Daar en boven begeren

en willen wy, datgy-I.of drie vanu, een

bekwaam perloon nomineren, en ordineren

zult, om alle de penningen, daar gy-L ie-

mand om deze zijne ddiden op gelchat

Jiebt, of de boete daar gy-1. hem in gtfla-

genhebt, in te vorderen , op te halen, en

t'ontfangen ; gy zult ook dezen gemel-

denperfoon, ot andere, die gy-1. daar toe

noch meer mocht imployeren, voor haar

dienft en moeite zekere penningen toeleg-

gen, na dat het ui. ofdrie vanu , raadzaam

2.al dunken. VVillendeen gebiedende ui of

drie van ui. na dat de tijd van deze onze

commifTie verftreken zal zijn , aan onzen

Threforier bekent te maken , niet alleen de

naam van gemelde Ontfangcr, maar ook

notitie te geven , waar op de Delinquantcn

yanugetGxeertzijn,' opdat, op het fluiten

«'an de rekening des Onttangers , blyken

mach, wat ons geréchtlijk toekomt. Wïl-
lende en met eenen gebiedende , dat alle

onze Overzienderj van Rekeninge , en an-
dere , die in eenige bedieninge dies aan-
gaande zijn, op het gezicht van gemelde
Obligatien, door ui. ot drie van u onder»
tekent, den zelven Ontfanger zijn Reke-
ning afdoen , en betalen. Hierom dan wil-

len en gebieden wy ui. onze voornoemde
Gecommitteerden, cm met alle vlijt alles,

wat hier in verhaalt is, na te komen, en
ook uit te voeren ; niet tegengaande alle

onze Wetten , Statuten , Proclamaticn

,

ofandere Privilegiën, Rechten, of Ordi-
nanticn, dietegens de boven verhaalde za-

ken ftrijdig zijn , of mochten (chijnen te

ftrijden.

Hier nevens willen en gebieden wy alle

Scheppns , Schouten, Sherits, Landdro-
flen, en alie andere onze Officieren , Mi-
nifters, en getrouw e Onderdanen, dat 27,

op uw bevel, ui. de behulpzame hand bie-

den, tot behoorlijke uitvoeringe hiervan,
voor zooveel als zy in onze ongenade niet

en willen vallen , en het zelve voor ons
verantwoorden.

Wy willen ook , dat dezeonze Patenten
ui tot een gena:gzame ve.zekeringe, en
verantwoordinge zullen dienen , voorons»
onze Erfgenamen , SuccefTeurs , en ook
voor alle andere perioonen , hoedanig dat

2y ook zijn.

In oirkonde hier van , hebben wy Paten-

ten of Plakkaten laten uitgaan , die een ge-

heel jaar nadatum dezes (land zullen hou-
den. Waar van wy zeifs getuigen zijn tot

We[i-Munfier^ 8- Februarj, in het derde en

vierdejaar onzer Regeringe.

Een Miflive , door den Raad ge-

fchreven, waar in dezelve hare

jaloufïeovcr dePrincesEliza- ^v

bette kennen crccft.o
Het Ortgjnee!.

MR. Voof , het zal u gelieven te ver-

daan , dat onder verfchciden andere

Dui-
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Tjüivelfcheftrekén, die DuMyAshton^ en

andere Verraders in Vrankrijk , van tijl to:

lijd , tot verftooringe van de rulle des

Rijks, onderflaan hebben uit te voeren , zy

nu onlangs Cleyherdo hebben.ovïergezonden,

de welke ( xoo ik in mijn gevoelen van de

man r>iet bedroegen ben) terv/ijl dat ik in

Wales Prefi Jent was, van huisbraak belchul-

digtwierd, en20u,'cen ware dat hy door

hulpe zijner medemakkeri vry geraakt had,

die hem den Schöuts Dienaar oncweldigde,

.

om gemelde hu isbraak,en verfcheide andere

roveryen en fchelmftukken,zo vait gezet en

bewaart geweeft zijn , dat hy nu dezen aan-

fiig niec en had konnen by der hand nemen.

Deze man door deze Verraders naar d'ui-

terfte Geweften van E^ex en Sufolka^gc-

vaardigt zijnde , alwaar hy zich voor den

Graaf van Devonshireui'gzf, heeft met pas-

kwillen en valfche geruchten uit te ftrooi-

jea , de goede naam en faam van de Princei
' Eizabet gelafterc i

zoekende alzoo , voor

zoo veel als in zijn vermogen was, de On-
derdanen van de Koningen Koninginne in

die Geweften tot oproer te verwekken, als

klaarder blijkt uit deze copyen der gemelde

Schriften en uicflrooijingcn hier nevens aan

U. E. gezonden- En hoewel dat het volk

aldaar heeft doen blyken, dat zy oprechte

en gehoorzame Onderdanen zijn, (oade-

raaal dat zy, zoo dra als haar deze aanllag

ter ooren was gekomen j uit hun eigen be-

wegingc , en zonder daar toebclaft tezijn,

zoo veel van deze fnoode booswichten als

zy kondeabekomen , hebben by de kop ge-

vat , waar van h 're fincere gehcgenchsid tot

hare Koninklijke Majefteiten genoeg ken-

baar is; dies niec te minalzo dize zaak on-

der de gemeene man airede ruchtbaar is , en

dat lichtlijk veeleperibotfen daar een diffe-

rent gevoelen van zullen hebben, zo heeft

het ons goed gedacht, om aan U. E. alle

d'omftandighedender zake bekent te ma-
ken, op dat mijn Heer aan de Prinee& Eli-

zaht ter bekwame gfelcgentheid daar van

<5pening mocht doen.- en zy hier aan be-

ip^uren , hoe weinig werk deie lui(ien ma-
JLDee).

R(gk.

YZï:N.-^!:; -1^
ken, van-haaf zelven met lög en bedrog te

helpen , zoo zy flechts haar oogwit mogen
bereiken : haar riiet eens ontziende deze

PrifiCtSjpf iemand anders, te lafterenen

faamroveni welke hare fnoode praktijken

nochtans, doorGqds gpedheid, gcduurig

aandendag7-iin gekomen, tot behoudin-

ge van hare Koninklyke Majefteiten , en
tot fchande hunner vyanden. Weeft hier

mede van herten gegroet. • Vit Eïtham , 30
7».>M. D.LVI.

V'vjo hemmde Vriendtn

Arundel.
' Nic. Ehrac. Canc. Thomas E/y.'

Hearyjerjiegam, R. Rschejler.

Nö. 34.

De Heer Eduard CarnsMilTive,
over het fufpcnderen ofopfchor- ciJm^

ten van Cardinaal Poels Am- /V^c

baflaadfchap.

H t OrigimcL

ri Elijk als ik zijn Koninklyke Majefteit
^--* in mijn voorige Millrve van den 8. dito
geadverteert heb , zoo heb ik alle deCar-
dinalen , die alhier van de Vergadering der
Inquifitie zijn geinforracert, volgens ad-
vijs van d'eerwaardige Heer Cardmaai Mo-
*^r.e

, van de goede progrefTen en reforma-
tien door den Heer Cardinaal aldaar, zoo
onder de Gecftlijkheid , als onder het Volk
gedaan • nier alleen in zaken die den Gods-
dienft , maar ook de Repnblyke van Chrifti
Kerk aangaan j invoegen dat het met Chri-
fti Reii^iie aldaar zoo voorfpoedig toegaat

,

dat ?er goede apparenr ie is, van aiics met 'er

tijd tot een gewenfcht einde te brengen.
Hierom heeft zijn Genade de Geeftlijk»
heid van dat Rijk by een doen vergaderen,
alwaar veel goede Ordinantien, tot handha-
vinge van het boven verhaalde , airede zijn

gep^ffeert; en vele andere zijnder op het
Tapijt , en noch niet ten vollen ge-eindigt

:

welke zouden blyven fteken, ingeval d'Am-
baiïaadfchap van daar herwaarts geroepen

O o wierd»
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wierd, wa^rdböt veele perfooneninzijn

Majefteitï Rijk groot gevaar en fchade zou-

den komen te lijden , z,o daar geen behoor-

lijke en volmaakte reformatie van de grond

op gefchiede. Hieroni heb ik haar gebe-

den , dat , 200 wanneer de zaak op het Ta-
pijt gebracht wierd , zy de zelve zoo willen

overwegen , dat zulk een goed beginfcl

,

't welk aldaar door zijn Majefteits goede di-

redtie is gefchied , door hun beleid alhier

tot geen flimmer ftand gebracht werde,
dan zijn Majefteit mer geen kleine moeite

altijd getracht heeft te brengen : waar by ik

verfcheiden gevallen , die daaglijks zouden
konnen gebeuren , voegde , die niet te red-

den waren , dan door d'autoriieic van deze

Apoftolilche Stoel : en dat de gene , die nu

cerft met de Kerk waren vereenigt , by haar

eigen boze wegen veel eer zouden willen

blijven, (welkers voorbeelden voor vele

fchadelijk mochten zijn , dan herwaarts om
hulpe komen : maar den AmbafTadeur al-

daar by haar hebbende , zouden zy hem
geern om hulpe aan boord komen.
Wat nu belangt het brengen van TerUnd

tot vereeniginge met de Kerk , waar aan ik

twijfK;lde, of het gefchied ware, en vol-

komen uirgevoert, of nietj en by aldicn

het zoo al ware , nochtans zou het hoogno-

digzijn , daf 'er zoo wel onderde Geeftlijk-

heid , als onder het gemeene volk , een re-

formatie gefchiede i 't welk niet wel geluk-

ken zou, ingeval dat aldaar geen AmbafiTa-

deur ware refrJerende. Dit is eigentlijk het

Hot der hooft-deelen , waar van ik haar in-

formeerde , die het altemaal zeer dienftig

oordeelden , dat de Gezandfchap daar ter

plaatzezou blijven 3 waar toe zy ook haar

uiterfte vlijt, om de bovenverhaalde rede-

nen , zouden aanwenden : en zagen het

yoor zoo een hoogwiehtige zaak aan , dar

ingeval mijn Heer de Cardinaal daar ai-

rede niet en ware, dat het dan noodigzou
zijn , om hem veel eer derwaai ts te fcnden,

dan t'huis t'ontbieden. En dit hebben , zo
wel de Cardinaal /l/orö«f, als andere, im-
!ners gewih dat ik den Paus ïou voorüaaD,

Hier op ging ik op den iz. ditoïelfs by
den Paus , als hem bedankende voorde bc
zorginge van de Kerk van Chicefier , en vata

de zeer loflijke en heerlijke getuigenitk die

hy van hare Koninklijke Majefteit op die

tijd in de Confiftorie gaf, alwaar zijn Hei-

ligheid hare Majefteit /coo zeer prees, dat

hy noch zijn Apoftolifchc Stoel , (zeide hy)

aan eenige van de uwe zoo veel gonft en
vriendfchap konde bewijien , als zy wel
verdiende ; gelijk als hy ook gewiflijk, voor
zoo veel als ik heb konnen vernemen , zulks

doet, als de gelegentheid prcfenteert van
haar Majeftreit te fpreeken , en dat met d'al-

lergrootfte eerbiedigheid; invoegen dat de

Paus my al te gaauw was , zeggende over

mijn komfte verblijd te zijn , vertrouwende
dat my God derwaarts hadde gefonden.

Want 's daags te vooren had de Cardinaal

Pachecho by hem geweeft, te kennen ge-

vende, hoezeer zijn Majefteit genegen was,

om een vrede met hem en de Kerk in te

gaan : en dat hy ook daar van daan een brief

van den eerwaardigcn Heer Cardinaal had

ontfan^en ; die met zijn Majefteit gefproo-

ken hebbende, merkte dat de zelve tot de
vrede met zijn Heiligheid zoo zeer genegen
was , als men konde wenfchen ', waar aan

zijn Heiligheid zeide een fonderling welge-

vallen te bebben , biddende God Almach-
tig met gevouwen handen , dat hy zijn Ko •

ninklyke Majefteit van Engeland die zinnen

lang wilde laten behouden. Daar na begoft;

de Paus op te halen , hoe dat God voor zijn

Majefteit hadde bezorgt, hem altijd ver-

fterkt, en ook hare Koninklyke Majefteit,

om dat Rijk van Engeland niet alleen, maar
ook het gantffhc Chriftendom

,
goed te

doen 5 waar op zijn Heiligheid zoo een
groot vertrouwen fleldc , dat het zelve

,

met hulpe van zijn Koninklyke Majefteit

,

een vrede tuftchen de Kerke en den Paus

,

te wege zal brengen ; en wat hem aanging,

hy wenfchte niet lievers, 't welk hy ook
zou doen blyken, byaldien zijn Konink-
lyke Majefteit daar van eens geliefde te han-

delen: ja hy zeide, offchoonbydaar vee!
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by mocht verliezen , zoo zou by evenwel

zijn Miijeftcirs nerr , zoo het mogelijk wa-
re, zoc.<cn te winnen.

D:ar nu zijn Koninklyke Majefteii on-

derricht is , dat de Paus niemand gehoor

wilde geven, van zijn Majcfteitaan hem af-

gefonden, als onder andere Francifco Pa-

checo , en een zeker Borger van Napels : daar

op zcide de Paus, nooit verftaan te heb-

ben , dat Francfjco , of gemelde Borger,

eenig briefof woord van zijn Majefteit aan

hem hadde; en zoo zy iets aan hem hadden

gehad » dan zou hy , (die , volgens fijn zeg-

gen j daaglijks gehoor geett aan zoo veel

,

die het aan hem verzoeken , en haar niet af-

-fliat) haar ook, otwie het ook ware, die

zijn Koninklyke Majefteit h^d af-gefonden,

gehoor verleent hebben j en dit , zeide hy,

konnen alle deze omftaanders getuigen,

waar over hy ook God tot getuige riep: en

nochtans zeide hy, word Gjn iConinklykc

Majefteit het contrary hier van wijs ge-

maakt, waarom ook, zeide hy , fijn Ko-
ninklyke Majefteit haar zei ven inbeeld, ge-

noeg te zijn , Audiëntie vcrfocht te hebben,

en zulks niet konnende verwerven , dat hy

derhalven fijn gemoed voor God genoeg

gekweten had, en daaropdefchuldopfijn

Heiligheid fchoot j van welke dwalinge,

ioo noemde ze de Paus, hy van herten

wenichtc , dat fijn Koninklyke Majefteit

afgevoert mocht worden : alioo de Paus uit

'haar liet vernemen, of zy ook een ige brie-

ven hadden , of iers te zeggen aan hem uit

<le naam van fijn Majefteit , en dat hy van

;haar zulks nooit had konnen horen j V7es-

halven begeerde de Paus op my , dat ik daar

over aan fijn Majefteit zou fchryven, en

hem te kennen geven , dat het aan fijn Hei-

ligheid niet en haperde, zeggende: dat, zo
de Koning iemand aan hem gefonden had,

dat hy hem peern gehoor zou gegeven heb-

ben^ en zoo het fijn Majefteit noch op de-

ze tijd gelieft te doen, niemand zoozeer
daar over verblijd zal zijn, als hy ; hier

noch byvoegende, dat God, die hem tot

die bediening geroepen had, wel wift,dac hy

altijd genegen hadde geweeft , om door een
algeraeene Kcrkelyke Vergadering, een re-

formatie te maken over al in het Chriften-

dom , terp'iaatfe daar het beft zou voegen j

en dat hy niet en twijftèlde , of hy zou zien

dat het Chriftendora tot zulk een ordre was
gebracht, datdefeongeregeltheden, die in

veleGeweften nud'overhand zo zeer heb-
ben , herftelt zouden geweeft zijn , hadden
hem deze oorlogen zulk een moeite niet

aangedaan \ feggende met eenen , dat de
Kerk UK haar zeiven alleen niet machtigen
15 , om een oorlog te voeren , maar dat God
uit een ander hoek huipe ver/chaft heeft >

doch evenwel foo hy de vrede kan beko-
men , {al hy ze aannemen , al waar het,

zeide hy , dat hy daar by fchade kwame te

lijden ; hy bad my ook ,op fijn Koninkfyke
Majefteit daartoe afliftentie te willen ver-

zoeken. Waar op ik, na voorgaande dank-

feggingevoor fijn Heiligheids goede opinie

van fijn Koninkl.Majefteitjals ook voor fijn

Zorge voor de Kerk van Chichef}er;Leide,ózt

i< verheugt was te horen, dat fijn Heiligheid

foo feer genegen was tot vrede; verklarende

zulks graag aan hare Koninklyke Majeftci-

ten , volgens fijn Heiligheids begecrie , te

willen bekent maken: en dat ik van ver- '

fcheiden perfoonen had gehoort , dat fijn

Heiligheid aan niemand ^hoor wildege»
ven, die van fijn Majefteit aan hem was ge-
zonden, waar over ik zeer moeijelijkwasj

dies niettemin vertrouwde ik, dat 'er tuf-

fchen fijn Heiligheid , en fijn Majefteit

»

zoo grootc vriendfchap , ah behoorde , op-'

gerecht fou worden ; en dat ik i'edert dea
aanvang van dezen oorlog, daar nooit zoo
goeden moed toe gehad heb, alsnu, hoo-
rende dat fijn Heiligheid daar zoo zeer toe

genegen is, niet twijfFelende , ot de ge-

heelc wereld zal genoeg konnen fien , voor

zoo veel als de reden plaats mag hebben, dat

het fijn Majeftcits fchuld niet en is.

Ot dit nu uit een behendigheid gefchicd

zy i om tegratificercn, op dat 'er geen.com-

motie «Idaar tegen de Franflè , daar men
bier raeeft voor bevreeft is , mocht gtfchie-

O o 2. den»
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den , kan ik niet feggcn.^ alfoo het dit Hot 1

aan geen loofe ftrel »:ii ontbreekt , die ly
i

nieencn dat haar te pas mochten komen.

Dit is waar , dat de Paus en de Franlïc met
malkanderen nu over hoop liggen, en dat

!z,y wederzijds , waar van alhier geloof-

waardige geruchten gaan , op den anderen

vry misnoegt zijn. Alle de Italianen ,
dic

de Paus in het FranfTc Leger had , zijn weg
geloopen j de Franfïè hebben haai' zeer

kwalijk en viicinig getraöecrt , en voor-

naamlijk Don Antomo deCarafja , de Paus

iijn Neef 5 too dat men hier oordeel t , dat

de Paus een ander weg zou inflaan , by al-

dien hier iemand van wegen lïja Majctteit

"ware : om een Alliantie met lijn Heilig-

heid in te gaan: en belicfc hciiijnMajc-

fteit tot dien einde iemand herwaarts te

fenden, het algemeen gevoelen dergeaf-

feöioneerde tot lijn Majcfteitis, datdaar

vry wat goeds- uil zou konnen voortko-

men.
Na dat de Paus , en ik , met den anderen

éeze woorden hadden verwillclt , klaagde

ik zeer by fijn Hciliigheid over een zaak,

diemygezeid was, dat hy voorgenomen
had te doen: en verrnids lijn Koninklyke

Majcfteitmy hierby lijn Heiligheid heeft

geftelt, en de zaak zoodanig is, (Jat ze de

handhavinge vande Republyke der Chri-

•ftelyke Religie in fijn Majeltcits Rijl< al-

daar zo zeer betreft, heb ik , plichtshalven,

niet konnen nalaten van de zelve aan lijn

Heiligheid t'openbaren, op hope dat hy,die

üch altijd zoo bereidwi4iig getoont heeft,

aan hare Koninklyke Majelteitcn, en het

Rijk eenigdienft te doen,hicr in nog tegen-

woordig zigfou laten vinden:te weten hier

in beftaande , dat de P^us fijn Ambafladeur

«it Engeland gefind was t'huis t'ombieden,

't welk voor de Kerk van dat Rijk vry wat

fchadclijk zou zijn , eer dat alles aldaarte

recht gcdelt was : en ik openbaarde aan

den Paus alle de voorvcrh-ialdc cedcfien
,

waar van ik aan dè Cördinaten ztio wijd-

loopig bericht, als' '^óoi'iny doenlijk was,

Jaaddcgcdaaa. Daar op zeidc hy , dat hy

TUKKEN
voor hare Majefteiren, en het Rijk, al'i

les zeer gaarn zou willen doen, dat aan
hem ftond, 't en ware die van Engeland
hem daar in hinderlijk mochten zijn. Wat
nu aangaat, het i'huis ontbieden van fijn

Ambafl'adeur uit Engeland, zcide hy, zulks

aireede gefchied te zijn ; doch niet om iets

in dat Rijk te brouwen , maar al leen , om
dat het niet wel voegde, dat eenig Am-
bafladcur van de zync binnen cenigeKo-
ninkryken , of jurisdiclien van fijn Ko-
ninklyke Majeflicit zou zijni hierom had
hy ook fi'jne Nuntioos uit NApeh , Spattgieny

en uit alle Gewellcn ,daar Koningen rege-

ren , en by gevolg uit Engeland ^ t'huis ont-

boden: echter, zeide hy,.wil hare Ko-
ninklyke Majciieit aan hem over de con-
tinuatie van fijn Gezant aldaar fchry ven,
zoo zou hy hem in fijn vooiige autoriteit

Hellen, en haar alle andere dingen, dic

ïy voor hem betaamliik zou achten te

doen , laten toekomen. Hier op antwoor-
de ik i dat het lang zou aan^loopen , eer dat

men hier te 'Romen uit Engeland belchcid

kondekrygen -, en by aldien het inEw^?-
land eens kenbaar wierdt, dat de Paus fijn

AmbalTadeur t'huis ontboodcn had , zoo
was ik beducht, dat daar veel fwarigheid

uitontitaanzou. Hierom verfocht ik, dat

fijn Heiligheid die Ade niet en wilde laten

pafTereni want indien het eens ruchtbaar

wierd , dan zouden de godloze grooten
trooft , en de vrome veel hertzeer daar

door bekomen , 't welk veel ongemak
mocht veroorzaken. Daar op zeide hy

,

dat gedaan is, kan niet herdaan worden.
Ik zeide,- dat fijn Heiligheid met fijn De-
creet zooverre niet en was voortgevaren

j

of hy mocht wel modereren , dat het zich

OMCT Engeland niet uitftrcktc: en ik zeide

met eenen , hoc hy my getoont hadde,

dat hy in al lijn bedrijf fijn Majefteits Rijk

v2iVïE7igclandv2in alle andere Koninklyke
Rijken afgefchciden wilde hebben ,-endat

hyhct nu zoo verre, alscenig ander, uit-

geT-et had , dat derhalven zijn Heiligheid

zulks in bedenking wilde nemen , en dat
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toch het Decreet in generlei wyzczigdaar

over uitftrekke. Hier op gafde Paasiot

antwoord , dat het met de achtbaarheid

van de plaats die hybeiilede, niet konde

beftaan, om eenig gedeelte van een De-
creet, in de Gonziftorie zoleinnclijk , en in,

het by wezen van alledeCardinalengepaf-

feert , te herroepen. Ik zcide, dat zyn

H. zulks met eere wel mocht doen, ver-

mits hy het Decreet gevende, van zoda-

nige onheilen die daar op mochten vol-

gen , niet en was geinformeert : en zyn

H.door my nu geinformeert zynde , mag
het zelve met groot recht niet alleen her-

roepen , maar het betaamt hem ook wel
Kiilkste doen: nademaal zyn H.dezorge
voor aller menfchen zielen is aanbevolen:,

en zoo door dit werk van zyn H. eenig on-

gemsk mocht komen, dat zou immers
zijn H. moeten verantwoorden ; daar hy

alles, als begonnen was, haar behorelijke I

gang latende gaan , alle boven verhaalde

perijkelen voorgekomen mochten wor-
den ; zoo heeft dan nu zijn H. ter oorzaak

hiervan zuffizante red?n om zijn Decreet

te ftaken. Dit illes nam hy my ten goe-

den af, zeggende: ik moet noodzakelyk

voor dat Rijk doen , al wat ik immers kan

ofvermag , en nadien morgen de Congre-
gatie der Inquizitie aan gaat , zoo zal dan de

zaak aldaar voorgedragen worden, en ik,

Z-cide hy, zal myn beft doen. Hy ried

my te gaan na den Cardinaal St. Jacobs
^

en hem van de zaak t'onderrichtcn , op dat

hy ook iets in de zaak mocht doen. Ik zei

de dat ik het zou doen;doch ik had te voren

by dezen Cardinaal geweeft, en hemdaar
van volkomen geinformeert 5 dies niette

min ging ik wederom by hem, om de be-

geerte van de Paus aan hembeltcnt tema-
ken j dewelke zcidc zyn plicht daarin te

zullen volbrengen. Voorwaar de Paus en

Cardinalcn , hadden dcgeheele tyddatdc

Congregatie duurde, met deze zaak ge-

noeg te doen. 's Morgens daar aan
, ge-

lijk als de Cardinalen zeiden , washetflot

VSH de zaak , dat de Paus zelfs my befcheid

2'_r.5

zou geven. GcwifTclijk hy hadde voer-
genomen, de voornoemde Congregatie
raad te vragen , al eer ik over het zelrc

,

Decreet by haar hadde gcwccft, maarniet

j

om eenig gedeelte daar van te herroepen,
dan alleen hoe men het bcftinaeilen zou.

i Had ik dan nu niet na hem toegegaan
, het

i Decreet zou aan den dag gekomen hcb-
:

ben, nevens d'aankundinge, en het ver-
bod daar van; maar dezen avond by den

i Haus zynde, om te weten, hoe het mee
j

de zaak gefchapen ftond^ zoo heeft hy,
j

na een langwylige oratie , ter eere van ha-

I

re Koninklijke Majefteit gehad, my aldus
aangcfproken

; wil hare Mafefteit , om de
contmuatie van myn AmbafFadeur aldaar,
aan myfchryven, om zodanige redenen als
haar goed zal dunken , zoo zal ik den Heer
Cardinaal ordre geven, om daar noch te
blyven

, maar het Decreet ia een openbare
Coniiftorie befloten,konde hy geenfins her-
roepen. Ik ftelde hem verfcheiden zaken
voor,dat hy't wel mogt doen,en dat het ver-
fcheiden van zijn voorzaten hadden ;,^edaaa,

om redenen tevoren niet bekent; nevens'
verfcheiden exempdcn in de Rechten, dfe
ik hem te gemoet voerde ; doch eindelyk
zeide hy rond uit, zyn Decreet niette wil-
len herroepen. Maar , van wegen myn vcr-
2:oek. zeide hy noch wat re willen toe-
ven, en met de zaak niet te willen voort-
varen, al eer hy van zijn Koninklijke Ma-
jefteit fchryven had bekomen \ belaftendc
den Dataris

, en Secretaris Bcrigvo^ <^u
zy zijn Decreet ofbeflüit van gemelde her-
roepinge, zonder zijn fpeciaal bevel , niet
zouden laten uitgaan , daar anders zeide
hy, de bekentmaki-ngejn evens een opfchor-
tinge uitgegeven hadde gewecft: en alzoo
blyfc alles ftaan, zoo datter niets aan den
dag zal komen

, tot dat men hare Majcftci's
antwoord koine te weten, daardePaüsna
wacht: ondertulfchen zal de Gezant aldaar
zoo lang blyven.

Hier en is nietanders voorgevallen
, dan

dat op den i o. dito d'onlangs gewordcns
Hertog van Faieamvaa hier vertrokken is-,

O o. ? naa<;
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naar desHcrtogs Leger, het welke Ctvi-

teüa^ in 2.yn Majefteits Rijk van Napels
^

noch belegert houd. De gene die zijn

Majeftcit alhier fchyncn toe genegen te

2iJQ, zeggen dat zy daar lang genoeg voor

leggen zullen , al eer zy daar Mceftcr van
worden, dewyl dat zy die nietenkonnen
Lcfchietcn. Zy zeggen ook, dat de Gra-
ven de SavèJo Flore en de Sarme ^ met tw^ee

duiiend Zoldaten daar binnen liggen ; vele

Franzcn zijn aldaar gefncuvcld. Andere
zeggen nochtans, dat deze Stad gevaar lyd

van ingenomen te vi^orden, nademaal de

Franzen een heuvel hebben verovert, daar

ly dapper uitfchieten , in de Stad , en dat zy
die van binnen den pas van eenigc wateren

hebben afgefneden, en de Stad onder-

mynt; demceftcalhicr oordeelen> dat zy

verloren arbeid zullen doen , alzoo deze
plaats zeer fterk is.

De Galeyen van Marzilien^ Zijn over

(Ja 7 dagen hier voor Civita Vechia geko-

men , en hebben noch \z. Vaandels Fran-

%c Zoldaten mede gebracht, tot verfter-

kinge vanhetFranze Leger; en voor zoo
veel als ik heb konnen vernemen , zy gaan

wederom heen , om noch meer Volk te

halen, en haar Leger met verfch Volk, in

plaats van de geflagene, gedurig te voor-

zien. Van welke iz. Vaandels de Fran-

2.e Ambafladeur drie verkoren heeft , wel-
ke hy, wel gemonteert zijnde , na den Her-
tog van Ga/ze gezonden heeft; dcrefteren-

de heeft hy ontflagen , maar allede ande-

redie daar kwamen, zijn naar het Leger
vertrokken , om zodanige Capitcinen te

dienen , die haar aldaar in plaats van d'an-

dere > die gebleven zyn , willen aannemen.
Don Antonio de Caraffa , is noch niet naar
het Leger vertrokken , noch ook , zoo ik

verftaan heb , daar toe gezind. Ik heb ho-

ren zeggen , dat de Hertog van Alva ,

geen ló. mylenvan de Franzcn ligt, met
een machtig Leger Ruitcry en Voet Volk j

wat hy al uitricht , verhaald men hier niet,

aUoo men wederzyds niet en kan pafleren

noch rcpaflcren j zoo naauv/ worden de

Autticfttyke STUKKEN
wegen Lczot , en zoo gcvarclijk zijn de
paflagien.

Hier gaan kwa tydingenvan Tiedmontl

men zegt hier, dat de Franzen in die gc-

weften Cherafto , een zeer flerke Stad ia

Ftedmond^ hebben ingenomen, 't welk
ik voor de waarheid niet en kan aanne-
men. Hier word onder het Volk uitge-

ftrooit, dat, zoo mende Franzen niet by

tyds te keer gaat , zy in Italien veel kwaads
zullen uitrechten.

De Paus laat een Bul uitgaan , om geld

,

inhoudende dat van alle de Landen , bin-

nen de Kerkelijke jurisdiöien gelegen , ecu
ten honderd betaald zal werden , 't welke
opgebracht zynde, twee of drie milioe-

ncn, zoo men zegt, bedragen zal.

Hiermede afkortende, bid ik God Al-

machtig, dat hy hare Koninklijke Maje-
fleiten m een langdurige en voorfpoedige

gezondheid gelieve te bewaren. Uit R«'

men, ijT-May, M. d.lvit.

Zijn Majeftetts ootmtcdigfle Onderdaan ^

€71 arffis Dienaar ,

Eduward Garn.

Een Miflive van Henrik Chichc- uu hu

lei , Aarts-Biflchop van Cantclberg , f;^->''

'

waar in hy van de Paus zijn Von- tgt^,

nis op een generaal Concilie

zig beroept.

I r N de Name Gods, Amen. Door dit te- Ex M
j

*- genwoordig openbaar inftrumenizy al- ^-^-^

|lcn openbaar en kennelijk, dat in het jaar
^^^

"

; na onzes Hceren Jcfu Chrifti geboorte,

I

na den loop en relceninge der Kerke van

j

Engeland ^\n hetjaar 14.27. , zynde de S- '9'

I
diétie van het Pausdom yan de H. Vader in

j
Chrifto , en onzen Heer^ de Heer Martijn >

\ door Godes voorzienigheid de f. Paus, iu

j
het tiende jaar,op dervé. dag van de maand
April , de zeer eerwaardige Vadei en Heer

! in ChriftO; de Heer H<?»w«;,door Gods ge-

nade,
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liadCjAarts-BifTchop van Cantelher^^Oppev

hooft van gantfch Engeland^ en Gezand
van d'Apoltolifche-Stoel, in het groote

Capcl van zijn Heerli)kheidde Ford, in het

Bisdom van Cantelberg^ in eigen Peizoon

zijnde, aan my openbare Noraris , en d'on-

dergefchrevenc tegen v^oordige getuigen

,

een zeker beroep fchriftelijk ingcfteld
,

voorgelezen en zig beroepen heeft, lui-

dende van woord tot v^oord , als volgt

:

lu de Name Gêds , Amen. Ik HenrUus
,
ge-

noemt CanteWergy door Gods toclaiinge

Aarts-BifTchop van Cantelherg , Opper-

hooft van gantfch £«5f/<»»^j enAfgezand

van d'Apoftolifche-Stoet j allcgerej ver-

klare en ftelle in deze fchriften voor aan

üw' geloofwaardige Perzoon, en deze

getuigen hier nu tegenwoordig , dat ik de

H. Kerk van Cantelherg^ met het recht van

. gezandfchap daar van afhangende, de voor-

rechten , gewoonten , inftellingen , en

andere jurisdidien , rechten, vryheden,

nevens alle hare appcndentien en depcn-

dentien,op een regelmatige wyze bekomen
heb, en de zelve zo verworven j t'allenty-

de vreedzamelijk en onverfioort bezeten,

gelijk als ik die noch tegenwoordig bezit-

te; ik ben ook gewccfl, en noch ben ik
,

een Catholykc Zoon van de Roomzc
Kerk, en van de gehoorzaamheid van

d'Apoftolifche-Stoelj hier nevens heb ik

ook , na myn vermogen , de rechten en

vryheden der gemelde Kerke, en Apofk)-

lifche-Stoel gedurig voorgcftaan en voort

gezet ; de zelve in haar geheel met een

goede naam en faam , en ongcfchon-

den gevoelen bezittende , in generlei

vonnis of vonniflcn van fufpenzie , of

excommunicatie , of ongeregeldheid , of
interdidie ingewikkeld , noch verward ben

geweeft : en dat ook aan de zyde van my
Hennk Aaris-BiiTchop , üit het bezitten van
alles dat boven verhaald is , en uit de waar-

fchynelijke gilTingen van zeer vele giften

/ of gefchenken aan my, myn Kerk, het

recht des gezandfchaps,en aan voorrechten,

gewoomen,inflellingen,jurisdidien,yryhe-

den,end'appcndeniien en dependenticr der
voornoemde Kerke van Cantelherg bewe-
zen , de zelve geen merkelijk nadeel kan
gebeuren. Op dat dan de H. Vader in-

Chriflo en onze Heer, de Heer Martmusy
door Gods voorzienigheid de 5". Paus, of
iemand anders met allerley autoriteit

,

macht of bevel begaaft, (wetende ofon-
wetende , uit eenverkeerde ofon*waar-
achtige ingevinge, of uit informatie der
geener die mijn Perzoon benydcn , ofna
mijn bediening of Kerk ftaan , daar ik niet

geroepen noch wettelijk te voren van ge-
waarfchouwt ben , dekennis vanzaaken,
recht,en ordre van gerechtigheid niet voor-
af gegaan zijnde , tot prejuditie van mijn
flaat , digniteyt , gezandfchap , voor-
recht , gewoonten , inflellingcn

, jurif-

didien , rechten, vryheden, en van alles

dat tot het recht van een hooft Stads Bif-

fchop,of totdcte mijn Kerk van Cantelherg^

en by gevolg tot my behoort) niet iets on-
derneme of eenigzins doe ondernemen ,

met te dagvaarden, waarfchouwen, ge-

bieden , verbieden , belluiten , opfchor-
ten, interdidie te doen, excommunice-
ren , ontbloten , afte zetten , te vonnifTcn

,

of op eenige ar.dcre wyze te bezwaren .

zoo is het dan, dat ik met dit mijn fchry-

ven my beroepe op een H. Algemecue
Kerkelijke vergadering , of op de gcene
die dezelve reprezenteren , of by gebrek
daar van op de Vierfchaar van God Al»
machtig, en onzen Heerc Jeza Chrifti,

wiens gecommitteerde en Stede-houdei
opaarden dezelve H- Vader is, om alles,

en alle byzondere ftukkcn , hier in vervat,

te zullen verdadigen en verantwoorden,
zoo wanneer ik daar toe wettelijk beroe-

pen ben. Dies niet te min verklaart deze
H. Vader in Chrifto &c. uit de mond van
geloofwaardige Perzonen verftaan te heb-

ben, dat ik , die in de Provincie van C^?»;?/-

berg toteenLegaat ben verkoren om de ge-
hoorzaamheid der rechten , en de ecre van
d'ApoI\olifche Stoel op te houden en voor

te ftaaa , om de Kerkelijk© vooidelcn f

onl"

/
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ontftaande uit de Hoof't-Kerken van het !

-gantfche Rijk van EngeU7id^ ten tijde als

2.e vacant zijn, 200 hy zcid datikgeftand

doe j uit een zciiere gewoonte, tot mijn

eigen gebruik zoo weet aan te leggen , dat

ik te minder genegen ben omd'Apofloli-
Icrie Stoel, en zodanige Hoofc-Kcrken in

haar nood te voorzien en verzorgen: en
dat het befchermen en voorftaan van de

rechten en ccrc van d'Apoflolifchc Stoel

,

zoo verre van my is , dat ik in het tegendeel

de zelve veel eer beftrijde jcnde beftrijders

daar van behulpzaam ben , tot gevaar van
mijn eigen ziele , vcrachtinge van gemelde
Stocl,tüt nadeel der gemelde Hooftkerken,

en erger niflc van veel andere; daarnoch-

tans ( bch(3udent altijd de eerbiedigheid,

van onze H. Vader zijn benedidie en za-

ligheid) geen van deze dingen, diemyte
lalt geleid worden , waar zijn • maar ken-

lijk vallch , en dat ik , na en tegen mijn

voorgaande uitdaginge , van het gezand-

.fchapdcs ApoftolifchenStoels mitsgaders

van alle jurifdiöic , fuperioriteit, macht
of heerfchappye van Kerkelijke benefi-

-cien, te mogen bekomen, ot van andere
- Hooft- Kerken in Engeland , na het weK
gevallen van de H. Vader , en d'auto-

riteyt van d'Apoftolifche Stoel , en
uit geen gewille verzekerlheid altoos

( zoo als hy zelfs verklaart ) hier van ge-

waarfchouwt, gedaagt, overtuigt te zijn
,

ofzulks beleden te hebben (maar daar ik,

niet uit cenige hertnekkigheid , abzent
'

was) of dat de order van recht ofgcrcch-

tigheid in alles is voorgegaan , van hem
.gewillig en wat te voorbarig gcoordeelt

worde , opgefchort te moeten worden ;

en hier mede zig niet vernoegendc •-, maar
my, noch al meer opleggende uit kracht

van de gehoorzaamheid, belaft dat ik my
ingcncrley wyzezou inlaten, om van de
Gezandfchap des Apollolifchen Stocls ,

mitsgaders van de juri[di(5lie , autoriteit

€n heerichappy voordeel zelfs te trekken,
,ofdoor andere, direftelijk of indire^elijk,
.i.e laten trekken , zoo lang als gemelde

Kerken vacanit zijn : daarenboven heefi
hy gewild dal de jurifdiftie , fuperioriteit,

macht en hecrfchappy der gemelde Hooft-
Kerken, zoo wanneer ze komen ledig te

liaan , vervallen zullen tot de Capittelen

van ieder Kerke , als ook alle byzondere
Proccflcn , mitsgaders vonnifTen van ex-
communicatie, opfchortingc , interdiöic,

en andere Kerkelijke ftraffen en cenzurcn

;

en ingeval dat iets door my of een ander, of
andere tcgensde capittelen der voornoem-
de Hooft-Kerken , of tegen eenigc andere
Perzonen , by occafie van gemelde ge-

woonte
,
gezandfchap ofbcdieninge

( ge-
durende des zelfs welbehagen) op eeni-

gcrley wyze uit^efproken of gehouden
mocht worden, heeft hybefloten, dat het

zelve vruchteloos en te vergeefs zal zijn ,

't welke zoo gerechtig (behoudens altijd

in alles de eerbiedigheid zijner Heyligheid)

n?et toegaat, of het dient tot geen klein

nadeel en befwaringe van mijn Perzoon

,

ftaat , achtbaarheid, recht, aangeborene
gezand Ichap , voor- recht , gewoonten

,

jurifdidien, rechten, vryheden, en der

zelverappendentien en dependentien, als

ook van mijn Kerk van Cantelbpyg. Hier-

om is 't dat ik Hi'!2r!k^ Aarts- Bilïchop van
cavteiherg , oordelende dat ik in eigen

Perzoon , mijn ftaat , aaniien, en mijn
gemelde Kerk, omalle de boven verhaal-

de befwaringen , al te veel befwaart wor-
de ; en my willende van dit alles , en
van alles wat daar meer uit zou konnen
getrokken worden, ontflaan: my beroe-

pcopde H. Generale Concilie, dealge-

meene Kerk verbeeldende , en op de Per-

zonen en Standen, een generale Concilie

uitmakende en voor oogcn ftellende , of
uitmaken en voor oogen zullen ftellcn

j

en op dezelve generale Concilie , die cerft-

daags onderhouden mocht v;orden , of
daar het gebeuren mocht , datzc onderhou-
den zal worden ; en zoo dit niet en mocht

[

gebeuren, dan beroep ik my op den Rech-

I

tcr-Stoel van God Almachtig , en vaa

I

onzen Heer Jezus Chriftus, waar van de-'

1 zclre



én B EW Y2;EN.
2elve H. Vader een gedeputeerde en Stede-

houder is hier op aarden j ik bidde ook

zeerernftelijk dat my Gods genanten mo-

gen toegezonden worden , en dat het

cffe<auelijk uitgevoert worde. Ik zwere

ook op deze H. Euangelien Gods door

my lichamelijk aangcroert , dat ik eerft

binnen tien dagen herwaarts Aan deze bc-

fvvaringen gewifl.; kennis bekomen heb,-

en dat ik niet zeker en wifte waar ik

onzen H. Vaderen Heer, den Paus, z;u

vinden, om hem dit mijn beroep bekent

temaken , voor zoo veel als het van rechts

wegen behoorde bekent gemaakt te wor-

den binnen de tijd aan de zyde des Rech-

ters bepaalt: en ik proteftere dat ik mijn

beroep wil verbeteren, daar aan en afdoen,

en hetzelve aan allen, wien daar aan ge-

legen is, te kennen geven, endatopallen

tijden en plaatzen , zoo dikmaals als het

nodig zal zijn, behoudens uoehtans. altijd

in alles mijn recht.

De eerwaardige Vader en Heer Aarts-

BilTchop van C^rteiberg heeft aan myon-
dcrgefchrevene Openbare Notaris ver-

zocht, omvoor hem over het boven ver-

haalde een of meer mftrum.enten te willen

maken. Dit alles is gepafleert, als boven

verhaalt, in het jaar onzes Hceren , 1427-

de f. indicie van het Pausdom, op den

6. dag van de iVlaand April; in het bywe-

zen van- de eerwaardige en difcrete man-

nen M- W. Liin , Officier van het Hof
van Cantelherg^ en Thomas B. Ouderling der

Kerke tot Lincoln , Doöoren in beide

Rechten.
No. ^6.

Inftruc^ien door den gelieimcn

Kaad j reprezenterendc den gcmein-

men Staar ,
gezonden aan Koning.

Philippus, na het verlies van

Caiis.

, yoor eerfi ) om hem aan te dienen.

at wy aan zijn Majef^eit , om zijn

goede afteétic tot ditRi;k, tenhoog-

II. Deel,

^97
ften zijn verplicht , blijkende uit tijn gena-
dige difpofitie en aanbiedinge om in dit jaat

met zoo een macht te velde te trekken

»

hebbende anderzins een ander inzicht ge-

had, om de eereen reputatie, die dit Ko-
ninkrijk by 't verlies van Galis verlorea

heeft, te vergoeden.

Dat wy deze aanbiedinge van zijn Majc
fteit , niet alleen op onze knien in dank-
baarheid zouden aangenorncn hebben ,

maar ook op dierf.eliiké wyze die eerft'

zouden hebben verzocht.
"

En zoo zouden wy ook gewislijk heb-
ben gedaan, ingeval dat om andere rede-

nen hier na volgende , 't welk wy vertrou-

wen dat zijn Majcfteit genadelijk zal wil-

len verdaan , wy ,
( tot ons groot leed-'

v/ezcn ) daar van niet verhindert warca
gcweeft.

Vooreerftj dit merken wy aan, datby
aldien wy een heir leger overzonden, wf
dan niet minder als twintig duizend man
zoudc',1 konnen zenden ; waar van het

werven en over zenden een merkelijke tijd

vercifcht-; vcor -welke tijd , aangemerkt
ook de tijd die de vyand heeft gehad

,

( zijnde nu by na een maand geleden ) om
de plaats te verfterkcn en lefpijzen, oor-
deelt men datze zoo fterk zal zijn , dat wy
alleen dezelve niet en zullen konnen vero-
veren,

i''

Wy denken ook by ons zelven , hoe
on-bekwaam en on-gewoon onze natie is

om op het vlakke veld te liggen, en dat

voornaamelijk in het winter-iayzoen : als

ook war ongemak haar mocht over ko-
men, b^alven bet verlies van tijd en on*
koften, ioozy in hare meningc van Galis

te zullen veroveren , bedrogen mochten
worden. D'onkoüen van dit leger t'ou-

derhouden
, ( zoo de Stad al overging )

zouditRi)ktenminften 1 7. Tonnen gouts

voor f. Maanden komen te flaan : welke
zomme van penningen (liende op andere
nootwendige ohkoften tot befchermingc
van het Rijk, zoo te water als te lande,

^twcl de Luiden alleen in het hooft heb-

P p ben
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hebben, geen moed hebbende van het in-

[

nemen van Calit ) uit het volk niet wel te
j

halen zullen zijn j en oi het al zoo gebeur- \

de , zullenze niet vroeg genoeg konnen
verzamelt worden, om daar mee eenigc

]

dienfttedoen.

Groote Garnizoenen moet men gedurig,
|

en ook een Leger tot defenfic tegen de 1

Schotten en VranJJe te Lande noodz2kelijk
j

onderhouden : d'onkoften waar van d'ee- '

ne weg of d'ander ( laat het zoo zuinig

aangeleid worden , als doenlijk is) al eer

het jaar ten einde loopt, ruim 15 tonnen

gouds zullen bedragen.

De bewaringe van de Frontier- plaat ftn
en Eilanden , en een Vloot Oorlog-ichepen

in Zee te houden, zal het Land alle jaren

ten minfttn twintig tonnen gouds koften ^

en dit zal noch nergens na genoeg zijn, in-

geval de Deen en Ziueed , daar men zeer

Iwaarhoofdig in is, onze Vyanden worden.

De penningen in het geheel zullen beloo

pen vijthondert en twintig duifend pond
isteerling , behalven de f^are onkoften van

allerlei Oorlogs gereedfchap , daar wy by

het verlies van Calis en Guijnes ,
groot gebrek

Van hebben.

Wy fien geen kans altoos , cm ons in po-

fluur vandeferifieeen jaar lang te houden,

h en waar dat men het volk op nieuw iware

en vreemde fchattingen op den hals leidc,

welke wy voor haar onverdraaglijk oordce-

len.

Met d'inkomften die de Koningin jaar-

lijks trekt, kanzy naauwlijks haar eigen ftaat

ophouden.
De Edelluiden en Jonkers ontfangen

doorgaans niet meer , dan voor dezen , en

moeten echter voor alle leeftocht drie maal

meer betalen , om dat het geld zooflecht

van alloi is, konnen over zulks zoo veel

niet opbrengen , als zy voor dezen plachten

te konnen doen.

De Koopluiden hebben onlangs vry

groote fchade geleden, daar de Laken-we-
vers niet een zier te ryker om zijn-

De Huisluiden, Schaapherders en andere

luiden, fchoon dat men ze voor vermo-
gende aanziet, willen niet laten blyken dat

zy rijk zijn ; en misnoegt zijnde over dit

verlies, zijn zyftout geworden, en voeren
vryveellnaps.

Zoo dat van wegen onze behoeftigheden'

aan alle kanten , ons gebrek van geld binnen
'slands, envancrcdijt buiten over dit ver-

lies, de fchaarsheid van Veld-Overften en
Capitcinen ,d'ongewilligheid van ons volk,

om van buis te trekken, en hare vrouwen

j

en kinderen te verlaten , fondercens veize-

i

kerttezijn van haar fchade wederom te ful-

I
len konnen inhalen , de hoogdringende

, nood van onze eigen Landpalen te bcfcher-

i

men , (infonderheid daar wy vrezen van te

}
Waterente Landeaangetaft te zullen wor-
den ) hoezeer wyookwenfchen, om we-

;

derona Meefter te worden van Calis , en
i genegen zijn om fijn Koninklyke Majefleit

te dienen; (of hier in , of in iet anders,

waar toe het hem gelieven zal ons te gebrui-

ken ) zoo zien wy geen kans altoos, voor
al in dit jaar , om een Legei over te fenden ;

noch ook zoo lang als wy zoo merklyke re-

denen hebbenjom voor uitheemfche Vyan-
den bevreeft te Z'jn , en geen tijd hebben

,

om degene, die nu beginnen het hooft op
te fteken , en welkers ooren na een Inlandle

beroerte jeuken , onder fubje^ttie en gehoor-
zaamheid te brengen.

Hierom is het dan , dat wy in alle oot-

moedigheid , en met geboogen knyen , fijn

Koninklyke Majefteit fmeken , deze onze
antwoord, die ons gantfch tegen de borft

is , en wenfchten , dat wy ze heel anders

mochten formeren , genadelijk te willen

aannemen. Wat onze particuliere perfoo-

nen aangaat, wy willen, zoo lang als wy
leven, alles dat wy hebben, ten belten ge-

ven , waar en hoe het hem zal gelieven ,

ons zelven hier in zijn Majefteits oordeel

onderwerpende, en zullende uitvoeren al

wat fijn Majefteit ,|of iemand anders, beter

bedenken mocht, dan wy hier in deze ant-

woord voorgedragen hebben , of dat tot

meerder eere en behoudinge van bare Ma-
je-
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jcfteicen, en tot weiftind van die haar Ko-
ninkrijk mocht dienen, i February

,

M. D.LXXVIi. «

No 37.

Een zeker Millive van de Heer
Poop , behelzende d'antwoord van

dcPrincesElizabet, op een haar

voorgeflagen Houwelijk , g
daan.

9f

OQ-

E.-i U
S.D.
5 re-

ytt.

VOor eer ft , na voorgaaqdc verklaringe

aan hare Genade, wat voor een fon-

derling gevallen h"are Koninklyke Majefteit

had in de befcheidcne en vooriichtige ant-

woord aan de Zend-bode gegeven : zoo
heb ik hare Genade van der zei ver Zend-
boden Credenciaie brieven opening gedaan,-

't welk hare Genade verftaan hebbende, zo

zeideik, dat de Koningin ray aan haar ge-

fondenhad, niet-allecn om haarzulksbc-

kent te maken , maar ook om te weten , hoe

haar die voorftcl aanftond : waar op hare

Genade wat pauferende , my op navolgen-

de wyz.e antwoordde ; Mijn Heer Paop, ik

verzoek, na voorgaandegcbiedenisaan hare

Koninklyke Majefteit, haar hooglijk te wil-

len bedanken ,- dat het haar gelieft heeft zo

een goed gevoelen te hebben vanmijnant-

woord , aan de Zend-bode gegeven , en

met eenen , dat zy uit hare Koninklyke di-

fcretie en goedheid u belaft heeh, mymet
deneerften door uwe brieven daar van re

verwittigen , alzoo ik te vooren vry verzet

ftond , beducht zijnde , dat hare Majeftcit

de zelve antwoord niet recht mocht vatren

voor welke goedheid ik my zelven ten

hoogften verplicht houde , om hare Ko-
ninklyke Hoogheid 'mijn leven lang te ee-

ren, dienen, beminnen en gehoorzamen

:

verzoekende met-een aan hare Majefteit dit

te willen zeggen, dat in de Koning, mijn

Broedexsiijd , my twee zeer voortrefïelyke

Houwelyken zij[q opgedragen , en ook Af-

gezanten afgevaardigt
, 90^ met- ray da^r.

o ver te handelen: waar op ik fijn Konink-

lyke Majefteit ootmoedig bad, 't welk fom-
migeaanzicniykePerfoonen, noch in heC
leven, konnen getuigen, my verlof te wil-
len geven , om te mogen blyven in dien
ftand , daar ik tegenwoordig in was, die
boven alle andere my beft gevalt, enaan-
ft:aat; en voorwaar, ik bid u, zeg tot hare
Koninklyke Majelleir, dat ik tegenwoor-
dig noch zoo gezind ben , en ook voorge-
nomen heb daar in te volharden, met ha-
re Koninklyke Majefteits believen , haar
met eenen verzekerende , dat my deze ftand
zoo aangenaam is , dat ik my zelven laat

voorftaan , dat geen manier van leven daar
by te vergelyken is. Hoe my nu deze voor-
flag van d'afgezondene aanftaat , ik bid u

,

zeg haar Majelteit, dat ik, voor zooveel
my mach gedenken, nooit, eer nu, van
fijn Meefter gehoort heb , en datmy de
boodfchap , eii de gene die ze doet , zo wel
aanftaan, dat ik God op myne knycn met:
alle ootnioedigheid zal bidden, dat ik voort-
aan noch van het eene , noch van het ander
mach hboren ; en ik verzeker u dat , zoo hy
na dezen bymy kwame, ik hem geen ge-
hoor zou geven. En al v^are'daar niei^an-
ders in de weg , om my van dfëz'e'VQOrfi^g;

afkeerig te maken , dan dar zijn\Meefler hec
zelve zou onderftaan te doen, «ondsrhare
Koninklyke Majefteit daar van^é verwitti-
gen 5 zo had ik reden genoeg.' Doe nu hare
Genade hier mede ophield van meer te
fpreken , zoo nam ik de vrymoedigheid ,

(eerft daar toe verlof verzocht hebbende)
om van zelfs haar te zeggen , dat zeer wei-
nige, of niemand, mijnsdunkens, zou wil-;

len gelooven , of hare Genade zou wel ge-
negen zijn om te trouwen, zoo baareen ho-
norabel Houwelijk door hare Koninklyke
Majefteit, of haar Majefteirsconfent wiercf

voorgedragen : waarop zy my tot antwoord
gaf; wat ik hier na zal doen, weet ik niet,
maar ik verzeker u op mijn trouw ea ge-
loof, en op myner zielen zaligheid, datifc

nu tegenwoordig niet anders gezind ben,
dan ik u alrcde verklaart heb , al wierd my

,
d'allergróötfte Monarch in gantfch Europa

Pp i aan«
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aangeboden: En evenweUal haar Kon ink- baarheid, als uic een vaft opiet en volkc
lyke Majerteit lichclijk denken , dat dit haar

i men refolutie voortkomt.
zeggen veel eer uic een Maagdelyke eer-i Thomas Po op.

I- N' I S.

Een Verzameling

Van

GEDENK-SCHIUFTEN, Sec.

HET D £ R D E BOE K;

No. ï;

Een 7-ekcr vond , om de Religie te veranderen , 'm het
eerftc jaar van Koningin Elizabcts Regeringen den Geheim-

Ichfijver Cecil voorgedragen.

icermoeijelijk, en ten hoogftcn verftooff
zijn j hyzal hare Majefteit excommunice-
ren , verbiedende te regeeren , en het Rijk
voor alle Vorften , die daar willen op aan-

vallen, tot een buit geven ; en hy zal door
allerlei middelen haardaar toe zoeken op te

'

hitfen.

z. De Koning van Vrankr'ijk zal daar

door tor den oorlog te meer worden aan-

gemoedigt, en zijn volk meer aanflouwenp
en om ons niet alleen als vyanden , maar
ook als Ketters, op het lijf te vallen: le-

g^-^..u w^.u, wu,, L^u ,

vendevry op hope, van hier uic Engeland

temeer genadig zal zijn, geafTifteert te zullen worden van de gene^
wien deze verandering ganrfch tegen de
borftis, en dat 'er oploop en beroerten 'm'

hec Land zullen ontdaan: hy zal ook heE

fluiten van vrede opfchortea , op hoope van'

eenige verandering.

Schotland zal ook hier over te ftouter

worden , en door dit middel zal ons de Ko=
ningvanrr<w^r^/è teeerder zoeken te pla-

gei2?

'Anneer bare Koninklijke Ma'
jefleit beginnen mag^ om de Kerk
van Engeland tot hare voorige

zuiverheid te brengen ^ en de

Religie veranderen ?

Antwoord.' - -

AiS - f!

In het naaft aanftaandeParlemeftt j zoo

men flechts het gevaar voorziet , en genees-

middelen , of ra£ d daar tegen verfchaft 5

want hoede Religie eerder word herftelt,

hoe God te meerge-eert word, ons, zoo

wy vertrouwen,

en hare Majefteit beter befcbermen , en be-

waren voor allerlei gevaar.

2. Vraag.
ïVat voor gevaar zou daar uit al konnen

vitfiaan ?

A NT w.

|s. De Paus, ot Biflchop vm Romen ,zal
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^êni Het" zal ook zeer fwaar vallen , om
Terland in den toona te houdeu , aUoo de

Geeftlijkheid aldaar Röwe» zoo z?er toege-

daan is.

Vele perzonen cnder ons eigen volk zul-

len grooceiijks misnoegt zi)n, voornaam»
lijk die ten tyde van de Koningin Man»
\ry wat te gebieden hadden , en om geen

andere redenen tot de heerfchappy waren
verkoren ; of die doemaals in meefl aan-

zien waren , ora dat zy die andere Religie

zoo zeer beyverden j en nu uit hare bedie-

ningen geftooten , en by gevolg in difre-

fped: geraakt zijnde, zuilen zy haar eigen

intercft zoeken waar te nemen , en alle dcze

verandering trachten met alle macht te we-
ren erï te keerend

5. DcBiflchoppen,endegantfcheöecft-

lijkheid, ziende dat daar door haar eigen

ondergang aireede gefchapen flaat, zullen

in het biegten en preken , en door alle an-

dere mooglyke middelen > het volk daar

van zoeken af te trekken,- 27 zuilen met
alle man , die voorwend Gode een offer-

hande te willen doen , aanfpannen y. otn

deze verandering te fluiten , alwaar het ook
of met Chriftenen te vermoorden , of door

verraad. Papiften, hoedanig onlangs alle

de Rechters van 'i Land zijn ge weeft, d'Of-

ficicren , Schepens en Schouten , en alle an-

dere die men oordeelde van die Seccè te

zijn
, ( en hoe zy daar meer in yverden

,

hoe men meer van haar hield) door deze

laatfte Koningin uit alle Graafichappen

verkoren zijnde , deze alle zullen in alle ap-

parentie met de BilTchoppenenGeeftlijk-

heidaanfpanncn. Sommige, alsdefubfi-

die-penningen al zijn toegeftaan , en nu op-

gehaalt worden (als blijkt dat het noodzaak-

lijk zoo in zijn werk moet toegaan) zullen

daar zeer tegen morren, en lichtlijk con-

ipiratien en revolten aanrechten, zoo zy

dan onder iemands vleugels flcchts mogen
fchuilea, ot eenigzins kans zien oniwinft^

se doen, of buit daar by te halen.

6. Vele die geern zagen , dat men van de

gebruiken in de RoomTche Kerk afweek,

;

als zy komen te merken , dat 'er fommige
' oude Ceremoniën noch toegelaten worden
(alzo deze ieere die zy omhelzen , nietal-

leen toegeftaan , maar ook geboden is j en
alle andere uitgerooir, of niet voor goed
gekeurt worden , zuilen gantfch met ver-

noegt zijn , maar dtzc verandering voor
een dekmantel van Papiftery aanzien , of de
naam geven van een mengelmoes.

I

3. V RA AG.
H^tt raad tegen al dit gevaar ? Hoe zal

men ze in V "jjerk (lellen ? En 'wat dient *er

voor afgedaan te worden 'f

. Antw.
.

Voor eer ft, wat P'rankrljk aangaat, dat
men met den Koning zoekc vrede te ma-
ken

, of aangeboden wordende, die dan niec

aftcflaan: liggen zy, tot octftekinge daar

van , om de Religie aldaar over hoop , dan
heeft men voor Romen te minder te vrezen,

van waar men niet anders dan afgonftig-

heid , vervloeken , en Inoode praktyken te

verwachten heeft. Wac nu de vrede aan-
gaat , Schotland zal de weg van frankrijk iii'

flaan , doch men zou iets konnen beden-
ken , om het vuur van tweefp^ltigheid tuf-

fchen hun beide op té blazen,en voornasm-
lijk om te vergrooten de hope der gener, die

haar bewogen tot de goede Religie. Om
hier nu zeker te gaan , zoo moet men Bar^
lü/ifortificeren, halve Piekeniers en Rui-
ters gebruiken , totbewaringederFrontie-

'

ren j en ecnige penningen aan Terland t©

kofte leggen; het ^i^tdQ hier van verdeelt

Zijnde in vijf hooft-dcelen.'

I. Eerft, de gene die van de Koningitt
Mariaas Raad waren , verkooren of verhe-
ven tot een hooge bediening , en dat alleen-

lijk, of voornaamlijk, om dat zy van de
Paapfe Religie waren , en daar voor yver*

den,- ieder verhooginge of behoudingevan
zodanige perzonen in macht en aanzien

,

dient tot aanmoedigiiige der gener , cie vaa
haar aanhang zijn , en doet haar hóopen j

dat ze wederom op de baan zal komen, en
ftand grypen , al heeft het een heel ander

Pp r ge='
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gedaante : op dat de wankelmoedii^e Papi-

lten, ziende dat de Pylaren noch niec eens

aangeroert worden , daar door niet en wor-
den gcftijfc, en degene die tot deze veran-

dering maar half genegen zijn , de moed
niet verlooren geven: want, aum indubia

eft animut
,
^arvo movient» huc illuc tmpelli-

tur: dat is, Zoo langah hei gemoeJongefia'

dig en 'wankeVoaar is , ivord het haa(i her'

•aiaards e» deriuaards gedreven. Hier moet
men, volgens de Wetten, navorfchen , zo
verre als het recht zich uicftrekt, en dat de

goedertierenheid van hare Koninklyke
iMajefteit aan haar niec bewezen worde,
voor en aleer dat zy bekennen, de Wet o-

vertreden te hebben. Zy moeten van hun-

ne bedieningeafgefet worden, geen repu-

tatie hebben ter plaatfe daar fy woonen , foo

langalsfy haar tegen de ware Religie Ichy-

nen aan te ftellen , of hun oude manier van

doen te willen voorftaanjcn loo Cy al moch-
ten ichynen de nieuwe veranderinge toe te

ilaan , en te gedoogen , dat men echter haar

niet lichtlijk moet gelooven, ^uia Neopby
ti , dat is , om dat zy eerfl onUngs d:e projeffie

aange77omen hebben j en daar is niet een

menfch , of hy beleeft geern die tijd , waar
in het hem welging,- die oude Wetten en

Ordinantien , waar door hy in cere en aan-

zien raakte , en zelfs handdadig aan was,
zal hy zoeken voor te fpreken , en t'onder-

houden ; alzoo ieder menfch van natuur

zijn eigen handwerk en maakfel lief heeft.

En in het tegendeel, gelijk als d'andere in

kicinachtinge moeten komen, en dalen,

zoo moeten d'oude getrouwe Dienaars van
hare Majefteit, ó^\q. haar by gebleven heb-

ben, en in die laacfteftorm niet afgevallen

2ijn , tot eerc en ftaat verhoogt worden

,

op dat voor de geheele wereld blyke, dat

haar Koninklyke Majefteit niet ondank-
baar., noch vergerelijk is. Is het nu zulks,

dat over al in Engeland zoodanige perfoo-

nen , die men weet in de Religie, en in

Gods zaak geconfijt te zijn,mochren komen
daar in te verflappen , nochtans zal de zorge
voor haar eigen' goed en bloed baardoen

STUKKEN
yveren , en alle vlijt aanwenden voor de

behoudinge van hare Majefteirs flaat , en
dehandhavinge van deze verandering. En
in dit alles gaat zy niet anders te werk, dan
onlangs de Koningin yi/öfr;<ï dede , totvaft-

ftellinge van hare Religie.

2. De BiiTcboppen en Geeftlijkheid ,

zijnde ecnigzins alle in dienft, en verkoo-

ren , die men hielde voor de Itoutmoedig-

i1:e"En machtigfte Voor-vechters van de

Paapfe Kerk, en door het verarmen van
de Kroon in Koningin Manaas tijd met
gemeeneperfoonenuit te zuipen , en door
alle andere mooglyke middelen , 't zy mee
recht of onrecht, haarzelven gezocht heb-
ben te verryken en vergrooten: deze moet
hare Majefteit, hoewel anderfins genegen
om zeer genadig te gaan, nochtans trach-

ten
, (zo door autoriteit van het Parlement,

als door de rechtvaerdige Wetten van Ew^f-

land-i niet hare goederen verbeurt te ver-

klaren aan de Koningin, of door andere

diergelyke ftrafwaardige Wetten ) te her-

ftellen; en brcukvallig bevonden worden-
de, niet pardonneren , voor en al eer dat

zy haar zelven fchuldig kennen , overgeven
aan hare Majefteits genade , den Paus van
Romen affwceren , en haar na de nieuwe ver-

andering fchikken. Deze middelen aldus

welgehandhaaft zijnde, zal hare Majefteit

zoo zeer niet behoeven om geld verlegen te

zijn.

4, Een reformatie te doen , even als 'xn.

alles boven vcrhault, op zoodanige wyze,
als de Koningin Maria geleerd heeft , te

weten , dat de gene die daar geweeft zijn

,

niet langer mogen zijn Jufticiers van Vre-

de , of Officieren ; maar veel eer perfoo-

nen diezoo rijk nietzijn , en jonger van ja-

ren, doch evenwel verftandig genoeg, en

bekwaam om datAmpt te bedienen. Dac
tegens by-cen-komften van het volk , zon-

derautoriteit, of confent daar toe tehcb-

•ben , een ichcrpe Wet gemaakt worde.

Dat 'er in ieder Graaffchap Luitenanten ge-

ftelt worden, te weten, een of twee, die

men weer toe de Koninginnc genegen te
"

'
" "" zijn.
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sijn. Dat 'er onder tuJGTchen nu en dan mon-
fleringcn gefchieden , Capiteinen geftelc

,

ot verkooren worden , té weten ,
jonge

Ridders, die hare Majefbeit toegedaan zijn.

Datgeenbcdieningevan Rechtsgebied, ot

macht aan ecnig misnoegde perfoon gege-

ven worde , voor zoo veel als het Recht of

de Wetten daar wat in te zeggen hebben.

4,. Zo iemand tegen de Regeringe mocht

murmureren , beroerten en t'zamenrottin-

gen aanrechten , ot eenigemoedwilligheid

plegen . moet men door geen zschte midde-

len aan boord komen, maar door de gene

dis daar toe gecomraitteert zijn , tot ge-

hoorzaamheid dwingen-

5. Wat nu de misnoeginge der gener aan -

oaat, die wel zouden mogen lyden , dat de

Religie verandert wierd , echter wilden j

dat ze haar gang ging, uit vreze dat de fcher-

pe Wetten op het verkondigen van het

Boek , en de geftrenge uitvoeringe daar van,

haar ten eerften zoo zouden drukken^dat 'er

groote apparentie is , van flechts weinige

perfoonen te zullen trefF^n : daar opzeggen

wy j dat het beter voegt , dat zy komen te

lyden , dan dat hare Majeftcit en de Repu-

blyke zouden laft lyden, ot gevaar onder-

v/orpen zijn ; en hier dienden zy wel naauw
zorge voor te dragen j die het Boek in (tel-

len. Men moet hier ook de Academiën

,

of Hooge Schooien niet verwaarlozen ; en

het onheil door de laatfteviQtatie, of be-

zoekinge, in Koningin Mariaas tijd voorge-

vallen , verbeteren : en voor zulke ver-

maarde Schooien , waar in de Jeugt onder-

wezen word, om tot d'Academie gepro-

veert te worden , als die van Eaton en W:n-

cbefter , moet men ook zorge dragen, dat ze

200 wel hier na > als tegenwoordig , mogen
aangroeijen.

4.. Vraag.
Wat mag hare Maje(leit , voor de geheeJe

verandering y tot voldoeninge van hare con-

fdentie, in het openbaar doenl Dan ofde ver-

andering noch langer mtgejielt rffoet vjorde» ?

A N T W.

Deze raadgeving moet men aan 2,ulke

geleerde Mannen laten beruften, die bc-

l^waarazijn, om haar meeninge daar over
te uiten, ofeen ontwerp daar van te geven
aan hare Majefteit ; het welke van haar voor
goed gekeurt zijnde, zoo kan men het aan
he^Parlament over dragen: waartoe men
tegenwoordig oordeelt, deze navolgende
Mannen bekwaam te zijn, te weten, Dr.
Bi/l , Dr. Parker , Dr. May , Dr. Cox , Mr.
PVhitehead iGnvdal i Pilkington , en de Heer
Thomas Smit , om haar by een te roepen, en
onder haar te verfchynen : en met de zelve
nu raad gepleegi hebbende, andere geleer-
de en bedaarde Mannen daar byte halen,
omhareftemmen te geven. Wat belangt
het gene voor af dient in't werkgefteltte
worden; het word geoordeelt hoognoodio;
te zijn j alle veianderingewelfcherpeHjkte
verbieden , tot dat het Boek uitgegeven
worde, zoo wel om niet dikraials veran-
deringen in Religie re maken

, ( .vaar d( or
na de opinie van de gemeene man , d'acht-

baarheid daar van benomen zou worden)
als ook om hare Majdieits Onderdanen te

gewennen tot gehoorzaamheid.

5

.

Vraag.
Wat voor orders dienen ondertujjlken in het'

gantjche Eijk onderhoudsti te vjorden ?

A N T w.

Daar geen meer verandering in te doenj
dan hare Majeftcit gedaan heeft , 't en ware
hetzy in het ontfangen van het Nachtmaai
op Hoogtyden , zoo als het hare Majefteit
belieft i en zoo daar meer perfoonen in de
Mis zijn als een, dat zy dan altijd met den-
Priefter de Wijn en het Brood gebruiken,,
en dat 'er, tot voldoeninge van hareMa-
jefteits gemoed, tot die tijd toe een zeker
aandachtig gebed

,
gedachtenis , of Mis ge»-

fchiede.

6. Vaarg
Aan vjat voor Bdelluiden dientmn dezen

haj>
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, handel eerj? hekentte Maken i al eer dat vienze

aan den gatitjchen Raad openbare ?

A N T W.

De Mark-Graaf van Northampton^ de

Gaafvan Bedford ^ de Graaf van Vembreek
^

de Heer Johan Gray.

"

7. VrA AG.
Wat voor provtfie\al men die geleerde t^tt'

ven toeleggen , voor hun tyd die zy hefteden ,

aan hetvernieuvjen van het Boek de Liturg'e
|

genoemt > e» aan dOrdrc van zekere Ceremo-
\

nien^ en dienfl in de Kerk i en vjaar dat "zy \

.vergaderen zuUen }

Ant W.

Zynde de Perzonen zf^ovcclin het ge-

tal die daar gedurig haar werk van moeten

maken , zoo word'cr gcoordeclt , dat I

twcderlci gerechten voor haar en hare 1

Dienftknechtcn redelijker wyze konnen

beftaan. Wat de plaats aangaat , het voegt
;

wel , dat het ly op een zeker bcftcmde ^

plaats , of liever ten huize van de Heer
Thomas Smit, in CanHon-Kovj, In een van

deze beide plaatzen moet men voorraad

van houd , fmits-koolen , en drank op

doen.
No. 3.

Dï. Sands Miflivc aan D'. Parker,

nopende het gene in het Parlement

is omgegaan.

Het Origmeel.

Y hebt het wel aangemerkt, dat deze

tyden tot het onifangen , en niet tot

het geven genegen zyn; wantgy hebt uw'
£x M. hand verder uitgefteken dan alle de andere.

Zy hebben nooit gevraagt, hoe de zaak

'met ons gefchapen ftond, noch en dach-

ten niet eens dat wy gebrek leden i en

nochtans ten tyde onzer L^alling(chap

1{wam het met ons op hetnypen zooniet

aan als nu : maar ik vertrou , dat v/y hier

niet lang zullen fukkclen , alzoo het Par-

Jement nu haaft gedaan zal hebben. Het
^pck der Liturgie _is gepafTecrt met een

Atithentyke rS T U K K EN
,

G
£. Col.

Ctr. C.

f»nt.

voorwaarde, om de Ornamenten, die.ia

hetecrik en twcde jaar van Koning Edk'
lü/ïr*^ gebruikt wierden , te behouden > tot

dat het den Koninginne gelieve eenander
order daar in te ftcllen j onze uitlegging

over dezen Text is, dat wy niet gedwongen
zullen worden , maar dat ondertuflchcn
andere die niet en zullen mogen vervoC'
ren, niaar blyven ten dicnfte van de Ko-
ninginne. Na dat nu dit Boek in het Par-

lement was gepafleert ,>zoo hebben Boxalt

en andere daar tegen gcmurmureert,
zeggende , dat wy , volgens de ordre der

H. Schrifiure , de Euchariftie, of dank-
zegginge niet en gebruiken j want , zeide

hy yChrtjlus accepit pafiem,^ graitas egtf. Chri-

flus nam het Broot y en dankte , maar wy
en danken niet ten tyde der tochciliging.

Ditltakhy denTrefaurier, en den Graaf
deSoreus in, en arbeide vaft, om de Ko-
ninginne van de ratificatie van de Adle al-

le brengen, doch ik vertrou, dat zy niet

zullen konnen iets op doen. De Heer
Secretaris houd veel van dit Boek, enwy
hebben onze bewys-rcdencn totjbewerin'

ge daarvan by gebracht. De Bilof Aéle
van Opperregeringe , 200 van Wereldlijke
als Geeftelijke Pcrzonen , palfeert met
een voorwaarde , dat men voortaan geen
oordeel zal ftryken , over het gene , 't welk
met de Canonike Schriften , en de vier ge-

nerale Concilien niet en word beveftigt.

* Dt, Lever heeft wyflijkde Koningic»
ne zwaarhoofdig gemaakt, en haar afge-

geraden van d'Opper-Voogdyfchap dsr * Ee»

Kerke haar zelven te willen aanmatigen, f"**..
TA n/T- u ^ -1 ftintUt
De Bmchoppen , zoo men zegt, wil- Fr*n\.'

len het niet beëdigen zoo als het ligt , maar fort

.

veel eer haar leven latcn.Dc Bil ofAöe om "^^ ^"'^

deluidenaan de broodwinning te helpen, }!^"
tit

is op het Tapyt, hoc 't daar me aflopen «»

zal , weet ik niet. Het fchynt dat het
1*'^J^

Parlement haaft opbreken zal , en dan //fr

zullen wy weten, hoe zy gezind zijn, <«-i»-

met ons om te fpringen. Wy worden ?'*s/''

genootzaakt door de ydele geruchten

der logcnachtigc Papillen , een belydenis
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^van oiis Geloofop te (lellen, en te tonen

•de hüofiiomme der leere, daar wy bcly-

denis van doen , om alzoo te doen blyken

,

dat wy onder ons zclvencensgeiind zijn.

Dit werk hebben wy nu onderhanden ge-

nomen
,
gezind zijnde, het zelve te laten

drukken, zoo dra als het Parlement ge-

fcheidcn is , ik wcnFchte wy uw' hand daar

by hadden. Gyzyt gelukkig, dat gy zoo

verre van dit geflommer, en deze grove

veranderingen zytj wantwy wordendaar
door afgeüooft, dochgy zult in uw' Cel-

leken niet lang konnen ruften , maar na
ccn ruimer Kloofter moeten verhuizen:

fchcp daarom ondertuflchen uw' vermaak

,

want daar na zal het u weinig mogen ge-

beuren- Van het trouwen der Priefters

is geen vaft befluit genomen, maar voor

een middelmatige zaak blyven (leken. D»

Levar 'is nu onlangs getrout j hare Konink-
lijke Majefteit is gezind zulks met oog-
luyking aan te zien , maar niet voor wette-

lijk te keuren , 't welk nergens anders toe

dient dan om van onze kinderen badaar-

den te miken Hier na van andcrcdingen.

Wilt uwe Abdificn groeten. Hiermede
met haaft afbrekende » blijfGodc bevolen.

.Loanefj 30. April , M. D l ix.

De wue Edwin Sands.

No. 3.

De eerde Propofitie', waarover
de Papiftcn en Gereformeerde in het

Kloofter van "^s^-^eftmnnfter met den

andercii difputcerden. Hiernevens

gaan de bevvys-redencn die de ge-

reformeerde Tiieologanten daarte-

gen inbrachten.

'Het (Ir'^d tegen Gods vjaord en frt -gebruik der

eerfie Kerke .^ in het alger.tetne Gehede'

'Uteh , en in de hedienivge der S^crjwevten

een Taal te gebruiken die het Volk ?i;et en

'Veffia/jf.

'pv Oor dit woord (het woord) verdaan
-^ wy allcnlijk het befchreven woord

II. Deel

Gods, ofdcCanonikc Schriften.

En door het gebruik der eerde Kerke ,
^x- x/.

verdaan wy de órdre in de Kerke door-^;^*'"

gaans gebtuikt vijf honden jaren lang na.^antsi'.

Chridusj in welke tijd dezeerveriiaaarde
Oud-Vaaers Juliinus ^ Irer.eus, Tertulliaiius y

Cypria-rius , Bafilius , Chryzo(iomus , Hie-
ronymui^ Ambro{ius y Augufiivus y <:src, heb-
beo geleekt.

Deie onze aflertie of beveiliginge heeft

twee delen

:

Vooreerd, dat in d'algemeene gebeden
der Kerke 5 of in de bcdieninge der
Sacramenten een vreemde Taal te

- gebruiken, tegen Gods woord drijd.

Ten anderen, dar het ook is tegen het
gebruik der eerde Kerke.

Het eerde deel hier van word t.Cor r4.

by na het gantfche Capittel door , klaat

bewezen: in welk Capittel de H. ^^podel
Faulus deze zaak opzettelijk verhandelt :

en hoewel zommige hier tegen knibbeicn

,

Zeggende, datPaulus aldaar niet van bid-
den , maar prediken , fpreekt ; echter kan
ieder on-pariijdig Lezer zulks zeer klaar
zien, en het blijkt ook uit dcuiileggingc
van de bede Schrijvers , dat hy daar ter

plaatze fpreekt niet alleen van prediken en
prcfcfcren , manr ook van gebeden en
dankzeggingen , en n\ het algemeen van
alle andere publijke aélienj waar toe het
fpreken in de Kerk, ofgemeente ,vcreifcht

word
Want van het bidden zegt hy aldus: ik

zahjjehnetdeK gee(l biddc»
-^
maar ik zalaok

met den verf;unde bidden ; tk zal naelmetden
geep x.i'.^en , waar ik zal ook met aen verftafi-'

de zi-'g<--7/. En van dankzegginge ('t welk,
eenmaniir van bidden is) fpreekt hy op
deze wyze ; ^ davkzegt wel behoorlijk ,

maar de ander efiiuord yuet gefiicht ; ivant hoe
zaide geenedie de plaats eens niigeleirdennjeY-

vuli j' Amen zeggen op uii'e dankzees'vge ?

dcny/ hyniet e« iveet 'v)atgyzegt. Eindelijk

van particuliere dukken tot univerzele

overgaande, befluit hy hiermede, laat alk

dingen met orden en totftichtivg ge/chiedev.

Qq m
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Die blijkt kiaar aitdcefgen woorden des

Apoltcls , en ook de oude Leraren A^bro-
fuf-, AugufliTiiis ^ Hte>ou}wus, en andere

,

hebben dit Capittcl alioo verflaan ,- gelijk

als uit deze hare eigen gcmigenilfcn , hier

aan volgende, noch klaarder zal blijken.

VitditCs^itteldan van St. Fau'us argurncK^

teren wy aldus

:

I. Alles dat in de Kerk of Gemeente
gefchicd, behoorde tot des zelfs üichtinge
te gefchicdcn

:

Maar het gebruik van een onbekende
-

.
of vreemde Taal in het openbaar
bidden

, of bedienen der Sacramen-
ten , en (licht de Gemeente niet

;

Ergo, het gebruik van een vreemde
Taal in het openbaar bidden , of be-
dienen der Sacramenten, heeft, of
mag, in de Gcraccnte geen plaats

hebben.

. Het cerlte deel van ditargment,isgefon-

deert op Fauli v.'oordcn , bela/iende

alle dingen te doen tot tlichting»

Het tweede deel word ook met Pauh
klare woorden bewezen en bekrach-

tigt, voor cerll, met deze gelijke-

nis ; hid'.en de Baztufie een onzeker ge-

luid geeft , 'jjis zal kom tot den Kryg be-

reiden ? alzoo ook^y-l. tjid'.engy niet door

de Tale een duidelijke reden geeft , hoe zal

"jerflaan "jjordefi , het gene gefp roke»

^'ord? 'want gy zult zijn, ah die inde

Lucht Ipreket , dat is tc Zeggen, het

Zal te vergeefs zijn , en bygevolg zon-
der ftichting.

En daar na, in het zelfde Capittel , zegt

hy : Hoe zal de gene die de pla^tze eens ongc-

leirden vervult , At^cn zeggen , op uwe dank-
zegginge ? dewyl hy met en ver(laat iaat gy
zegt: vjant gy dank-zeg,t vjelbehoretïjk itnaar
de anderen vjordniet gedicht.

Dit zijn PW/eigen woorden, klaatbe-
wyzendc, dat een Tale die men nieten
vcrüaat , niet en fticht.

En derhalven beide leden des argu-
zi&eius, mci FauU eigen woorden bcwe-

J
derlingcgavedcsH.Gecftsis

zen zynde , zoo volgt dan nootzaakelijk

daar uit de waarheid van de fluit-redcn.

2. Daar mag inde Gemeente niets ge-
sproken worden in een vreemde Taal , ten
zy dat het een uitlegge , op dat het ver-

flaan mag worden , want, zegt Paulus , /;>

dien daar geen uitlegger en is , dat Hy ziijijge

in de Gemeintc.

Hierom mogen dan geen algcmeine Gc"
beden en bedieningen van Sacramenten, in

geen bekende Taal gedaan noch uitgeleid

,

in de Gemeente gebruikt worden , om
datze tegen dit Gebod van Faulus , zyn ftry-

dendc.

3. De Predikant, in het bidden ofbe-
dienen van de Sacramenten, gebruikende
een Taal, die de toehoorders nietenver-
ftaan zal by haar Barbarifch zyn,'t welk Vaw
lus voorgantfch ongerymtoordceld.

4. Men kan geen algcmein Gebed voor
Chriflelijk keuren , alwaar het volk te-

genwoordig zynde harcflemmcn daartoe
niet en geven , met te zeggen Amen ; waar
onder alle andere woorden van toeftem-

ming begrepen zyn :

Maar Paulus affirmeert, dat het volk

hare flemmen daar toe niet en kon-
nen geven, met te zeggen -^w?», ten

zy dat ^y vcrflaan wat daar gezegt

word

:

Ergo, zoo en is het voor geen Chrifte-

li)k Gebed te keuren , alwaar het

Volk niet en verüaat wat'er gczcgt

word.

5. d'Apoflel Vaulus ^ heeft in zyn tyd

niet willen lyden, datter ondereen algc-

mein Gebed inde Gemeinte een vreemde
Taal gebruikt wicrd , offchoon zodanig

maniere van fpreken docnmaals een mi-
rakel was, en een zonderlinge gave des

H. Geeftcs , waar door ongelovige te eer-

der bewogen, en tot het Gelpof bekeert

mocliten worden •• hoe veel te meer dar:

behoorde hel nu onder Chriftenen en Ge-
lovige niet geleden te worden, voorna-

melijk , daar hetgeen miraicel , nochzoi:-

b, 2^om^
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6. Zommige 2,ullen lichtclyk hier tegen

invoeren , zeggende , dat deze of die Taal
ineen algemein Gebed , ofbcdicningcder

Sacramenten te gebruiken , een iniddcl-

matigezank is.

JVIaar Paulus is van een heel ander gevoe-
len, alzoohy bclaftdat allestot ftichtirigc

gefchiedc. Hy gebied, dat men zv^ijgcn zal,

20 daar geen uitlegger en is. En aan het ein-

4c_van dit zelfde Capitcel coneludeert hy

aldus : indien yemand meint een frofeet te

zijn , of Geefielijk , dis erkcnvs dat het gene

ik jchryve , dt$ Heenn Geboden zijn, verf.

37-

i3y dexe argumenten j op PWi v70orden
gegrondveft , welke het allcrzckerftc

fondament zijn van deze bcveftinge

,

zou men verfcheiden andere argu-

menten , uir de H. bladen en elders ge-

nomen, konnen voegen.

I. In het O. Teftament wierden alle

zaken, behorende tot het openbaar bid-

den, zegenen, dankzeggen, of offeren,

altyd in hare gewonclijke of natuurclyke
:

Taal gedaan.

In het % Boek der Chroniken Cap. 29.

ftaat gefchrevcn, d^t Hiskia de Leritcn i

beval God metdePfilmenvan D^v/^, en i

de Profeet Afaph te loven', welke, buiten
j

alletwyfel, in het Hebreeuwfch, hun
gewonelijke Taal ,

gefchrevcn waren.
I

Hebbeu zy dit in de fchaduwe des Wcts
waargenomen, veel meer dan behoorden

1

wy het nu te doen; dewelke, zoo als

Chriftus zegt , in den geeft en waarheid

moeten bidden.

2- Het einde, waarom wy bidden , is,

gelijk als David zegt, op dat het Volk hy

eenkome, enden Name des Heeren verSst'le

i'eZion, en zynen Lofte Jeruzalem.

Maar de name Gods kan niet geprezen

noch het Volk voorgedragen wor-

den, zoo het niet en gefchicde in

een Taal die zy verdaan konnen

:

Ergo, moet hcc algemeen bidden ge-

fchicden ineen gewonelijke Taal,

ig. De befchryvinge vsn ccn openbaar

gebed, uit de woorden PauUy befiaathier
in, ik zai v)el met den geefi bidden y maar ik

zal ook met den verbande bidden. Publice
Orare , eft vota comtnumamtnte ad deum cjfan-
der e , et ea Spirita , hoc efi , Itngua teflart : in
het openbaar te bidde-a ^ is, onze gemeine h-
gcsrtenmet ons vérfland tot God op te hefen en
voor hefn uit tekorten , en die met ojizen geeft ,

dat is tonge , uiterlijk te kennen te geven. ÏVetke

befchr'ijvmge d'Oudvader Augufvinus de Ma''
gtfi. G. J. voor goet keurt , als hy zegt : Ni-
hil opus e

ft h^uuiione , ntfforte ut Sacerdotes

faciuvt
, figmficanJa meniis caufa , ut PofU-

tus intelligat : rnenbehaeft niet te/preken , ten
'ware dat het zy

^
gelijk als by geval de Pnefier

i

doen
.^
om haar verftand of meining hekentte

maken , op dat het Folk 9et verfia.

4. De bedieningen van des Heeren
Nachtmaal cnDoop, zijn, omzote zeg-
gen

, predikaticn van Chrifti dood en op-
ftandinge.

Maar predikaticn tothetvplk, moeten
inzulken Taal gefchieden, datzyze
wel konnen verllaan , anders zouden

' ze vruchteloos zijn, en nergens toe
dienen.

5. Het is een Chriften niet geoorloft
Gods gaven te misbruiken :

Maar die in de gemeintc met een vreem-
de Taal bid , die misbruikt Gods gave i
want de tong dient alleenlijk om des fpre-

kcrs meninge aan den toehoorder te ken-
nen te geven. En ylugufiinus zegt , deDoóir,

Chrifiitib.4 Cap. 10. Loquendi emninonulla
e(l cauja

, ƒ? ^uod loqpimur non inteUtgunt j

propter qua.^ ut tntelltgant , loqunnar : dat is »

wy en hebben geen reden cm te Jpreken^ zoo
het geene <u}yfpreken van de geeve met en lüorèl

ver[laan ^ om inelkcrs halven luyjpreken^ ojp

dat zy het mogen verfiaan.

6. De Heidenen , en Barbarifche natiën
van alle Landen , en allerley llag van men-
fchcn , al waren zy noch zoo wild en
woeft , hebben altijd hare Goden in hun
eigen moederlij^ke Taal aangebeden en
geoffcrtj 't welk klaar te kennen geeft dat

het is het eigcntlijk licht eudeftemmeder
Naiure. Qji 2. Dit
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Dit zy nu genoeg gezcid , wat aangaat

Pau/i woorden en andere redenen uit de H.

Schriftuur gchaalt; daar bygevoegi zijnde

het algemcin gebruik van alle volkeren ,

als zijnde een getuigenis van de wet der

Nature,

Wat nu het twcde deel van deze mijoe

aflertic, ofverdaditige belangt ,naanie-

lijk, dat het gebruik vaneen vreemde

Taal in het openbaar bidden en bedie-

nen van de Sacramenten, tegens de ge-

woonte der eerde Kerke ftrijd, IS zoo

baarblijkelijk klaar, dat het ontkennen

daar van of uit een grove on-wetcn-

heid, of moedwillige boosheid noot-

2aakc]i,k moet fpruitcn.

•;»ƒ??«. Want , voor eeflft zoo is het dat Jvfiir.us

Afolz. hlartyr , befchrijvtnde de ordre van het

Nachtmaal te houden in zijn tijd , aldus

zegt : die Solis Urba^oruvt t^- Rttfiicorum cmtus

fiunf, ubi Apoflolorum Frophetarumque Litcra,

guoadfieri potefl^pr^h-guntur : dsmae cejpjtite

Leftore Prapofitus verba faat adhartaroria ,

ad iwitatioricm tam hoveparum rerum invi-

tans, Foji baccovjurgiwus Omnes j ^ preces

ffffer'mus ,
quthus finitis

^
proferiur^ut dtxi-

mus
,
fanis > 'Vmv.yn ^ aqua j ttitn prapofitus

quantum pottft preces offert ér gratiarum

eéïtOKes; plebs vero AmeKaccinit : „ dat is,

„ op den zondag gcfchienderhyeen kom-

„ ften van Borgers in de Stad en HuisluU

,, den ; alwaar de fchriftcn van de Difd-

„ pelen en Profeten, zoo veel alsdocne-

„ lijk is , worden voorgelezen. Wanneer

,, nu de Lezer ophoud, zoo doet de Hooit-

„ leeraar een vcrmaninge, nodigende het

a, gemeene Volk tot het navolgen van zoo

,j eerlijke loffelijke zaken. Dit gedaan

„ zijnde , ftaan wy altcmaal op en offeren

„ onze geleden, welke geeindigt zijnde,

„ zoo wordendcr , als gezeid, Brood ,

5, Wijnen water ten voorf<:hiin gebracht;

„. daar na offert d'Oppcr- predikant gcbc-

j^denendank-zcggingen, zoo veel als hy

,j. kan, en het Volk antwoord daar op
,

yf Amen.
Dele woordca van Ju[ihm ? dis on-

trent i6o. Jaren na ChriduS hcefrgelteft a'

nevens d'omftandighcdtn daar vaninaaH-
merkiiige genomen zijnde 3 geven duidelijk

te kennen, dat de fchriften , niet alleen

die wy lezen, maar ook degebtdenende
bcdieninge van dcsHecren Avontmaaliii
een Taal , die men verdaan kondc ,

plachten te gefchiedcn.

De Liturgicn van Baiïliuscn Qhryzofto-
mus , verklaren ook , dat in het onder-
houden van het Avondmaal het Volk
geordineert wierd te antwoorden op
het gebed van de Predikant , zomtijds ,

Amen ; zomtijd Hcere voeejl ons genadig
j

zorawylcn , en met uvjen geeft j en dan we-
derom, voyhebben ortrje herten opwaarts ge-

heven tot God den Heere , drc. welke ant-

woorden zy op de behoorlijke tijd nieten
hadden konnen geven , zoo de gebeden

,

in een Taal die zy verdonden , niet en
wierden gedaan.

En tot nader bewys hier van, laat ons
eenshooren wat d'Oudvadcr Bafiliusvan

deze zaak aan de geedelijkheid van Neoce^
Zarea fchrijft : Caterum ad abjeéïur» t?i

Pjalmodits crimen , quo maxime fimplt-

ciores terrent Calum7itatorcs , &c. ,> wat
„ belangt : zcgthy , het zingen van PfaN
,, men ? waar mede de Laderaars voor-

„ naamclijk d'eenvoudige vervaart maken >

„ dit heb ik daartegen in te brengen, dat

„ onze gewoonte en gebruik in alle Ker-

,,. ken eenerlei is , en met den anderen over

„ een komende. Want by ons daat het

„ Volk in de nacht op, gaatnaar het Huis

,, van bidden ; enopdereizczijnde, of in

,5 ecnigongemakea verdrukkingen fchrei-

„ jen zy gedurig tot God , en belijden

„ voor hem hare zonden j en daar na we-
„ derom op daande, begeven zy haar tot

„ het zingen van Pfalmen , alwaar zy, in

„ twee hopen gedeelt zijnde, by beurten

„ aiet den anderen zingen , niet alleen

,, diep overwegende, maar ook voor vafl

,, ftellendedca inhoud vandeHemelfche
,, Spreukc; ja, daar en boven wekken zy

5> hare gemoederen op tot naauwe op-
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j, merk loge en inacriijkc devotie , welke

,j anderzins komen te vervreemden , en

,) verrukt te woruen. Ordinerende daar na

5, iemand, om een aanvang temaken met

„ zingen , zoo volj^en daar op de andere

;

,, en met verfcheiden zangen en gebeden

„den nacht alïoo overbrengende , Z)ois

„ het dat zy cp het aanbreken van den dag

,, gez^mentlijk , alsof het met een mond
„ enherteware, den Heere een nieuwen

,, zang van belydenis zingen, iedereen voor

5, zig zelven formerende , ot bedenken-

,, de woürden j die cp berouw en boete

„ flaan.

5, Wilt gy ons voortaan om deze zaken

j, fchuwen , dan moet gy ook de Egypte-

,, naren , en beide de Lybifche Volkeren

„ fchuwen ,
ja gy most de Thebaners, de

„ Paleftiners , Arabiers, Pheniciers', Sy-

„ riers, endienevensdeRevitr Euphrates

,, wonen, fchuwen: kortom, alle de ge-

,j ne die van waken, bidden, enPfalmen

>, te zingen, veel houden.

Deze zijn genoeg om te bewijzen, dat

het tegen Gods Woord , en het gebruik der

Eerfte Kerke ftrijd, als m;n in een alge-

meen gebed en bedieninge der Sacramenten

een Taal gebruikt , die van alle man in de

Kerk niet wel veritaan word.

Weshalven heeft men zig niet weinig te

verwonderen , niet alleen hoe zulk een on-

waarheid en misbruik, van begin aan, in

de Kerke zijn ingekropen , maar ook dat ze

noch heden ten dage zdo ftijt en fterk wor- 1

den gedreven; en met wat fondament van '

reden deze perfoonen , die haar voor Leids-

luiden en Herders van Cbrifti Kerke wil-

len uitgeven, zoo ongewiliig zijn, om tot
{

de eeriteoorfpronklykeleereFiJa//, en het
[

f^ebruik van de eeifis Catholykc Kerke i

Chrifti weder te keren.
j

Nu , de God der lijdzaamheid en der ver-
,

troodinge, geve ons dat wy eens gezind
I

zijn onder malkanderen na Jefum Ghri-
j

lïum : op dat wy alleeendrachtelijk met
^enen monde raogea verhccrlyken den

God en Vader onzes Hecren Jefu Chri-
fti. Amen.
y- Scory. R Cox.

D. Whithcad. E GrtndaK

J.Juel RHorn.
y.Almeu E.Gefi.

Dr. KoqIs antwoord op de eerfle
Propofitie der Gereformeerde, ia

een zeker Difputatic gehouden «

voorde Hecren tot Wefl-Munftcr
voorgedragen: inhoudende dat het
tegen Gods NVoord, en de gewoon-
te der Oude Kerke ftrijd ] om in

openbare gebeden, en bedieninge
der Sacramenten, te gebruiken een
Taal^ die het volk niet en vcrilaat.

Z'eer Eernvaardige
,

A Lzoo deze Mannen, hier tegenwoor-
^^ dig j in het openbaar hebben verklaart

te ftryden tegen Gods Woord , dat d'alge-

meenegebedcn, en bedieninge der Sacra-
menten , in de Latifnfe Taal hierin En-
ge/and zouden gebruikt worden, maar dat ze
veel eer in de E»i>el/e Taal behoorden te zijn

gehandhaaft , en ook zoo te bjy ven : zo zult

gy-1. gelieven te v/etcn , dar zy , tot bewijs
on beveflinge van deze hare Propofirie, toe
noch toeflechts een enkel Schiifcuur- plaats
hebben bygebracht

, genomen uit Pau/i
Zend-brief, i Cor. 14. nevens zeker an-
dere Schriften der H. Leeraren j waar op
wy voor deze maal niet en zullen antv/oor-
den : maar zoo wanneer her Boek, daarzy
in lezen , ons , volgens d-^ordre daar over
gegeven , ter hand beftelt zal worden , dan^
zoo God toelaat , zullen wy , zoo wel op
Schrittuur-plaats, als op andere getuigenil-

fen , door haar aangctogen, ons antwoord
geven j invoegen dat alle eerlyke en ver-

liandige Mannen klaar zullen konnenzisn
en verftaan , dat zy die Schrift uur- plaats

kwalijk uitleggen , en anders verdraaijen

,

3- ^as-

Ex M."
S. Cd.
Ccr.C.
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dan cigentlijk de zin en mening der vvoor- ,

den te kennen geven : en dat d'Apoftel
P^K///f daarterplaatzeniec voorheefc, om
te handelen van het algemdn Gebed , ot
02 bediertinge van etnitje Sacramenten.
Derhalven hebben wy nu flechtste verkla-
ren

,
en u met korte woorden ( welke daar

na , na dat de gelegentheid in ons antwoord
zigtoedraagtjhaar breder z,ullen vertoonen)
voor ogen te ftellen de redenen , die ons
bewegen , om by d'onrfangen order te biy-

ven , en daar in te volharden
j ja met eenen

te zeggen, en ftaande te houden, dat het
algemeeneGebede-boek, ot Liturgie, ne-
vens de bedieninge der Sacramenten , te

hebben in de E«gf//ê Taal, niet alleen dien-
ftig , maar ook ( zoo als haar tegenwoordig
de zaken opdoen ) hoognodig is.

De tweede yerdeelinge,

1 . En dit ftellen wy voor vaft, voor eerft,
om dat 'er geen klaar Schrifuur-plaats is,

- die deze onze vaft-iiellinge , en dit gebruik
der Kerke om verre floot. En genomen
dat 'er al een Schritcuur- plaats ware, noch-
tans en is piet te verwerpen, het gene de
Kerk heeft aangenomen. £n dit blijkt klaar
aan vele zaken , die Tomwylen God , en de
heilige Apoftelen, uicdruklijk hadden ge-
boden,

2, By voarbeeld, om de ziak klaar te
doen blyken , zoo ziet men het uitgedrukt
bevel van God Almachtig, aangaande d'on-
dcrhoudinge van den Sabbath-dag , door au-
toriteit der Kerke, (zonder dat daar God
eenig letter van gefchrcven heeft) veran-
dert cc zijn in den Zondag : de reden waar
van alle man niet levendig voor oogcn
fpeelt: en hoe ze zig ook vertoont, noch-
tans word ze van alle Vromen aangenomen,
zonder dat men uit de Schriftuur daar over
twift, ja daar niet eens van den dag gewag
word gemaakt, dan alleenlijk dat Jóannesm Apocilypfis die noemt des Heeren dag:
uit de verandering waar van alle menfchen
öaarblykehjk konnen zien , dat de autoriteit
der Kerke, zo in deze zaak, ais in andere,

TUKKEN
van zeer groot gewicht en belang is) en dat
men het ook daar voor hield.

3. Een ander exempel word ons door de
mond van onzen Zaligmaker zelfs gege-
ven, dewelke de voeren 7 ijnér Dilcipelcn
waflchende , zeidc ; Ik hvb u een exemf el ge-
geven, opdat geli^keycuijs tk u gedaan hebbe,
gy-Lookdoef^ niet tegengaande deze woor-
den, die hier zoo uitdruklijk ftaan, heeft
de H. Kerk deze zaak, zonder opfpraak

,

nagelaten , niet uit cenige floffigheid , maar
om gewichtige en hoogdringende redenen,
die voor vele menfchen niet klaar blyken ,

en nochtans word het in 't algemein, zon-
\
der Gods Gebod t'ov-ertreden

, (alsgezegt)
ongedaan gelaten. VVierdook niet de daad,
en zoo 't fchijnt , het klaar en uitgedrukt be-
vel van Chriftus , onzen Zaligmaker, in
d'allerhoogfte myftcrie onzes Geloofs , het
gezegende Sacrament des A!taars,door d'au-
toriteit der Kerke vet andert .^ Alzo hy 't zel-
ve

,
na gefui,4enis der H. Schriftuur , na den

Avondmaal cerJi bedient. Wil nu een twift-
gierig raenfch de daad aandeeerfteinftel-
lingcpre^ijs binden, zoantwoord Auguftt-
nm

( niet uit de Schriftuur , want daar en
is geen bewijs uit te halen, maargewislijk
op een ander manier, naamlijk als d'Apo-
ftelen deden ) Fifum e/i Spiritui SavBo , ut
7» honorem tanti üacramenti

, mos Chrifiiani
hommu prim mtret corpus Dommuum

,
quam

extert cibi : dat is : „ Het heeft den H.Geeft
„ goed gedacht, dat , ter eere van zoogroo-
„ ten Sacrament , het lichaam des Heeren
„inde mond van een Chriften eerder zou
„ ingaan

, dan andere fpyze van buiren. Zo
dat, hoewel het Chriftus zelfs hadde ge-
daan ,de Kerk nochtans door den H.Geefl,
als verhaalt, bewogen, heeft dat ook, ca
insgelijks zonder aanftoot aan andere te ge-
ven , verandert. Met welke woorden dan
Auguflinut k\%zt te kennen geeft, dat deze
autoriteit oorfpronklijk vnn d 'Apoftelen
tot op deze tijd is nedergedaalt , en afkom -

ftigi welice autoriteit, volgens Chrifti be-
loften, noch by zijn Kerk blijft.

4- Enhieropfteunt ook de verandering

ge
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ge van het Sacrament , om het zelve flech^s

te gebruiken onder eenerlei gedaante > te

weten van Brood alleen ; als v/anneer door

den intrê van menigte der Heidenen, de

Kerk door d en H. Geeft onderwezen zijn-

de 3 vernam dat 'er ongeregekheden , en

ten deele ook kettery , in de zelve inflopen,

door toediening onder beide gedaanten

van Wijn en Brood. En hierom heeft de

Kerk, gelijk als in de boven verhaalde .xcm-

peicn , zoo nu ook in dit, (dezaaknochin

haar zeiven noch in d'onttangers inhetal-

lerminfte niet verkleint, en ook tevoren,

door een algemeine en eenparige toeftem-

minge, zonder tegenfpreken aangenomen

zijnde gcweeft) vaft geftelt en beflooten,

dathccNachtmaal na dezen onder de ge-

daante van Brood alleen gebruikt zou wor-

den; en zoo wie mocht willen denken en

dryven j dat de geheele Chriftus onder bei-

de gedaanten met en was, dien verklaarde

ze met kettery befraet te zijn.

5. Voeg hier noch by, het gene men leeft

iri de Handelingen der Apoftelen , daar het

:n een Kerkelyke Vergadering tot peruza-

lem by d'Apoftelen gehouden , beiTooten

wierd , dat de Heidenen-haar van bloed , en

van het verftiktc zouden orithoudcnjin deze

woorden : Vijumefi Sf:TitutSavè'io^ <^ »o-

hti ére ,, Het heefc den H. Geeft , en ons,

jjgoed gedacht, (zeggen ie Apoftelen ) u-

j, lieden'geen meerder iaft op te leggen^dan

„deze noodziaklyke dinghen: name!ijk,dat

,, gy u onthoudet van ^r gene den Afgoden

,j geoffcrt is , en van bloed , en van het ver-

,, ftikte,en vanboereryc. Dit was Gods Ge-
bod, (want het word noch geboden, op

ftraf van verdoemenis, onze lichamen van

bocreryezuiverte houden} en het andef,

door den H. Geeft daar by gevoegt, word
op dezen 'dag niet nagekomen, noch on-

derhouden.

6. Desgelijks in de Handelingen der A-
poftelen blifit , dat onder de Geloovigein

de Eerfte Kerk , haar alle dingen gemcin

waren : want zoo vele als 'er bezitters wa-

ïea van landen en huizen, die verkoch-

ten zy , en brachten den prijs der verkoch-
te goederen, en leiden dien am de voeten
der Apoftelen , om aan een iegelijk uirge-

deelt te werden , na dat elk van nooden
had, zodat, v.'!Lnncsr ydnaniasèn Saphira»

die van den prijs der verkochte have ont-
trokken, en Hechts een z^'i:er ócel bren-

gende, het zelve aan de voeten der Apo-
ftelen leiden, zy door den mond des Apo-
ftels Peni verklaart wierden , van den Sa-
tan daar toe bekoort te zijn, en den H. Geeft:'

te liegen 3 en zy wierden , rot een fpiegel

voor alle andere, met een haaftige en on-
verwachte dood geftrafr. Nu uit alle deze
exempelen , en veel andere die men zou
konnen bybrengcn , blijkt klaar, genomen
dat'eraldiergelyke Schriftuur-plaats ware,
als zy voor geven, gelijk als 'er niet en is,

echter mschdeKerk, waar in de H. Geeft:

altijd haar refidentic houd, dezelve fchik-

ken en ordineren , en met al 200 grooc
recht en waarheid zeggen , als d'Apofte-

len zeiden : Zoo heeft het den H, Geeft

,

en ook ons goed gedacht. Alzoo Chriftus aan

zijn Kerk belooft heefr, dat haar de H Geeft

in alle v/aarheid zou leiden ; en dit oök lee-

ren, en tot aan het einde der wereld by de

zelve zou blyven. En hierom formeren wy
met Augufiijius dit Argument, het welke
hy in zijn Briefaan Ja?iuariHs cp deze wijze

(ehrijtt : Ecelefia Dei inter multam -paleatn

multacjiie zizania conftituta , TKnha tolcrat
,

^ tarmjiquic fu72t contvajidem i'el ko^iamvi-.

tamnofiapprobat ^ nee tacet ^ nee faat ^ dac

is: 5, Gods Kerk geftelt tuftchen", of be-

j, ftaande uit veel kafen onkruid , verdraagt

„ vele dingen ; maar evenwel dat tegen hec

„geloof, en een vroom leven ftrijd, dat

„ kent ze niet voor goed , zy en zier het niet

,
, door de vingeren , nochte doet het.

Tot deze voorftel voegoi wy dit da:ir by j

maar Gods algemeine Kerk en ftraft het'

niet , dat de Dienft , of het openbaar Ge-
bed zy in een geleerde Taal , noch zy en ge-

bruikt ze ook anders niet. Ergo zoo ftaat

het gantfch vry , en het is ook prijslijkdar

het zoo zy.
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Derde VerJeeling.

De tweede beweeg-reden , die ons dit

doet leggen en denken, is, dat op een an-

der wij ie aan te gaan, gelijk als zygezegt

hebbeu, daar noodzaaklijk moet op vol-

gen , het breken van de ecnigheid der Ker-

ke , en her ontberen van des zelfs nuttighe-

den , en by gevolg een fchriklyke fcheurin-

^een verdeeirheid.

Mee den Dien 11: in onze Moederlyke

Taa.1 te verandere i j veroordeclen wy Gods
Kerk, die daar voor dezen isgeweeft; en

wy kantsn ons ook tegen de Kerk , die Jaar

nu noch tegenwoordig is , naamlijk de

RoomfeKerk.
Van welke Kerk , hoewel wy hier onder

ons zoo weinig werk van de 7aak maken,

de H. Martelaar Ireneus in duidelyke woor i

den aldus zegt : Ad have EeclefK^m propier
|

fo:entiorem frincipalttatem , necejje efl omjies
]

alias ÊcclefasiouveMire; htc efl omnei ujieiiqu!
[

fdeles: ,, Het isnoodig, (zegt deze heilige
'

,, Man, die dicht aandetydcn der Apofte-
}

,,len leefde, of veel eer in haar tijd, want

„hy word genoeiiit a^-y^cj-,'^ Apoftolo-

„rum, eentijdgenooddtr Apoflclcn) dat
|

„alle andere Kerken , dat is alle Chri-
|

5, (lenen over al , na deze (naamlijk Stoel,

,,of Roomfche Kerk) haar voegen. En hy

geeft daar de reden van , waarom alle raen-

fchcn daar mee behoorden over een te ko-

men (propter potentwrem prhicip^iUtütem)

om datze boven alle andere uitmuntende

is. Van deze Kerk, en by gevolg van d'al-

gemeine Kerk Chriftiafwykende,vervallen

wy buiten alle twijfFJ , tot een vreeslyke en

gevaarlyke fcheuringe , en met eenen tot

allerlei onheilen, die daar uit voortkomen.
Dat wy met zulks te doen van de eenig-

beid der Kerke afwyken , isxoo klaar, dat

.wy op het bewi)s hier van niet lang behoe-

ven re blyven fhan Augu[lmM (chryvende

TQgenCreJc9»!Ui Grammatnm-, ftelt dit on-

Jderrcheid tufïchcn ketrery en fcheuringe,

^.eggende : Schifma ejl diverja Jequenüum

feéia j Harefis autem fasma viveteratum

:

„ Schcuringe is een (eCte der gener , die ver-

„fcheiden dingen involgen, maar kcitery

,, is een verouderde fcheuringe.

Om nu deze grouwelyke zonde van

fcheuringe te fchuwen, zoo vermaant ons

d'Apoftel Paulus met deze woorden, zeg-

gende : Obfecro vos ut id ipfum dieatis omndy

C^ nm fint w vohls JasTTfjtA : , , Ik bidde u

,

,, dat gy alle het zelve (preekt , en dat'cr on-

„ der u geen Icheuringen zijn. Dat men nu
met den Dienll: uit de geleerde Taal te ver-

anderen, vlak tegens het Forna ulier , en
de ordrc over al in 't gebruik. aangaat, is

voor alle inans oog baarbljjklijk.

Deze zijn, zsgthy, ketters te noemen,
die in Geloots-zaken moed wiliiglijk anders:

denken en oordeelcn, dan alle andere Ker-

ken doen : en deze perfonen worden fcheur-

make;sgenoemt, die de ordre en trant der

Kerke met en volgen j maar uit haar eigen

herzenen andre ordrcs , ftrydig of onder-

fcheirien tegens de gene, die alrccdedoor

den H . Geeft over al in de Kerk vafl geftelt

zijn,fmeden. Wy nuvan God door fcheu-

ringe afgeweken zijnde , zoo merkt wat
hieruit volgt; daar en is geen gave Gods,
geen wetenfchap , geen rcchtvaerdigheid

,

geen geloof , geen werken, en eindlijk, geen

deugd die ons nut konnen zijn, of fchoon

wy mochten denken van God ce zullen ver-

heerlyken met de dood , om Chrifti Naam
kloek moediglij k te lyden, alzo Paulus ^ Cor,

ij.fpreekt. Ja daar en is geen Sacrament

krachtig terialigheid, voor de gene die al-

willcns tot fcheuringe vervallen , die haar

zelven onbefchroomt afzonderen, en fchei-

den van de eenigheid van Chrifti H Eruid

,

de Kerke , gelijk als Auguftiniis duidelijk en
rond uit zegt: ^kufiqusüle ejl

y quahscun'

<jueillef[}, Chri(l:anus non e/? quimEcckfia

Chrifti non eji ; dat is: „Wie by ookzy,

„ hoedanig hy ook zy , hy en is geen Chri-

,,ften,diein de Kerk niet en is; hoedanig

hy ook moch'. e begaaft zi in ,al fprak hy met
der Engelen tonge al fprak hy noch zoo
heiliglijk , al bcwijft hy noch zo veel deugd;

evenwel is hygeeii Chriften mcnfch, (\i^

/
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aan de zonde van fcheuringe fcbuldig is , en
by gev»lg geen Lidmaad van die Kerke.

Hierom is dan die een klaar bewijs-reden,

dat een ieder Chnden menfche, op ver-

beurte van verdoemenis , volgens Gods
Woord , door den Apoftel Paulu'? uitge-

fprooken, verplicht is zig re wachten van
qe verfoeijelyke zonde van fcheuringe.

De Liturgie uit het Latijn re veranderen,

veroorfaakt een afgrijslyke icbcuringejnade-

maai het doorgaans in de geheele Kerk van
begin aan in 't gebruik is gev/eeft;; weshal-

ven is ieder oprecht Chriftcn gehouden , de
verandering in den Dienit te myden.
Tot beveftinge nu van het bovenver-

haalde, en cm te bewyzen, dat men de

Liturgie, en de bedieninge der Sacramen-
ten niet in de Engelfe, maar LatijnlL' Spraak .

behoort te gebruiken , zoo zullen wy nu de

eerite inftdlinge der VVefterzc Kerke, en

debyxonderè ftukkcn dsar van inzien.

En voor eerft, orn een asnvang re ne-

men met de Kerk van Vrankrijk : Diony-

fiusy /*<?«/? Scholier, dieeerfthet Chriften

'Geloof in Vrankrijk heek geplant : M.ir-

tialts die het zeWe , zoo men zegt , i n Span-

gien heeft gedaan ; en andere, die het hier

in Engeland, ten tyde van Eluthenus eerft:

hebben verbreid , midsgaders in Duitsland,

en in andere Landen : en St. AuiufiiHusjók

naderhand ten tyde vs^nGregortHSy bynsk dui-

zend juren geleden, dit Rijk van Engeland

tot het Geloof bekeerde: het blijkt dat zy

Uitleggers, nopende de verklaringe en ver-

kondingedesEuangeliums hebben gehad,

of anders de gave der Talen ; maar dat zy

ooitin eenige van de?e Wefterze Kerken
den Dicnft in haar eigen Taal hadden,of dat

de Sacramenten , bcbalven het fluk des

Houwelijks , in hun eigen gewoonlyke Taal

wierden gebruikt , zulks blijkt uit geen oude
Hiftory-bichrijver. Of (choon zy al ooit

zouden konnen bewyzen , dat het door-

gaans zoo wa5 , en daar nevens by continua-

tie, nochtans biyven dezelve order en woor-
den noch in het Latijn. Men befpeurt, en

v/eet zeer wel , dat in sUe andere geringer

II. Deel.
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en Barbarifcbe Talen groote verandering

daaglijksgefchied, en voornaamlijkinde^e

onze Engelfe Taal , waar in byna In alle

eeuwe , ot honderd jaren , een merklyke
verandering gefchied.

Tot bewijs hiervan, zijnder onlangs ia'

dit Rijk vele Boeken na5;ebievcn , gelijk als

vele bekent is, welke wy Engelfe kwalijk

verftaan , of lezen konnen. En by aldiea

dat wy den Kerken-dietWzoo dikmaals,

(gelijk als het zou konnen gebeuren, en ook
daaglijksgroote verj^nderinge komt in onïc
gemeine Tasl) zouden veranderen, wac
ai velerlei ongemakken en dwalingen daar^

uit zouden volgen
,
geven wy alleverftan-

dige re oordeeien. Zoo dar hier uit blijkt

een ander onwèderipreckhjk Argument,
naamlijk , de toeftemminge van d'Alge-

meineKerk, tiie in het geloof en de leere

van onzen Zaligmakerjefus Chriilusnieten
kan dooien , maar na Pauü zeggen , hec

pylaar en foncJjment is van alle waarheid.

Voeg hier noch by , dat het volk in E«-,

e^elaxd haar- eigen Taal niet beter verftaan:^

dan de Moorman het Hebreeuwfch , van,

wien men in de Handelingen der Apofte»
len leelt, dit Philippus belaft wierd hem.

te onderwyzen ; en hy aldaar den Profeet

jclaiam lezende, vroeg hem Philippus, o£
hy ook verlfond het gene hy las? waarop
de Moorman antwoorde : Hoe zou ik doch
konnen, zo my niet iemand en onderrecht ^^

Waar mede beïf raft word , d'onverdraag-'

iykeftouiheidder gener, die zulks zonder
Leeraar derven ouderwinden te doen ; ja

die na geen Leeraren eens omziende, den
i3ybel opflaan, en, in phatj van het eeu-
wige voedzel, doodiijk vergif infwclgen.'

V'/ant zoo wanneer de H. Schrift kwalijk

uitgeleid , en in een verkeerden zin gene-!

men word, dan is het de Schrift Gods niet,

maer., gelijk ais Hieronymus zegt , o£
fchrijf t in fijne verklaringe over Pauli Zend*
brief aati de Galaten , de Schrift des Dui-
vels : en wy en twiilen met de Ketters niet

over ds Schrift , maar over derechte zin eit

rneninge daar van.

R r Mei^
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Men leeft in hetO.Tcftament van Ce-

remoniën , als van debefnydcnis, goudc
Schellekens, en Granaat- Appelen ,• van
Aarom Kleedcren, en veel andere diergc-

lykc Offerhanden; welke alle waren, ge-

lijk als Paului fchrijfc aan de Hebreen , die-

nende lot de reinigheid des vleefchs , en die

den Perzoon inwendig voor God niet en
rechtveerdigden , die voorwierp Tailks te

doeninbetuigi»)^ van zijn Geloof in den
toekomenden Chrilius: al had hy Ifcnnis

van alles dat Chriftus dcde, en van het gene
in 't byzonder door die Ccrcuionien te ken-

nen wierd gegeven. En het blykt naakt en
klaar dat de Hooge-Priefter in hetbinnen-

iledes Tempels (het Heilige der Heiligen

gcnocmt
) ging, daar het Volk hem niet

en mocht volgen j noch zy en mochten
ook niet ftaan , dan daar zy niet en kon-
den zien , noch horen wat de Priefter al

leide , of dede, gelijk als LatvrnndeHi-
ftorievan Z^cbarifn, Cap. i. verhaald.

Uit de vcrgelykinge van deze tweeTc-
ftamenten zou men gevoeglijk dez.e Iccre

konncn trekken , dat in Chnfti School ve-

le dingen gczcgt en gedaan mogen wor-
den, de verborgen zin en mcninge, waar
van het Volk nieten weet, noch ook ge-

houden is te weten. Welke dingen , na-

melijk, dat het Volk hctalgemein Gebed
vandePricfteren Predikant, niet en hoor-

de noch verftond , is klaarte bewyz.en uit

het gebruik van de oude Griekze Kerk,
alsook uit de gene die bü te yenethny of
elders, is.

In d'Oofterze Kerk, ftaat de Priefter

als binnen een Tralie, of vertrek , rond-

om met gordynen of falien behangen, af-

gcfcheiden dan het Volk. Kn nadecon-
lacratie , als de Priefter het Heilige Sa-
crament toont , zoo worden de Gordynen
verfchoven ofopgehaald , waar van Chry-

ZDJiomui aldus (preekt : t urn vela viderts re-

trahi , tune fupervè caium aperiri cogita : als

^j> de Gordynen ziet verfchuivcntdcnk dan vry ,

dat defi Hemelvan bovenopen gaat.

Men heeft hier ook t'aanmcrken, dat-

ter twederlei manieren van te bidden zijtr,

d'cene gefchied m het openbaar , d'ander

in het verborgen; hierom is 't dat de Kerk
het openbaar bidden zodanig aanmerkt,
dat het, als men offert, of eenige andere

Godsdienft doet, het verborgen bidden

van het volk niet en turbeert ofverftoorti

't welk lichtelijk zou konnen gebeuren,

zoo 't volk nietandcrs tcdoen had, dan te

luiftcren omt'antwoordci} , en te zeggen
,

Amen. Voegt hier by, d'onmogclijkhcid

van de zaak ; alwjo in een groote Paro-

chie-Kerk alleman niet en kan horen wat
de Priefter zegt, fchoon genomen dat al

van Gods Altaar afging, en midden onder
het volk ftond.

Daar en boven , ingeval men zou wil-

len belyden, dat het nodig ware, de Li-
turgie in een gewone of bekende Taal te

hebben, zoo zouden daar dan deze twe-
derlci Ketteryen uit fpruiten , te weten,
dat het Gebed niemant anders baat, dan
dien die het zelve verltaat, ofdie daar te-

genwoordig is, en het zelve aanhoord i en
by gevolg dan was het Gebed, dat voor
?etrüs in den Kerker, voor de Kerk van
buiten gedaan wierd , vruchteloos en te

veigeefs.

Aanmerk nu hetgehruikyan dit Rijk^

Indien wyal toeftonden, dat de dienft

in het Engelfch gefchicdc, dan zouden

wy, die in hetLatyn zijnde, op die wy-
ze niet hebben, daarzenuinis, maar lich-

telijk zoo alsze in deze laatfte dagen is ge-

weeft: d'inhoudvan welken dienft geno-

men is üit den Pfalm, en een ander ge-

deelte des Bybels, in het Engelfch over-

gezet, waarin openbare fouten en val-

fche overzettingen zijn, die altemaal de

Heilige Schriftuur vcrüimmcrendc , de

zelve logcnachtig maken. De dienft nu
daar na geformcert zynde > zoo mag
m.en dan wel te recht van ons zeggen ,

datwy God mctlcugensdienen-

Hierom mogen wy zoo niet arbeiden

en woelen » om het Formulier van onze
Li.



. Xiiturgic te veranderen , op dat wy de

vruchten nuttigheid van allerlei Gebeden

niet en komen te verliezen, 'tv\^clk wy
,

buiten alle twyfel, met dit Barbarifch

ïwiften en krakkelen zullen doen
i
doch

de Gemeinten Gods, alioo ^auhs i Cor.

1 1 . 1 6. hebben zulke ge-jooonte niei. En mag
dan de gantfche wereld tot ons nietzep;-

gen, gclijkalsP<ï«/«ftot die van Corinthen

1 Cor. 24 , ^6 , Is het Woard Gods van u uit

gega.'inl Of is het tot u alleen gehmenl Als

of de Univerzcle Kerk altyd haddc ge-

doold , en dit Capittel van Paulus nooit

voor dezen gezien*, en als ofde H. Geeft

zijn ampt , van in alle waarheid te leiden
,

t'eenemaal verlaten hadde , tot dat nu on-

langs zommige , roemende den H. Geeft ,

en het oprecht Woord Gods te hebben ,

ondernomen hadden de gantfche Kerk

te reformeren , en het onderfte boven te

keren.
j

^ugujlifiat , hb. i . covtra Juhavum ¥eh-

gium^ aGracisprofuaHarez.iprefugum
^

j

quirente7»i ad hwrc modumt rej^ondit :
j

^uto ( imimt ) Ttbi eam partem orhh de-
|

bere fufficere , vi qua prtmum Apoftolo-
j

TUT» fuürum voluit Domivus gloriofiffwjo !

Martyrio coronari. Et idem faulopofl -,

Te eerte i
(yn](anuv7alloquitur)0cc:den-

tahi Terra generavit , Occtdentalis regc-
\

?ieravitEcclef!a. ^id etquarintiferre
^

|

auod 171 ea von invenifli ,
quando in ejui

j

tnembra vemfti ? hno ,
quidei quccris au- I

ferre ^qüodin ea iu quoque accepifii ? dat i^

ie zeggen :

„ Auguftinus in zynecrfteBoek, heeft
'

„ Julianus Pelagius, klagende dat hy van
'

,, de Giieken om zijn Keitcry verdreven
j

„ was, op deze wyze geantwoord ; My
j

„ dunkt (zegt hy) dat dat deel des we-

„ relds voor u genoeg bthoorde te zijn

,

j, waar inde Heere gewild heeft, dat de

j, voornaamüezyner Apoftelen, metd'al-

j, lerheetelijfte Kroon eens Martelaars ge-

5, kroont zou werden. En kort daaraan

„ begint hy aldus : „ Voorwaar u ( hy

, fpre^kt julianus aan) beeft het Wefter-
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„ ze Land gebaart, maar de Wcfterze

,j Kerk wederom gebaart. Waarom zoekt

„ gy daar in te brengen 't gene gy daar ia

„ niet gevonden hebt, als gy tot des zelfs

„ Ledematen zyt gekomen? ja, waarom
„ zoeKt gy haar t'ontnemen, dat gy in

„ haar ook ontfangen hebt ?

Een groot getal van aanzienclijke Lee-
raren , zouden wy konnen by brengen ^
diealtemaal deeenigheidder Kerke voor-
ft3an,'en hetverftooren van des zelfs ftil-

Ic Regcringe tegentpreken , en deverda-
dinge van deze Mannen by maniere van
argumcnteringe wederleggen. Doch al-

zoo zy hare verdadinge zodanig hebben ge-
tormeert , dat wy genootzaakt worden
het Negatief ( in het bewys waar van de
oude Leeraren der Kerke niet gewoon
zijn, dirt'(5le]ijk veel woorden te gebrui-
ken) te defenderen offtaande te houden

,

zoo is het dat wy daarom met voordacht
ettelijke fpreuken van de hare, welke,
alsgezegt, deze cerfte zaak, by manier
van srgumctiteringe, zouden bewyzen,
na laten te verhalen, om niet al te lang-

wylig te vallen , en u, in zoo een open-
bare zaak , niet al te lang op te houden.
Om dan de Liturgie ot Kerkendienft,

en de bedieniage der Sacramenten niette
veranderen uit de Latynzc Taal ('t welk
een fcheuring en verdeeldheid tuftlchea

ons, en d'algemeine Kerke Gods veroor-
zaakt) zoo hebben wy uit de Heilige
Schrittuur aangetogen, zodanige Schrif-

tuurplaatzen die alle diergelijke fcheuring
verbieden: en meteenen ookdetoeftem-
minge , en gewoonte der ganjfche Kerke

,

die niet en kan dolen, en ons over zulks;

deze vrymoedighcid hier in doet gebrui-

ken , en in het confirmeren hier van, als

gchoort, zoo alfurant gaan.

Wal nu het beantwoorden van de eerftc

zaak aangaat, wy hebben voorgenomen ,

zoo God toe laat, daar wat breder in te

gaan: biddende God Almachtig, dat hj
in het herte van hare Koninklijke Maje-
fteit , en hare Hoogachtbare Raad , en den

Rr z Adel
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Adel van dit Rijk , mitsgaders van ons

,

die in deze zaken Herders van htt v'oik

zyn , zodanige gedachten gelieve ie flor-

ten , om den GodsdicnÜ zoo te fchikkcn

,

en ordineren , dat wy daar door Gode mo-
gendieuen^ en, metgcmcldendicnft van

d'eenparige voet en gcwounte van Chriüi

Kerk af te brengen, en te veranderen,

God ten hoogllcn niet en komen ie ver-

itopmcn, en de fchandc der wereld, de

worm der conicicntie , en de eeuwige

verdoemenis op onxcn hah halen i dat

God verhoede; éndathy onsgenade geve,

omzijn wanhcid t'omhtlzen ,te belydcn >

en voor te Ituan. iViet: zy alle Heerlijkheid,

No- ï-

Een nader verklaringe van een

zeker Conferentie, aangevangen

op den 31. Maart M.d. lix , no-

pende zekere Artikelen van Religie;

en het afbreken van de zelve Con-
ferentie, bvgebrcïk en verimadinee

van zekere Bifichoppcn , die van

gemelde Conferentie Partyen wa-

ren.

HAre Majcfteitverflaan hebbende hoc

datter vcrfcheiden opinien in zekere

zaken van Religie, .onder hare lieve on-

derdanen in zwang gaan : en zeer begerig

zijnde dat de zelve tot een zekere god-

vrucbtigeenChriltclijke overeenkorainge

gebracht wierden , heeft het dcrhalvcn

haar raadzaam gedacht, met advijsvandc

Heeren en andere van haar geheime Raad
(zooweUot voldoening van twyfelmoe-

digc Perzoncn, als tot kennis van de en-

kele waarheid j in zekere vcrfchilpointen

te geraken ) om een bekwaam uitgelezen

getal van d'allefgeleerliemar.inen weder-

xydstc hebben, en hare opinien en rede-

nen met den anderen te verhandelen , om
alxootot een goed en minnelijk accoortte

'lomcii

Hierom hebben zekere Hcercn uit ge-

melden l^gad, dit vooriicnien , op bevel

van hare Koninklijke Majcflcil , aan den
Aarts-BifTchop van 'jorJ: ^ zijnde ook een
van de geheime Raaa\ bekent gemaakt

,

en op hem verzogt het ïclve aan zummige
Biirci)oppen te willen communieeren , en
acht, negen of tien Perzoncn daar uit ic

verkiezen ; en ook diergclijk getal aan
d'ander kant te nomiacren : en zy hebben
hem ook , zoo m.en docmaals meende, ge-

openbaart wat voor zaken verhandelt zou-
den worden, als ook de tijd daar toebe-
üemt. Na verloop nu van zekere dagen

,

gafgemelde Aarts- Biirchop te kennen dat-

ter gcordineert waren ( door zodanige
BiÜchoppen , aan wien hy opening van de
zaak gedaan had } acht Perzoncn; te we-
ten, 4. Bi/rchoppcnen4. Thcologanien j

die , Op het bevel van hare Koninkliji\e

JVlajefteit , genegen waren om hare opi-

nien te verklaren , en , gelijk als hy het

noemde , rckenfchap van haar Geloof te

geven, nopende de voornoemde zaken ,

en dat voornaamelijk in fcliriit ; en het

ander getal, Zijnde ook 8. Ferzorien van
goede gcleeaheid ( waar van zommige in

bediening waren gcwccli in de Kerk van
Engebnd) indien zy daar tegen iets hadden
in te brengen , zoo mochten zy insgelijks

opdien zelvcn dag hun gevoelen dies aan-
gaande uiten. En alzoo zouden zy hare

Ichriften met den anderen verwilFclen, om
t'overleggen wat daar van te verwerpen
ware; en dat men zulks op een zeker an-
der bekwaam dag fchrifielijk zou opllei-

Icn; en ook diergelijk order in alle de re-

fterende zaken onderhouden.
En hier in waren zy met den Aarts-Bif-

fchop van Jork volkomen accoort , en
zulks wierd ook aan beide Partijen te ken-
nen gegeven ; als wanneer voort hier op
vcrfcheiden vaii den. Adel en Staaren van
't Rijk , verllaan hebbende datter zulken
by een komfte en conferentie gehouden
zou werden, en dat in zekere zaken (het
tegenwoordig Hofvan het Parlement daar

voort
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voort op volgende) zekere wetten vaflge-

l^eltmoc^cn worden, ernftelijk op hare

Koninklijke Majefteit , verzochten , dat

de Partijen van deze Conferentie hare ver-

dadingen in de Engelze Taal mochten op-

Oellen en voorlezen , en dat in het by

wezen van haar , den Adel , en andere

Heeren van het Parlement , rot klaarder

voldoenin;^ , en om zelfs van zodanige

wetten die daar van mochten afhangen , te

beter te konnen oordelen j en bcfluitcn.

Dit voor zeer redelijk gekcurt zijnde
,

wierd ook aan beide Partijen te kennen

gegeven, en alzoo volkomen geaccordeert.

De dag nu, tot hunner ecrltebyecn kom-
üebcftemt, v/asVrydag voor de middag,

opden3i. Maart, in de Keik vanlFrfi.

Munfier , alwaar , zoo om ^oede ordrc

t-onderhouden,als om de conferentie door

hare Majefleit zelfs ingcftelt , de eere aan te

doen, de Heeren en andere van den ge-

heimen Raad , mitsgaders een groot ge-

deelte van den Adel tegenwoordig waren-

Niet tegengaande nu de voorgaande

ordre was vaft gcftclt , en dat daar over bei-

de Partijen met den anderen eens gewor-

den waren, zoo hebben nochtans de Bif-

fchop van TFtKchejh'r en zijne Collcgaas,
'( allegerende kwalijk verüaan te hebben

dat hare verdadingen en argumenten
fchrifteiijk zouden opgcftck , en by gevolg

alleenlijk uit het Bo^k verhaalt worden)
gezegt , dax haar Boek toen noch niet veer-

digwas, maar dat zy bereid waren om te

argumenteren en difpucercn ; over zulks

wilden zy wel mondeling verklaren het

geenezyopde eerftc Propoluic te zeggen

hadden.

Deze verandering of afwykingc van de

boven verhaalde ordre, en vooinaamelijk

van het geene zy zélfs , door den voor-

noemden Aarts- BiflTchop, by gefchrift te

voren hadden verzocht
, ( d'aar by voegen-

de de reden des Apoftels , dat woordcn-
Ürijd te voeren tot geen ding nut en is , dan

totverkeringeder toehoorders) te horen,

Monk haat Koninklijke Majefteit wat
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vreemd in de ooren , echter wierd het toe-

gelaten, zonder eenigebeftraffinge, alzoo
zyhetfchöven op bun misverflaud vande
ordre , en te kennen gaven van in geen
gebreke te zullen blyven, maar hun roe-

ninge fchrifteiijk te willen inftellen , en
die , volgens de voorgaande ordre , aan
d'ander party behandigen.

En bier op hebben de Bifichop van
Wt?3fhe(}er en zijne Collegaas D^. Kool

,

Deken van St. Pauli Kerk
, geordineert

om hare mcninge te verklaren , 't welk
hy ten deele mondeling dede , en ten declc
met eenige Ichriftcn van zekere Schry vers
voor te lezen : en de'BifTchop van Wik^
chef^er op tékcre tijden van zijn Collegaas
onderricht zijnde wat hy zou zeggen , zoo
heeft hy een verklaaringc fan hare mei-
lungen en redenen over de eerfte Propofi-
tie gedaan.

Welke gèeindigt zijode, vroeg haarde
geheime Raad , of zy ook iets meer in te

brengen hadden ? waar op zy tot antwoord
gaven i Neen. Soodat doemaalsd'andcre
Party verlof hadden om hare meninge
t'openbaren , 't welk ly ook, volgens de
eerfte ordre deden , toonende dat hun
gantfchemeiningin een Boek gefchreven
ftondi welk Boek van Robbert HomjDoéior
in de Godsgcleertheid , en onlangs te vo-
ren D?,^eavan Ditrham , duidelijk cn klaar

wierd voorgelezen, nadat men tevoren
God Almachtig vieriglijk aangeroepen en
gebeden had om de begaaft heid zijns H»
Geefts, en ook om een Proieftatie van te

zullen aanhangen de leere der algemeine
Kerke, gefondeertop deH. Schriftenen
de leere der Profeten en Apoftclen.

Dit nu gedaan zijnde ( met goede appa-
rentievanby de toehoorders merkelijk in-

gang te zullen krijgen ) begoftcn zommige
van deze Biflchoppen heel anders te ant-

woorden als te voren, verhalende daizy
op-dczc zaak nn vry wat meer hadden te

zeggen. Hoewel zy over dicrgelijke knib^

bcling dapper hadden behoren beftraftge-

weeu te zijn , dies niet te min om alle

Rr ^ vor-'



vofdre ongcrcgelthcdcn in deze Confe-
rentie ot t'zamenfpraak voor te komen,
Cn op dat zy alles dat ly noch meer te zeg-

gen hadden, mochten uiten, zo wicrd gcor-

dineert,en by beide Partijen in de volle vcr-

gsdcringgcaccordeert , dat de Biflchoppen

op aanftaandc Maandag hare mciningen en

argumenten op de twreedc , en ook laatöc

verdading , z.00 ly konden , fchriftelijk

zouden inbrengen, cn.dcxelveeerlllczenj

en dat d'andere Party, de hare insgelijks

zou mede brengen i en gelezen zijnde, de

wederzijds fchriften met den anderen vcr-

"wifielen. En ondertufTchen zouden de

Biflchoppen niet alleen alles wat D^. Kool
op dien dag gefproken had , maar ook alle

andere zaken , die zy konden bedenken

daarcenigzins hy te behoren, fchriftelijk

oplkllen; en zoo dra als mogelijk was,
hetzelfde Boek, nopende de cerfte verda-

ding , d'ander Party toe zenden ; en zy

zouden het fchrift , dat M^. Horn op dien

dag had voorgelezen , van haar onttangcn

:

en dan zou men op toekomende Maandag
met malkanderen affprcken , op wat voor

een dag zy hun antwoord over de eerfte

Propofitic zouden tooncn.

Beide Partijen dit toegeftaan hebbende,is

ds vergadering daar op voor die tijd vrecd-

zaamelijkgefcheiden. Hier opzijn zydan
op Maandag ter bcftemde plaats en uure

wederom by den anderen gekomen j als

wanneer , uit wat verkeert of ongcregelt

inzigt, weet men noch niet wel, (hoe-

wel dat men het eenigzins heeft verrtaan )

de Biflchop van IVinthefier en zijn Collc-

gaas , doch voornaamelijk de Biflchop

van 'Lincoln , weigerden te toonen ofte

lezen, volgens de voorgaande wel bekende

ordre op Vrydag , het gecne zy tot de

tweede verdadingc hadden gereed ge-

maakt; waarop zy door den Heer Zegel-

bewaarder van het groote Zegel eerft min-

nelijk en vriendlijk verzogt wierden om de

bcftemde ordre t'onderhouden ; 't welk by'

haar geen ingang hebbende,wicrden zy met
meerder crnll, als yycl behoefde, daar ander
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maal toe verzocht ; edoch hsar niet eens
kreunende aan d'autoriteit van die plaats,

noch aan haar eigen reputatie , noch aas
d'achtbaarheid van de taak , hebben hec

verzoek afgeflagen en gccnzins willen na
komen.

Eindelijk en ten laatften,wedcrom in het

byzonder ieder een van haar hooft voor
hooft verzogt zijnde, bare opinien dies aan-

gaande te willen openbaren , hebben zy alle

(bchalven een,diede Abt was vznlVefltnun-

(ler , wat meer wcrks makende van een
goede ordre en van zijn fchuldigc pÜcht
van gchoor7aamheid , dan de andere )

rond en vlak uitgezegt, niet te willen lijden

dat haar Eoek gelezen wierd ,• waar in

zommige haar wat heviger toonden als

andere, zommige ori-befcheidener en on-
eerbiediger.

Deze Perzonen nu zulk een on-gere-
geltheld , moedwilligheid, en hertnek-

kigheid toonende, als nooit gezien noch
geleden is; in een zodanig aanzienelijke

Vergadering, beltaandé uit de twee Stan-

den dezes Rijks , naamelijk den Adel ende
gemeente , behalven de Perzonen van hare

Koninklijke Majcfteits Hoogachtbare Ge-
heime Raad, kwam die aanzienelijke Ver-
gadering, onverrichter zake tefcheiden,

enalzoo is dat Godvruchtig en zcerChri-
ftelijk voornemen van hare Koninklijke

Majefteit, vruchteloos afgelopen.

Daar na wierden , om deze zoo merke-
lijke verachtinge , de Biflchoppen van
Wmchefter en Lincoln

,
(die met een eigen-

zinnige ftyfhoofdigheid d'algemeine auto-

riteit ongehoorzaam waren , en van haar

eigen Ordre baarblyklijk afgeweken j in-

zo/iderheid de Biflchop van Lincohi
,

die zijne dwaasheid meer toonde, dan de
andere) na behorelijke verdienfleninden
Tour gezet; en d'andere, behalven de
Abt v^n If^eJi'Munfier , zijn gehouden alle

dagen , daïr toe verzocht zynde , voor den
Raad in eigen Perzoon te verfchynen , en
niet te mogen vertrekken uit de StadLo;;-

^en noch van ffefi-Hjunfifr j tot dat men" '

'

over
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övcr hare ongehoorzaamheid en vcrach-
tingc, ordre zalgeftelt hebben.

N. Bacon j Zegel-beiuaarder.

F. ShreiiJibury. F. Bedford. Pfmbroek.

E. Cly7itov.

G, Rogers. F. Knollys. IV. Cecil. A. Cave.

B^9

No. 6.

Een Adrciïe door zommige Bif-

fchoppen en Theologanten
, ge-

daan aan de Koningin Eliza-

b£c , nopende het ge-

bruik der Beelden.

Aan kare Doorluchtigfie Ko»i?ik'ijke Maje-

[leit.

WY kennende uwc genadige goeder-

tierenheid, en met eenen over-

denkende de noot wendighcid van de zaak

,

diewy hebben voor te dragen, zoo is het,

dat het eene ons aanmoedigt, en het an-

der ons dwingt, als te voren, om onze
ootrhoédige verzoek-bede aan hare Maje-
fteit te doen , en onze voorgaande fupplica-

tiete vernieuwen , niet uit eenig inzicht op
|

cigenfinnigheid , vermetenhcid , ofom ons
J

fclven legen hare Majelkit te kanten,in het
(

allerminfte niet ; waar toe wy God tot ge-

tuige nemen ; alzoo wy met Dja;/iJ beken-

nen, dat wy, in vergclykinge, flcchts

ziJQ Ca7}es mortui aut Fuüces: dat is, doade

Jionde7iofVlooyev:y maar wy doen het alleen-

lijk uit enkel ontzag, en eerbiedigheid die

wy de Majefteit van God Almachtig toe-

dragen, (in wiens handen het vreezclijk

is te vallen ; want het is in zijn macht ge

-

kgen, in der eeuwigheid te verderven, en

beide lichaam en zit!e , in het helfche vyer

te werpen ) en op dat , met de kleine

geen rcchtveerdige ergernis te geven

,

d'onkundige in eenige dwalingen in te

\7ikkelen , en een putte graven voor de

blinde , om in te vallen , wy onszelven aan

het bloed onzer Broederen , niet alleenlijk

ichuldig mochten maken, en het toornig

wee en de wrake Gods verdienen , maar

ook de knagende Worm der confcien-
tie, tot onzer oneindige fchande, over
ons halen. Want, waar in wy ook
hare Allerdoorluchtigfte Majefteit, zoii-
dertegens de Goddelijke Majefteit re ïön-
digen, zouden eenigzins konnen dienen j

daar toe zullen wy ons Zclven , in alle ooi-
moedigheid , en na on-s uiterüc vermo-
gen, immer en altoos, al waar* het met
verlies van ons goed en Bloed, gewillig
en bereid tonen ^ alzoo God ons zulks ge-
bied, wy ook plichishalven fchuldig zijn

,

en daar een bewys van hebben gegeven
,

met ons daar na te fchikken en voegen.
En gelijk als God, door uwc genadige

I Regering, ons ontallijke weldaden heeft
i bewezen, ('t welk wyzeer ootmoedig-

I

lijk bekennen, en waar voor wy hem met
behorelijke eerbiedigheid alle dagen lovcfi

endanken ) zoo twyfelen wyniet, ofhy
zal , uit genade , dat goede werk in harc
Majefteit, 't welk hy, uit zi.n vry willige

I gonfte, in haar zoo genadelijk heeft be-
gonnen, tot een gelukkig einde brengen

j

op dat hare Majelleit de vc ctftappen der
Godvruchtige Koningen , hare voorza-
ten, navolgende, de bevlekte Kerk, ge-
heel en al zuiveren , en alle gelegcnthe-
den tot kwaad mag uitrooyen. En nadc-
maal, dat wy voor dezen aan hare Majc-
Üeit, voor zoo veel de beelden aangaat,
een verzoek-bede hebben gedaan, doch,
tot wegneminge daar van , nooit eenige
redenen aangewezen: zoo is 't dan dat wy
nu, (om niet te fchynen veelte zeggen,
en weinig te bewyzen, confcientien te

allegeren zonder daar van verzekering

te hebben uit Godes Heilig Woord

,

en onredclijck af te vorderen , daar
wy geen reden altoos van konnen ge-
ven ) fchriftelijk hebben opgefleld , ea
in alle ootmoedigheid hare Majeftcits ge-
nadige overdcnkingc voordragen zodanige

Auientijke Schriftuur plaat^.en , argumen-
ten , en krachtige beweegredenen , wel-
ke, gelijk alsze alle on.-.e Broeders, die

nu der BifTchoppen ampt bekleden , be-
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woêCf» hebben om te denken , en voor vaft

te ftellen , dat geen Beelden voor Chrilli

Kerk becaamlijk ïijn ; zoo latenie ons ook

niet toe, xondcr God merküjktevertbor-

nett) en oirz-ceigencorifcientienfwaarlijk

ce kwetien, dat wy zouden confcnteeren

,

Jat rt in de Kerk opgcrecht , of gehouden

tncen v/orden , om de zelve t'aanbidden,

Wy vertrouwen ook , en fmekcn God daar

om,dar deze Argumenten dienende tot we-

dcrieggingo daar van , op hare Majefleits

gemoed zoo mogen werken , dat door hare

Royale autoriteit, en uit een yver tot God,

dit aanftootelijk kv/aad uit de Kerke van

Bmelanii', tot Godes eere, en onzer allen

groóten trooft , gcvveert en gekeert mag 1

worden.

Hier op volgen dIArgumenten daar tegens
j

ingevoert, waar van ik in de Hillorie

een volkomen ontwerp gegeven heb;

en hierom is het, dat ik ze hiernumet

wederom voorftclle , alzooze vry wat

wijdloopig valien. Het llot van dit A-

dres bellaar in deze navolgende woor-

den.

H Ebbende nu hare Majefteit van vele

redenen eenige voorgedragen , welke

hier in onze gemoederen daar roe bewogen

hebben , zoo bidden wy dan hare Majefteit

zeer ootmoediglijk , om ons niet verder te

willen noodzaken , maar veel eer teconfi-

dereren, dat Gods H. Woord ons met een

verfchriklijk oordeel dreigt, ingeval dat wy,

die in zijn Kerk Herders en Dienaars zijn

,

zouden loeftaan het gene, waar van wy in

onze leere en confcientien ten vollen ver-

zekert zijn > te dienen tot vafl-ftellinge van

dwalinge, lupcrftidecnatgodcry , en ein-

delijk, tütverderi der zielen, ons aanbe-

voolen i
waar voor wy in dien grooten dag

, l
' des Oordeels, am den Vorft en Koning der

ï Feir. Htrdcrs , rtkenfchap zullen moeten geven,

5' Wy bidden ook hare M.5Jc(Kic aan deze

cnzc eenvoudigheid en vrymo:digheid,

die alle vrome en Chrilten Koningen van

hic'j go4vrüchiigo Biiïchoppen altijd ten

I6a.

TUKKEN
goede geduidet hebben , haar niet te willeti

ftouten noch ergeren.

St. Ambrofius a'tsn den KdzQr Thcodofius

fchryvende, gebruikt deze woorden : SeJ ^^'
neque Imperiale e/l hyertatem duendi negarc

, £^ip^

netfue Sacerdotals quod [ent tat ven dtcere', 291

Het Ifetaatnt geen Keizer iemand vryheid »iet

te gonnen om tef rtken , noch cok den Pneftert

om zijn gevoelen 7iiet teutten. En wedeiora

zegt hy : In cauja veto Dei quem audies
, fi

Sacerdotcm non audiei , cujm majore peccatur

periculo ? quit Tihi verum audebit dtcere
, fi

Sacerdos non audeat ? In Gms zaai luien zult

fy boorev , zMgy na d'n Pritjler met en hoort»

die (Itljiv'ij^etide , tnet meerder gevaar zondigt ?

Wie zal 14 de "ujearheid derven zeegen , z$o het

de Friefler niet e» derft doen ?

Deze en diergelyke redenen van St. Am-
hofna , hebben de Keizers Theodofiuf en
Vale7itittjanu4 in liet goede aangenomen ; en

wy twijfFelen nier, of hare Gcna Je zal zulks

ook doen , van wiens goedertierenheid niet

alleen, maar ook weldadigheid, wy vele

proef-rtükken hebben gehad.

Wy bidden ook hire Majefteit, om ia

deze en dicrgclyke verfchil-poindten van
Religie , d'overwegingc en bellechting daar

van aan een Sfnode van Biffchoppen , en
andere godvruchtige geleerde Mannen, te

willen overgeven , volgens het voorbeeld

va,n Conftantmm Magnus, en andere Chri-

ften Keizers» op dat de Argumenten van

beide partyen by haar overwogen zijnde^

zy van alle twijff'ilachtige zaken een op-

recht oordeel mogen geven.

Om nu wederom ter zake te komen; wy
bidden hare Majefteit in alle ootmoedig-

hcid te willen confidereren, dat (behalven

de gewichtige zsken in de Burgerlyke Re-
gering , die wy aan de wijsheid der Eerwaar-

dige Kaads- Hceren beveclenj Beelden door

hfarc autoriteit op te richten > niet alleen ge-

heel tot difreputatic van o:.zen dienft zal

ftrekkcn , als'opoouwonde het gene wyom
verre gellooten hebben , maar ook de

goede naam en faam van uwen zeer god-

vruchtigen Broeder, en vanzulke aanzien-

lijke
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'Jit het

h-igi-'

teelLa

-

ijn

er-

aalf.

li|!<e Voorxaten, die haar leven om de ge-

raigeniffe van Gods Waarheid hebben ge-

ïatea , een fchandvlek aan wryven , die door
een openbaar Plakkaat alle Beelden hebben
aan een kant gedaan.

De Almachtige en onfterflyke God bega-

vc haar Majefteit rijklijk met ziJHcn

Geeft en Hemelfche wijsheid; en be«

houde de zelve in een langdurige en
voorfpoedige Regering over ons , tot

voortzettinge van zijn eere, verdelgin-

ge van-^fuperftitie, en tot welvaart en
trooft van alle hare Majefteits lieve On-
derdanen. Amen. i

No. 7.

De CommifTien der Koninginne,
aan de gene die in de Noorder-

kwartieren zouden omgaan , of

bezoek doen.

Elizabet , dOBT Gods genade > Koninginne van

Engeland-, Vrankr'yken Terland, Befcherm-

Jler des Geloofs^ ^c lueTtJcht a/in onze zeer

geliefde Bloedveriuanten en Raads-Heeren

Prancijcm , Graafvun Shresbury , den Heer

Trefident van onzen Raad in d$ Noorder-

k'vjartieren ; Eduvjard, Graaf van Dar-

bie , en onzen zeer beminden Neef Thomas^

Graafvan Northumkerlandy Opziender en

Befcherm-Heer van onze Nar^uizaatfch^p'

pen van Ie Eafi March en Middel March,

na de kant van Schotland , midsgaders aart

onzen zeer geliefden en getrouwe» iVillemy

Heer Evers $ en a*n raze beminde en ge-

trowws Henrik Piercy , Thomas Gargrave,

Jakob Crofts -, en Henrik Gaats , Ridders;

en ook aan Edwin Sandys , Opper- Leer-

Meefier in de Godsgeleerdheid , Henrik Har-
vy , DoEitr tn de Rechten • Richerd Baives,

. Jons Brovjn , Chrifiojfel Eftcot, en Ricbard

Kingfmel-, Wapendragers-, groetenïs.

"^.Ademaal God de Heer zijn Volk van
^^ Engeland ons gebied onderworpen
heeft, van welke Koninklykeaangenome-
ne bedieninge wy geen volkomen reken-

II. Deel.

3^1
fchap konnen geven , *c en zy dat wy dea
oprechten Godsdienft in.alle Geweften van
onsRijk voorijjeplant zullen hebben: zoo
{% bet dan dat wy, ten opzicht van onzc
Koninklyke volmacht ons in dit Rijk toe-
vertrouwt , voorgenomen hebbende van
beide Standen onzes Rijks, zoo wel die de
Gceftlijkhcid aangaat, als de Leken , te doen
inlpedlie nemen , en zekere regelen van
godvruchtigheiden deugdzaamheid voor te

fchryven , den voornoemden Vrancifcm
-^

Graaf van Shresbury ^ Edwward Crazf vza
Darbjy T/5;t/w^; Graaf van Norphumberland^
Willem Heer Evers , Henrik Piercy , Thomas
Gargrave

, ^akob Crofts , Henrik GaatSj Rid-
ders i Edwin Sandys y Henrik Harvy , Joftf
Brown , Chriftoffei Efcot , Riebard Bowes , en

^

RickardKingjmel, Wapendragers, om het
I gene hier onder gefchreven ftaat, in onze
plaats, naam, en uit onze autoriteit uit tè

voeren, onder u vier, drie, oftwee per-
foouen , geordineert en geftelt hebben, om
zoo wel van de Hoofden als Ledematen -

der Hoofd-Kerken , Steden en Bifdommeri
van Jork , Chefier , Durham en Carli/e ,

midsgaders van alle andere Collegiale,Paro-

chialc en Prebendarife Kerken,en alle ande-
re Kerkiyke plaarzen, zo wel uicgezondert,
alsnietuitgeiondert, in en door dezelve
Sreden en Bifdommen zichtbaarlijkgeftelr,

en zoo wel van de Geeftlijkheid als Lekeh
in de zelve Steden en Bifdommen wonen-
de, of haar aldaar onthoudende, het op-
zigt tenemen • als ook om na den ftand van
zoodanige Kerken en plaatzen , midsgaders
leven, zeden en ommegang, als ook n4
de kwaliteiten der perfooncn in gemelde
Kerken en plaatzen levende , of aldaar voor
een tijd haar onthoudende , vlytig en op
alle bekwame wyze te vernemen; om de
misdadige, en die met een hertnekkigen
ftijf hooft d'aangenomene Religie weige-
ren t'ondertekenen , of op eenige andere
wyze haar zelven aanftellen, na behooren
te mogen ftrafïen , al waar het ook met haar

van hunne benefïcien, digniteiten of be-

dieningen af te zetten , de vruchten en in-

S s
' kom*
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komften der Kerk>,n of plaatzen , daar zy

overgefteUxijn, t'ontnemen, ofom haar

eenige andere ftrafïen, na verdienften op

te leggen ', en ook om haar door alle moog-

lyke middelen tot een s^efchikter en ef:riyker

manier van leven te brengen Om de Tc-
ftamenten der gener , die onder de gemelde

jürisdiótien oi plaateen komen te ftcrven,

voor goed te kennen ^ daar van onderrich-

tingetegeven^ de ExecmeurSjOt- Admini-

ftrateurs over de nagela'ene goederen in de

zelfde Teftamenten gefpcc.ficeert, te or-

dineren 5 als ook om de adminiftratien en

fequeftraticn van ongelegateerde goederen

op behoorlyke Rechts-wyze te mogen aan-

vaarden , uitvoeren, ot Gecommitteerde

daartoete flellcn; de rekeningen ook van

de Executeurs, Adminiltrareurs , en Se-

queftrateurs te mogen aannemen, nazien,

examineren , en daar over een uitfpraak

doen ; en daarenboven ook om de zelve

Executeurs, Adminiftrareurs, en Sequeltra-

teurs altemaal, en hooft voor hooft, te

mogien bevredigen , rclaxeren , en t'eene.

inaalontflaan. Om de hertnekkigeen we-

derfpannige , die gy zoud mogen aantref-

fen, van wat flandot conditie dat zyook

zijn , ïoo door Kerklyke cenfurcn , als met

hareperfoonenaan te raften, en gevangen

te zetten , of door eenige andere middelen,

die de Rechten van ons Rijk toelaten, te

mogen dwingen , en in den toom houden,

en bevel geven uit onze naam, aan de per-

ioonen daar in genoraineert , en om haar

andere bekwame en gevoeglyke bevelen in

onze plaats , en uit onze autoriteit aan te

Zeggen, te geven, oHea(rignercn,en d'o-

vertreders daar van, ra eifch der ziken te

mogen ftrafïen. Om de vacante ofopen-

ftaande bedieningen, of die mochten ko-

men ledig te ftaan, in Kerken en andere

plaatzen te mogen begeven , en haar be-

hoorlyke penziocnen , na gelegentheid der

plaatzen, teaflïgnereh, en toe te leggen;

en om de voorgedragene perfoonen rot alle

zoodanige Kerklyke beneficien , die onder

gemelde Steden , Kerken , of Bifdoramen

forteren
, gedurende deze onze ommegang^

otbc7.oek-tijd, te mogen, zozy daar toe

bekwaam zijn, aannemen, daar in zetten

en beveftigcn , met allerlei rechten , appen-
dentien en dependentien daar van j en haar

tot een reële , actuele en lichaamlyke be-

zittinge der zelver invoeren , of doen in-

voeren, en te belaflen i
als ook om de ge-

zegelde brieven van alle Gtcfllyke en gebe-

neficeerde perfoonen , i<^o wel voor de or-

ders, als beneficien door haar verkregen ,

af te vorderen , aan te nemen , en vlytig

te examineren, en na re vorfchenj en die

gy bevind zoodanige na behooren verze-

gelde brieven niet te hebben , van hare be-

diening dan af te zetten , en die daar toe ge-

rcchtigt zijn, voor wettig te verklaren. Ook
om Kerklyke Vergaderingen en Capictels,

zoo wel generale als fpeciale, zoo wel van-

Geeftlykc perfoonen , als Leken , tor uit-

voeringc van het boven verhaalde, of eeni-

ge andere reformatie aan te ftellen , en by

een te roepen. Om procuratien , en al wac
tot een Synodus behoort, van wegen deze

onze bezoek -tijd na behooren. te eifïchen
,

af te vorderen, en te lichten , en om de
gene die niet en betalen , of weigeren te be-

talen , met de Kerklyke cenfuren, offlraf-

fen daar toe te dwingen. Ook om zooda-
nige perfoonen, diegy-1. tot bediening van
dit Godlijk Ampt bekwaam zult oordeelen,

verlof en macht te geven, om te prediken:

en om de gene die in hechtenis genomen

,

en vafl gezet zijn om de Religie, hoewel
te voorcn veroordeelt , (de redenen van

zoodanige vafl-zettinge en veroordeelinge

te vooren eeril geexamineert, enten vol-

len onderzocht zijnde) te examineren,
onderzoeken, en op haar vrye voeten , de
gerechtigheid zulks verciflchende,wederom
te ftellcn,daar over te beraadflaan,en van de

gevangenis t'ontflaanj ais ook om de oorza-

ken der berovinge t 'onderzoeken , en de ge-

ne , die tegens de Plakkaten en Ordinanticn

van dit onsR ijk van Engelatid , of tegenS' de
ordre van het Kerklijk Recht van hun dienft

berooft, ot afgezet zijn, teherftellenj en
haar
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-haar macTit te geven , om alles

,
(dat tot het

werk van zoodanige bezoekinge , of refor-

matie noodig , ofeenigzins dienftig mocht

zijn, of fchoon de woorden in haarzelven

een naarder verklaring vereiflchen) te doen

en uit te voeren , aan vier, drie, of twee

perfoónen onder ui. als verhaalt, op wiens

uitfteekende geleerdheid , kloek beleid,

zonderlinge getrouwheid en neerftigheid,

om dit alles na behooren uit te voeren , wy
ons ielven verlaten, en geruit ilellen ) be-

veelen wy onze zaak , en llellenu mids de-

zen tot volmacht, om alle behooriyke en

wettelyke dwang te mogen gebruiken} en

daar en boven , om zekere verflandige en

godvruchtige mannen te ordineren en noe-

men, door wien gy-1. u vanden fcand der

zaken zult laten onderrichttn, haar hulpe

gebruikende na uw goeddunken, in alles

dat tot deze onze bezjekinge behoort. De-

ze zelfde Mannen van ui. GecommitLeerde

daar toe geordineert , zullen volkomen

macht hebben ^ zelfs na het vertrek der Ge-
committeerden , en na het eindigen van de

bczoek-tijd, om na ariiculen, orders, en

inzettingen dei zei ver ommegang, of be-

zoekinge ce mogen vernemen , en d'over-

treders daar van voor ui. c'ontbieden , en te

examineren ; en om alle klachten , voor

zoo veel als ze eenige verhinderinge , of

aanftoot tegen onze ommegang behelzen

,

aan te nemen, en t'aanhooren j en zooda-

nige perfoonen, verhinderingenen klach-

ten, zullen zy voor onze Gecommitteerden
\

tot Lonnen haar onthoudende, en tot re-

formatie van Kerklykc zaken geordineert,

doen komen j en dezelve zullen haar aan-

wyzen, hoe en op wat manier de zelve za-

ken op het allergevoeglijkft zullen konnen
afgedaan worden. Belaftende alle Rechters,

Sherifs, jufticiefs , Officiers, Schouten,
Dienaren, en alle andere onze Onderda-
nen, in dit alles haar zeer vly tig en ons be-

hulpzaam te toonen : om alzoo van hare

Tchranderheid , kloekheid, en van al haar

•doen , baarblijklyke bewijs'tekenen aan

ons, CflonzeN'^komelingen te geven, en
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1 na te laten; zullende de breukvallige hier

in ten hoogften geftraft , of de getrouwe na
behooren geloont worden. Wy dan , uit

kracht van onze opper 11e en Koninklykc

I
auroriteit, ordineren , noemen , enftellea

onze beminde en getrouwe Onderdanen
Tkena! \^iercy

y Johannes Hoges , en hare Ge-
' deputeerden

, ( die van onze Gecommit-
teerde daar toe voor goed gekeurt moeten
worden , zijnde te vooren voorname en
wettige Notar.fTenj om gezamentlijk , of
in hec byzonder te zijn Schryvers , en onze
voorname Boekhouders en Principalen van
Aden, In/lrumenten, Lecreten, Som-
mieren , Vonniiïen , Cenfuren , en van alle

anderezaken, die door ui of iemand on-
der u, in deze onze KoninkJykebezoekin-
^c verhandelt , gevonnifl , beilooten , voor-
gedragen of uitgeiprooken zullen worden;
en wijders van alks dat tot gemelde Amp-
ten en Bedieningen eenigzins mocht behoo-
ren. Inoirkondc, en tot beveftinge hier

van , hebben wy deze onze Patenten of
Plakkaten laten maken, daar ik zelfs getui-

ge van ben , by IVefl-Muvfter , 2.^ Juny , in

het eerjle Jaar ovzcr Regerwge, _

Tien Brieven, gefchreven aan
Dr. Parker, nopende zijn Pro-
motie totliet Aarts-Biidom van

Cantclbcrg ; en zijn ant-

woord daar op.

Het Origineel,

Eze dient , na voorgaande recommao- Ex Mi
datie, om ut'advizeren, dat om zekere s^Rt-

zaken , die uw eigen perzoon aangaan, en "dlf^D,
die ik vertrouw tot uw voordeel zullen die- d.*

nen, ik zeer wenfche dat gy, zoo dra als ^«^-.

voor u eenigzins doenlijk is, u herwaarts ^^*
begaaft i alwaar gy myten huize van Bur- "
gexy 'm het Pater-Kofler zult konnea aan-
treffen^ zoo gy flecbts niet al te lang ver-

toeft. £n ingeval het mocht gebeuren , dat

ik vGor uw komfte naar SvjfQÏk vcrtrokkea

Ss 2. ^C^S

D
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mocht zijn , dan verzoek ik , dat gy by mijn
Swager fFilltam Cecil kwaami , die de Se-

cretaris is van 'de Koninginne, hem aan-

dienende, dat ik u order gaf, om op hem
te paiTen , en te vernemen wat zijn believen

was, nopende de zaken, daar hy en ik met
den anderen over fpraken , rakende uw per-«

ibon. Hier mede afkortende , en wen-
fchende dat hec u wel mag gaan, blijf-, na
hertelyke groeten is, God bevoolen. 9 De-
cember M.r. lvi i r.

Door uv^en getrouweu Vriend

N. Bacon.

Dr. Parkers Antwoord op de
voorbaande Brief.

Cop'ie.

Zeer Eerii^aardige Heer^ w'tjngebleden's

VErnomen hebbende, djtgy noch ziek

Z'jt, was ik zeer moeijelijk en onge-

makkelijk , dat ik U E. met zoo een lang-

wylige Brief zoo laftig viel , om dan hier

aan nu. wederom niet fchuldigtezi)n, zal

ik te korter af breken. Mijn Heer, indien

ik wift, wanneer ik op U E. A^ weder-

komfte 3 mijn Heer tot BurgcJiy , of New-
iy^r/èé-? mocht aantreffen , zoo zal ik, met

Gods hulpe, mijn zaken daar na fchikken,

om aldaar de eerfte te zijn ; te meer , alzoo

ik (JE. A. geen oorzaak wilde geven van

zijn reize uit te ffellcn , of om de zeivc an-

ders, dan UE. A. begrepen had, aan te

flellen. Ondertuflchen zal ik God bidden,

dat hy U E. A. tot zijn voorige gezondheid

gelieve te brengen , op dat mijn Heer te

eerder wederom gebracht mocht worden
tot dienfl der Gemeinren ftaat, welke in

deze hoogdringende nood en gebrek van

kloeke aanzien lykeperfonen gewaar word,

dat Gods flaande hand in dezezijne bezoe-

kinge haar fwaar en laftig valt. Ik wenlchte

tan herten , dat gy in deze ongeraatigde

lucht u niet veel buiten 's huis begaft, die

voor deftand van 's menfchen lichaam zoo
gantfch onjjeraakkelijk valt , alzoo ik uit

«ndervindinge kan gfituigen , wien deze
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derdendaagfche koorts eertijds dapper ge-
troffen heeft. My dunkt dat men, om ee-

nige natuurlyke inzichten, de Lente moet

I

afwachten , hoewel God Almachtig aan

!
geen tijd gebonden is; in wiens genadige

1 befcherminge ik U. E. A. beveele. 20 D<r-
cember,

,

Ikblyve^ mijn Heer j U.E.getrowa.ii

I

Dienaarjivaar iTi ik vermag M. P>

i
Een Mifllveaan hem gefchreven,

1^ door den Heer Secretaris Cecil.

j

Het Origineel.

Na mij» hertgrondtge gebiedenis , zoo dient

I

deze ah volgt.'

! U Are Koninklyke Majefteit gezind
^ ^ zijnde,om van ilonden aan uwen dienfl

!

in Ziken van gewicht en groot belang te ge-

j

bruiken , heefc gewild dat ik u voort zou

;

bekent maken, datgyu, zoo dra als u deze
I Miffive ter hand komt, gereed zult maken,

j

om, zonder ecnig uitf^el , u op deze reize

\

herwaarts tot 'Lonnen te begeven ; op uw
j

aankomflezal ik aan u hare Majefteits wil

I

en begeerte openbaren , en de reden wasr-

j

om gy ontbooden zijr. Verzoekende der-

{

halven hier in geenzins te willen feilen.

I

Blijf God bevoolen. Uit We(l-MuKjier-i^o

\
DecemberyM.D.LViii.

Uw bera'fide Vriend

! W. Cecil.

i Een ander Miüive aan hem , door
den Heer Zegel -bewaarder.

Het Origineel.

T\ Eze dient , om u , na voorgaande groe-

*-^tenis, t"advizeren, dat gy u daar vry
van meugt verzekeren , dat ik' u , nopende
uw fchriftelijk verzoek , in alles zal ten
dienfteftaan, of in iet anders dat in mijn
vermogen is. Ik vertrouw dat gy al een brief

van den Heer Secretaris ontfangen. zult

hebben,- verzoekende dat gy op flaande

voet , uwe lichaamlyke gezondheid zulPs

toc-

-.^kt.
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toelatende , alhier tot Lonnen gelieve ce ko-

men , om zekere gewichtige afFiiren , ra-

kende den dienft der Koninginnc, te ver-

richten; vertrouwende j dat door uwe te-

genwoordigheid alle dingen , na uw eigen

zin, beter zullen afljopen. Jn»eval dat u

dien brief noch niet en i? ter hand geko-

men, en gy ook niet en kunt komen , zoo

zal het hoognoodig zijn, dat gy zulks Iaat

weten, alzo ik zelfs ook verzocht ben om
u daar toe aan te porren. Hier medeGode
bevoolen. ^Javuary M. d. lii.

Uwengetrouvjen Vrieud

N. Bacon,

Dr. Parkers Antwoord
Copte.

Zeer Eerivaard/ge Heer , !w//>; fchuldiie ge-

biedenis.

UW aangename is my geworden , d'in-

houd waar van is , dat ik my met

den eerflen op de reize naar Lonnen zou

willen begeven , ter occafie van een ze-

ker voorval, die my , volgens uw fchry-

ven ,voordeeligmochr zijn ;Zulks daar voor

houdende uit een zekere Conferentie , on -

langs gehad met den zeer Eerwaardigen

Heer WillerH Cecil, Secretaris van hare Ko-

ninklyke Majefteit, die een tijd lang mijn

fpeciale goede Vriend en Heer is geweeft.

Mijn Keer zal gelieven te weten , dat de

derdendaagfche koorts mijn lichaamlyke

gezondheid zoo dapper heeft geki enk t, dat

ik, niet zonder raerklijk groot gevaar, my
als noch op de reize niet en derf begeven,

gelijk als ik onlangs nu en dan daar een

proeve van genoomen heb, v/aarna ik my
veel dimmer bevond. Weshalven ik zeer

ferieuslijkop mijn Heers goedheid verzoek,

zoo het hem mocht gelegen komen, daar

van de weet te doen. En dit raocliknoch

verder aan mijn Heer zeggen , in confiden-

tie van j-ijn oude genegentheid mywaarts,

2.oozouikwelietsaanU.E. A. verzoeken,

fgelijkalsik wel eertijds een Suppliant aan

32-5

miin Hter JohanCheek gewcefl ben) datj

daar hy zig genegen toont , om door zijn

voorfpraak my iets goeds, gelijk als het hem
zoo gelieft te noemen , te doen,- zoo als ik

doemaals gezind was, zo ben ik noch heden
ten dage. Het zou my voorwaar wee doen,
en in mijn ziele fmerten ,dat mijn Heer uit

een goedwilJig hert iets voor my zou zoe-
ken te verwerven , dat boven mijn vermo-
gen is om te konnen bedienen : v;aar door
ik zelfs niet dan oneere zou behalcrN, en met
eenen te leur ftellen de goede hope der gê-
ner, die van my verwachten, 'c welk ik

weet by my niet te zijn ; doch voor al zou
het konnen gebeuren ; dat ik mijn gemoed
en confcientie voor God mocht komen te
befwaren , verwachtende alle dagen mijn '

rekenfchap aan hem te zullen moeten ge-
ven , die nu, mijns oordeels, en zoo ais

ik my zelven inbeelde, niet verre af kan
zijn: diesniettcmin, hoewel ik liefft den
draad mijns levens, als een vergeten Burger
inder ftilte zou willen affpinnen, van we-
gen dat gering en onnozel pondeken my
toevertrouwt, zou ik evenwel my zelven
aan zoo groote ondankbaarheid voor God-
niet gternfchuldig willen maken, om mijn
levenzooftil teverflyten, datik hetzelve
niet zou willen hefteden , zoo het aldaar

mocht zijn , werwaarts mijn hert en ge-
moed voor dezen, en noch daaglijkshaar

neigen : ik wil zeggen , om geen meerder
gaven te genieten , dan dat ik met d'inkom-
fte van zeker bediening (zonder de zorge
of laft van de Re^cringe der Kerken op
mijn hals te dragen) my zelven mochi be-
zig houden , met Gods H. Woord d'onno-
zele en verftrooide Schapen Chrifti, in ar-

me verlegeneParocbien , voor te dragen:
die met mijn lage ftem, en geringe gave,
beter gedient zouden zijn, dan grooteen
aanzienlyke Vergaderingen ; welke geern
zagen en vi'enfchenidatjk hareWijken,d3ar
wy beide gebooren zijn,wat nader by wilde
komen, by occafie waar van ikgoedegele-

gentheid zou hebben,om op U. E. A. nu en
dan te wachten tot 'Redgrave^ waar op ik

Ss 3, mijri'
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mijn eerfte reixe aangeleid heb , zoo dra als

ik aan de beter hand worde , ter oorzake dat

gy zulks in uwen brief zoo vriendelijk op

my verzocht hebt- En by aldien ik noch

openhertiger met u mocht gaan , gelijk als

metdengeraelden Heer JohAn Cheek^ en

zeggen waar ik Uefft , boven alle andere

plaatfenin Engeland t.o\i willen zijn, zou

ik hctraecrderdeel rnijner noch reftercnde

dagen aan de Univerfiteir, of Hooge Schooi

wel willen befteedcn , daar het, zoo als ik

nu en dan ver 11 lan heb, flecht mee gellelt

is. En kond ik ergens, als een fwak Lid-

maat der Republykc > eenig dienft doen
,

zoo dunkt ray, zou iJs het onder haar kon-

nendoen, hebbende lang kennis aan haar

gehad, en ondervonden, hoe ik met haar

moet verkeeren ; van welk verftand ook,

nevens my , de Heer Johan cheek was : en

daarom had hy eertijds, om my aanflig te

geven , door voorfpraak van de voornoem-

de Heer Secretaris te wege gebracht , dat ik

de Regenten van dcDiie-Eenheids Cullc-

gie opgedragen wierd , 't welk eve^ .wel niet '

€n gelukte, Gods voorzienigheid de zaak !

anders beftiert hebbende. Maar om mijns

herten grond voor u uit te Horten , ik had

liever zulk een bcdieninge , als IBennet-

Collegie in Cambridge^ een inkomfte van

geen honderd daalders 's jaars > dan het be-

wind Ie hebben in Lincoln , 't welk ten min-

den veertien honderd guldens opbrengt.

Nu, mijn Heer , aan dit mijn fchryven

kunt gy mijne vrymoedigheid befpeuren,

maar ik bid u d'omftandigheden daar van te

w illen ten goeden duiden , die gy den Heer
Secretaris beter zult kennen voordragen,

dan ik door mijn onbefchaafde pen zou

derven doen , en alzo zijn tavorable goed-

heid moeijelijk vallen, met uwe, of fijne

Achtbaarheids wijsheiden voorzichtigheid

te willen onderrichten. Toe een flot dan

van deze zaak, zoo bid ik u om Gods wil,

of ommy te wilien helpen, datikt'eene-

maal vergeten worde , of my anders zoo te

beileeden, dat ik nunicc wederom met de

W€ield, ten opzicht van eenige publyke be-

diening , te doen mag hebben , waar aan ik

dan gewislijk gewaar zal worden , dat mija
Heer my in der daad een goed herte toe-,

draagt, en my ren hoogden verplicht hou-
den , om voor hem te bidden zoo lang alf

ik leve.

Zommige van uwe Studenten tot Cam^
brtdi , gefmaakt hebbende uwe liberale wel-

dadigheid, hebben hier nu ain mijn Heer
brieven van dankbaarheid gelchreven j lom-
mige zijn ziek, andere abfent.

Op deze wijze , als gedacht , de geruft-

heid mijns gemoeds hoog waardeerende,

en op uwevriendelyke beleefcheid , van
wegen het boven verhaalde my verlatende,

zoowenfchik uvan herten toe, een vol-

komen herflellinge uwer gezondheid , en
een continuatie van Gods genade en goed-

heid met uw gantfche Familie.

V'ii) Orateur te gebieden M. P.

Een langwijlige Miflive van Dr.
Parker, waar in hy zig zeiven van

het Aarts-Bifclom van Cantel-

hem aangeboden,

vei-fchoont.

Het Origineel.

fiJljfi Heer, mijn gebiedenis.

T7 Et is een oud ipreekwoord , Daar het
*• -* een jeukt , moet men krabben. Ik bid u,

wilt my dit mijn moeijeliik Ichryvenniet

kwalijk afnemen , te meer, alzo ik vertrou-

we, dat ik mijn Heer met geen meer ver-

zoek beden laftig zal vallen.

Mijn Heer , het gcene U. E. My te

kennen gaaft, doe ik eerft by U. E tot

Lonnen kwam , nopende een zeker geno-
mineerde bediening, heeft my, zoolang
als ik daar vertoefde, zoo zeer in het hooft

gemaalï , nevens d'ontftcltcnis die daar

wederom by kwam , ontftaan uit den droe-

zemvan mijn dcrdendaagze koorts , dat

het noch niet over is , en daarom geen Iqft

heb om te ftudercn; voeg hier byandet-c

ongemakkelijke gedachten over defliland

4e-

berg ,
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d'eïcs tijds , die my , tot Lonnen ïijnde

,

200 weinig vermaak aan deden , dat ik in

mijn leven nooit minder heb gehad : zeer

blijd ïijnde dat ik haar de rugge mocht toe-

keren. Doch om ter zake te komen , ik

zal God daarom bidden ,
ja, bcfteed die

bediening wel , engy *ult te minder voor

het refterende te zorgen hebben. God
geve datxe noch geen trots, noch flaauw-

hertig, noch geen gierig Perzoon te beurt

vallcj want wat den eerden aangaat, die

aalzig zelvcn niet alleen in de weg zijn,

maar ook ïijn CoUegaas de moed bene-

men van met hem aan te fpannen in de

uniformiteit der leere , waar in haar gant-

fchc kracht moet beftaan ; want indien

datter cenig onluft tuflchen haar op kome

,

of zoo zy door particuliere twiften mal-

kanderen het hooft warm maken , dan is

het te beduchten dat het daar zeer Hecht

zal aflopen. De tweede Perzoon zal al te

swak zijn om tegen zijne wederpartijen

aan te gaan , die van wegen zijne flaauw-

hcrtigheid te ftoutmoedigcr zullen zi)n.

De derde man , is zijn brood niet waardig,

totgecnbedieningein een ChriftenRepu-

blijke bekwaam , om die na behoren te

konnen bedienen.

Wat my belangt , het betaamt geen on-

derdaan zijnen Koning rechiveerdige oor-

zaak te geven van mifnocginge , en het

zou my bedroeven dat ik mijn Heer den

Secretaris en u daar eenigzins reden toe

zou geven , voor welkers zonderlinge

vriendfchap en weldadigheid ik gehouden

ben God meer te danken , en haar alles

goeds toe tcwenfchen, dan voor iemand

anders in het Rijk. Ik ga rond , zonder

eenige licfliozery altoos i
want al ben ik

niet zonderling vernuttig , evenwel weet

ik onderfcheid te maken 'tuflchen de geene

die geern gevleid willen zijn en andere die

daar geen werk van maken , al wilde ik

het Hiet conlidercren hoe on-eerlijk het

my zou ftaan daar aan vaft te zijn. Maar,

mijn Heer, zoo gy uw al te groote affeöie

totmy, ten aanzien van het voorgaande

,

P7
niet en komt te matigen en te bedwingen,
dan vrees' ik dat ik eindelijk, in u beide

geen behagen zal fcheppen , en dat uwe
goedwilligheden , ter oorz-ake van mijn
obftinate kribbigheid , my in gevaar moch-
ten brengen van gevangen te raken ; ech-

ter zal ik, zelts aldaar, u mijn goed hertc

toe dragen , willende liever met een gerufte

coufcientie gevangen zitten , dan in een
zodanige ruimteen beroep gezet worden,
welks bediening ik noch voor God noch
voor de Wereld zou konnen verantwoor-
den ; en waarin ik hare Koninklijke Ma-
jefteitseere, die ik van herten wenfche in .

al haar kloek en godvruchtig beleid te mo-
gen toe nemen, geen dicnft zou konnen
doen j ja ik zou ook niet leven tot eere van
het Koninkrijk, en by gevolg mijn goede
vrienden, die my tot die bediening gevor-

dert hadden , haar onminne en mifnoc-
gen te meer op mijn hals halen.

Dit , is het , mijn Heer , daar ik bang
voor ben , alwaar het dat ik my niet én
kreunde aan de Ichande en opfpraak die

my daar over mocht wedervaren j hier

om dan, met Gods hulpc en d'uwc, ben
ik nooit tot die order, beter of dimmer,
hooger of lager

,
gezind my over te geven r

non omnia po[fun2ui omnes j (^ tutijjimum ejl

ut quiique hanc artem exeueat in qua educatuSy

^adquam Natura Homivesfarmavit : dat

\Si ivy alle konnen alle dingen niet uitvoeren f
en het is allerveyligfi dat idcr een fig oeffène in

die hanterivge daar by in opgevoed is ^ en

ivaar toe de Natuur de menjcben geformeert

heeft. En voor zoo veel andere begaafche-

den aangaat , daar lig ik te verre achter.

Doe ik eerft tot Lonnen kwatn , had ik drie

hondert guldens in mijn beurs, geen vijf

gulden meer, waarvaa ik vfy wat verteert

hebj en zoo ik al in eenige bediening ge-

flelt wierd , 't welk my zommige van mijn

vrienden toe wenfchen , wat zou ik daar

me konnen aanvangen , ot met mijn

Huishoudinge daar van leven. En ik hore

hoe de Burgers van Norwich bidden om de

ziel van haar laatfte Biflehop , want op
zijn-
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zijn llerven arrefteerdcn 2,y zijne goederen,

om aan het hare te raken j van ftonden

aan kwamen d'Officiers van de Konin-
ginne om zijn fchulden te betalen , waar
van de helft , niet tegengaande zijn fpaar-

zaam Huis houden , betaalt konden wor-
den.

Daarenboven , om tot een ander in-

zicht van meerder on-volmaaktheid te ko-
men , 't welk ik voor u en andere verfwe-

gcn zou hebben , had i!<heteenlgzinskon-

nen voor by gaan , maar ik moet het in

Confidentie aan u openbaren , die mijn

getrouwe Heer en vriend zijt , en wiens
goedwilligheid van ouds my dies te min-
der bcfchaamt maakt om tegenwoordig
zoo openhertigmet u te gaan. In een van

mijn brieven heb ik het eenigzins aange-

roert, doch lichtelijk hebt gy daar niet op
gelet. Mijn Heer, ik ben zoo deerlijk ge-

broken en fwak van lichaams krachten

,

( coram Deo non menüor : Qodiheet d<it ik daar

aan niet en liege) dat, hoedanig ook mijn

vermogen ware , het zy van Wcreltzc
goederen of inwendige begaafiheden , en

offchoonraijn hert mijn zouverain Prin-

ces , hare Koninklijke Majefteit zeer graag

zou willen dienen uit meer conzideratien

dan die van verbintenis (niet vergetende

wat hare Genades Moeder tot myvan
haar zeide

,
geen zes dagen te voren eer zy

ïn apprchenzie raakte ) echter wil dit mijn

pijnelijk accident niet lijden dat ik haar

overal ten dienfte ftaa; want vluchtende

op een zeker nacht voor de gccnc die na
ray zochten , viel ik van mijn Paart zoo
jammerlijk ter aarde neder , dat ik nooit

wederom gezond zal worden ; en door
mijn reizen naar Lonnen , en aldaar wat te

vertoeven , is de breuk dimmer en mijn
pijnvry grooter geworden; ik moet al te

met tegen mijn wil en dank ledig wezen
,

daar ik graag bezig ware; en ook het- bed
in houden , daar ik niet ziek van herten

Hierom hield ik zoo hard by u aan om
de bediening, daar mijn vorige briefvan

TUKKEN
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meld, om met dat Salaris, in deZetirijft

1
armoede, eenigzins my te konnengene-

1 ren, cnalzoonict genootzaakt te worden
j
cenigeCoucilien vangecllelijkePerzoncn

by te wonen , als hebbende geen ftcmin
dat Huis. En miflchien aldaar zijnde, zou
ik moeten , om die onluftcn wat by te leg-

•gen , den Heer Secretaris , nu Cancelter ,

meer laftig vallen dan behoefde , om wiens

i minzame lieftalligheid vcele onbedacht-

j

zamc Perzonen opzijn andere aftairen van

i
vr) grooter belang geen acht zouden (laan.

j

En nochtans alwaar het dat ik in zoo een

I
bediening gcftelt ware, wil iknietfweren

dat ik niet toi Lt»ne» ot ten Hove komen
wil, zoo wanneer mijn vermogen of lig-

I

chamelijke gezondheid zulks mochten
! toelaten , by aldicn mijn dienft eenigzins

;
aangenaam konde zijn, en met de propor-

j
tie van mijn capaciteyt over een kwame.

' Mijn Heer, alzoo ik met unieten mag
i' veinzen , heb ik derhalven in alles mijn
' hert voor u uitgeftort, handelt metmyna
I
uw' eigen welgevallen; ik mag my wel

]
fchamendatikzoo veel woorden gebruike

I

in een zaak die mijn eigen Perzoon aan-
' gaat

i maar evenwel, alzoogy weten moet

j
waar my de fchoen wringt , en ook ant-

j

woord verwacht, zoo en heb ik niet min-

I

der konnen doen, dan u te voren daar van

;

advifcren. Ik bid u, denk niet eens dat de

I

Prtgmfttcatie van Mr. Mickaal Noflre Dame

j

in mijn hooft ligt te malen. Ik en maak
I

zoo veel werk niet van dat fantaftiek men-
gelmoes , als ik wel L«aanM bock van
vjaarathtfge vertellingen geloof geve,' nOch
ook alle andere ydele voorfeggingen van
Sandsmeer, dan ik Sir Thomas Moors boek

achte van För/««drfi antwoord op het geval

van drie oogcn te werpen. Ik wenfchte

dat ik geen mc,crder reden zag om de

waarfchynelijkheid van Gods verdiende

toorn te vrezen
, ( om het ongebonden

goddeloos leven ) datzc , na uitwyzinge

van zijn waarachtig woord , en Gods oude

gewoonte , dit Koninkrijk van EMgeland

zal over komen ; en echter denkt niemand
dat



dat zijn toorn alrcdc ontftekcnis, daarhy

niet toe laat , dat de mannen des b!oeds en des

hedrogs hare dagen ter helfde brengen, I k biddc

Goddathyuen uwe familie beware, en

diep in uw'xiele doe nederdilen Chrilli

ernftige vermaningc , 'viat batet een men-

jche, zo\) hy de geheele Wereldgewnt , ^nlijd

fchade z,ïjner ziele ? en luederom , het en ü met

inde» overvloed geleden ^ dai kmand leeft uit

zijne go'fderen.

Mijn Hcer,mija fchuldigc pligt t'awaarts

buart in my deze vrymoedigheid , nietby

uveinicndc voor God, wicn ikdikmaals

danke, dat de Heer Secretaris, engy, de

ziaken in deze baatzoekcndc wereld

moogt belïiercn , en by hare Konijiklijke

Majedeit in 200 groot aanzien 2,yt, en

ïoo vryen acces tot haar hebt, om hare

goedaardigheid op te kweken,- biddende

dat God haar, haren Raad, enookd'Ou-
dcrlingfchap van hare geeftelijke Dienaars

beware, die ik zie, dat een groote laft

waar te nemen hebben , beftaande in het

vlytig waken, over d'oogeregclde kudde

der EngeUe Natie , indien zy met wereld-

ze Colleden , tydelijke Commiffien, en

wereldze bczorginge zoo zeer niet be-

zwaart waren. Dit zeg ik daarom, 't welk

my raadzaam dacht ute kennen te geven.

Doe ik nu laatftmaal tot Lo»we» was, hoor-

de, en zag ik, gedrukte Boeken, dieonr

der de gcmeene man gaan , d'Autheurcn

waar van aanzieneüike Predikanten zijn

;

d'inhoud vaneenc der Boeken is, dat een

Princes , volgens Gods Woord
,

geen

Chriften Rijk mag Regeren ; en in een

ander Boek ftaat, dat het een ieder parti-

culier Onderdaan vry ftaat , zynen Ko-

ning om te brengen , 't zy met.hct zwaard

,

vergif, of door eenige andere middelen
,

ingeval , dat hy in zijn Confcientie oor-

deeld, dat hy een Tyran is, ja, dat hy

dient gcIooDt te worden, omdat hy zulks

by dcT hand neemt ; Exborrui cum i(la kge-

rem: ikjchrikte-t en de haircn {londen my te

berge j dos tk dit las. .Brengt mende men-

'fchen zulke gronden in het hooft, en

II. Deel.
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maakt men haar zodanige fchelmftukkea
v/ys, gelijk alsze nu gcfmeed en ^erefc-

reert worden, aan het oordeel van een
Onderdaan, huurling, of Dienfiknecht,

om te mogen examineren, wat Tyranny,
of Dwingelandy is, en aanzijn eigen in-

bceldingc en giirmgc te toetfen, ofzijn Ko-
ning , zyn Huis Heer, zijn Meeftcr een
Tyran is, wat Raads Heer zal dan onder
zulke defpcratc heeften veilig over Oraat

mogen ryden ? wat Meefter mag in zijn

Slaap-Kamer zig vertrouwen op zijn le-

ven? het is de veiliglle vwyze voor een ie-

der menfch , dat hy Gcd in zyn beroep
vroom dicnc, op dat hy hem te eerder on-
der de vleugelen zyner befchermicg ne-

me: en alsdan zal de boosheid van Dui-
velen menfch, van een Vreemdeling cn
ingeborene haar wederom op haar eigen

kop druipen. Maar aldus heeft de Dui-
vel zijn inflrumenten tot zijn wille, om
allerlei Godloosheid door haar uit te wer-
ken. Men zegt, dat dit Koninkrijk vari

Anabaptiftcn , Arrianen , Libertinen , Vry-

geeften , &c. krioeld , welke alleen , mijns
oordeels , de Predikanten met de eenpa-
righeid hunner leere behoorden te keer te

gaan. Wat nu de Roomze wederpar-

tyen aangaat , de zelven kan men met haar
eigen Boeken , en bclydcniffen , onlangs
uitgegeven, de mond bckwamcHjk flop-

pen. Ikenhebnooitgcdroomt, daid'ec-

ne Leeraar d'ander gedwongen zou wer»
den te beftrydcn^ de v/ederpartycn heb-

ben onderlinge geneugte genoeg om te

voorzeggen, wat 'daar uit te verwachten
ftaat. Lichtelijk dat zommige Gerefor-
meerde , merkende hoe kort dat inen haar

houd, om geen geleerde Mannen by haar

in huis te houden $ om daar me te difcou-

rcren, en dczeoproerigeSeden, de voet
op de hals te zetten , (zoo daareenig on-
gemak , by gebrek van Prediken , mocht
voorvallen) een vecrs dan mogen nemen
uit Davids Pfalm , en zeggen : de Eecht-

'veerdige zal fig verblyden , ah hy de nurake

aanfchowijjf- by zal zyne voeten <v:aiïchsmn

Tt het
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het bloed des Godloze»-, als niet vragende na
dègroote beloften der gcncr, die haar zoo
in het ondctfpit houden ; en mifTchicti

dal zommigc airede raad hebben gefchaft
-,

en haar zelden tegen alle avonturen gc-

wapent. Wel, ik bidde God, dat alles

uit een goede confcientic tot God mag
gefchicdcn

,
gdijk als incn zomtyds wel

voorgeeft: menfchcn zijnmenfchcn, ja,

menfchcn blyvcn menlchcn , na dat zy

al een ruime tyd in de Schoole der vcrdruk-

kinge zijn ge weeft j Geveinftheid is een

fluipcnde dief, zoo wel onder de Gcefte-

3ijkhcid als Leken.

Om nu dit difcours afte brcken,'t welk ik

u graag op ftaandc voet had willen zeggen,

dog ik en dagte niet dat ik zo veel rcfpy t en

gelegentheid , by uzou bekomen , en wilde

graag mijn aangevangen difcoursvolcindi-

gcu > om niet door andere opgehouden en

verftoort te worden. Maar wat nu de voor-

naamde oorzaak myns fchryvens aangaat

,

hoe het u ook mogt mishagen, nochtans zal

jk immer en altoos erkennen , dat ik aan u

verplicht ben, ja, al zoud gy my nuge-

heel ën al opfchieten. Ik draag u zoo veel

lefpcét toe , dat ik liever zag , dat gy by

tyds in my geheel een wcdctzin kreeg,

daargy minder berouw vau hebben moogt,

dan dat gy, en andere myn lieve vrien-

den , my afgonftig zoud zijn , ofover mijne

ondankbaarheid met regt misnoegt , en by

gevolg al te laat berouw krygen van my ge-

recommandeert te hebben, (alzoo een

fchynbarc vroedmaking op geen zichtbare

verzekering is gegrondveft ) als de proef

op het ondervinden aan kwam. En hier-

om is het , dat ik het by tyds aan u weder-

om fchryve, na datiküctual in mijn eer-

fte Brief te kennen hebgegeven, alzoo ik

weet, dat gy met weinige woorden» al

wat, in de zaak gcvordcrt mocht zijn,

kUnd verbeteren.

Uwc Achtbaarheid bccldezig niet eens

in , dat ik mijn eigen intereft beooge, of

een gemakkelijk en lui leven zocke , ftel

gi^vry-in ce.iige andere bediening na uw'
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welgevallen; en zoo ik, zoo verre alt-

mijn macht van kennis exi lichameli|kc ge^

gezondheid haar uitftrekken, my nieten:

fchikke na het uitvoeren van mynfchul-
dige plicht, laat my dan, als een dief,

daar uitgefloten worden. IkdankeGod,
myn confcientic befchuldigt my niet, dat
ik voor dezen inhalende ofcigcnbatig ben
gcwecü; en nu, om een jaar twee ofdrie
dat ik flcchts noch te leven heb, te willen

rapen en Ichrapen , dat acht' ik enkele
uitzinnighcid te zijrKj en hier in derv'ik

met mijne beloften niet verder gaan: en
voor zoo weinig volkals iknamy mocht
laten, zy zullen, vcrtrouik, van my niet

konncn zeggen, dat die Kinderen geluk-
kig zijn rwclkers Vaders om harent wil
voorden Duivel varen. Mijn Heer weet
wel, met wat voor een patrimonie, ik in

de wereld bcgormen heb, en echter tot

noch toe geen gebrek geleden, ja, doe
myalle mync levens-middelen al beno-
men waren , zoo heeft evenwel God ,

hem alleen komt daar de eere van toe,

buiten alle hope of verwachtingc , voor
my genoeg gezorgt. Mijn Heer, weeft
hier mede deze genadige beftieringe, en
voorzienigheid Gods bevolen i wilt , bid

iku , dit mijn krabbelachtig fchryvenaan
een kant doen , op dat alle Man het
zelve niet en komc te zien , noch te ver-

ftaan.

Mijn Heer , na mijn voorgaande gebie-

denis, zoo zal het gelieven te weten, dat

ik aan hem hierzcndc iets, dat ik in mijn
I
eigen herzcncn gcfmeed heb, vervat in

deze weinige bladen ; welke nochtansal
te veel zijn, om in een Briefte fluiten j die

iMijnHeer, op zijn gemak, zoo het henx
de pyne wsardig dunkt , kan lezen. Ik

wenfch u een. vrolijk hcrte , 't welk ik ge-

waar woidc te zijn een groote fchai in de-

ze wereld, en het ontberen daarvan een
zware pyn. God beware U E. A. en zijn

Gemalin. Ziet gy iets in dezemyne pa-

pieren, dat dient verbetert te worden, gy
weet wel dat ik my wil laicn onderrich-

ten^.
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'icn , en gcleïen heb (fuodmeliora Juut vul-

nera diltgentis ,
^utim fraudulenta of.ula oJen -

'iis : dat de wonden des Létefhebbers getrouvj

zif»i maar de kujf.n^en des haters zijfi af te

bidden- Hierom mijn onredelijk bofluit

voor my zelven behoudende, gclijK als

U E zult komen te weten, zoo zal ik my
geheel laten gezeggen , ten opzigt van de-

T.eomftandighed'en, waar, hoj , ivatmeer

^

et, of ten laatften niet. Van wegen een
occazic onlangs voorgevallen , heb ik

over een ander zaak aan Mijn Heer den
Secretaris gefchre ven , Vrvno Maart.

Vvf getrouvj OrateurM. P,

Een Miffivc hier over aan hem
gefchreven , door den Heer Zc-

gel-bcvvaarder.
j

Het Origineel.

T^ At ik niet eerder op den uwen heb ge-
*-^ antwoord , is hiervan d'oorzaak , dat

jk geenzins heb koiinen vernemen wat
van de zaak, daar uw' Brief van meld^
geworden zou,- maar op dezen dag, uit

een rez.oluticin de tegenwoordigheid van
hare Koninklijke Majeftcit genomeri , ver-

daan hebbende, dat uwe Vrienden uzeer

fwarelijk fullen konncn ontfldan,v2n de be-

diening in dezelve Mifllve verhaald, heelt

hetmy goed gedacht U E. daar van te ver-

wittigen; en mee eenen te radenomuwe
bekwaamheid of onbekwaamheid , tot

een bediening, te laten beruften aan het

oordeel van uwe Vrienden , waar , of
wanneer gy beroepen moclit worden.
Wift ikeen Man, wien , dcbefchryvinge

in den aanvang uwes Briefs gedaan, beter

toegepaft kende werden, zoo zou ik hem
boven u ftellcn; maar in der daad nie-

mand zoo bekwaam keurende, zoo acht

niy verplicht om U E. voor alle andere te

prefereren; en 'dat hierom, alzoo ik an-

derzins den raad van uw' eigen Brief niet

en zou volgen; het reftcrendc, 't welk
:^'ecl is , "zal it uitftcllen tot onze naaftc bj-

ccn-komfte. Het zalüchtelijk gebeuren,
datgyin korten tijd Brieven door my en
andere ondertekent, zult ontlangen. Hier
mede God bevolen. Uit het Hofy 17.
A/tf/ M.D.LU.

dVine N. Bacon.

Hy word geordineert en ver-»

zocht, om te komen tot Leunen, r?

"p\ Ezc dient om U E. t'advizeren , dat
*-^ om zekere zaken , waar in hare Ma-
-icfteit gezind is om u te gebruiken, haar
believen is, dat gy met alle mogelijke
fpoed u herwaarts tot LomienVaXi begeven i

en al hier zynde , zult gy verftaan wat'er
noch al meer te neggen valt. Vaar wel.
Uit het liffj den 19. May M. D. L i X.

Vvje beminde Vrienden,
^

' N. Bacon.
ir. Cecil.

De twede Citatie-Brief.

Het Origineel. "

A Lzoowynu onlangs een ïekerMifli»
-^^ ve aan U E- hadden geaddreflèert,
waar in wy te kennen gaven , dat om ze-
kere zaken , waar in hare Majclleit voor-
genomen heeft uwendienftte gebruiken,

gy zoo dra als mogelijk is hier tot Lonnea
zoud komen, waar op wy als noch geen
antwoord bekomen hebben^ twyfelende
dcrhalven ofdoor achteloosheid der afge-
zondene de Brief U E. noch niet en mocht
ter hand gekomen zijn , zoo heeft het ons
raadzaam gedacht andermaal aan UE.te
fchryveo, op dat gyzoud mogen weten,
dat het hare Majefteits believen is, dat gy
op ftaande voethier na toe komt. Vaar
ivel. Ut het Hofy 28 A/dy.M. D.LIX.

TJwe bcr?jinde Vrienden^

N. Bacon, CS.
W. Cecil.
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t)^ Parkers Milüve aan de Ko-
ningin, waar ingyfig verfchoont.

Hei Origineeh

T_J Et zal hare Koninklijke Majefteitge-
-*--* lieven deze mijn verzoek bede in ge-

nade aan te nemen , waar toe my de uiterile

noot tegenwoordig dwinj^t , zoj ten aan-

zien van mijn Contcientie die voor God
bcfwaart is , als ook van wegen mijn

plicht die ik aan hare aanzienlijke rtaat en

Hooglte autoriteyt fchuldig ben. Dit is

dan de zaak, allergenadigfte cnzouverain

Princes , alzoo ik verftaan heb dat hare

Majefteit van my , haar allcrgcringfte

onderdaan , een groot gevoelen heeft
,

nopende het Aarts-Bifdom van Cantetberg
j

uit aanmerkinge waar van ik het mijn
fchuldige plicht behoorde te achten , en

ook achte , om hare Majefteit zoo lang als

ifc leve, alle dienft en gedienftigheid te be-

wyzenj bymy zelven nochtans overden-

kende hoc gantfch on-bekwaam ik ben tot

zoo een hooge bcdieninge, welke mijne

on-bekwaamheid ik in het brede zou kon-

nen verhalen*, waar het niet om hare Ma-
jcftcit in haar allergewichtigftc affdrcn

moeyclijkte vallen; dies niet teminver-

üout ikmy om met dit mi)n fchrift tot de

7elvctcgenaken, om my zelven van zoo
een hoogwichtig en laflig ampt t'ontflaan

,

't welk een man van zoogroote wysheid,

cclcertheid , godvrachiigheid en ervaren-

heid vereifcht , als ik wel zie en volkomen
wetedat van my na behoren niet en kan

worden betracht jofdie plaats zo zou kon-

ncn bekleden dat God en hare Majefteit

daar door geëert zouden konnen worden
,

en hare lieve onderdanen komen te flore-

ren. Veelc andere on- volmaaktheden heb-

ben daarenboven in my noch plaats, als

van tijdcljyke middelen wel voorzien te

zijMj daardeeerc van het Riik aan hangt,
als ook de fwakhcid mijns lichaams , die

niet toe Iaat dat ik zoo een moeyelijke
bediening in alle deden , eu zoo als van
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my verwacht word , na behoren zou ken-
nen waar nemen- En gelijk als ik , behal-
ven mijn fchaldige plicht van getrouheid
aan hare Koninklijke Majefteit , anderzins
tenhoogftenookvcrobligeert ben, om de
groote weldaden die ik van hare Maje-
ücits Moeders hand ( aan wiens ziel ik

niet en twijfcle ot ze ruft by God in de
eeuwige vreugde

) genoten heb, om uw'
allergetroufte Suppliant by God te zijn , en
hem te danken voor zijn Vaderlijke be-
fcherming van hare Maieftcits Perzoon ^

ais ook om hem vorder te bidden voorde
continuatie van hare gelukkige regcringe
in alle godvruchtige voorfpoed: zoo ben
ik ook zeer bedroeft, en beklage my zel-
ven ten hoogften van inwendig zoo wei-
nig met kcnniftTe begaaft te zijn , en uit-

wendig met zoo geringe krachten des
lichaams , om hare Majefteit zoo bc-
kwaamelijk te konnen dienen , als ik

wcnfchts dat haar aangenaam mocht zijn.

Indien het hare Majcfteits hooge wysheid
en goedertierene mildadigheid geliefde
my meteen geringer bedieninge , daar zoo
veellaft en fwarigheid niet aan vaftis, te

vcreeren, zoo zou ik my daarnafchikken
om die waar te nemen; echter zal ik my
zelven aan hare genade veel eer overge-
ven

, dan dat met mijne on-bekwaamheid
in der waarheid voor te dragen, bare Maje-
fteit mijn fchuldige gehoorfaamheiU en zin-
ccre getrouheid des'herten in twijfel mocht
trekken, ofverdacht houden.

^

Hare Genades arme ondetdaan

MATTH.EUS Parker.

Een Bulleof machr-brief van D'"- vuht^

Parkers in-wyingc in het Aarts-Bif- if^'t^^j

dom van Cantclbcrg
, nevens taai^\

zekere betuigingen van des
zelfs geloofwaardigheid.

De order van zekere Ceremoniën , inheti?ihu!-

den van den zeer eer'•vaardigen Vader in

Ckfi-
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' Chriflm > Matfheut Parker , Aarff-Bif-

fchdpvan Cantelbetg^ geviert tnz'ijttCapel

by de Heerlijkheidvan Lamheth ^ op zondag

ay. DecemberM d. l i x.

VOor eerft , zoo wierd het Cöpel in het

OoÖen met Tapijten rondom be-

. haugenj over de vloer, wierdeen rootla-
'

ken gefpreidj de Tatel daar men den H.
Dienft op doen zou , en de banken, die na

in het Ooften ftonden, waren met Tapijt

en kufiTens bekleed.

Daar waren ook vier Stoelen in hetïiüd

Ooften van het Capel gezet , voor vier

Biirchoppcn , wien deze inwyinge des

Aarts- Biflchops aan bevolen was.

Op een zodanige wyze , wierd'er ook
een ftoel en bank , met Tapijt en kuffcns

bekleed, voor den Aarts-Billchop, in het

Noord- Ooften van het zelfde Capel, gc-

ftelt, die een lange fcharlakenze Tabbard
aan en een roo flawele muts op had; vier

Perzonen gingen voor uit met toortzen
,

daar aan volgden vier Biflchoppen die zijne

inhuldinge zouden bedienen , te weten >

Willem Barjovj eertijds Biffchop van Bath en

Waals i doch nu tot BilTchop van Chtchefter

verkoren ; Johjin Scory voor dezen Biflchop

van Chichefier , nu van Hcrtord , Milo

Coverdaal , te voren BilTchop van Exon ;

en Johan Hodskin onder-Biirchop van Bed-

ford. Deze Perzonen nu alremaal in haar

gezette ordre en plaats gefteld zijnde , zoo
wierd'er voort een morgen-gebed van An-

,

driei Fierzon , Capellaan van den Aarts-
i

Biflchop, over luid gedaan; daar na trad

de voornoemde Jsba?i Scóry op de Preek-

ftoel , en , nemende tot zijn Text deze

Schrifcuur plaars : De- Ouderlingen die onder

uzijn^ vertnane sk die een mede-Ouderling
ben, I. Fetri 5. heeft hy daar een voor-

treiFsiijke predikatie uit gedaan.

N^ gciiaane predikatie ; gaan d'Aarts-

Biflchop en d'andere vie^^'Biflchoppcn ge-

zamentlijk uit het Capel /'brn her Heylige

Nachtraaal t'onifangen ; riiet lang daar na

de Noorder-deur uitgaande , komen zy

wederom met deie klederen aan ; te weten.

355
j

d'Aarts-Biflchop van Chkhefler , verkoren

j

tot den dienft , met een zyde-Monniks-kap

I

op ; wien twee Cappellanen j te weten

[

NicolaasBullinghant^ ouderling van L?»<:ö^»,

en Edmuftd Gefi , ouderling van Ca^ttelberg

,

hebbende ook zyde-Monniks-kappsn op,
ten dienftc ftonden j de Biffchoppen van
Herford en Bedford hadden karfuifels aan.

Doch alzoo Mtlo Coverdal hadde niet dan.

een LakenfeTabbaartaan.
Op deze wyze nu gekleed zijnde, gin-

gen zy ten Nachtmaal , den Aarts-Biflchop

knielende op d'ondecfte trap van het Ca-
pellctje.

Het Zcrmoen nu ge-eindigt zijnde , zoo
hebben de gemelde Biflchoppen van Her-
ford,en Beaforden Milo Coverdal^ den Aarts-
Biilchop gebracht by den Biflchop van
(-hicbeflery die aan den Tafel in een ftocl

zat, tegen hem deze woorden gebruiken-
de. Eerwaardige Vader in Chrifto , -uy ftellen

voor u , en dragen u óp dezen Godvrucbttgen en

geleerden man , om tot een Aarts-Bijjthi)p tn-

gehuld te 'worien. Na dal de ^e woorden nu
gcfproken waren , zoo wicrd van ftondeo
aan de Bulle of macht-briefvan de Konin-
ginne tot inwyinge van den Aarts-Bil^

Ichop ten voorfchijn gebracht , welke de
eerwaardige Thomaoj fal , Üoélor in de
Rechten , gelezen hebbende , zoo wierd
den Aarts- BiiTchop den eed ( om het Aarts-

Bifdom , volgens d'inzettingen, in het i.

Jaar van de Koningin Ettzabets regering

ingeftclt , voor te flaan ) afgenomen i

die hy iolemnelijk, met oplegginge zijns

handsopdeBybel , in zekere woorden ge-

daan hebbende , zoo heeft de Biflchop van
Cbiche[ier iets voor afgefproken , en het

Volk tót bidden aangemaant hebbende ,

zig gereed gemaakt om de Litanie te zin-

gen, daar dan de Choor op antwoord. DiÊ
verricht zijnde , fteld de Biffchop van Chi^-

chefier den Aarts-BilTchop eenige vragen

voor, eneenige gebeden tot God gedaan
hebbende , volgens d,^n inhoud van het

Eockby 't Parlement uitgegeven, zoo is

het dat devier meermaals gemelde Perzo-

Tt 3 oea



3g4 Authentykc STUKKEN,
nen den Aarts-Biflchop de handen opleg-

•gende, deze woorden in hec Engelfchtot

hem fpreken : Ontfang den H. Geeft , en

gedenk doch om de genade Gods , die nu door

deze ople^ginie der handen in u is ^ op te vlek-

ken , ivofit God en heeft ons den geeft der vreze

niet gegeven t maar van deugd t liefde en zo-

berbc'!d. Dit gezegc hebbende , geven 2y
«en Bybel aan hem over , hem op dusdanige

wij IQ aan fprekende : Zie toe dat gy in bet le-

zen , vermanen en loeren vlijtig zijt , e» 'ge-

denk altijd Aan het gene in dit Boek gejchreven

fiaat ; vjilt daar «iet traag noch Jlof in zij»

,

op dat het voordeel dat daar van komt ^ voor

miile man kennelijk en openbaar zy. Weefi neer-

(hf^ jn het.hezorgen van het gene «> en u-iu

JLeer-ampt aangaat j on alzoo zu/tgy met a/leen

uw zelven , 7naar ook alle uwe Toehoorders j

door Jejus Chnflus behouden , eu zalig maken.

Na deze woorden gaac de Biflcliop van Chi'

chejler voort tot bet celebreren van deze fo-

lemnireiten der Comrnunie, behandigcn-

de aan den Aarts-Biirchopeen Harders ftaf,

waar mede d'Aarts-BiiTchop, en de boven-

verhaaldeBiflchoppen, nevens noch eenige

andere communiceerden.
Eindlijk, deze heilige Bedieninge voi-

eindigtzijnde, gaarde Aarts- BiiTchop, met
die vier andere Bilïchoppen vergefelichapt,

door de Noord-Ooft-deur uit de Capel , en

voort daar aan de zelve Biflfchoppcn by hem
.hebbende, komt hy wederom dezelve deur

in, met een wit Biffchops Mijter op, en

drag :nde om de hals een bonte hals-kraag

van netaüerkoftelijkftcZabelgemaakt. In

iulkenhabijtof gewaad hebben haar ook de

Biflcboppen van Ch/chejier en Bedford ver-

toont: MdoCoverda^l en Johan Hodgsktn,

de Capellaan van Bedford^ hadden flechts

lange Rokken aan< Daar na gaande naar de
Weiterzedeur van de Capel ,hecttd'Aaits-

J3iflchopaan Thomas Doy/Huishouder, Jo-
han Baker Thefaurier , en aan Johan March
Reken-Möcfter , ieder in hec byzonder een
,witte roede gegeven ; als haar op dez-s wyze
iivhaar Ampt be-zeftigende.

4.nes aJ.ci(4s , ali boven yethaalt isj ordent";

lijk verricht zijnde, Zoö gaat d*Aarts-Bir-
rchop uit de Capel, zijn naafte Bloed-Vriec"
den uit zijn I^amilie voor uit gaande , en
d'anderc hem achter aan volgen.

Dit alle* gefchiede in het bywezen van de
Eerwaardige Biflchoppen Edmund Grinaaly

Bififchop van Lonnen.RichardCocs , Biflchop
van Elji , Edvjind Sands , BifTchop van WV-
chejler , Vaandrig , en voornaamft^ Reken-
Mecfter van gemelde Aards-Biflchop, The •

mas Argal, Thomas Willet en Johan Incenty

Openbare Notariflen, nevens ccnige an-
dere perfoonen,

Het accordeert met het Origineel^ bewaart bj

die Van Ca7itelberg in de Bibliotheek van
het CollegietChrifli Corpus genoemt.

V IFelk ik MdttheusWhm , openbare Nota-
rü , en Secretaris van d^Academie van
Canttlberg , mits dezen getuige. January
%.V/C.I.XXIV.

Wy ondergefchreve het Origfneel , waar
van dit Schrift een nette Cöpye is, gezien
en de Handfchritc en andere omftandighe-
den aangemerkt hebbende , houden ons zcl-

ven.verzekert , dat hec een rechteen waar-
achtige Gedenk-fchrift is, van de Coftui-

men en Ceremorden , ten tyde van den
Aards-Biflchop Varken Inhuldinge gc-
pleegt , en dat het alzoo oud is , als den in-

houd des datums te kennen geefr. Tot ge-

tuigenis waar van wy dit met onze eigen

Handfchriftonderteckent hebben, ii Ja-
nuary ivC. LXXIV.

Wy Regenten en Opfienders van het Col-

legie van Corpus chnfii , in de Academie
totCambridg^ geven hier mede te ken-

nen , en ftellcn voorzeker , dat dit

Schritc, zijnde een verhaal van d'Aarts-

Biflchops Ptfr/^fA-finwyingc in Lamhertt

Cape/y ter goeder trouw is gefchreven uit

het Origineel Gedenk-fchrifr , oi Tijd-

boek, in onze Bibliotheek beruftcnde:

en dat wy,,iq het allerminfte niet en

t wijffelen , of het Tijd-boek is zo oud,

alsdcndatuni inhoud , en de zaak daar

het opziet. Wy en konnen ook niet

twijfFden, of de klare en duidelykcte-

' kenen
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kenen van oudheid die het draagt, zul-, •

len alle onzijdige perfooncn , als zy ze
j

komen te zien, genoeg voldoen i en
|

wy zullen derhalven voort gereed ftaan,
|

om de zelve te verroonen aan degene, f

die rot dien einde het voornoemde Col-

legie daar over gelieven aan te Iprekcn

.

No. 10.

ZEN. 3-3 J
yohaa Spenceri D.D.Hegeitt van het C9II.

Johan Peekhover, B. D.
Erafmtis Latte^ B, D.
Rübard Sheldraak, B, D,
SantuelBeck^B^D.
Henrik GofiltKgy B. D.
Vf^tUem Brigs. M. A^
JoaTtRkhefiM.A.

Een Ordre door Koning Jacobus beraamt , om de
Bybcl over te zetten.

(

E Schriftuur- plaateen en Perfoonen tot het Hebreeuwfch befterat, nevens de par*

ticuliere Boeken die zy aangenomen hebben

:

Mr. Dean van Weft-Munftcr.j

"

Mr. Dean van St. Pauli Kerk.

Mr.DodïSaravia.
Mr. Doa: Clark.

Mr. Doa. Lcifield, -

Mr. Dod.Teig,
Mr.Burleigh.

Mr.King.
Mr.Tompfon.^
Mr. Beadwei.

D

W^ft'Munfier. ^

De V. Boeken Mofis , bchalven
>deHiftorie van Jofua, tot het'

Eerfte Boek der Chronijken.

c^mbrtdg' «j

f
»

I

Oxford. ^

** Mr.Lively.

Mr. Richardfon.

Mr. Chatterton.

Mr. Dillingham.

Mr. Harrifon.

Mr r Andrews.
Mr.Spalding.

l. Mr. Burg.

Dodtor Harding,

Dod. Reinolds.

f
Van het Eerfte Boek der Chro-

[ nijkcn , nevens de refteerende

l, Hiftorie, en de Hagiographia^
' te weten, Jo5,dePialmen,de

Spreuken Salomons , Ecclefia-

ftes , het Hoge Lied Salomony.

f
I

1

CamhriJS' ^
l

Dr. Holland.

Dr. Kilbye.

Mr. Smit.

Mr. Bret.

Mr. Faircloug.

DotStorDewport»-

Dr.Branthwait.

Dr. Radelife.

Mr. Warde Eman,
Mr. Downes.
Mi-. Boyes.

}•

>

De vier, of Groote Profeten,

nevens de Klaag-Liederen Je-

reraic,en de twaalf Kleine Pro-

feten.

Het Gebed van Manafïes, en

de refteerende Apocryphiiche

-

Boektci,

Ex M:
S.D.
Btrlsct.

LMr»Ward.Rcg:.
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DeScbriftunr-piaat2enenPer7onenbefl:emttot het overzetten in het Griekfch, ne

vens de pavüculiere Boeken door haar aangenomen.

r Mr. Pesnvan ChriftiKerk. *j

Oxford. ^

Mr. Dean van Winchefter.

Mr. Dean van Wórceller.

Mr Dean van Windlor.

Mr.Savile.

Dr. Perne.

DrRavens.
K Mr.Haviner.

>

r Mr. DeanofChefter.
Dr.Hutchinfon,

Pr. Spencer.

Mr.Fenton.

Mr. Rabbef.

Mr,Sanderfon..

Mr.Dakins.

DelV. EuangeÜflen.

De Handelinge der Aperte!.

Apocalypl.

Pauli Zend-brieven.

De Canonij ke Brieven

Zih^re Regelen o-fjirtijkelen , die waar

tenemm z,ijn in het Overz,etten 'van

de Sybel.

1. Dat men de gewcpnlyke Bybel , die

men in de Kerk voor leeft, doorgaans ge-

noemt de Biflchops Bybel, volgen 2.al , en

daar in zoo weinig veranderen , als de waar-

heid van de Grond-Tcxt eenigzins lijden

kan.

2 . Dat men de'nannen \m de Profeten

,

en heilige Schrijvers , nevens de namen

vandenText, 2£)o veel als doenlijk is, be-

houden , en , zo als men voor dezen plach

te doen, gebruiken zal.

3. Dat men de oude Kerklyke woorden

noch zal onderhouden , te weten , dat men
het woord [KerI] niet en zal overzetten

IVergacfering] &C.

4. Zoo wanneer een woord verfcheiden

betekeningen heeft , dan zal men het zelve,

welkbydemeefte Oud- Vaders gemeinlijk

plach gebruikt te worden
,

( overeenko-

mende met den cigentlyken zin van die

Schfiftuur*plaats, en met degelijkformig.

beid,dcsgeloofs). behouden-

5. Dat men de vcrdeplingederCapitte-

kfl, of inhctallerminftegantfch niet, of

des nood zijnde, zoo weimg ak mooglijk
is, zal veranderen.

6- Dat men geen Annotatien altoos op
de kant zal ftellcn, dan alleen die tot ver-

klaring van deHebrecuwfcheofGriekfche
woorden mochten dienen , welke in den
Text zoo beknoptelijk en gevoeglijk niet

en konnen uitgedrukt worden, zonder ze-

kere omfchryvinge van woorden.

7. Dat men op de kant zal ftellen zoo-
danige bygebrachteTexten, die bekwaam

j

en dienftig zijn , ora d'eene Schriftuur-

plaats met den anderen te vergelyken.

8. Dat een ieder particulier perfoon van

!

de Gecommitteerden tot dit werk, een en
i het zelfde Capiitel, of Capittelen, (waar

i

over zyaUe een refolutie genomen hebben,

I

en de zelve nu by haar welven alleen over-

j

gezet, of verbetert hebbende al waar het
': haar goed mocht duoken ) onder handen
i zal nemen : en dar zy alle dan daar na by

1
den anderen komen , en vergelyken zullen,

I

al wat elk een in het byzonder heeft gedaan,

en daar op accordeeren , wat na haar ge-,

I voelen ffeand behoort te grypen.

1 .9 Z^QO wanneer nu eca enkel Collegie

j

op deze wyze een enkel Boek van de H.
Schriftuur verricht , of' afgedaan zal heb-

I ben;,

I
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Bef! , dan zullen ly bet zelve aan het ander

Goilsgie , daar toe gecommitteert, zen-

den, om het zelve zeer ernftclijk, en met
rypen raad by haarzelvcn t'üvcrwcg^'n : al-

zoo zijn Konmklyke Mujeiteit zich hier

i&n vry veel liac gelegen zijn

10. Indien cenii^ Colle?ie het zoo gefon -

den Boek nagczien hebbende,* aan Z'-ker

ischrifLuur plaats mocht komen te twijffe-

le^TLi of dies aangaande van een ander ge-

voelen zijn y dan zuUen %y die van. dat Col-

legiezijn, 'zulks aan d'andere laten wercn>

de pha.'s aantekenen , en met eenen haar
!

de redenen daar van toefen-len ; waar in niet \

overeenkomende , zoo zil men het ve.- ;

ichil, (omgedecideertooFbygeleidte wor-
;

dsn^ als ihet werk geheel en pi afgedaan is,
}

jegens d'djgcmeine Vergadering , die be-

ftaan z^l uit de voorniamite peribonen van

yder Collegic) uitftsUen.

11. Zoo wanneer daar een zeker Schrif-

tuur-plaats van fonderlinge duifterheid in

twijffjl getrokken mocht worden , dan zal

men by fijn KoninklykeMajefteit verzoe-

ken , om by MiiTïve zikere geleerde iMan-

nen inhec Land haar gevoelen daar over t€

mogen weten.

1 1, Dat een ieder BüTchop de reft van

fijn Geeftlijkheid fchriftelijk bericht yal

doen , en haar waarfchouwen van deze O-
ver/^ti'.nge , die hy nu b/ der hand geno-

men heef: j en ook ferieusUjk verzoeken en
belafcen, dat al wie in deze gemelde Talen
bedreven en ervaren is^ zijn particuliere

obf^rvatien aan het Coliegie , oi de Verga-

dering tot lVe(i- Muafter^ ^Caf/shridgüi Ox-
ford zal zenden. '

.
•

13. Dau de Bewindhebbers in iadcr Ver-

gadering zullen zijn de Dektns'Van^/'f/?-

Mu7ifler en Chcfter > voor zoo veel die pJaars

aangaat, en in d'andere Acade.mien van
Cambridg en Cxfdrd zullen des Konings
Profefloren ia de Hebreeuwfe of Griekle

Taalhet bewiod hebben.
.'14. Dat men d'Overzcttingen van Tm-

j^qh Matthe^-y Coverdat»! j lVhiuht*rch.

""ft; Deel.

'm
GeJ7eveny zal gebruiken, zoo wanneer ze
met den Texc beter overeenkomen ,. dan
die van de Bidchoppen haar Bybel.

IJ. Daar en boven zuilen de bovetïver-
haaldepertoonen

, die -.de direccie, of hec
biwindhebbon, (drie of vier van'd'aller-
oudilecnaÊnzieni;j'sftein een- van beide A-
caaemten , die met het overzetten niet be-
zig zijn gewec-fl; , en van den Öader-Can-
ccilier aaar to.e beftcmt ) met d'andere Op-
perhoofden daar over te rade gaande, d'o-
yerz^-ccingc, zoo we! de Hebrecuvvfcheals
Grieldche, nazien

i om te beter het vierde
gelpcciiicecrde Artv kei te konnen waarne-
men..

Een Verklaringe-'VaTi- ;?rékere
voorname Artijkelen van Religie,
in Druk uitgebleven , door ordrc
van de Aards-BifTchoppen, Hooft-
Srads-BifTchoppen

, en d'andcreBif-

.
'

^^^.^oppen| waar naalle Predikanten,
yicarificn, en die in ecnige bcdie-
ningc zijn , haar fullen moeten
richten^ zoowclom tetoonen

, dat
2y cenerlei Lccre leercfn , en onder-
houden

, om allbo den gehcri de
mond te ftoppen, die de Leeraren
der Kerke, over hare vcrfcheidcn-
hcid van verftand in "t ftukvanRe-
iigie, fchelden cnlafteren; alsook
om haar eigen volk t'ondcrwijzcn,
de zelve Artijkelen haar voorlezen-
de

, 200 wanneer de Predikanten,
Vicariücn &c. in hun Dicnft ecrft
komen beveiligt te worden ; en ook
daar na, alle jaren op tweebyzon-
dere tyden , te weten Zondag'na
PaafTchen, enop St.MichicIs-dag,
ofop een ander Zondag, binnen een

V y maand
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maand na die Hoog-tycien; en dat

voort na het verkondigen dcsEuan-
geliums,

AAngemrrkt dat het alle Chriflenerj,

doch inzonderhei,i de Leeraren en

Herders der Kerke , zijnde Leerarirn en

Onderwijzers van andere» beraamt gereed

te zijn, om voort reden re geven vanhaar

geloof j en van de hoope die in haar is, zoo
wanneer hun Z'ilks word afgevordert: zoo
is het dan dat ik nu, voor zm veel mijn ei-

gen p^rfoon aangaat, geordineertengeftelc

om re zijn uv Leeraar, Predikanten Ziel-

bezorger, (de vreze Gods, en het getuige-

nis eener goede confcientie voor mijn ogen

hebbende) voor my zei ven belyde , en ook
verzoeke, dat gy-1. met my hierin wik toe-

jftcmmen, en van eenerlei geloove zijn.

l

Dat'erflechrs een levendig en waarach-

tig God is, van oneindlijke macht, wijs-

heid en goedheid , die een Schepper en On-
derhouder is van alle zienlyke en onzienlyke

dingen. En dat 'er in de Éénheid van deze

Godheid drie Perlbonen 7.ijn vaneenerlei

zelfftandigheid , vangelyke macht en eeu-

wigheid, te weten, Vader, Zoon, en H,
Geeft.

n.

Ik gelooveook al wit in de H. Ctinonijke

Schriften befch reven is , welke Schriften

alles, nodig ter zaligheid, behelzen; door

welke Schriften ook allerlei dv/alingen en

ketteryen genoeg beftraf t , overtui:^t , en al -

lerhande Leere en Artykeien , ter zaligheid

noodig, bevei^i^t konnen werden. Ik ne-

me ook voor zeker en vaft aan , en belyde

alle Artykeien in de drieCredoos vervat
j

ie weten het Credo, of bet Geloove van

hetConcilium van Nicefien, van Athana-
fius , en dat van ons Aigemein Geloof,
't welk genoemt word het Apoftolifch Ge-
loof > Dademaal dac dez.e beknoptlijk de

I

VDornaamfte ArtykHcn , of Hooft-ftukken
! van ons Gelot)f,die in de H. Schriften wijd-
i
loopig worden voorgedragen, behelzen. •

! ni.

1

Ik geloove ook-; dat de Kerk , Cnrifti

j
Bruid is , waar in Gods Woord waarlijk
geleerd, de Sacramenten ordenti'ijk, vol-
gens Chrifti inftelünge, bedient, end'au-
toriteit der Sleutelen na behooren gebruikt
worden. En dat alle zoodanige particuliere

Kerken de macht hebhen , om Ceremo-
niën, en andere Kerklyke Coftuimen , in
te fteJlen , en , voor zoo veel als ze over-
tollig zijn, of misbruikt worden, re ver-
anderen , en t'eenemaal af te fchafïen ; en
om andere, die meer tor gefchiktheid , or-
denrlijkheid , of ftichtinge dienen, fe or-
dineren.

IV.

Ik geloovifi ook , dat het geen menfch vry
ftaat, om eenig Ampt of Bediening, het
zy Kerklijke of Wereldlijke ,op zich re ne-
men, of te aanvaarden, dan die door de
Hooge Overheid, ter plaatfe daar hy woont,
daar toe wettelijk is beroepen, volgens de
Ordinantien van dit Koninkrijk.

Ik erkenne ook , dat hare Koninklyke
Mijefleir toekomt bet voor- recht en opper-

fle Voogdyfchapover alle Standen, en in

alle zaken; zoo wel Kerklyke als Wereld-
lyke, bini\en dit Rijk, en andere hare Do-
minienen Landen; en dat zulks met Gods
H. Woord overeenkomt , en haar van

rechtswegen toebehoort, in zulker voegen

als in 'de laatfte Acfc van her Parlamentis

uitgedrukt , en zedert door hare Majefteit

vertoont , verklaart > en bcvoolen is ge-

worden.

Vf.

Wat nu den BilTchop van Tlomen aangaat,

ik bekenne en belyde, djithy, na luid der

H.Schri£-
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H. Schrifture, en den inhoud van Gods
Woord, geen metnier machc noch auto-

riteic en heeft, dan a<^dere Biiïchoppen in

hare Provintien en Bildommcn hebben :

en dat derhalven de raachr , die hy zich zei-

ven nu aanmatigt, (te v/ecen, om te zijn

Opptrhooft van Chrifti aigemeine Kerke,

en by gevolg lïet bewind te hebben over

aile Keizers , Koningen en Potentaten )

een onrechtmatige ma^t is, dii. re?ens de H.
Schriftuur , en het voorbeeld acr Ecrfte

Kerke gantichftrydig; en dcrhalven is2,e,

om zeer rechtvaerdige oorzaken , in ei:

Rijk afgefchatt, en verniengr.

VII.

Hier nevens fla ik toe, en he'yde, dat

de Liturgie , en de bedieninge der H. Sacra-

menten, uit kracht en autoriteit van het

Parlement uitgegeven, met de H Schrik

ruurover-eenkomt, endat zeis Algeraein,

Apoftoliich , en zeer nut en dienriiig tot

bevordering van Gods eere, en tot liich-

tinge van zijn Volk; zoo. wel om darzem

een Taal is, die-van de gemtene man zeer

wel v/ord verilaan, als ook om de leere,

en het formulier van bedieninge daar in

be^ifpen.

viir.

En hoewel datter in de toedieninge des

Doopz^ils, geen beiweringe, olie, zour,

fpeegzrl. noch toewyinge van het water

nu «vord gebruikt j enaizooze over weini-

ge jaren herwaarts misbruikt is gcweeft

,

en voor nootwendig geoordeeld : daarze

evenwel tot het wezen, en denoodzake-

lykheid van het Sacrarrient niet en be-

hoord, zoo iize daarom met recht afge-

gefchaft, en mee tegen ftaande, dit alles

wordzein alledeclen eninzichten ten vol-

len bediend , volgens d'inftellinge van

Chriftus , onzen Zaligmaker.

IX.

Daar en boven beken ik , niet alleen dat

de Mism het byzonder nooit onder d'Oud-

Y Z E N.
3 j^-

Vaders der eerfte Kerke in het gebruik is

gewceft, (namelijk, dat de Priefter alleen

her Sacrament bediend en onrfangen heeft

»

zonder een zeker geral van Communican-
ten j volgens Chnfli zeggen tot zijne Di-
fcipelen , tiemei , eief , d^c. Maar ook dat
de Leere, (die ftaande houd, dat de Mis
een zoen-offer is voor de levendige en doo-
de

, en een middel
, om de zielen uit het

Vagevier te verlofien ) Chrifti inzertinge
niet contorm en is, nochie op d'.Apofto-
liiche Leere gefondecrr; m.aar ook datze
in het tegendeel gantich Godloos, en de

;

dierbare verloffinge onzes Zaligmakers
/efu Chrifti, en zijn alleen- voldoende
cftèrhande, eenmaal voor ons in der eeu-
wigheid op het Altaar des Kruicesgeoffert,
ten hoogften te kort deet , en lafterd.

X.

Ik vérfta ook, dat de Heilige gem«en-
Ichsp, of hec Sacrament van Chrifti lichaam
en bloed , ( uit een behorelijke gehoor-
zaamheid tot Chrifti inftdlinge, en era
deszeits kracht uitte drukken) onder bei-
de gedaanten van Orood en Wijn , het volk
behoorde toegedient te worden ; en dat
zekere Oud- Vaders der Kerke voor vaft
ftellen, dat het een loutere Kerk.Dievery
is, dat men haar, voor wienChriftuszija
allerdierbaarfte bloed vergoten heeft, de
verborgene Kelk met laat toekomen: na-
demaal dat hy zeÜs gezegt heeft , Drinkt al/e

hierutt. Vermits ook dat ten tydevan de
Oude Leeraren rier Kerke, ^\s Cyprianus

^

HieroTiymus, Auguftinus, Gelafius y en an-
dere, zes honderd jaren na Chrifti Ge-
boorte, en noch langer , beide delen
C Brood en Wyn) des Sacraments , het volk
wierden toegedient. "

-

XI.

Eindelijk en ten laatften, gelijk als ik
het verheften van Beelden, Relikwien,
en verzierde mirakelen; alsook allerlei

vcrbeeldinge van den onzichtbaren God,
Vv a on-
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onder de gedaante vaneen Oud Man, of
van den H. Geeft, onderde gedaante yan
een Düive, en alle andere ydcle aaiibid-
dingevan God, uit'smcnkhen hericnen
Refmccd, en ftrydcnde tcgensdc Heilige
Schriftuur; (alsby voorbeeld, Bcvaarden
te doen , Kaarzen op te rechten , Pater No-
fiersic zeggen, en diergclijkc fuperftitien

ineeri welke zoorten van werken in de
Schriiruur geen bclofievan vcrgeldiuga-l-
toos en hebben , maar veel eer dreigemen-
ten en vervlockingcij ) rcenemüal ver-
werpe; zoo is het ook , dat ik alle men-
fchen vermane tot de gehoorzaamheid van
Gods Wet, en tot werken dcsGcloois,
namelijk tot lictdcj barmhertighcid , ont
ferminge, aalmodFcn , aandachnge en
vycrige GcbcJcii , óieui; hetbinnenlte van
het herte voort komen , en niet van de tong
alleen afrollen ; tot Godvruchtige abftincn-
tieen vaüen , kuisheid , het gehoorzamen
van Overheden en Machten , die over ons
gefield zijn , en tot diergehjke werken , en
Oodvruchtigheid des levens, 't welk ons
God in zijn Heilig Wo-jrd gebied ; en die

,

gelijk als den Apoftel Paulus zegt, de be-

loften hebheii des tegeh^^oordillen -^
en dei toe-

komenden le'uensj en welke Gode alleen aan
genaam en welbchagelijk zijn.

Deze boven-verhaalde zaken, fchoon
van hooger hand geordineert en ingeüeld

,

echter is het, dat ikze zonder eenige
dwang altoos, met een vry gemoed en
confcientie, uit den grond mijns herten,

en op een zeer gewiffe verzekertheid , er-

kennc en belyde waarachtig te zijn , en
met Gods Heilig Woord over een te ko.

men: en hierom vermaan ik uallen, over
wicn iLgeücld ben, en zorge voor dra-

gen moet, om de zelve van herten en ge-
hoorzamelijk t'omhelzcn, en aan te ne-
men j

op dat wyalle inde cenigheid van
geelt, gelove, en liefde vereenigt zijnde

,

ook met den anderen , eindelijk in het Ko-
ninkrijke Gods vereenigt mogen wer-
dftï, en dat door.dc verdienden 3 en dood

van onzen Zaligmaker Jcfus Chriftus-
wienmet den Vaderenden H.GeeO loc^
komt, alle eereen Heerlijkheid, nu, en
in der eeuwigheid , Amen.

Gedrukt tot Lonvsn . op P^nfi !\erk-l-Jof^ hy
Richard Juïge, Hare Koninklijke Mah-
pits Drukker.

_
Met Fnvi/^pe van Uure

Koninklijke M/sjcJleit,

2^0. 12.

Wat gevoelen de Heer Waker
Mildmay heeft, van de Koningin
van Schotland, op het Kafteel van
^i<'indfor te bewaren^ 0(Sïo~

Het Orig'meei.

DeVrage die te conzidereren jl^at y ts , cf
het mivucrgevarèlijk sy voor Haar Künmk-
lijke Majefli'it

, en voor het Rijk , de Ko-
vngin in Engeland te kouden

, dan dat men
haar "wederom naar Schotlandzende,

TNdit vraag- ftukflaan deze zaken t'aan-
* merken. Aan d'eene kant wat al ge-
vaar te verwachten Aaat, zoo men haar
hier houd

; en by gevolg , of , om het zelve
te fchuwenjhet raad^zaam fy haar derwaarts
na toe te zenden; en dan, op wat wyzc

1
dat meii zulks gevoegelijk zal aanleggen.

Aan d ander kant t'overvvegen , het ge-
vaar dat daar ligthjk uit ontdaan zal, alszr
wederom ni^V-é-or/^jz^^zal gekomen zijn^en

i

dan
,
om dit voor te komen, of hetdicn-

I

ftigzy haar m EvgelandiQ houden
; zoo ja

•

j

wat voorzichtigheid dan hier in dienric-
I
bruikt te worden.

i

I

Het gevaar van haar in EngeUndte

\

honden,

\
Haar woelende en hoogdragende geefl

riooit znllende konnen ruften van met de

I

Konmginne Ehzabets Onderdanen t'za-
men te fpannen. Hoe zy onlangs onder-
ftaan heeft, een Houwelijkmet den Her-

tog
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?ng van NorfoJk aan te gaan , zonder de

Koninginne daar eens van te verwittigen.

Be t'z^mcnrottingc der Papiflcn
, en van

andere eerzuchtige laiden , die bereid-

willig voor haar zijn, en bekwame indru-

menten tot uitwerkinge van hare dcflci-

nen. Hoe men altyd deernis heeft, met
degene die in ellende zijn , al hebben 'ly

't noch zoo zeer verkorven. Haar argli-

ftig en licfcaUig bejegenen van alle mcn-
fchen die haar komen bezoeken , Wiiar

door zy in eereen aanzien raakt, en ooic

kundfchap van alle geheiiTicn i<rygt. Haar
aanfpannen met d' AmbalTadcurs van

Vrankrijk Qu Spangiefiy die haar xnEv.gelsni

nader by zijn , dan of zy in Schotla}jc^',^-aTe
;

en hun gedurig aanhouden by de Konin
gin, omhareverloUïnge, hetafflaan van

zuffifante Pcrzoncn borge zijn om haar
niet wederom te laten regeren, maar een
afgefcheiden leven te zullen voeren ; doch
dar men haar evenwei zodanig cerüjk

Tradcinent toe voege , als voor den Moe-
der van den Kuning der Schotten betaamc-
lijkis. DatdeoffenziveendefcnziveLigue
raflchen l-^ra-:r,jk en Schotla7ici n'mimcT'
meer vernieuwt worde. D.itter een nieu-

we en eeuwige bondgenootfchap tuilchcii

Ev2ehndcr\ Schotland op^erecht en vatl ge-
fielt worde , waar in voor al de Wereld
mag blijken, dat hare Koninklijke Majc-
fleit van E«f?/rj«3'd'amoriteyt en Staat van
den Koning der Schotten, en van de te-

genwoordige Regcringe handhaaft en on-
derhoud , invoegen dat dc; Schotten van
haar geheel en al mogen at hangen. Dat

welk ver^oe"k een Oorlog zou konncn ^ deRegent en de Heeren vanó^f^o/Z^y/imec

veroorzaken. Het gevaar van uit haar

hechtenis te raken, 't welk zy in alle

waarfchynclijkheid zal zoeken in 't werk
te ftellen. Zoo dat zy alhier blyvende,

tyd en gelegentheid heeft om aanhang te

praétizcren en aan te kweken,waar door zy

bondgenoten aan haar zydemogtkrygen
,

en bygevolgzeditieen oproer verwekken

,

en al'-.oo hare Konmklijke Majcltcit, en

den Staat in groot gevaar brengen. Einde-

lijk en ten laaiften zegt men ,• dat hare Ko-
ninklijke Majeftcit zelfs ivict genegen is,

om haar hier te houden, en ook daar over

zeer ongeruil en bekommert is , 't welk een

zaak Is, daar men zijn gedachten vooral

behoorde te laten over gaan.

Wat voorz-igtigheid dUnt gebruikt te

worden , op genomene Rez^olutis

van haar weg re zoenden.

Dat men haar overlevcre in handen

van den Regent en de Heeren die nu in

Schotland regeren , en dat zy haar naauw
bewaren. Dat zy haar met geen Staats-

zaken bemoeye, noch in de Regering of

Religie eenigc verandering make. Dat

de Koninginne der Schotten
, geen ver-

bond ingaan, noch haar laten trouwen
,

zonder conzent van hare Koninkli kc
Majefteit van Engeland. Dat de fouten
waarmede zy befchaldigt is gewecft, en
hare weigering en uitflcl , om op die be-
fchuldinge te antwoorden

, gedrukt mo-
gen worden, om alzcA) haren aanhang

,

zoo hier als in Schotland , te eerder den
moed te doen zaken.

Hetgevaarm haar weg te z^eitden.

De wyze hoe men haar naar huis zai
zenden

, behoudens hare Koninklijke Ma-
jeftcitscereen behoudenis, valt zeer twy-
felachtig; \yant zoo men haar met lijfwacht
laat gaan die op haar vrye voeten herwaarts
kwam, hoe zal dit dan met de Koningin-
nes cerekonnen beftaan, en met het ver-
zoek der Koningen van Vrankrïjktxxh^^iTi.'
gien, die gedurig hebben gezolliciteert dat
zy vry en vrank, ot in Schotland^ of ia
Frankrijk

j gelevert mocht würden^ ofin-
geval dat zy bewaart wordende, op een
geweldige of on-natuurlijkc wyze kome
te fterven , zoo zal dan hare Majefteit dc
lafter-tongen naulijks konnen ontgaan. En

Vv 3 wc-
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wederom , zoo men haar , op haar vryc

voeten laat naar huis weder keeren , ofdat

2y in bewaring iijnde,dcn dans komc i'ont-

fpiingen , dan liccft incn die navolgende

gevaar tcverwachteu.

Het tegen houden van de tegenwoord i.

ge Regering in Schotisnd , vaii hare Ko-
ninklijke Majefteit in Engeland nu afhan-

geiide , en het voort zetten vandetegen-
ftrijdigefaélie of aanhang m^t èsFranzen

tVamcnfpanoendc. De verandering van

Religie in Sci-<ot:and , de vernicuwinge van

een OfFcnzive en defenzive verbond tuf-

fchcn Vrankrijk en Schotland^ waar mede
Engeland voor dezen 700 zeer geplaagt is

gcwccft. Oc vernicuwinge van de Konin-
gin, r.c der Schotten haar gepretendeerde

recht tot de Kroon van dit Rijk. De waar-

fchyneiijklicid van een oorloog die daar uit

tuifchen Vrankr/jk, Schotland en ons mocht
ontiban, en het invoeren van vreemde-

lingen in dat Rijk, om ons te pla?,en en

oponkofkn te jagen , daar wy onlangs tot

ons leedwezen een proeve van hebben

gehad. D'ondcrÜand die zy lichtelijk van

de Koningen van Vravkrljk en Spavgre»

bekomen zal. En of fchoon de vrcede tuf-

fchcn Engeland en Schotland al ftand hield

,

echter zullen de Minillers van deKonin-
ginne van Schot/and ons op de grenzen on-

tallijke affronten en ongelijk aan doen
,

waar door d'onderdanen van hare Maje-

fteit van Engeiajfd ^Toote fchade zullen ko-

men te lijden, ofdat zyze anders met meer-

der onkoften zal moeten vergoeden i ver-

mits de verandering van de Regering in

Schotland i en het recht datter nu te beko-

men is , inallerley ongelijk en onrecht zul-

len veranderen. De waarfchynclijkheid

van te zullen herroepen den Graaf Boihwe/)

nu haar man, hoewel zoo men zegt, on-

wettelijk? een man die dit Rijk noch zijn

<;igcn Landsluiden niet luchten noch lydcn

mag: ofte, zoozy met een ander kwame
ie trouvvcn die alzoo znodcn vyand ware

,

dan moet immers het gevaar aan beide

kanten vry groot zijn.

En of fchoon tegens deze perikelen in

het algemein zou mogen worden byge-

bracht , dat daar in voorzien zal worden
door verdraag-ftukken met haar te maken

,

en Gyzelaarsvan den Regent en deHce-
reu van Schotland aan te nemen , zoo dat

men hier mede alle deze perikelen zal kon-
nen voorkomen ;

Hier op z.oh men konnen antxvoorden :

Dat niets van al wat zy hier in Evgelani

komt te doen, ofbeloven, (land ;'al griipen

;

want zy zal by brengen dat het buiten

'slands is gcfchied , de vryhcid li;iar ont-

nomen 7.iindc. Datier groote apparcntic

is van ('omkomen , waar het ook zy dat

men haar in Schotlavd beware
i alzoo

haar laaiftc ontkominge aldaar te kennen
geeft , dat zy aile middelen in 't werk
zal ifellen om daar toe te geraken ; en
dewyle Schotlana machtig over hqop ligt,

en tor muitery zeer genegen is , zoo zal

zy het dies te eerder konnen te wcge bren-

gen. Oitc, by aldicn dat de Regent op
eenigcrlcy wyzc een verdrag mocht in

gaan, of, de fwakheid van die van zijn

\ kant gewaar woidci, de, zijn regeringop-

gcven , wat verzekering hebben wy dan
of van vriendfchap. of van Religie? dat

de Regent hier toe licht te bewegen is
,

blijkt uit zijn onlangs ingegaan fecreet

Traöaat met den Hertog van Norfolk
,

over het fluk des Houwelijks, buiten het

weten van hare Koninklijke Majefbcit : en
genomen dat de Regent al getrouw en
Itandvaftig blevc , zoo men hem even-
wel dircöclijk of indiredclijk ( 't welk
men , zoo men zegt , onderflaan heeft

te doen ) aan een kant hielp , dan zou
men alles te grabbel fmyten , en de Ko-
ninginne der Schotten in alle waarfchy-

nclijkheid tot haar vorige ftand herftcld

worden , nademaal dat de verdcclthe-

denin SchotLivd zoo zeer in ?wang gaan •

invoegen dat het een ganifch wankei-

baar
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b^ar en gevaarlijke zaak is om aan zoo
een dunne draad, als is het leven vaneen
enkel Perzoon , te blyven hangen , na
wiens pypen , als blijkt , de gantfche

Gemcinte tegenwoordig moet danken.

Wat nu d'Oftagiers of Gyzelaars aan-

gaat ; hoewel de7;e verzekering mocht
dienen om haar te beletten van geweld te

doen in Schotland , echter zou men mo-
gen twyfelcn hoe zulks krachtig genoeg
mocht zijn om haar te beletten van t'ont-

komen , of van wederom aan de Rege-
ring te raken j, nadien zy , wat haar Per-

zoon aangaat, van Oftagiers weinig fwa-
righeidz^l maken, zoo zy flcchts boven
mag dryven en d'overhand bekomen ;

en het ftraffen van d'Oftagiers zal hare

Koninklijke Majcfteit van Engehnd voor
de fwarigheden , die daar uit mochten
ontdaan , weinig fatisfadie konnen ge-

ven. Wat nu belangt de twyfelinge aan
hare ontkominge , of aan ^oproer in dit

Rijk; daar zou men op mogen antwoor-
den , dat zoo zy niet wel bewaart wierd

,

maar hare defTeinen vry en on-befchroomt
in 't werk mocht (krien , dan zou men
aan hare ontkominge en andere perike-

len twyfelen j doch by aldien bare Ko-
ninklijke JVlajefteit naauwcr regard op
haar neme , en haar de zorge van een
getrou en voorzichtig Perzoon aan be-

vele , zoo zullen haar dan alle liftigc

pradijken afgefneden worden , en hare
Koninklijke Majefteit buiten dat gevaar
zijn. Het is dan veyliger, dat hareMaje-
fteit zelfs den toom in haar eigen hand
houdc , en de Koningin der Schotten
zells bedwingc , dan dat zy , met haar
naar huis te zenden, op andere haarko-
me te verlaten, dewelke, by het derven,
verdrag , of door het misleiden van een
enkel Perzoon , verabuzeert konnen wor-
den.

En genomen dat zy door eenige mid-
delen tot haar vorige ftaat al mocht ge-

raken ,, zoo word evenwel daar mede de

twyfelinge aan een oproer aldaar niet

weggenomen, m.aar ftaat veeleer te vre-

zen , ingeval dat haar macht zoo fterk

worde , als haar wil is, en zoo zy door

haar eigen , ot uitheemlche vrienden

macht bekome , dan kan zy licht op het

vafte Land de zodanige , die voor haar

op de been willen , alfjlkren , het welke
zy , zoo lang als zy hier in E^igeLmd is

,

zullen na laten te doen, om haar zelveu

niet in het allergrootik gevaar te brengen
,

nadien zy in de handen van de Konin-
ginne van Engeland is. Hierom zullen

ook ongctwyfelt , uitheemfche dreige-

menten , om hare verloffingc aan houden

,

daar men nu zegt dat hare Koninklijke

Majefteit van Engelana niet geruft kan
zijn zoo lang als zy hier is, en lichtelijk

van hert zeer ziek mocht worden : dit

voorwaar, is een zeer aanmerkcns- waar-

dige zaak ; want bet is beter alles in de

waag-fchaal veel eer te ftcllcn , dan dac

de gezondheid van hare Koninklijke Ma-
jefteit van Engeland gevaar zou lydcn ;

maar gelijk als zulks den gcenen alleen

bekentis > die met hare Majelttii meer ge-

meenzaam zijn , dan het andere Perzonen

wel voegt : zoo heeft men dan ook te

denken > dat, by sldicn de fehynbare pe-

rikelen , (
gelegen in ha^r wederom naar

hois te zenden ) hare Majefteit van En-

geland wierden voorgedragen , en van'

haar voor grooter aangemerkt dan het

ander, dan zal zy , een wys en verftan-

dige Koningin zijnde, lichtelijk bewogen
worden om van haar gevoelen afte ftaan

,

en by gevolg , hier uit fatisfidtic beko-

mende, haarzelven geruft ftellen.

TVat te doen fiaat , ^h men haar hier in En"
geland 'VJÜ houden.

I. Men moet haar wat naarder by het

Hot brengen , ten minften binnen een dag
reizens van L.onnen ; alwaar men beter

gewaar fal worden wal ly m haar fchild

v oert.
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1. Men moet haar aan zodanige in bc-
]

warinpc over geven die allergezondlt in
j

de Religie , en van geen woelige en i

vvifpelturigegceitzijn.
'

3. Men moet haar Train , bcftaandc

nu uit veertig Pcrzoncn, op de helft (lel-

len , zoo t(>t vcj mindering deronkoften
,

als om haar te meerder den pas van fe-

ercte intelligentie af telhrjdcn.

4^ Men moet niemand by haar laten

komen , noch aan haar cenige brieven

behandigcn , ot bootfchappen aandie-

nen, dan den geenen , wien ty aan fee-

volenis, raadzaam sal dunken.

5. Men dicnd wel alle Koningen en
j

Potentaten- te laten v/etcn , dat de red^n
j

•waaiom zy zoo naauw bewaart word
,

j

^s, om hare Scerete Correfpondentie die zy I

met den Hertog van Norfolk houd, waar
j

door zy haar zelvcn by de Koningin van
,

Ertg,ela7jd met recht verdacht heeft ge-
|

maakt; haar met eenen verzekerende dat

men haar eerlijk en magnifi]k,na haar Staat,

'

zal onderhouden 5 maar flcchts vcylig •

bewaren, opdatzy, noch hare Konink-

i

lijke Majeftcit van Engeland, noch de-
'

zen Staat komc te turbercn , of onruil
i

aan te doen.
j

6. Dat men haar hier zoo lang dient
[

ïe houden tot dat het Rijk van Schot/and !

wederom in haar rechte plooy rake , en !

de Staat van andere Landen, die nu over 1

hoop liggen , in ruft en vrede bevcftigt 1

zy , 't welk men binnen -een jaar of twee
\

te verwachten hccfr.

No. 15.

Een MiHlve van den Graaf van
JLciccfter aan den Graaf van Zuf-

.(cx , nopende de Koninginne

der Schotten.

Aüthenfijkc STUKKEN

S. N(,l>.

D.

Vit het Origineel

X/f Yn Heer , 4'uw« tot antwoord
op de mijuc , is my gewordcBi en

hoewel dat ik aan U Ë. niet eerder we-
derom heb gefchrcven, zoo volgens uv?'

begeerte, als na cifch van de tegenwoor-
dige nootzaakelijkhcid j en toeftand der

Zaken; echter twyfelik niet of U E. zyt

ten vollen bericht dat hare Majcfleit hce'

anders gezind is. Wat myn eigen Per-

zoon aangaat, ik ben verheugt, dat uw'
rcize zoo wel afgelopen is , en dat U E.

de goede opinie die men van uw'Pcrzooa
hadde opgevat , in alle dcelen hebt vol-

daan. - • '

Wat nu haïc Majefteitsvorder rezolutic

aangaat, ik verzeker u , Mijn Heer, ik

weet wel wat ik fchryven zal. Voor
eerft, merk' ik wel dat hare MajcricH-ge"

zind is
, ( als billijk ) om haar eigen verze-

kering, en de ruflc van haar ftaat uit te

voeren, gedurende hare Regeringe; het

einde waar van , vertrouw ik , wy niet en

zullen beleven. Hier over, Mijn Heer,
zijn verscheiden opinicn, en, op dat ik

rond met u ga , wy zijn onder ons zel-

ven de zaak noch niet eens wat vooreen
weg dat men beft in flaan zal. Ik weet dat

ik by Mijn Heer , belialven de vriendfchap

die ik hem fchuldig ben, vrymoedigheid

mag gebruiken ; de bedienrnge , die U E.

tegenwoordig bekleed, vereifcht alle ken-

nis en verftand, drc men, tot bevorde-

ring van hare Majefteit goeden ftaat, in

't werkzoukonncnftellen ; en hierom zal

ik te vrypoftiger gaan, om UE. te laten

weten zoo veel als ik weet, en hoc het

by ons ligt.

Mijn Heer kan wel conzidcrcren , dat,

voor zoo veel het Ri^k van Schotland

aangaat, hare Majefteit met deze twee
aanzienelijkc Pcrzonagicn, oncenig zijn-

de, >te doen heeft, te weten , metde Ko-
ningin van SchotUnd, door hare Onder-
danen onlangs afgezet , en met den jongen

Koning haar Zoon, gekroont en op haar

Throon verheven. Hare Majefteit mbet
van deze beide de keur nemen, en nood*

zakelijk kieienyyicn zy wil aanhangen en
aan-
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aannemen, als een Perzoon, bekwaam
om de voornaamfte plaats te bekleden.

En hier verfchillen wy in onzen Raad te

geven aan hare Majefteit, welke van de-

zetweede bckwaamfte zijn, om vriend-

ichap mede t'onderhouden. Om nu met

mijn Heer rond te gaan , de meefte {tem-

men oordelen , dat het bert en vciligft is

voor hare Majefteit, datzy haar aan den

jongen Koning houde , en hem in deze

iijn ftaat maintinere, om alT-oodc gant-

iche party in Sthotland aan haar zyde te kry-

gen, 't ftuk van Religie vaft te ftellen,

haar eigen ftaat te verzekeren , en zoda-

nig autoriteit en gewiflè Vriend fchap in

Schotlandte bekomen,, als zy tcntydevan

de laatfte Regent gehad heeft.

Ve Rebenen tegen het voorgaande , z.ijn

korteltjkdez,e.

Het recht dat de Koninginne haar zel-

ven tot deze Kroon aanmatigt. d'On-
dergang van Religie in dat Land. d'On-
mogelijkheid van eenige verzckeringe

,

om het contraél ofaccoort tuflchcn onze

zouverainc Koningin , en haar te zullen

onderhouden. Mijn Heer ziet wel , dat

deze redenen krachtig genoeg zijn , om al-

le menfchen het contrary gevoelen af te

raden ; echter , mijn Heer , kan men
ook niet ontkennen , zoo 'men de zaak

aan beide kanten met een onzydig ooge
wil inzien, of het allerklaarfte is vol

zwarigheden; en dan, mijn Heer, blyft

dezKik noch in gefchil ftaan j voorwaar

,

evenwel dunkt my , ( niet om te argue-

ren , maar uit een enkele plicht en ge-

mocts halven ) dat ik de waarheid , en het

veiligfte dat onze Koningin te doen heeft

,

zal konnen uitvinden : en dit nu is ons

vcrfchil. Het ecrfte, nopende den jon-

gen Koning , heeftU E. verdaan.

In het tegendeel nu word dit geoor-

deeld by zommige , waar onder ik rond

Qit verklare, dat ik een ben: en God is

II.Dcel.
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mijn getuige, of het uit ccnig ander iii=

zicht in deze wereld is, dan om dat ik

verfta, en in der waarheid gelove, dat
het tot hare Majeftcits eigen ruft en vre-
de, zoo lang als zy leeft, beft dienen zal.

Hier moet ik nu mijn Heefopenbaren

,

hoe het tegenwoordig met hare Majefteit
cigentlijk gefchapen ftaat ,; in welken
ftand

, (fchoon genomen , dat men al loe-

fta, dat de voorgaande raad de befte wy-
ze is , nochtans ) hoe fwaar het haar te

doen ftaat, om dbor alle die wegen te

paflèren , zal mijn Heer lichtelijk kon-
nen oordelen. Want dit moet men be-
kennen , dat onze Koningin

, ( met den
Koning en zijn aanhang onder hare bc-
fcherming te nemen ) den Oorlog daar-
om geenzins kan ontgaan : en gelijk als

d'allerminfte Oorlog, geadmitteert zijn-

de, niet2,onder grootelaften gevoertkan
worden : zoozou'cr ook fuik een Oorlog
konnen uit oniflaah , Vrankrijk en Spatigien^

hareklaauwcn daar aanflaandc, die voor
ons niet uit te voeren zou zijn. In den Oor-
log nu getreden zijnde,zoo moeten immer*
penningen daar van de zenuwen zijn^dat ty
nu zo veel penningen in voorraad heeft om
den Oorlog voor een tyd lang gaande te

houden , voorwaar , mijn Heer , ik en
zie niet waarfè van daan zouden komen .-

en gelijk als mijn Heer ziet op wat voor
fubfidie-peningen wy ons nu tegenwoor-
dig verlaten, welke, of ons komende te

manquercn , of niet hooger ryfende , daar
ikgeenapparentie toezie, niet lang zullen
konnen duren; van waar hebben wydan
vorders eenige hoop van huipe hier na
te verwachten? wat my aangaat, ik en
ziekeen kans altoos. Staan dan, mijn
Heer, hare Majeftcits zaken aldus gefcha^
pen, gelijk als ik U E- verbale, en ook
wetc waarte zijn, hoe zal dan deze raad,
(van in Oorlog te raken, met deze, of
die :^dc te kiezen} voor veilig en heil-

faam kpnnén gckeurt worden, daar wy
dezelve in generlei wyze kunnen uitvoe-

Xx ren?
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jen ? -want daar toe eenmaal komende te

vervallen, en genoodfaakt wordende, of

by gebrek van geld, of iets anders, achter

uit te deifen, wat dan daar op volgen zal,

kan mijn Heer lichtelijk beftflfen. Het
befte aai dan zijn, dat wyons fel ven be-

droeven moeten , over het gene vvy ge-

daan hebben , en miiïchien om een goed
jiecnkomen ïïen , of hulpe 2oeken by de

gene^ by wien wy het niet graag wilden,

noch behoorden te doen. Zoo ftaan de za-

ken tegenwoordig met ons gefchapen.

Daar en boven hebben wy te gedenken,
watwy airede gedaan hebben ; op hoeve-
ierJeiwyzen, zelfs nu achter een, het Rijk

over al bekmmert en belaft is ge weeft.

Voor eerft , met nieuwe krygs-benden

t'onderhouden, na dat -zy al van geweer

voorfien waren; en hoe delaften gedurig

grooter wierden dan d'inkomften. En ein-

delijk,de exceffi ve laften in de meefte Land-
schappen tegens.de laafte rebellie uitgeftaan ,

nevens dit op nemen van gelden daar voort

op volgende. Of deze Staat nu geen rneer-

dcr ichattingen het volk diend op te' leg-

gen , of niet , dat laat ik aan mijn Heer zijn

eigen oordeel beruften : en of zig fel ven in

meerder onkoften in te wikkelen , dan

hare Majefteit tegenwoordig kan uitvoe-

ren , fulks zal noodfaken , laat ik verftaa-

diger oordelen.

En nu zal ik mijn Heer voordragen de

redenen van dit mijn gevoelen, In wereldze

"zaken moet men met de menfchen op een

polityke wyze omgaan , doch echter zoo te

werk gaan , dat men God, den Autheur

van alles , altijd voor oogen hebbe ; van hem
hebben wy de Wetten ontfangen , waar

onder «He menfchelyke Politien en pradly-

ken haar moeten buigen ; en door zijn God-
delyke Ordinantie hebben de Koningen
macht om Wetten te maken , waar door

ook het Volk alle Koningen komt te ge-

iioorzamen. En hoewel ik my in fommi-
ge deelen als een wereldfch menfch voor

TOijn Koning zal aanftellen , dies niettemin

hoope ik niet te zullen vergeten , datik eefi

Chriften ben, en wat ik aan God verplicht

ben te doen.

Deftaat van ons verfchilis, of hetdien-
ftigerzy voor hare iMajefteit van Engeland
om den jongen Koning van Schotland, en
zijn autoriteit voorteflaan, dan of men by
compoficie de Koninginnc van SchotlaMd'm.

haar Rijk zal herftellcn? Om haar limpe-

lijkteherftellen j is ons gevoelen niet, al-

zoo ik dan zou moeten bekennen , dat het

een groote onvoorzichtigheid zou zijn , en
twijftele , of het al beter zou afloopen , dan
met de gene die tegenwerpen , dat daar door
het meefte gevaar zou ontftaan. Maar zoo
daar eenige verzekeringen in de wereld te
geven zijn , of door wereldze Politie iets

kan worden voorzien , daar men op vaft

mach gaan , dan zie ik niet, of men zou van
wegen de Koningrnne der Schotten zekere
middelen konnen in het werk ftellen , waar
door hare Majefteit geruft mocht leven , en
ook van hare tegenwoordige groote laften

bevrijd zijn. Het word toegeftaan , en van
alle kanten is men beducht , dat d'oorzaak
van hare Majcfteits bekommering , of ge-
vaar hier uit ontftaat , om dat zy voorwend
tot de Kroon van dit Rijk gerechtigt te

zijn. Het gevaar dat wy te gcmoet zien, van
door haar te fuUen kennen uitgewragt wor-
den , is zoo zeer niet , om dat zy Koningin
van 'Schotland is., als dat die groote en mach-
tige Koningen van Frankrijk en Spangte»

haar zoo zeer toegedaan zijn, dat zy, ten
opzigt van hare Religie., haar in alle voor-
vallen afEfteren zullen 4 en voornaamlijk,'

om dat zy , onder fchijn dat zy tot het Rijk
varj Engeland rcgt en eigendom heeft,fchy-

nen gelijk te hebben , dat zy haar byftand

doen , en daarom ook met meerder recht

haar Peizoon en zaak mogen befchermen,

en voorftaan. Zoo is dan haar gepreten-

deerde reeht tot de Kroon van Engeland ,'

de voornaam fte oorzaak van gevaar voor
onze zouver nne Koningin. Dit dan voor
vaft ftellende,fal dan 't ftellen van denZoon

ia
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in dïs Moeders plaats , an waar dit recht of

eigendom van daan moet komen , het recht

dalrtoe, na het oordeel dergenaelde Ko-

ningen, haar benemen, ot nictj al is her,

dat zy in hechtenis blijft? Het blijkt klaar,

neen ; want d'alLermachtigfte Koningen

,

onxe Naburen ,. arbeiden en houden gedu-

rig aan by hare Koninklyke Majeileic , om

de Koninginne van Schotland m haar Staat

en Regering wederom te ftcllen > ot anders

protefteeren ly haar openbare onderftand

en affiftentie te-iullen doen. Offchoon dan

hare Majefteit den jongen Koning in ZJjn

tegenvwordigeSraat al zoeke te maintene-

ren, echter blijkt het, dat andere Konin-

gen haar daar legen zuilen aanfteUen :
en

daar by eenig voordeel bekomende , hoc

v^rrexydaar meê zullen voortvaren, kan

men lichtlijk vermoeden- Hier by heeft

men dan af te meten, dat zoo lang als dit

verfchil duurt, met deie twee de hand bo-

ven het hoott te houden, zoo lang zal ook

de zelve oorzaak blyven , tot kommer en

uevaar voor hare Majefteit. En om nu het

zelve weg te nemen zoo langzy leeft, wat

voor een bekwamer middel zou men kan-

nen by der hand nemen, tot wegnemings

van deze oorzaak , dan om , door haar eigen

toeftemminge, alle eigendom en recht tot

de Kroon van Engeland , die zy haar zelven

aanmatigt, op te zeggen , en af te ftaan,

of nu, of hierna, gedurende hare Maje-

fleits Regeringe , en hare Eitgenamen ?

Doch hier tegen zou men deze tweeoerlei

vraeenkonnen inbrengen.

I. Ot de Koninginnesm Schotland haar

recht zou-willen afftaan, of niet ^

i. Zoo zy 't al wilde doen ,
wat verze-

korinc» daar van zy zou konnen geven ?

'Watheteerile belangt , het is zeker en

eewis, dat zy aangeboden heeft ,
en nu noch

aanbier, geheel en ai uit haar cige vrye wil,te

willen ontzeggenen afftaan allerlei preten-

fien en recht , hoedanig dat ze ook zouden

mogen zijn , tot de Kroon van dit Rijk van

Bv^eland, zoolang als hare Majefteit, ot
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hare wettelyke Erfgenamen leven.

Wat nu het tweede aangaat; zy prefen-

teert ook allerlei borgtocht en verzekering,

die hare Majefteit van EngeLvtdi.o\Jikon'

nen bedenken , en in de Koningin van
Sch9tlands macht is te doen , niets uitge-

zondert.

Nu ftaat ons t*overwegen , hoedanig deze
verzekeringen zijn , alzoo de mcefte zwa-
righeid hierin fteekt,' want men zegt ge-

meenlijk voor een fpreekwoord , dat Ko-
ningen en Vorflen hare beloften niet langer

en houden, dan zy daar voordeel by zien;
en wat voor verzekeringen dat zy ook ge-
ven , zy konnen ze intrekken, en breken als

zy willen. Di4: alles moet men toeftaan; doch
men moet ook met eenen toeftaan , dat

Koningen byna alle dagen met den anderen
een contrad en accoord ingaan, en genood-
zaakt v/orden , hare contraden en affuran-

tien ftandtedoen grijpen; en gelijk als 'er

in wereidfche zaken niets zoo zeker en vafl

gaat, of de zelve zijn altemaal veelavon-

turen onderworpen, nochtans ziet men dac

'er zulke praclijken , zelfs onder Koningen

,

gefchieden , die haar verbinden te doen»
het gene zy riet graag zouden willen doen,

2.00 zy daar ilechts met eeren konden afra-

ken. Nopende nu deze zaak van de Ko-
ningin van Schotland j nademjal dn zy pre-

fenteert in deze twift zaak tulTchen hare

Majefteit van Engeland, en h^ar, niet al-

leen haar aan andere re willen gedragen >

maar ook verbinden om alles na ie komen,
dat wy 2Lclfs haar zouden mogen voordra-

gen , en opleggen ; zoo en zie ik dan nier,

of men zou zoodanige middelen konnen
practizererhen uitvinden , die haar aan alk

kanten zoo zouden conftringeren en be-

zstten, dat, fchoon zy al wilde breken , ik

niet merken kan, wat voordeel zydaarby
zou konnen krygen. Want behalven dat ik

haar eigen enkele renunciatie zou willen

hebben, zoo bondigi^^emaaktalseenigzins

bedacht kan worden , zoo zou ook de toe-

ftemminge van fommigc andere perfoonen

Xx i d§:
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de zelve moeten contlirmcren , en bevcfti-

gen. Haar eigen Pariamenten in Schotland

zouden zulks moeten doen , met volkomen
autoriteit van alle de Staten. Zy ïouden

haren Zoon , en zoodanige andere voor-

name Edelluiden van haar Rijk, die hare

Majefteit dan mocht noemen, ingyz-ïÜng

moeten overleveren. Zy zou ook rfioeten

een oi twee gedeelten van haar Rijk, uit-

genomen Edenburg^in handen van hare Ma-
jefteit overgeven , en dat voor zoo langen

njd , a's hare Majefteit goed zü dunken.

Hare Majefteit zou ook, met zulks door

een Afie van het Parlement alhier te ratifi-

ceren , mogen verklaren , dat zy altijd ver-

fteken zal blyven van alle Autoriteit en

Souverainheitm dit Rijk, ingeval dat zy op
eenigerlei wyze, hetzydiroStelijkof indi-

redlelijk, ditaccoord (van haar zei ven noic

aan te matigen cenig recht of eigendom >

aan het gene zy in SchoilanJ mocht bezitten,

na het overlijden van hare Majefteit, en

haar Nazaten) kwame te breken. Dit dunkt

my , zouden fuffifante verbintenilTen zijn,

om een Koningin te verbinden, voornaam-

lijk een zoodanige , die geen meer macht

heeft, alszy. En dit fou ik hier noch wil-

len byvoegen, dat, gelijk als zy aldus ver-

bonden zal zijn,om haar recht tot de Kroon
''

van Engeland, gedurende de Regeringe van

hare Majefteit , en hare Nazaten, af te ftaan,

zoo zalze ook moeten toeftaan , dat de Re-
ligie in Schof/and zUeede aangenomen, en

vaftgeftelt, gcconfirmeert en niet veran-

dert worde, insgelijks ook dat de vrien J-

fchap en unie tuflchen deze twee Kon ink-

ryken ,zoo vaft en bondig met den anderen

verknocht zullen blyven , dat geen verbin-

tenis met andere uitheemfche Koningen

de zelve zal mogen breken. Want voor-

waar , gelijk als het eerfte hier van het voor-

naamfteis, miijns oordeels, dat hare Ma-
jcfteirs eigen perfoon raakt, zoo oordeel ik

dat het Jaatfte, naamlijk de vaft'ftellinge

van de Religie, daar aireede aangenomen,
een van de zekcrfte en waarfchijnlijkfte

middelen is , waar door hare Majefteit in

Schotland een fterke en continuele party

volkt aan haar zijde zou konnen houden,
D'ondervindinge heeft ons dit alrcedc ge-

no«g geleert , als wanneer hare Majefteit

geen ander intereft altoos en hadde , dan al-

leen de handhavinge van de ware Religie;,

alzo ik vertrouwe , dat de zelve oorzaak de
zelve toegenegentheid veroorzaken zal in

de l'elve perfoonen die daar belydenis van
doen, en ook na alle apparencie ftand zal

houden. En of fchoon de Koningin van
Schotland in haar Rijk wederom beveftigt

wierd, echter is het niet waarfchijnlijk,dat

zy in hooger aanfien zal raken , ot nu meer
geacht en gerefpedeert worden, als voor
dezen, wanneer haar autoriteit niet alleen^

grooter is geweeft , maar zy ook meer ge-

negen was om deze Religie te veranderen,

edoch niet en konde te wege brengen; veel

min is het waarfchijolijk dat zy 't nu zal

doen , daar men het zo bediftelt en bckuipt.

Men heeft ook met goê reden te hopen , dat

defe laatfte zaak een goeden uitflag zal ne-

men i want gelijk als de voorgaande ver-

drukkingc van Vreemdelingen haar van dat

juk een afkeer heeft doen hebben, zo beeft

ook deze vreedzame tijd tu/Tchen haar en

ons, haar doen weren, hoe veel haar aan

haar eigen vryheid, en het gerief van ons,

hare Naburen, gelegen is.

Mijn Heer, dit zijn de redenen die my
na deze kant doen hellen , merkende dat

mijn fouveraipe Koningin daar door veel

eer veiliger , en ook gerufter tegenwoordig

zal konnen leven, alzo zy nergens na zoo
zeer zal behoeven bekommert en verlegen

re zijn , noch ook die onverdraaglyke laften

te dragen , waar roe ik geen kans altoos zie,

dat zy ze voor een tijd lang zou konnen uk-
ftaan.

Mijn Heer, aldus word ik genoodzaakt

deze mijn moeijelyke Miifive voort af te

breken , vertrouwende dat U. E. de zelve

in het goede zult nemen, alzo ik zeer

begerig was om mijn gevoelen , aan-

gaande
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gaande dezezaaK, aan mijn H«cr t'opcn-

baren.

Nfl.14.

Dc Bulvan Paus Pius de vijfde,

inhoudende het afzetten van de Ko-
ningin Elizabet , en het ontflaan

' hunner Onderdanen van haar Eed

van getrouheid , en het anathemati-

zeren of vervloeken van de zooda-

nige, die haar gehoorzaam ble-

ven.

Pius , BiJJchop , Dienaar van Gods Die-

naren \ tot een toekomende gedachtenis der

zake.

HY die daar in d^ Hoogte regeerf,

wicn alle macht in den Hemel en

op Aarden is gegeven , heeft de tegc-

ringe van een eenige , Heilige , algc-

meine, Apoltolifchc Kerke, buiten wel-

Ite geen zaligheid altoos ic vindenis, een

Perzoon alleen op Aarden , te weten
dcnroornaamftenderApoftelen , Fetrus^

en den SuccefTcur van Petrus , den Paus
vanRowe», opgedragen, en daar toe vol-

macht gegeven. Dezen alleen heeft hy
tot Opper-hocft geftelt over alle Volke-
ren en Koninkrijken , om te mogen uit-

plukken, verdelgen , vcrftrooycn, plan-

ten en opbouwen : om een geloovig

Volk, door onderlinge liefde verknocht
,

bydc ecnighcid des gecfts te houden, en
alzoo behouden en gezond in het gelovc
aan den Zaligmaker voor te dragen. In

welke bedieninge wy , door Gods ge-

nade geroepen zijnde om te zitten aan
het roer der voornoemde Kerke

,
geen

moeite ontzien , maar alle de zenuwen
onzer krachten inipannen , op dat toch

dc eenighcid en Catholijke of algemeine
Religie ( welke des zelfs Auteur en in-

fleliertegens zoo veel ftormwinden heeft

laten wotftcleu , om te beproeven het

geloof van de zijne , en dat tot onz.er

verbetering, ) In haar geheel mogen bly-

vcn.

Edoch het getal der godloozcn heeft

200 veel weten uit te voeren , dattcr by

na niet een plaats in ^e wyde Wereld
is overgebleven , welke 7.y niet getracht

hebben met haar allcrfnoodfte leeringen

tevergiftigeni.cn onder andere heeft daar

toe alle moeite en arbeid aangewend
de Slavinne van fchelm-ftukken > Eliza-

bet , die haar opwerpt tot een Koningin

van Engeland ; tot wien , als tot een

HeyUgdom , het fchuim van het Volk
haar toevlucht heeft weten te nemen.
Deze zelve Perzoon het Koninkrijk in-

genomen hebbende, en d'Oppcrvoogdy-

ft:hap der Kerke in geheel Engeland > en
des zelfs voornaamfte autoriteyt en ju-

rifdidie , haar welven , op een grouwe-

lijkc wyze, en met geweld aanmatigen-

de, heeft dit zelfde Rijk, nu cenl tot het

Roomfch GcFoofe^ op den rechten baan

gebracht , daar van W€de«3m af gehaalt

tot een ellendig verderf. Want , de oeffe-

ningvande Ware Religie, (door des zelfs

verlater , Henrik dc VIIl , onlangs eerft

om verre geftoten , doch door Maria dc

wettige Koningin hooglofïelijker gedach-

tenis , met hulp van deze Apodolifchc

Stoel, wederom op de been geholpen

lijnde ,- ) met ccn geweldige band ver-

boden , en de dwalingen der ketters in-

gevolgt en omhelft zijnde, heeft zy den

Raad der Koninginne , uit den Adel van
' Engeland beftaande , afgefchaft , en die

met flcchte geringe menfchcn , welke

ketters zijn > opgevalt i de voorftanders

en onderhouders van het Catholijk geloof

verdrukt, godlooze Predikanten en Die-

naren der ongerechtigheden in haar pl.iais

gcfteltj de facrificievandcMis, de Ziel.

MifTen , dc Vallen , de vcrkiezinge van

fpyze , den ongehuwden Staat ) en dc

Catholijke Ceremoniën te niet gedaan ;

en belaft dat men Boeken , daar open-

bare kettery in ftaat , het gantfche Ko-

ninkrijk zou voordragen i en dat ook
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Een A P E N D I X
Of

Y V O E G Z E L,
Nopende zekere misflagen en onwaarheden

in Zanders Boek

Van de

S C H E U R I N G E der ENGELSE.
Volgt achter het tweede Deel ^ ofgehele yi^er'i.

En fieeft gezien ciat Dieven , tot die manier van leven gewend
zijnde, daar op zo zeer komen te verlieven , dat, alszy metftelen
nieren weten te winnen, echter de hand uit de mouw moeten
(teken, endaarin hare behendige Pradijken laten zien. Stwoz-
dtïi ock Logeyiaars , uit een gedurige gewoonte, \n dt Leugen-
taal fogeconfijten vereeld, datze zelfs in zeer bekende zaken, de

waarheidt nietenkonnen Iprekcn, zelfs daar zy daar mede beter te recht Ibuden
konnen raken dan met hare leugens. Zanders heeft zich zelven tot lafteren en lie-

gen zo overgegeven , dat hy 't diknnfaals nergens om doet en uit geen ander inzicht,

dan om handel te drijven; die hy zo lang gedreven heeft, dat hy niet en weet
hoe hy daar zal konnen uitfcheiden. Hy heeft de Hiftorie van Engelandt be-

fchreven uit een enkel verhaal van andere, zonder dat hy zich aan d'onderrich-

tinge van de meeft bekende en middelmatigüe dingen liet gelegen zijn: doch
niet gezindt zijnde die beuzelingen tcnvoorfchijn te brengen , laat hy zijne

fchranderheidt blijken met de zelve op te pronken , makende zulke Politikeftr^-

kenen vertoningen van regeringe, die beü op die vertellingen fluiten, en met
zijn eigen boosaardigheid over-ecn-komen. Sijngeheel werk isuit een üuk op-

gemaakt, en, gelijk als het zich in \\Qi voongclonnaat o^ dede, met wat voor
een onkunde en onvcrtlandt hyde regeringe van Koning Henrik de VIII. be-

fchreven heeft : zo zal ikdaar noch by voegen wat hy in d'overgcblevene flukken

van zijn boek verhaalt , welke den tyJuteur daar van, by onzijdige Lezers,

genoeg overtiugen en befchaamt zullen doen (taan ; dewelke met zijn fchrij-

ven niet anders fchijnt .beoogt te hebben , danomde licht-gelovige en klein-

verftandige wat opde mouwtefpelden, diehy wilt genegen te zijn om alles te

geloven dat een v/crk in faam mocht maken , daar zy met een voor- oordeel

20 zeer tegen in-genomen waaren, als is de Reformatie van deze Kerk. Nadien
(a) d.u
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dat de \^riichten van het \'eld die zy to dikmaals hadden ingezamclt, en met
wehkers buydthaar Hof zo verrijkt was, niet langer tot haar devotie ftonden :

20 is het altijdt zcdert die tijdt haar intcrell gevvetlt om alle bedenkel'ike mid-
delen in 't werk te flellcn tot onteeringe vaneen verandering, die voor haar zo

- fataal of doodiijk was. IViaar gelijk als deze Reformatie tot noch toe is blijven
liaan , niet tegenftaande alle hare aanllagen daar tegen aangewendt , zo heeft men
te hopen dat de Hijloik daar van hier na te beter zal worden verdaan , niet tegen-
üaande alle hare Pafquilkn q\\ Laft-r-fcLiiftcn , waar door zy by de Wereld zo
lelijk en affchuwüik hebben zoeken af te malen.

I. Sanders ichrijfc ( pag. 176) dat Koning Eduard in zijn 9. Jaar gckroont
wierd.

Dit en is geen zaak van groot belang, echter geeft hy hier mede te kennen hoe
weinig hydachre wat hy Ichreef, daar hy zig in zo een bekende zaak van des
Konings ouderdom, een geheel jaar vergift en mifrekcnt, alzo hy op den 12.

Octobcr Al. D. XXXVII. wierd geboren; invoegen dat hy in JanuariusM. D.xLvii.
in zijn tiende jaar ging.

Hy fchritft ook (pag. 176) dat Koning Eduard »/Vf ^j'-V-^^zfc?/ Koningvan En-
geland en Yerland _g-t7;«/i icicrJ ^ maar ookvcrk-H'^)'^ Opper-hoofi der Kerke t^ z'/a j

en daar op vaait hy uit, om te tonen hoeonbequaam een k'tnl is om zohooge
bediening eens Konings t'aanvaarden.

Dit word met zodanige expreiFe termen voorgedragen , als of hy door een
xeker fpcciale aöe, onderfcheidenvan tot een Koning geproclameert te zijn,

Opper-hooft der Kerke was geworden, daar in het minde niet aan was ; want
d'Opperhooftfchap aan de liroon vaft zijnde, 'zogefchicdezo welhcteenals het

ander: en nadien het Hechts een Burgerli'b Nacht was, zo mocht het door de
Regenten des Konings, al-ecr hy mondig wierd, zo wel bedient worden, als

d'andere rechten tot de Kroon behorende.

Hy fchrijft ook (pag. 177) dat de Graaf van Harford zig zelven tot H^rtoj

van Som'erfet opgeworpen had.

Dit gefchiede door ordre van den gantfchen Raad , achtervolgens Koning
Henriks voornemen, bewezen met geloofwaardige getuigen daar niet op te zeg-

gen vait: en dat onder andere de Koning by zijn uiterlle wille de Executeurs

daar van hadde beladom de zaken, die hy voorgenomen had, uit te voeren ;

ahvaar men gewaar wierd dat dit een daar van was.

Hy fchrijft vordcrs (pag. 178) dat de Hertog van Somcrfct de cenige Re-
geringedes Konings en het Proteélorfchap zig zelven aanmatigde; waar tegen

niemand z'g opentlik derfde dellen, behalvenalleenWriothefley,wien Koning
Henrik, op zijn derf-bed , tot Heer Canccllier hadde gemaakt.

De Protector wierd tot dien daat verhoogt met eenparige toedemminge van
den gantfchc Raad ; 't welk de Heer Cancellicr toedond, en ook d'acie-daar

van ondertekende; het Orginecl waar van nog in 't wezen is; want, fchoon

genomen dat hy daar tegcns argueerde al-eer het gefchiede, echter is hy de an-

dere daarin toegevallen: Koning Henrik heeft hem ook op zijn derf-bedgeen

Cancellicr gemaakt, maar twee jaren voor zijn dood.

Hy fchrijft ook (pag. 17S) dat de Proteclor op den 27. February, twee
'dagen vnor des Konings Kroninge, hem ried veel nieuwe EdeJhiyden temaken;
welke alle Ketters waren, behalvenDudlcy, Graaf van Warwik.
Deze ouzG Schrijver, fou graag, met deze zijn nette befchrijvingc, den Le-

zer
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7.cr willen wijs maken dat hy op den Datum en d'alderminde oniftiindigheden

naaiivv' acht genomen had, en hoc Ibrgvuldig een Hiftorie-fchrij ver daar in behoor-
de te gaan ; Maar hy heeft weinig gedacht dat hem iemand op de hielen fou fitten ,

•

en onderzoeken wat hy fchreef. V'olgcns deze zijn rekening is de F^pniug gc-

kroont gcwccltop den i. Maart, daar het gcfchiedc op den 20. February; en'

den t^dd wicrd verkoren op den ló. February; zijnde 4 dagen te voren. Sy
alle warengecn Ketters, wanthctis hem ontfchoten dat-Wriotheflcy op dien

felfden tijd Graaf van Southampton wierd gemaakt, 't welk hy kort daar aan
te kennen geeft uit een ander oorzaak gefproten te zijn ; dog alle deze formerin-

gen van t^^dd zijn , na Koning Henriks voornemen , en uit een gehoorzaamheid
aanzijn uiterfte wille, gefchicd.

Hy fchrift nog C pag. 17S) dat men Wriothclley gedwongen heeft zijn be- 6.

dieninge neder te leggen, en dat hy, neycns den Graaf van Arundel, uit den
Raa^ gedaan wierden, omdatzy Roomfch gez'i^d waren.

Wriothelley wierd om het !luk van Rsligie uit den Raad niet gedaan, maar
om dat hy op een zekere CommilHe het groüte zegel haddc gedrukt , zonder daar

toe content te hebben van den Raad , 't welk ftrijdig was tegens de wet, (vol-

gens het oordeel der Rcchurx met haar eigen hand ondertekend ) hy lelfs beken-
nende dat hem recht gefchiede. De Graaf van Arundel wierd niet uit den E^*ï<^

gcUoten , maar in het tegendeel, in het Patent of inde aélc, ( waar door de Pro-

tedor zijne bediening behield
,

gepalfeert na dat deCancellicr was afgefet,)

word hy gerekent voor een van den Geheimen Raad.

Hy ichrift (pag. 179) dat de Protedor de gantfchc Geeftelikheid immers t.

wilde dwingen om haar zelvcn alle ordinantien des Konings t'onderwerpen

;

en dat hy het formulier, 't welk de Koning den Aarts-Bilfchop van Cantelberg
voor-fchreef, opgefteldhad.

Hier in is niet anders gedaan, dan het gene waar mede Koning Henrik een aan-

vang genomen had, en het welke de gantfche Geeftelikheid , zelfs zijn lieve

gonllelingBonner nietuitgezondert, voordezenhad ingewilligt : zo datdePro-
teftor hier niet nieuws op de baan heeft gebracht, maar flechts des Biiïchops

patenten, inde nieuwe Konings naam, vernieuwt. En dit was geen ftuk van
Reformatie , maargefchiedellechtsomdc Paapfche Bifichoppen in den toom te

houden, want kort daar aan wierdcnfe aan een kant geleid, 't Welk hy aante- ,

kent voor Koning Eduards brief aan Cramner , heeft hyuitde voor-reden van
de aöe genomen. Zo weinig weet deze Schrijver van zaken, die eigentliktot

voortfettinge van de zaak , die hy voorgenomen had te bewijzen , dienen.

Pag. 180 fchrijfthy, dat de nieuwe Prote6tor, onder andere dingen die hy 8,

eerft by der hand nam, a'llerley preken heeft verboden, en alle Bifichoppen en
Priefters gcmuylband; zo dat niemand, behalven d-e Lutcrfe en Zuinglianen,

vry mocht prediken.

Velgens het eerfte Plakkaat, in des Konings naam uitgegeven, mofterialle

Bifichoppen in hare Bisdommen ten minflen 4 maal 's jaars prediken ; en ge-

leerde C^/'/'67/j;7?w altijd hebben, die wel konde prediken; en het zelve dikmaals

waarnamen. En aldus ftondende zaken in het eerftcjaar dezer regeringegefcha-

pcn : in het begin van het twede jaar , doe men klaagde dat fommigc Predi-

kanten zo voorbarig waren, ging daar een Plakkaat uit, dat niema4id mocht

.

prediken , die verlof had van den Koning , o^van de t^artf-Biffchoppei? , of van den

Biirchopvandat Bifdom,- t^nzydatzy in haar eigen Parochien in dicnft waren,

(al) Nader-
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Naderhand wierd'cr voor een zeker tijd verboden dat men geenzins mochrprc
diken, maar dat zou flechts duren voor een korten tijd , tot dat de Liturgie,

die doemaals onder handen was, uit quam. Dit Hond aan beide kanten even'

fchoon, alzo het een algemein verbod was zonder deze of die te verfchonen. Sn
valfchÜk hect'c deze Schn/ver de zaak opgeflelt ; die men fou denken dat hy met
voordacht gehaald heeft uit het gene de Koningin Maria dcde, omliet zelve de-

ze Rc'^niug toe te pallen; Nademaal datzy, doe zy aan de /f/^cw quam, aüe"
Predikanten affchuifte , uitgezondert alleen de zodanige die de Bifichop Gar-
diner, onder het groote zegel toeliet.

p. Hy fchijtt (pag. i8i ) dat Latimeruithet Bifdom vanWorcefler, door Ko-
ning Henrik af gezet wicrd, uit een vermoeden van met lietttry bcfmet te'

zijn.

Latimer heeft zijn Bifdom vrywillig gercfignecrt, doe de aéle van de ies

Artikelen uitging, diehy met geen goed gemoed kondc toeftaan.

10. Pag. 182 fchrijfthy, dat de Protedor CoxenCheek met den Koning liet om-
fpringen, op dat zy zijn confcientie met Ketterfc leeringen mochten bczoete-

len en vergiftigen.

Deze v/ierden hem al ontrent drie jaren te voren door Koning Henriksordre,
toegcvoegt; daar die jonge Koning zelfs in zijn Journaal ows bericht van doet.

II Hy vaard voort pag. 184, feggende dat de Opper-hoofden der Hooge-fchookn

afgezet en de Roomfche Leeraren inde Godheid verboden wierden te prediken.

Ik cnvindnictdatterecn Opper-hooft van de Academiën? 't zy van Oxford of
Cambridg, is afgezet geweeli; want al is het datzy hare oude fuperilitiein het

algemein aanhingen, dies niet te min fm.aakten haar de vette brokken hunner
bedieningen vry wat beter, om daarzo licht van te fchciden. En voorwaar, de
gantfche Geeftlikheid wift haar, na een ider verandering die daar gefchiedc, zo
gcmaklijk te fchikken , dat men geen fchijn van reden altoos konde vinden om de
Biffchoppcn Bomer en Gardinerdefehopts geven. Alle Predikanten hadden de
vryheidom haar eigen preek-ftoelen te mogen waarnemen , behalven voor een
zeer korten tijd.

T2. Hy verhaald ook op dit zelfde blad, dat de School-geleertheid en de tverken

offchriften van Petrus Lombardiis, Thomas AquinasenSiotus, en,bygevoIg,
allerley geleertheid uit de Schooien verdreven wierden.

Dit konden zy niet meer doen , dan Thomas Morus , Erafmus en andere Paap-

ze Schrijvers voor haar tijd gedaan hadden; dewelke hareafkeerighcid , van'

op zodanige wijze goddeliikezaken te verhandelen, zoten vollen voor allemans

oogen hadden ten toongeftcld, dat men ziggeenlins te verwonderen had datze

zo zeer veragt wierden. Dia ^'r/^rt'wjv hadden door opgepronkte donkere Maxi-
men en Barharifche woorden alle de ^rtvkehn des geloofs zo verward , en de Wee-
reld daar door verleid, als fchijnende iets re willen zeggen, daar zy inderdaad
iiiet-met-al en zijden: en voorgevende dat zy de Religie verklaarden , hebben
zijze zo voorgedragen, dat hare manier vanGod-gelsertheidalzowalgüjk, als

belaggelijk, was.

13. Pag. iSó. fchrijfthy, dat Bucerus en Petrus Martyr, uit Duitfchland gehaald
zijnde, de Academiën hebben vergiftigt, en de Studenten de ftukken vanpre-
dellinatic, verwerpinge,&c. ingcfcherpt. Het is 'er zo verre van daan, dat deze
Z.e^r-/7c///J?c;'« veel in zwang gingen, dat in het tegendeel, in een van de^rti'hlen
van Rifli^ie

, het naauwkeur ig onderzoeken van die verborgenepoinüen gantfch ver-

boden
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boden wiefd. Bucerus en Petrus Martyr hebben doorgaans hare LefTen gedaan
over de Mis en andere corruptien van den Paapzcn dienll. Sy hebben ook den
OudvaJcy Auguftinus lijn leere over genade uitgeleid en verklaart , maar ik en vind
niet dat zy haar zei ven ooit met de vervverpingc hebben bemoeid.
Na dathy nuccntijdlangzijnegalhaddcuitgcbraakt, 't welk flegts diende om jx.

ïijne fchrandcrheid en Poëtery te vertonen, zo verhaald hypag. 190, hoe dat

Bucerus na het Jodendom helde, en van Joodiche Ouders af komlbg was; en
dat de Heer Paget hem ha,d horen zeggen , dat Chrifti l.ighaaniHjke regeniaooidigkid

in het Sacrament uit de H. SchriKuur zo klaar was te bewijzen , dat niemand zulks

konde ontkennen , die flegts in het Nieuwe Tcftament geloofde; maar voor zo
veel zijn eigen Pc'>-5:oo« aanging, hy geloofde niet alles dat in het Nieuwe Tefta-
mcnr-vanornen Zaligmaker gczeid wierd.

Dit flaat zo net op de vroomheid van onzen Schvver alsietterWeereldkan
doen: dit wicrde Bucerus nooit, zo lang als hy leefde , vaneenige zijner vyanden
te latle geleid. Niemand heeft in die eeuwe met meerder gevoelen van het Ko-
ninkrijkeChrifli gefchreven, alshy. Wat nude/ïz/Ji^r/V van den Heer Pnget aan-
gaat, men leert daar niet anders van als by dezen 5r/?/t/T/i^;', dog Poëten moetmen
veel toegeven om hare fabelen of verdigtzelen met een glimp van waarheid te

mogen vernillen. Maar om weder te keren tot Bucerus; hy en haddc geen reden
om dit te zeggen, alzo hy i\\\\ opinie vandeLighaanjJvketegen'tooordtgheidChnïïi

nooit en haddc geuitet, maar flegts van voornemen was om dat gefchil in zekere

generale expreffien op te vatten. Het betaamde derhalven zijn gevoelen niet om
in die zaak zo los van de Schriftuur te fpreken. En men heeft ligtelijk te geloven
dat zodanige HiHorie ten tijde van de Koninginna Maria in het ligt niet en zou uit-

gegeven geweeft zijn nog gehandhaafd, daar hy voor een Ketter veroordeeld, en
zij n lighaam opgegraven en verbrand rs geworden- Maar ligtlijk heeft onze Schrv-

T/t^;- hier niet aan gcdagt.

Hy verhaald pag. 191. datPctrusMartyrecn tijd lang in twijfelmg zijnde dathy 15".

van het Nagtmaal zou oordelen
,
gewagt heeft wat het Parlement dies aangaande

zourezolveren.

Petrus Martyr hadde geredenkaveld en lefTen gedaan , over de Ligbaaml'/ke tegen"

'voDordigheid ^ vier jaren van te voren al-cer dat het Parlement fig daar me moeide,
want de twede Liturgie, behelzende de eerlle publijkeverklaringe die het Parle-

ment in deze zaak gedaan heeft, is in het vijfde jaar van Koning Eduward uitge-

gaan ; en Petrus Martyr heeft zig daar tegens verklaard , 20 dra als hy in Engeland
quam.

Pap. 193. verhaald hy datheteerrteParlementondër Koning Eduwardgeordi- 16.

neert had een nieuw Formulier om te gebruiken als men Priefters en Bifïchoppen

in haren dienft bevertigt; dewelke tot die tijd toe, volgens d'oude cortuimen

plagtenbeveftigt te worden, behalvcn alleen dat zy den Paus geen gehoorzaam-
heiden zwoeren.

Hier aan blijkt nog klaarder wat vlijd deze onze ^f^-ï'Vc'r aangewend heeft in

de gedrukte Plakkaten t'ondcrzoeken ; nademaal hy het gene in het vijfdejaaF

dezer T^f^c^nVTg- is gefchied, ons voor oogen fteld als gefchied zijnde in het eerrte»

Wat hy hier mede voor had, isopenbaar, hy was gezind om al zijn eigen aan-

hang in te boezemen dat ^^0/*i:'?vx'*ïK^cft/f/?/V/«^c; in deze Kerk ingerteld, niet om
't lijfhadden, over ïulks dagt hem dat hettot verziering van zijn Poëzy zou diC'

ncn, deze vcranderingvoor te (lellen als zo vroeg gedaan: want hadhy-zulksop

(as) 2ijn
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ïijn behoorlijke plaats verhaald, dan ton hy geen raad geweten hebben om de
kragt der Orders te kennen ontkennen , die in de eerltc vier jaren dezer i^g^irr/«je

gegeven waren, en, volgens de oude Formulieren, toegediend wierden.

17. Hy verhaald ook op dit zelfde blad, dat het Parlement op die zcltde tijd een
nieuwe Liturgie en bedieninge der Sacramenten had ingefteld.

Dit is van gelijken aard als het voorgaande ,• alzo de acic beveftigcnde de Litur-

gie, ftaande ook onder de gedrukte Plakkaten gefchreven, niet indezezeffie,

inaarincentwedc, een jaar daarna, isgepaüecrt. Dit geeft genoeg te kennen
wat voor een HiÜory-Schrijver Zanders isgewceft, die met eens de publiike da-

den van de tijd daar hy van fchreef , na gezien en gelezen heeft.

1 8. Hy verhaald nog wiiders op dit zelfde blad , dat men ordrc gafom alle Beelden
afte fchatfen , en tot dien einde overal in Engeland zekere onbelchoftc Luiden
gebruikte; dewelke, de beelden van oünn Z^ligmaksr^ vandegczegendcMa-
get Maria én der Heiligen, of aan ftukken gebroken ofverbrand hebben, daar

mede tekennengevcndctegenwicnzy oorlog voerden; en hebben geordineerd

dat des Konings wapen, drie Luipaarden en drie Leliën (met de onderfchragcrs,

een Hond en een Slang) opgeregt of gezet zouden worden op die zelfde plaats.,

daar het Kruis ChriftiÜond; willende daar mede uitdrukken, dat zy JcfusChri-

flus; wiens beeld zy afbraken, nu niet langer behoorden te dienen, maarden
Koning, wiens wapen zy, in de plaats van die beelden, nu hadden opgeregt.

Onder deze woorden ichuilen zo wel valsheid als boosheid : want([.) het Par-

lement en heeft niet geordineert dat men £t'^/J(?« zou affchaffen ; dit gefcheide

door des Konings onderzoekers , al-eer dat het Parlement quam te zitten. (2.) Het
geheel affchaffen van Bcddrn is in hett'e?y?t;;*?^r nietgefchicd , iriaar zodanige Bcel-

denallecn , daar men fuperftitie me bedreef , wierden weg genomen , en een jgar
' daar na wierdenze geheel en al afgefchaft. (g.) Zy droegen zorge dat zulks op een

ordentlijke wijze gefchicde, niet door d'onderzoekers die des Konings Plakka-

ten flcgts omdroegen , maar door de Parochianen zelfs. (4.) Zy en hebben geen
ordrc gegeven om des Koning Wapen te ftellen daar het Kruis geÜaan liad. Het is

wel zulks dat het een gewoonte wicrd om het zelve in ^lWo, I'ierken op te hangen,
daar mede te kennen gevende dat zy erkenden des Konings macht en autoriteid te

boven hare Kerken te zijn, dog daar toe wierd geen ordrc gegeven, (f.) Ik laat

de Herauten hem daar over bcllraffen, alzo hy zegt dat des Konings wapen drie

Luipa.ardenzijn , daar alleman weet datze zijn drie Leeuwen ; en dat een Leeuw,
(geen Hond) de eene onderfchrager is, en d'ander een Draak, (geen Slang.)

(6.) Met des Konings wapen, en dog niet zijn Beeld optehangen, blijktklaar

, dat het niet eens in hare gedagten is geweed: om haren Koning t'aanbidden , maar
zyhebbenflegtzija^wronic'idaarmc willen uitdrukken. (7.) Het bleek ook niet

min, dat haar voornemen niet en v/as om Jezus Chridus te beroven van de eerc

die hem toekomt, of van het minder refpeól aan de gezegende Maget Maria en
aan de Heiligen; maar hun oogmerk was alleen om het volk daar van te fpenen,

het welke niet alleen Heidenfch is, maar veel eer, 20 als het gepleegd wierd,
openbare Afgodcry. En aan deMuurenvan de /Cn-fc-wtefchilderende 10. Gebo-
den, het Geloof, het Gebed des Heeren, en verfcheiden andere Schriftucr-

plaatzen daar de meefte nuttigheid uit te halen was , dat gafte kennen dat zy flegts

voor hadden om hare I^erken van dat mengelmoes des Heidendoms, 't welk on-
der de Chriftvlvke Religie was ingevoerd , te zuiveren.

.9. Pag. 193 verhaaldhy, dat zy de ZacrificicvanhetLighaamenBloed Chridi

weg-
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wegnamen , om aho cenig fchijn te geven van dcH. Vaten tot des Konings ge-

bruik te zullen aanwenden.
Zy hebben niet een zier van Chrifti inÜellinge weggenomen, maar hebben het

opgeüeld in de aéte dies aangaande gepalleerd ; en alle de woorden vandeecrfte

inlteriingcdceSaCramentsaangetiokken en verhaald. Zy hebben llegtsdefecretc

Miiïen, als fhijdig tegen Chrifti inftcüinge, regen gelproken. Zy en hebben de
H. Vaten niet veranderd en tor des Konings gebruik aangeleid ; zy zijn ook niet

uit de Kerken genomen dan eerft vijfjaren daarna, als wanneer de behoeftighe-

den der Rfgeringett , die ofrcëel ofgewand waren , wierden bygcbragt om te ver-

Ichoncn het wegnemen van d'overtollige Vaten , daar de Kerken me ware:i

voorzien: dog dit gelchiede niet door een adc van het Parlement, maar door^f-
cominittieide van den I\cmng daar toe bemagtigt, aan wienordrcgegeven wierd
om in alle linkkt^n zo veel /""*?/?« te laten blijven, als nodig waren tot bedieningc

dtr Sacramenten.

Hy verhaald nog op dit blad dat het Parlement geordineerd had , dat m.en in een 20.'

algemeine of bekende- Taal zou bidden ; waar uit hy dan voort befluid, dat die

van Yerland, Wales en Coniwal nu vry flimmer daar aan waren als te voren,
dewijl zy geen Engelfch verflonden ; zo dat voor haar de Gods-dienü in een meer
oikkey.de Taal gefchiedde , dan voor dezen.

Het Parlement hadop deze tijd zodanige ordre niet ingefleld. De Liturgie wierd
eerft door den Koning uitgegeven , en in de daar aanvolgende zelTie ofzittinge vaii

het Parlement geratificeert. Men had ook voorgenomen (hoewel het toen al vol-

tooid was , dog hctgefchiede evenwel daar na) om de Liturgie in deze voornoem-
de T^/.-» over te zetten : dog de Engeir:he Taal wierd byullc zoorten van Men-
fchenonder haar veel beter verftaan, dan deLatijnze.

De bedieningc des Nachtmaals, fchrijfr hy (pag. 194) door dit Parlement in- 21^
gefteld, vcrfcheelde weinig van de Mis , danalleendatze in het Engelfch was.
Al wat hy over deze materie fchrijftflaat op het m.isvcrftand der Parlementen

in nieuwe bedieningen te ordineren. Maar in de nieuwe bediening van het Nacht-
maal wierd d'afgodery van het Sacrament t'aanbidden, omme te dragen, ofte

vertonen , aan een kant gefteld. De hanteringc van particuliere MilIen ofBiegten
om zecrete oorzaken , het aanbidden der Heiligen, het volk den Kelk te weige-
ren, nevens veel andere gewoonten en geftcn voor dezen in 't gebruik, deze alle

wierden afgefchaft; invoegen datter groote veranderingen zijn voorgevallen.

Alles gebeurde niet teftcns en op een fprong, maar zy vingen eerft aan met de
misbruiken, die boven alle anderediendengereformeerd te worden, en voeren
alzo voort tot het veranderen van geringer zaken.

Hy fchrijft ook alhier terplaatze , dat Roelof Zadler den Huysvrouw van 22,
Mattheus Barlouw na zig nam; en voorwendende dat haar Man geftorven was,
heeft zy Zadler getrouwt ; doch haar eerfte Man t'huis komende, heeft

hy zijn Huysvrouw willen wederom na zig nemen. Dit wierd ten tijde van Ko-
ning Henrik voor het Parlement gebracht, alwaar d'uitfpraak was dat zySadlers
Huysvrouw zou zijn; alzo hy een rijker en aanzienliker Man was. Sodat te-

gens de wetten des Euangeliums, een Huysvrouw, daar haar Man nog in het

leven was ; een twede Man toegewezen wierd.

Dit is, voor zo veel ajs ik gewaar kan worden, van het begin tot het einde toe,

een enkele verziering: enhetfchijntdatSadler, die, ten tijde van de Koningin-
ne Elizabet, een geheime Raads-heer was, iets gedaan heeft waarover Sanders

zo
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20ver(loordwierd, dat hy zig aan hem en zijn Familie wilde wreken, met hem
zo te bekladden: alzo ik zelfs geen voetftappen van diergelike Hijlorie vinde;

hier ben ik van verzekert dat de gedenk- boeken van dit Parlement daar in het al-

lerminile niet van melden. En wat nu belangt het (tuk van Echt-fcheidingeom
overfpel, van huis te zijn, of om eenige andere oorzaak, men heeft daar 20
naauw en fcherp onderzoek nagedaan, zo dra als het parlement quam te fchei-

.den, in de zaak van den Mark-graaf van Northampton, als dat het klaar blijkt

zulks het eerüe geweeft te zijn van diergelijken aard, 't welk zy onder handen
namen te examineren ; en het zou miffchien

,
(nadat het Parlement , in het vijfde

jaar dezer Rcgeringe , was geratificeerd ,) tot een voorbeeld in andere diergelijke

voorvallen vüorgefteld. zijn geweeft; maar dit van Sadlcr, als gefchied in het

eerltc Parlement , heeft onze Hiftoriie-Schri^^vcr uit zijn eigen herzenen gezmecd.
Hetenisnieton-waarfchijnlijk, dat, zo wanneer daar na geoordeeld wierd dat

het Houwelijks-band van wegen overfpel gebroken was, zy her zelve ook, op
zijn vry willig en langdurigafwezen van huis, verklaard hebben gebroken te zijn,

iiademaald'ApofielPauluszegr, dat een Broeder ofteZufter in zodanige geval-

len niet dienftbaar word gemaakt.

[. Hy verhaald pag.. 196, dat Gardiner, Bonner, Tonftal, Heath, enDayzeer
bedroeft waren dat men zulke veranderingen maakte: dies niet te min hebben zy

vele dingen ingefchikt, totdat haarafgevorderd wierd zekere GoJx-hJlcrli'ke Lee-

m^fw in hare Predikatien voor te dragen, edog, haar hier in ongehoorzaam aan-

bellende, wierden zy afgezet; maar daar na, onderderegeringe van de Konin-
gin Elizabet, tot een eeuwige gevangenis verwezen; als zijnde de vruchtenvan

Gods toorn en ongenade over haar , om dat zy Koning Hendriks fcheuringe toe-

vielen.

IkzoumijnZ>£'s:'?i'al te laftig vallen, indien ik op alle particuliere valsheden in

dit zijn verhaal aangetrokken, zou blijven fiaan. Voor eerft wierden de Bilfchop-

pen Gardiner en Bonner na gedane examinatie , .afgezet , om dat zy nier en wilden
Prediken 't gene haar belaft wierd. Heath en Day , wierden door Regts-geleerden

veroordeeld, invoegen het waarfchijnlijk is dat zy ook tegens de Politie mifdaan
hadden. (2.) Men heeft Bonner en Gardiner niet bevolen iets te Prediken, waar-
over zy geccnzureerd mogten worden , maar des Konings magt en authoriteid is,,

zelfs zijne minderjarigheid, al zo groot geweeft, als daar na was; 't welk een

zaak is die alleen tot de wetten en Politikeregcringe behoort: en by gevolg was
het bilijk en regt gedaan , dat men haarftilzvvijgenindatftuk voor verdagt hield,

als daarme ietquaads voor hebbende tegen den Staad van 't Land , dewijl haar be-

laft wierd om in hare Predikatien daar van gewag te maken. (3.) Drie van deze

Biffchoppen hebben haar gevoegd na alle de veranderingen die inde eerfte vierja-

ren van deze Konings regering gemaakt wierden, en ook daar voor gepredikt en
gefchreven; ja, zelfs Bonner en Gardiner hebben niet alleen alle uitgegevene

PYctten en PlakkiHsn nagekomen, maar ook dezelve in hare Predikatien andere

aangeprezen. (4) Deze hebben onder de Kcningin Elizabet geen eeuwige gevan-

genisgeleden; nadien Gardiner en Day quamen te fterven al eer zy regeerde , der-

halven heeft zy haar niet gevangengezet. Zy heeft ook den BiiTchop Heath niet

doen vaft zetten, alzo hy op zijn Hoffte leefde; en Tonftai heeft tot Lambcth
zx) gemaklijk geleeft, en wierd ook met zo groot refpecl onthaald, alsofhyin
zijn eigen huis haddegeweeft: fo dat Biffchop Bonner de perzoon al leen was die

gevangen gehouden wieid; maar men geloofde dat zulks uit enkele vriendfchap

^efchiede , om geen affront te mogen lijden , 't welk hem anderzins de vrienden

der
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der gcncr daar hy over getyrannizeert had, lichtlik zouden hebben aangedann.
Hy verhaald pag. 197 dar dcPrincesMariavan haar Moeders geloof cnilaiit-

Vaftighcid nooit is afgevallen.

Het blijkt uit verfcheidenvan hare Brieyen, dat ïy haar voegde na alles dat 24.
haar Fader haddc gedaan; invoegen het fchijnt dat zy difpeufatic van Romen
bekomen had, om in zijn tijd te mogen veinzen; ofanders zou hare (tantvaftig-

heid In alle waarfchijnlikheid haar tot een val gebracht hebben, maar zy ver-

liet haar op de goedertierenheid van hare Brosddrs regering , om haar zelven
daar na dies te wedcrfpanniger te tonen.

_
Hy fchrijft pag. 19S. dat de Koning, verftaan hebbende hoc hard de RaaJ if.

zijn Sujler handelde , daar over zeer bedroeft was.

Dit was daar zo verre van daan, datdoedc Raad, op het üijfaanhouden van
den Keizer dat men haar houden van dc?vlis door de vingeren zou zien, gerc-

zolveertwaszulks toe te laten; de Koning zelfs daar zo af-kerig van was, (ag-
tende dat het een zonde in hemwas het plegen van Afgodety toeteflaan,) dat de
Raad der BiiTchoppcn gebruikten om hem daar toe te bewegen , die hem ter naau-
wcr nood daar toe konden krijgen.

Wijders verhaald hy pag. 200. dat de Vifitateurs over- al in Engeland Bykh om- 2.6.

me droegen, zijnde gantfch verkeert overgezet, en ordineerden dat menfe in

alle Kerken van Engeland zou gebruiken.

Doe Koning Henrik regeerde, gaf men ordrc datter in ieder Kerk een Byhl
iou zijn; doch dit en gefchiede niet in deze regering door de Vilitateurs ofde ge-
ne die ommc gingen, als blijkt uit de laft die zy hadden, en die dikmaals is ge*

drukt ge weeft.

Wijders fchrijft hy op dit zelföe blad dat de Vifitateurs over-al vroegen of alle 2.7,

de Beeidi:n afgebroken, ^^tAltaren weg genomen, de Communie-Tafelen iri

de plaats daar van geftelt, en alle oude bedieningen afgefchaft waren?
Alhier vervat hy onder een Hooft-ftuk , 't welk op verfcheiden Jaaren eerft ge-

fchiede. Inhetcerfte jaar wierdgeordineertdatde Beelden, die met bevaarden

daar voor te doen misbruikt wierden, afgefchaft zouden worden. In hetrwede
jaar, wierden alle Beelden, geenuitgezondert, afgenomen. In het derdejaar,

wicrd geordinecrt dat d'oude Boeken van vorige bedieningen vcrnitigt zouden
werden. En in het vierde jaar, heeft men d'»^//*?;-!?» in Gommunic-Tafelen ver-

andert.

Op pag. 201 fchrjjfthydatde Vifitateurs over al de Prieftcrs aanmoedigden om 28.

tetrouwen, enachtnamenof zodanige die niet en tronwden, als genegen zijn-

tot het Pausdom.
De Gceftelikheid mogt niet eens trouwen tot dat het twede jaar van deze St?-

geving by na ten einde was gelopen; en doemaals gaf men te kennen dat é'on-

gehtixvde ftaat meej eerlik enbetaamlik was; zo dat deze geprezen en d'ander

flechts met oogluikinge toegelaten wierd ; en zoverre was het daar van daan om
t€ denken dat getrouwde Perzonen aan de Reformatie vaft waren , dat in het te-

g£ndeel de BilTchoppen Ridley en Latimer, d'aanzienlikfte Mannen naaftaaa

Cranmer, nooit getrouwt zijn geweeft; Niemand wierd ook, omdathyonge-
trouwt bleef, enige moeite aangedaan ,

gelijk als hyvalfchelik te kennen geeft.

Pag. 202 verhaald hy dat de Proteclor tegen Gardiner en Ton (lal metcengro- 20,
ten haat ingenomen was, nietalleen om dat zy de Ketters te keergingen, maar
ook in een graad nevens hem, zonietboven hem, by Teftamente van Koning

(b) Hen-
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Hcnrik,1n de regeringe gcftelt wicrden,gedurende des Konings minder-jaarigheid.

Hier aan laat zig wederom onze ^c/'n'/wr kennen wat voor een gezel dathy is

in Konings Henriks Teftamentword van Gardiner niet eens gerept, dat hyeen
Raads-Hecr was, veel min een Executeur daar van; en volgens dit Tcilamcnt:

wierd d'eeneniet meer geprefereertalsd'ander , maar zy wierden alleineenen

graad gefield. En wat nu TonÜal aangaat, hy bleef gedurig een vafte Vriend des

Protedors , en de ecrlk veranderingen die men maakte , Üonden hem zo wel aan,

dat Gardiner in den Briefdiehy aan den Proteclorfchreef, zo wel over hem als

over Craumer klaagde.

30. Op dit zelfde blad fchrijft hy dat deProte6ior over het ftuk van de Religie voor

den Koning redeneerde; waar op hyeerft Gardiner , daarnaTonltal, en op een

ander tijd de Biilchoppen van Lonnen Chicheftcr en Worcelter gevangca

nam.
Het is wel zulks dat Gardiner en Bonncr voor een zeker tijd vaft gezet wier-

den, zolang als de Proteélor regeerde ; de laatlle wierd ook afgezet terwijl hy

nog Protector was; maar Tonltal raakte eerft twee jaarendaarnain hechtenis,

en'dat wasop dietijddocde Protedor, de Hertog van Somcrfet, geheel en al

geruineert wierd, en dat door den zelfden Perzoon die Tonllals ondergang te

wege bragt; waar uit dan blijkt dathy den Hertog van Somerfet altijd een ge-

trouw Vriend isgewcelt. De Biilchoppen van V*/orceilcr en Chichcfter raak-

ten in moeite en ongemak : Maar hetgelchiede lang daar na dat de Regeringe den
Protedor af-handig gemaakt was.

-I. Hy fchrift ook wijders dat zy alle van hare bedieningen wierden afgezet.

Zy wierden van hare bedieningen niet afgezet, maar hare Bisdommen wier-

den haar ontnomen; want de Commiflien, (uit kracht waarvanzy hunftoelof

Bisdom behielden, zo lang flechts als het den Koning beliefde,) aangenomen
h.cbbende, zo mocht dan het zelve haar wel afgenomen worden, door een Von-
nis der genernie daar toe bevel hadden. Doghadmenhaar moeten afzettenenuit

haar ö/-J^r floten, zulks had dan moeten door een Synode van BifFchoppen ge-

fchieden. Zy v/ierden daar van berooft
, gelijk als vele Biffchoppen onder Chri-

ften- Keizers, door vcrkorcnc Synode dietenHove zaten, en over alleklagten,

die de Keizers aangebragt wierden , het Vonnis wezen.

32 . . Pag. 204. doet hy een een verhaal van Gods oordelen over de Ketters ; en fegt

dat Dudleyden ProteiSlor en zijn Broeder aan kant hielp.

Dit is een manier van fchrijven by onzen Auteur gewoon , om de zaken op zul-

ken wijze voor te dragen j dattcr de heztf van fchrikken zou ; als ofdeze Perzo-

ncn heimlijk vermoord waren gcweefl , daar de eene door het Laager-ki^x van

het Parlement en d'andcrdoor het Hooger-lmyt veroordeelt wierd.

^ ^ Op dit zelfde blad fchrijft hy dat Koning Eduard gellorven is , niet zonder ver-
^^' moeden van vergeven te zijn door Dudley en den Uatcg van Suftblk, die na de

Kroon Honden.

Men heeft nooit het vermoeden gehad op den Hertog van Suffolk dat hy aan het

verbeven van den Koning ecnigzinshandadigisgewecit; ik en heb ook geen re-

den konnen bedenken waar uit ik zou moeten befluiten dat de Koning door Ver-

gif iy omgcbragt ge weeft : alzo niet een van deze beide Hertogen na de Kroon ge-

Ifaan heeft; Avant de eene gaf alle pretentie van zijn recht over aan zijn Doch-
ter, en d'ander had Hechts voor, dat zij n Hc-rJc; Zöi?« mogt regeren.

.,

34» Pag. 2oy verhaald hy dat de Protedors Gemalin pretendeerde dat haar de voor-

toet
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togt van de KoninginneDowagiretoe quam; en dat zulks haar afgeflagen zijn-

de , xy na des Admiraals ondergang heeft geftaan.

. Dit hebben de Vyanden van die Familie uit haar eigen kruin gefloten ; want ge-

lijk als het de Hertoginne van Somerfet niet gepaft 20U hebben om met deKonin-
ne Douagiretetwiltenoverde voor-togt : zoblijkt het ook aan die geheele zaak
dat het d'Admiraal op zijnenBroederhadde gemunt, en na zijn ondergang flond

:

de Protedior heeft zig ook dikmaals met hem laten verzoenen, en hem vele fou-

ten vergeven , tot dat het bleek dat zijn eerzugt on-geneeflijk was,

Hy verhaald nog wijders op dit zelfde blad dat de Hertoginne van Somerfet den 3f.
BifIchopLatimer daar toe kreeg , om hem in een zekere Predikatie met verraad te

betichtigen, daar men geen reden altoos enhaddeom hemdaarvan te befchuldi-

gen.

De tArtikslen waar over hy gecondemneert wierd , tonen genoeg v/at men op
hem te zeggen had. Latimer heeft hem nooit van verraad befchuldigt ,rnaar zijnde

een eenvoudig Man en opregt in al zijn doen, zag hy hem aan voor een Pa-zoon

wien de Weereldfche eere vry aanhing , en in de proj^ffis van ReUgie niet ter goe-

der trouw ging. Wanneer men het nu daar voor hield dat de Hertogin van So-

merfet met dicrgclijkegedagten hemde ooren vol geblazen had, heeft hyhaar

op een folemnele wijze daar van vry gefjaroken. Men heeft ook geen reden om
tcdcnken, dat, hoe onvoorzichtig hy ook mogt zijn om op zodanige wijze te

prediken, hy daar mede ecnige vlyery voorhad, ofom door zulke middelen daar

nateftaan, alzo hyd'aanbiedingc van alle hoogc bediening af-lloeg, fchon ge-

nomen het Laager-huis voor hem fprak dat hy wederom in het Bifdom van Wor-
.cefter gefield mogt werden.

Aldus voort varende verhaald hy met cenen, dat de Koningin Dcuagiere, op 36.

die zelfde tijd als hyOnthooft wierd, isgcftorven.

Zy fticrfin September, in hef jaar i r48 , en hy wierd cerfl daar na in de Maand
Maart Onthooft: en een van de ^rtikelfn tegen hem ingcbragt, was, dathy,

na baardood, voorgenomen had met des Konings Sufier Elizabet te trouwen;

in het vermoeden was dat hy, om den weg daar toe te banen, haar met Vergif

had omgebragt.

Pag. 20Ó verhaald hy dat dievan Devonshire cnComwalIom het geloofeen- 37.

drachtelijk de Wapenen hebben aangegrepen.

In dezeeene zaak fpreekt hy de waarheid, naamlik dat de Prieftersde eerfte

aanflouwers of flokebranders van deze Rebellie zijn geweeft, en geen werk van

de Religie hebben gemaakt ; doe de brutale wreedheid van die Rebellen gaf ge-

noeg te'kennen dat het haar om de Religie niet te doen was , maar dat zy 't Hechts

dede om harePriefters en Leyds-luidcti daar in te gelieven. -j

Pag. 209 fchrijft hy dat de Geeftelikheid, merkende datCy met haar zelveii in 38.

den Houweliken ftaat te begeven, doorgaans geen dank behaalden, hebben zy

een aótevanhct Parlement zien te bekomen, verklarende dat-^een Menfchlike

rz'itten haar het tronwen verboden ; en zy lieten haar hier aan meeft gelegen zijn

,

alzo zy weinig na Gods wet vroegen
Dit is eenaardige ftreek van onze Sch-ijvert fchranderheid. Bemoeid zig het

Parlement' -met te verklaren wat Gods wet is, dan befchuldigt hyhaar ook dat

Zy haar bcmocyen met zaken , die haar Beroep niet aangaan : en verklaren zy

ilechrs wat de JVut van het Land is , dan zegt hy dat zy na Gods Wet niet en vra-

' gen: zo dat hyby zig zelven een befiuit maakt, zy flellen haar dan zo aan als zy

(b 2) ^ 'Wil-
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willen , tyi\i\]cni\}n oordeel niet ontgaan. Maar hier medetoont hy dathy^o
wel onkundig is , als boofaardig. Of hef de Geeülikhcid vry flond te trou-

wen, wierd zo naauw onderlbgt dat men zedcrt naauwliks iets heeft konnea
voegen by het gene doe-maals over de materie gcfchreven wierd. Men ftel-

dc voor, datrer geen wet Gods was die zulks verbood : het wierd ook bewe-
zen dat by de eerjle I^erk geen algemeineitvf daar over is gemaakt; maar dat het

een gedeelte van de dienllbaarheid is geweeft die de Pauzen de Geeftlijkheid heb-

ben opgeicgt, om haar dies temeer te verbinden tot een yverigebetragtingê van
het gene haar eigen intcreft was. Het wierd eerft in de /(;i?/^ir«-;vr<ïi voorgedragen

dat het haar vry (tond om te trouwen ; daar op paffeerde daar een acle van het Par-

lement, die zulks toeliet; van dit alles neemt onze t^'fwr^wr geen notitie. Hier
op is het gebeurd, dat, drie jaren daar na, (zommige die haar niet toegenegen

waren, de woorden van het Plakkaat tot haar voordeel nem.ende, als ofdctoe-
latinge een zodanige oogluykinge flegts ware geweeft, als voor dezcnrvanHöe/--

hnizi:n) het Parlement een twede a6te heeft laten uitgaan, en zodanige houwe-
lijken geconfirmeert, en ook de lihidcren daar uit geteeld, voor WetteJvk ver-

klaard.

Pag. 2.IO. verhaald hy dat deRoomfe Leraren in de Academiën vrymoediger
wierden in het verdedigen van het geloof; en daar op begeerden dat men over de
Jjghamelyk^n tegenixjooi'dightd Chrifti in het Sacrament des Avondmaals een pu-

blijkedifputatie zou aanleggen.

Hare vrymoedigheid was zo groot, dat, zo dra als 'er enige verandering ge-

maakt was, zy haar zelven zeer gehoorzaamlijk daar na hebben gcfchikt; van
welke onderwerpingeOglethorp en Smit klaarblijklijke ken-tekenen hebben ge-

geven. Maar terwijlze dat menzig over de veranderingen bereid, ftelden zy

haar zelven zeer vrymoedig aan, ziende dat zy daar over in geen zwarigheid al-

toos konden raken; edoh zo dra als zy iets, omhareconfcientie, te verliezen

ofte lijden hadden , waren zy zo gedweeg en mak als Lammeren. Hy roeme vry'

zo veel als hy wil over zulkeny ver.

Hy verhaald wijders op dit zelfde blad, hoe dat Smit dikmaal Petrus Martyr
hadüitgedaagt, om tegens hem in d'Academie tot Oxford in het openbaar te dil-i

putercn, maar hy heeft daar niet aan gewild, tot dat Dr. Cox, eenmanvaneen
los en ongebonden leven, gezonden wierd om het difpuit te bemiddelen, en
Dr. Smit uit de Academie gebannen wierd.

Smit heeft Petrus Martyr eens uirgcdaagt ommethemtedifputeren, 't welk
hy van ftondcn aan toeftond, jnet deze twee by-gaandeconditien: deeenehicr
van was, dat men ecrft van den Koning en zijn Raad daar toe verlofzou zoeken
te bekomen, en dat door haar^^coww/rr^rr^/c'gefteldmogte werden, om te ver--

halen hoe zig het difpuit eigcntlijk had toegedragen: d'andere conditie was, dat-

men ze zou hand-havcn in zulke termen als de H. Schrift is gewoon te fpreken , en
niet na de maniere der -S^Z-öp/'^^/^tfn/ew .• alzo ze tot de Goddelijke zaken meer ei-

gen >varen,en voor alle man ligter te verrtaan. Hier op heeft de Raad-gecommit-
teerde daar na toegezonden : Maar Smit pakte zijne biezen en vlugten over zce,die

ficgts gezind wast vvift en tweedragt tullchende Academiën te zayen, .dog hyen
wierd nooid uit het /[''«'«'i'.i'A: gebannen. Dat hy nu Dr. Cox voor een man vao een
los en ongebonden leven afmaald en brandmerkt; iseenvandebloemcn.zijner
waanwctenhcid en leugentaal , waar mede hy de andere gezogt heeft te verzieren.

Alle Schrijverf van die ecuwe fchrijven zeei loliijk van hem. Den Vader van deze

Ko-
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Koning heeft hem aan 7,ijn Zoon' gerecommandeerd , en hy is hem ook in alle

veranderingen van aftairen gedurig by gebleven, en heeft fig indezchem toever-

troude hoge bediening zo vroom gequecen , dat het blijkt dat hy een man moet ge-

weeft zijn van uitftekende gaven. Dit was alle man in het i?j)'^ zo kennelijk, dat

hem in het begin van Koningin Mariaas regering ongemeene vriendfchap en gonft

bewezen wierd. Dit, aangemerkt de Papillen op hem zo gebeten waren, is een

klaar bewijs dat hy zodanige bediening ten hoogflen waardig was, en dat zy-

fchroomdcn een man , van ieder een zo gezien en geagt , hard te bejegenen.

Hy vaert met zijn reden nog al voort, zeggende: Cox, ziende dat de Theo- 4^-

loganten die tegen hem difputeerden, hem aan alle kanten zo naauw hadden be-

zet, fcheideuithetdifputeren, en vcrhefte Petrus Martyr van wegen zijn hooge
geleerdheid tot den hemel toe , vermanende de andere dat zy met hem in vrede

en vriendfchap wilden leven. Petrus Martyr heefr naderhand de difputatic valfch-

lijk laten drukken; dog die ProfefToren van de Academie van Oxford hebben
hem dapper befehrobt, niet alleen om dat hy met Smit niet en wilde difputeren

maar ook zijn zaak tegens die Theologantenzo weinig wift te defenderen.

Het kan ligtlijk zijn dat de ^othoorders opgchitft 2iJH geweeft om hem uit te

laggen, dog dt gedrukts dijyututie zal deze twiftiliffen, en tonen wie van hun
beide kragt^ger en verftandiger heeft geargumenteerr. Wy en hebben geen reden

altoos om te geloven datze valfch gedrukt is, ofmen moet het op het bloot zeg-

gen van dezen «^«/"cwr aan nemen : alzo ik nergens leze dat deze Roomfe Leera-
ren (ofop deze tijd, of daar na onder Koninginnc Mariaas regering, daar zy alle

drukkerijen in haar eigen magt hadden,) geheel wat anders zouden drukken als

Petrus Martyr te voren hadde gedaan, zo dat hy niet eens geweigerd heeft tegen

Smit te difputeren , veel min is hy befehrobt geworden van de gene die voor hem
het difpuit op namen. Smit nam de vlugt, en dat het de andere flegt genoeg had-
den, is klaar gebleken. Wat nu de Profeflbren van de Academie van Oxford
aangaat, zy en hebben daar geen vonnis over gcftreken, ofhy moet het menen-
om dat zommige , daar toe opgem.aakt , een groot getier en geraas maakten,

i. Pag. 211. verhaald hy, dat het even al-eens met het difpuit tegen Bucerus tot S^
Cambridg is afgelopen. >

Zo is het ook inderdaad; want de HZ/fi^ne daar van indruk uitgegeven, geeft

ons te kennen het onvermogen en de trouloosheid der Roomfe Difputanten; en
nooid is hier tegen iets gefchrevcn.

Op dit zelfde blad fteld hy veel andere D///7«rf« , endatvanGardinersBoek; 43-

onder de naam van Marcus Conftantius, behelzende een volkomen wederleg-

ginge , zo hy fchrijft ,, van alle boeken doemaals befchrevcn tot verantwoordinge

van het contrarie gevoelen. Hy verhaald ook van de Predikatien en het gevangen
nemen van Crifpijn, Moreman, Cole, Scaton en Watfon.
Deze andere Difpmen hebben niet meer konnen zijn dan particuliere difcour-

fcn; dog hier kan ik niet veel van zeggen, alzozemy ingeen5f/7/j'Vnvvandie

•eeuwe zijn voorgekomen. Wat nu Gardiners Boek aangaat, die de moeite ge-

held te doen om het zelve met Crammers Boek te. vergelijken, daar het ichijnt

op te antwoordsn , zal daar in haalt konnen zien het onderfcheidtuflchenopregt

eenvoudig argumenteren aan d'eene kant, en aan d'ander het muggeziften en
hairkloven. Nopende het lijden van gemelde Perzonen, men heett geen reden

om haar te roemen; alzo zy alle haar.in alles voegden na 't gene hun bevolen

wierd: zelfs hebben, het de Princes Mariaas Clapellanen gedaan ter plaatze daar

Cb3) 2^.
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zy dicnft hadden. Ik en vindc ook nergens, dat iemand van iijndienfl is afgezet,

die niet en wilde (ig daarnafchikken; maar men wierd gewaar dat deze Perzo-

nen te biegt gingen, of in liet Capel van de Princcs Maria, of in particuliere

Huizen; en dat zy in het verborgen haar hebben gekant tegen het geac, daarzy
openbare belijdenis van deden; het was dan geen wonder dat zulke Hypocritcii

wat harder aangetafl wierden. Maar daar wierd over deze twift-zaak geen bloed

vergoten; zodat, indien de Roomfe party zulkenweerftand, als onzen e>^«f^«r

voorgeeft dat zy deden, al hadden geboden, danmoctmcndezagtmoedigheid
der Rigmten in die tijd zeer prijzen , nadien dat men met haar zo genadig omging.
IndeKoninginne A4ariaas tijd ging het heel anders in zijn werk.

44. Op pag. 212. verhaald hy in het brede het lijdender gener die hem aanhangen,
roemende hiin groten yver en liandvaftigheid ; en in het byzonder vermeld hy
Story- dewelke, zo hy fchrijft, onder de rcgeringe van de Koningin Elizabct

gemartclizeerdisgcweert. Hy had in het Parlement uitgeroepen wee dit Land,
wiens Koning een Kind is; en hier door heeft hy zo groten haat op zijn hals ge-

haald , dat hy genoodz aakt wierd te vlugtcn , en Engeland te verlaten.

Wat voor een yver en ftandvaftigheid deze Story getoond heeft, kan men uit

het gene airede verhaald is , ligtlijk afmeten. Hy fprak de boven-verhaalde woor-
den in het Lager-huis van het Parlement, en wierd , door ordre van hetzelve,

na den Tour gezonden: want, al was het een Schriftuur-plaats die hyby bragt,

egterzagdctoepaillnge zozeer op de tegenwoordige regering, dathy een zoda-

nige cenzureofliraf wel te regt verdiende: dog , op zijne fchuld bekentenis

heeft het Parlement zommige Perzonen aan den Protector gezonden, verzoe-

kende, uit haar naam, dathy en zijn Raad hem deze zijn grove Milïïag wilden
ten goede houden ? 't weikookgcichiede; waar op hy in het huis van het Parle-

ment wederom geadmitteert wierd : in-voegen dat hy hierom niet genoodzaakt

wierd te vlugten uit Engeland. Wat nu zijn Martclizatie belangt onderde Ko-
ningin Elizabct, het gedenk-fchrift zij ner cxaminatie geeft de grond-oórzaak van
dat Vonnis te kennen. Alle zijne kragten had hy ingefpannen, om in de Konin-
gin Mariaastijdetlijke Perzonen aan zijn znoer te krijgen, die met hem zouden
toeflcmmenen raden, omdc Koningin Elizabet aan een kant te helpen; zijn

gewoonlijk fegs-woord was, hetisc-ew /ö«fc?;-e dwaasheid de takken vanKettery
tcznoeien, en de wortel daar van niet uit te rukken. Hem genoeg bcwuft zijnde

wat al quaadhy bedreven had, nam hy de vlugt naar Vlaanderen, in den aan-

vang van hare regering: enden Hertog vanAXv^ hetoppcrftcbewind aldaar voe-

rende, was hem dapper aanboort om een in-val in Engeland te willen doen;
hcmbehandigcndc een kaart van zekere in-hammen en Havens op de kuft van
Engeland , nevens een vertoog op wat wijze hy dat Volk beft vermeefteren mogt.
Hy had ook over de Koningin haar leven met waarzeggers te rade gegaan , en plag

haar altijd te vervloeken, als zy God, na de maaltijd dankte. Deze dingen nu
iiiEngcland rugtbaar wordende, rieden hem zommige alhier dat hy, onder
fchijn van iet anders, uit Vlaanderen fou trekken, en voort wederom in Enge-

- land over komen; alwaar gearriveert zijnde, waren egterdic van de regering

hem zo genadig, datter twee jaren verliepen al-eerhy ter examen gebragt wierd;

hetgcne hydoemaals tot zijner vcrfchoning inbragt, was, dathy haar van zijn

doen in \'laandcrengeen rekcnfchap had te ge ven, alzo het onder haar rechts-

gebodnicten lag,- en dathy haar Onderdaan niet langer en was, dewijl hy zig

door een Eed aan den Koning van Spangien verbQiïden had.-maarditftrijdig zijn-

de
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de tegen ïijn Natuurlijke verbintenis van het Rijk van Engeland getrouw te

zijn, daar hyzig7,elven nooit van kondeontlkian, wierdhy, voor Ichüldig aan
verraad verklaard zijnde, Onthalil. Dit iï]n nu. onzQ ^uteuiy Martelaren, die

metzijn geloof ten dele over-een komen.
Oppag. 2 ló verhaald hy, datterin de plaats van de afgezette BifTchoppenge- 45'-

(lelt wierden zekere afvallige en geyle ( dat is , na zijne vcrklaringe
,
getrouwde)

Monniken, naamlijk Swry , Bird, Holgaat, Barlow, Harlcy, Coverdaal,en
Ridley; welke hy met velezodanigebenamingenver-eert, als men van hem te

verwagten heeft.

DicrgclijkeH//?ö/7>, alsdezeis, zal men niet veel jezen. i Bird heeft Koning
Henrik tot Biflchop van Chcder verkoren, en hy was de aller- eerlie die datBif-

dombekleedc, alzodeze Koning hetzelve gcftigthad. 2. Holgaat hccftKoning
Henrik in het Bifdomvan Jork geftelt, doe het, door Biflchop Leezijndood,
ledig ftond. 3. Deze Koning heeft ook Barlow in het Bifdomvan Bath en Wells
beveüigt, vacant geworden door het af ftcrven van BiüchopKnight. 4. Cover-
daal wierd het Biidom van Exetcr opgedragen, op Veyfcys vry willige ovcrla-

tlnge, vanwegen zijnhooge jaaren. f.Harley wicrdook tot BifTchop van He-
reford verkoren, op de voorgaande Biflchops aflijvigheid. 6, Ridley, Harley,
nog Coverdaal zijn nooit getrouwt geweeft, voor zo veel als ik ergens heb konnen
lezen ; zo net befchrijft onze ^uttur de Eifioric van die tijd.

Hy verhaald wijders op dit blad, dat Poinet, Bilfchop van Wincheftcr, in 4'5>>

Gardiners plaats, isgewordcn; die, behalvcnnogeen ander Wijf daar hy aan
getrouwt was, denHuysvrouw vaneen zeker -S'/rfg-t?/- na fig nam, maar diGSlaga"

kreeg met regtenenplcytcn zijn Huysvrouv/ wederom uit zijn handen: en op
dat dit te beter mogt door-gaan , voegt hy daar by hoc dat Gardincr daar over boer-r

tender wijze zeide, waarom hy zo wel niet en mogt hopen om in zijn Bifdom
herrteltte worden , als de Slager zijn Huysvrouw wederom kreeg ?

De valsheid van deze Hijlovic blijkt klaar uit d'antwoord die Dr. Martin in druk
liet uit gaan , in den aanvang van Koningin Mariaas regering , op een zeker Boek,
het welke Poinet tot defenlic van de getrotizvde Geeftlikheid gefchrcven had. Dr.

Martins antwoord behelO; in zigzo fpijtige en onbetaamlike verdraingen, dat,

hoewel hetin geen reden beftaat om alles dat hy fchrijft, te geloven, egter is

het by na een zeker bewijs, dat de7ei:fï/?o>7e nopende Poinet een enkel verdigzel

is, Nademaaldezaak zo rugtbaar was, na het verhaal van onzen ty^uteur^ zo
zou Martin buiten alle twijtrel, daar van gehoord hebben, en dat dies te meer
daarhyby Gardincr in huis woonde: Men heeft zigook niet in te beelden dat,

zo hy daar van v/iüe , hy zulks zou verzwegen hebben. Zo dat dit en deboertcry

daar aan gek noopt, voor eenvandelogcns, waar me onze ty^utatr zijn fchiij-

ven opprOnkt, pafTercn moet.

Op gag. 217. fchrijft hy, dat Bifïchop Hoeper , die voor dezen tegens de ovcr-^ ^-r;

daad van de Roomfe Biffchoppcn heftig plaguit te varen , zelfs nu een Supetin-

tendent (want zo noemen de Zuinglianen hare BiflTchoppen) geworden zijnde,

twceBifdommen vanWorchellcr en Glcccfter te gelijk bezat.

Ik heb nergens konnen lezen dat de Zuinglianen Superintendenten hadden

;

Biflchop Hocper is ook nooid een Superintendent , maar een Biflchop
,
gcnoemt

gewcefl;. Hy wierd tot het Bifdom van Glocefter verkoren, het welke, voor

Koning Henrik de VIII^^c 2,ijii tijd, een gedeelte van het Bifdom van Worcefter
had gev^eefl: en uu waren deze. Bifdümmen in een gefmolten ; zo dat Hoeper

geen
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geen twee byzonderc Bifdommen te gelijk bezat, maar llegts een, het welke
voor 2-ekere jaren in twee Bifdommen verdeeld haddegeweeft. Hy genoot flegts

d'inkomfte van Glocefler , alzo Worcefter geheel onder de voet was geraakt.

48. Op pag. 219. verhaalt hy, dat het geld op den pdcn July^ deel wierd afge-

zet ; en veertig dagen daar aan nog ^ deel : zo dat de gantfche Natie in Engeland de
helft van haarC/*/7;f^/ï/qaamen te verliezen.

De Raads-Heeren van dezen Koning gewaar wordende dathetgeld vervalfcht

of flegter geflagen wierd, fo mocften zy 't of zo laten büjven tot grootefcliade

voor de llaat der Natie , of wederom brengen tot een behoorlijk alloy : invoegen
ome Auteur haar ^ over het verbeteren dermifflagen tegen- Ipreekt; maar men
heeft zig hier over niet te verwonderen , dat hy , die met haar over het reformeren
van de Religie (b dapper krakkeclt , op haar ook over het reformeren van de
miint-flofverlloort zou zijn.

49, Op pag. 222. verhaalt hy , dat den Hertog van Somerfct ter dood is verwezen,
om dat hy binnen de kamer van den Hertog van Northumberland was gekomen

,

met opzet om hem te vermoorden ; en dat hy daar over onthooft wierd.

Dit heeft men wel voor een oorzaak van zijn dood onder de gemene Man uit-

geftrooit, doch de Gcdenk-fchriften melden daar niet van, maar verhalen flechts

dat zijn voornemen was om zijn handen te flaan aan den Hertog van Northum-
berland, zonder daar byte voegen dat zijn intentie wasomhemte vermoorden.

yo. Op pag. 223. fchrijfthydatdetwce jongde Sufters van de Koningin Johanna
Gray trouwden met de oudfte Zoons van de Graven vanPembroek enHunting-
don.
' Dit is geen grove mifllag, egter geeftze te kennen hoe gantfch onbedreven

ome ^titeur\s'mdQHiflorien , idfsvanpublukeadkn : want, .haar jongde Sufter

trouwde met een zeker Perzoou Keys genoemt, die een kamerling was: en de
Zoon van de Graaf van Huntingdon trouwde met de Dogter van den Hertog van
Northumberland.

^i. Op dit zelfde blad verhaald hy dat de Koning, kort daar aan na dat dit trouwen
gefchiedwas, bcgodzick te worden, envry te verzwakken.

De Koning had onpaffclijk geweeft ruim vier maanden te voren, al-eer dit

trouwen aanging: en hetis waarfchijnlijkdathy haar, omzijnziekte, teeerder

heeft doen trouwen.

^2. Wijders fchrijft hy dat Dudley zeer begerig was om in de Koningin Mariaas

gonil te raken, niet veel werk makende van de Koningin Elizabet, alsafkom-
ilig zijiv<d<^van AnnaBoleijn.

Het w{.'> niet zonder reden dat Dudley veel eer d'oufteSuder aan zijn zijde be-

geerde te Iricbben dan de jongde; die haar zclven dcj^;w/:nictenkondetoe-cigc-

ncn, dan na de andere haar dood : dog het bleek aan de gantfche Natie, Ichoon
<]atze nog profcdle dede van de Roomfc Religie, hare onderdanigheid aan de

Koningin El'zabet, dat zy al immers zo zeer ge-ecrt en gercfpeócecrt wierd, als

te voren haar ..Sif/^f;-.

ƒ:. Op pag. 224. verhaald hy dat de Princes Maria, (door ordre van Dudley ontbo-

den zijnde) vernam, doe zy niet verre van Lonnen was, dat de Koning na liggen-

de te zieltogen, zy in groot gevaar zou zijn, zozy tenhovcqaam; waar op zy

teruggetrok. r:'-- .."j-

Maria is niet dtiorordre van Dudley ontboden geweed, maar de Raad had aan

kaar gcfchieven dat de Koning, onpsiTclijk zijnde haar gefclfchap begeerde. De
tijdin-
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tijdingediehct I/ö/ aanhaarzond, was,, dat de- Koning was overleden, waar
op vcrzogt wierd dat 2y niet nader wilde komen; 2,0 is 2y dan na iiaar Hof-jls op
het land geretirecrt.

Hy fchrijft, twintig dagen daar n;i des Konings dood vernomen hebbende, H-
liet 2y haar zelven voor Koningin uitroepen.

d'Óntdekkinge van de voorgaande dwalinge geeft deze te kennen; alzo zy op
ftaaiKlcvoed het Volk van SutFolk rond om haar dede vergaderen, en hun op
haar Koninklijk woord bloofde datzy hare Religie vry zoude mogen oelfenen , zo
alsze ten tijde van Koning Eduard vaft gelield was : edog , hoewel zy de alle-eerftc

waren die haar voor Koningin uitriepen, en haar zelven in poftuur Itelden om haar

regt voor te (laan, zo waren zy egter de aller-eerlle die de gcftrengheid van haar

regering gewaar wierden

.

Óppag. 225- verhaald hy dat Maria, de Koningin der Schotten trouwde met SS'

den Dolphin van Vrankryk.

Zy was doemaals niet veel meer als tien jaarenoud, en trouwde eerft vijfja-

ren daar na met den Dolphin.

Op pag. 229. gedenkt hy, dat de Koningin Maria zo dra als zy aan de Kroon fó.
quam, zonder daar over een acbe van het Parlement af te wagten , de Weereldfe
eer-naam van Opper-hooft der Kerke te zijn, aan een kant üelde.

Men heeft al zo /Fj^r^ïi-/;?/^? Hz/ö;/:? aangaande deze regeringe van hemtever-
wagtcn, als van de voorgaande; daar iii het eerf|elidhiervan zoeenmerklijke
valsheid fieekt. Zy hield wel twee Parlementen al-eer zy die eer-naam liet varen;

want, in het uitfchrijven of beroepen van deze Parlementen wierd haar debe-
naminge van Opper-hooft der Kerke gegeven. Men dedc ook uit haar naam
en autoriteit omzoek oyer-al in Engeland, enniemand wierd toegelaten te pre-

diken, dan wienzy, onder haar groote zegel, daar toe verlof gaf; zo datzy,
een jaar Koninginnc nu gekroond zijnde, de benaminge niet alleen, maarook
de magtvanOpper-hooit behield.

Hy vermeld ook 00 dit zeltde blad , dat zy de gevangene in den Tour S7'

op haar vrye voeten ftelde , het Vonnis over Cardinaal Poel uitgefproken
,

herriep, en e^n Schattingc die haar d'Onderdanenfchiildig waren
,

quyt-fchel-

de.

De Koningin heeft wel de gevangene inden Tou>-, doe zygekroont wierd, op
haar vrye voeten gefield , en hare Onderdanen van de Schatting ontflagen

,

dog wat aangaat het Vonnis over Cardinaal Poel gewezen, was in haar magt
niet om te herroepen, alzo het een ade was van het Parlement. Het wierd ook
niet herroepen, dan ontrent anderhalf j^ar nahareKroninge.

Hy verhaald ook hier ter plaatze dat zyzorge droeg voor het Haan van geld, op ^S.

dat hare Onderdanen geen meerfchademogten leiden by het flegt ailoy; zo dat

alle man genoeg konde merken het onderfcheid cuflchcn eenCathoIijkeofKet-
terfche- Koning. -

Ik en vinde nergens gefchreven datzy zulk een zorge droeg voor h.et flaanvan

het geld, zo lang al szy regeerde,- het zelve tot zijn regt alloy te brengen, word
de Koningin Elizabcttocgefchreven. Is'er eenalgemeine Vreugde gewecft doe

zygekroont wierd, het heeft niet lang ftand gehouden ; maar de blijdfchap was
vry grooterdpe zy ftierf. Deze aanmerkinge paft veel beter op den aanvang vaji-

Koningin Elizabets regering, dewelke metzo een groot gejuigenon-ophoude-

3 ijk geluk begoft en voortging te regeren , dat niemand anders , dan een Schrvver

(c) aï^ -



iZ By-vocgzcl van Mifllagcn

als onze tAuteur is, zulk een notitie genomen zou hebben van het begin dezer
regeringe van Koningin Maria.

5-9, Op pag. 230. fchrijfthy dat de Koningin Maria, Wyats muitcry vecleerdoor
haar eigen geloof, als door eenig geweld van Wapenen die zy by haar had ge-
dempten overwonnen heeft.

Dit dient tlegts om den Lezer wijs te maken dat zyWyat geflagen hcefr,gelijk als

Gideon de Amalekiten; maarWyat had niet meer als drie duizent Man by zig, daar
zy wel driemaal zo veel had. Hetwaseendefperaatbeftaan, en h et efFed weleer
van een on-bedagtzaam voornemen, dan van een voorligtig overleg en beleid.

60. Hy verhaald wijders hier ter plaatze dat zy haar Sufter liet vafl: zetten, doe het
voorden Raad (zijnde, nazijnüijl vanfchrijven, het Parlement ) bleek, dat

zy met Wyat aangefpannen, eninzijnconfpiratiehaar ingewikkelthad.

Dit fegt hy flegts om hare Barbarifche wreedheid tegen haar Sufisr te bewimpe-
len ; De zaak is nooit voor het Parlement gekomen , en men heeft nooit met goed
fondament van reden konnen vermoeden dat zy aan gemelde confpiratie eenig-

zins handadighadde geweeü. Het is wel zulks, dat Wyat, op hope van het Ie-

ten te zullen behouden , haar dezen fchand-vlek aan wreef^n daar over be-

fchuldigde , dog ziende dat hy fterven moeft , heeft hy haar voor alle man , op het

Schavot komende, vry gefproken en ontfchuldigt. Het is zeker en gewis dat by-
aldien zy cenige fchijnvan reden hadden konnen bedenken, waar mede zy de
KoninginneMariaashard procederen tegen haar Sufter mogten verfchoond heb-

ben, zo zouden zy het hebben gedaan, vermits de Koningin Maria en ook de
Geejlltkheid^ ( wienzy veel gehoor gaV) daar toe zeergenegen waren.

61. Pag. 231. verhaald iiy, dat de Koningin al immers zo zeer genegen was om
* misdaden , tegen haar eigen Perzoon bedreven , te vergeven , als die tegen Chrlftus

en de Religie waren begaan.

Dies te meerder fchande was het voor de gene die over hare confcientie heerfch-

ten,datzy haar zoon-verzoenlijk maakten met alle die zy meende Ketters te zijn;

nadien de Chrijie.'i'ke Religie in de wereld is gekomen , volgens deze ^Auteurs eigen

vrijwillige verklaring, niet om der Menfchen zielen te verderven , maarte be-

houden. En nogtans vvaszyzobarmhertigniet, alszy wel fcheen te willen zijn
,

waar van baarblijklijke getuigeniffcn gegeven hebben d'ongemeene wreedheid die

zy tegen haar 5«/?c?;' en den BifTchopCranmer gebruikte, zelfs daar hy het herroe-

pen vaivziin vorige Opinien ondertekent had.

62. Wijders fchrijft hy op dit zelfde blad, dat, fchoon-genomen zommige Bif-

fchoppen aan verraad fchuldig waren, egter heeft zy dezelve voor de wereldlche

Overheid niet willen laten te regt ftellen,en heeft ook Cranmer zelfs aan de Geeft-

lijke jurifdi6lie overgegeven.

Cranmer wierd over verraad aangeklaagt, uitkragtvancenCommifliedieuit
de Koningin haar koker quam; en alle andere Gereformeerde Biffchoppen wier-

den door Gedeputeerden afgezet, daar toe magtontfangen hebbende door een ze-

kere Commiflle der Koninginne.

63. Cranmer, zegt hy nog verder, wierd in het Parlement over verraad ter dood
verwezen.

Hy wierd door zekere gezworene Gedeputeerden fchuldig bevonden aan ver-

raad , en daar op gecondcmneert door een tlommiffie van Oyer cnTcrminer ; en
niet van het Parlement. Het is waar, het Parlement heeft naderhand het vonnis

gcapprobcert.

AI-
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Al-ecr Cranmer, fchrijft hy, gccondemneert wierd , veinfde hy Roomfch- Ö4.'

Catholijk te zijn, en heeft de wederroepinge van zijn gevoelen feventienmaal

met zijn eigen hand ondertekent; maar de Bifichoppen, zijne geveinftheid ge-

waar wordende ca hem van zijn Bifdom afgezet hebbende, leverden hem over
aan de WerehJijke magt , waar op hy tot Oxford verbrand wierd.

De Roomfch-gezinde hebben maar al te veel voordeel op Cranmer, nopende
deze laatüe Tragedie zijns levens gehad, over zulks had onze ^Auteur zoveel
valfcheid in het verhaal van deze Hijiorie niet eens behoeven te gebruiken : dog hy
moet zijn gewoonlijke gang gaan , al is het niet nodig tot het gene hy daar be-oogt.

Cranmer Itond vafl in zijn fchoenen en hing zijn geloofmeer als 2^ jaar aan, en
in al deze tijd heeft hy een zonderlinge ftantvaftigheid van gemoed en bereidwil-

ligheid uitgedrukt, om te willen fterven voor dat geloof, 't welk hy tevoren
20 lang had verkondigt: hy en heeft ook uit Engeland niet willen vlugten , hoe-
wel hydikmaals daar toe kans en gelegentheid genoeg gehad heeft, en ook reden
genoeg gehadom te denken dat hy in Engeland niet vry zou raken. By zijn voor-
gaande leere nu ftantvaÜig blijvende, wierd hy daaropgeccndemneert, gede-
porteert, en ten vyre verwezen; waar op dan de fchrik en angften des doods
hem zo bevingen, dat hy zijn geloof renoncieerde, 't welk hy tot driemaal toe

met zijn eigen hand ondertekende: edog de Koningin willende haar wraak-lufl;

boeten, heeft echter gewild dat hy verbrand zou werden: zo dat zijne geveinft-

heidtniet eens bekent gemaakt, nogte eenige fententie daar over uitgelproken

wierd; maar, uiet tegengaande alle deze zijne hcrroepinge, leide menhemuit
om verbrand te worden : en doe nam hy zijn vorige leerc wederom aan , met alle

ernft en mogelijke afgrijflikheid zijn afval beklagende, en daar hertelijk berouw
over tonende.

De wetten om Ketters te verbranden wierden weder op het Tapijt gebragt, en ó^.

volgens de zelve wierden niet alleen Cranmer, maar ook etlijke honderden van
P^a'Jck Leer:fren verbrand.

Hoede Menfchengeaart zijn blijkt door-gaans aan hare leugens: zofchijnthet

dat onze t^utcur geein gezien had dat het zo ware geweeft , als hy verhaald ; maar
het was daar zo verre van daan, dat het getal der Predikanten niet boven de 25-

konde uitmaken ; (van andere Perzonen wierdender etlijke honderden verbrand)

20 weinig wift hy , hoe het met onze zaken hier in Engeland ftond.

Pag. 232, verhaald hydatdeKoninginvanbeginaanhaddebelaftallevrcemde- 66.

lingen, die Ketters waren, uit het Land te vertrekken; waar op boven de dertig

duizent Perzonen, zomenrekende, Engeland verlieten.

Het mceftegetal van vreemdelingen bcilond uit de Hoogduitfche Natie, die on-
geveer twee honderd uitmaakte, volgens dcpublijke notitie die zy zelfs daar van
gegeven hebben; dog onze ty^«ff«r willende genereus en liberaal gaan, heeft het

getal derBallingen met het getal der verbrjndc Predi]<:anten eenigzins willen over een
brengen; en gelijk als hy van het ecne, etlijke honderden had gemaakt,zo dagt hem
dat dertig duizent Perzonen niet te veel waren om u itgcbannen te worden : want
een getal van twee honderd zou in zulk en manhaftige daad al te onnozel ftaan.

Wijders verhaald hy dat men het in twijfel trok, ofmen Petrus Martyr zou 67/.

verbranden, of niet; maar alzo hy op hetalgemeen geloof inEngelandwasge-
komen, liet men hem gaan; dog evenwel wierd zijn HuisvrouwsLighaam uit

het Kerk-hof opgegraven , en op een Mis-hoop geworpen: de Lighamen van-

Buccrus en Tagius wierdenverbrand.
(c 2) Het
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Het en konde niet gedebatteert nog in twijfel getroki^en worden ofmen Petrus

Martyr zou verbranden, of niet; alzo de wetten van de Mcnfciien te verbran-

den, eenjaar na zijn vertrek uit Engeland eerftgemaakt wierden; enhetopdel-
ven van zijn H^iisvrouws Lighaam , mitsgaders het verbranden van d'andere Lig-
hamen gcfchicdc eerft by ,na vier jaren daarna; hoewel het onzen t-/^«r{;«r ver-

haald alsgefchicd op een en de zelve tijd.

6S. Op dit zelfde blad , meld hy dat in het begin de Koningin van haar gemoed naau-
]ijks kondc vcrwerren om de wetten die toen tegen de Kettery nog in zwang gin-

gen, tebrekcn; dies zy alle de zelve voor een tijd opfchortende, hareOnderda-
nen ondertufichen vermaande in haar zclven wederom te willen begeven tot de
Roomfe Ceremoniën , waar op het volk in het algemcin dezelve wederomquam
t'aanveerdcn.

De Koningin vermogt niet de wetten , die toen nog in zwang gingen te breken,

nog ook o^ te fchorte^i ; zy heeft ook geen van beide gedaan. Doe zy in Sütiblk

was, beloofde zy dat de Religie doorde wetbcveftigt, niet verandert zou wcr-
. den : tot Lonnen komende , verklaarde zy geen Confcientie-dwang te zullen ge-

bruiken; maar niet lang daar na heeft zy deze bepalinge (tot dat het Parlement

zulks quame te ordineren) daar aan geknoopt. Dit gelchied zijnde, wierd het

volk gemoedigtom de Misover-aloptercgten, enhetverfpreydezignaby over

alle geweflen van het Koninkrijk; dog ditgclchiedezoweltegende wet, als te-

gen de belofte van haar Koninklijke Majelieit.

69. AllePredik-ftoelen, zcgthy, wierden voor de Roomfe Prieücrsopen-geftelt,

maar de Ketters wierd het prediken verboden.

Dit verhaald hy alsofhet volkmetzulkenyver wasontfteken: daar het flegts

ontftond uit een zekere Proclamatie van de Koningin, dat niemand zou mogen
preken, of hy mofl cerü onder het groote Zegel daar toe ver lofhebben, 't welk
een alzo hoogen adc vanOpper-voogdyfchap was, als haar /^Wer ooit gebruikt

had.

70. Voor eerft, zegt hy, liet zy haren £röfi(/erbegraven met alle Ceremoniën on-

der de Roomfe gebruiküjk, hoewel hy een Ketter is geüorven: en meende zoda-

nige Ceremoniën van haren Vader bekomentebehben voor hem, died'Auteur

van de fcheuringe was geweeft en van alle onheil dat daar op volgde: dog beter

onderrigtzijndc, merktezy dathetnieten mogtgefchieden.
Koning Eduward wierd begraven na de Ceremoniën van de Engelfe Liturgie;

70 dat deze Lijk-Statien na de oude wijze niet en wierden gevicrt; weliswaar
dat de Koningin in haar eigen Capel zulke Ceremoniën over hem^iet gebruiken.

W^at nu haar ^Wf/- aangaat, zomrrHgeH;/o;j'-3'(r/;'rwer/ van die tijd melden, dat

men daar vry hard op ftond om ï,ijn lighaam zo niet te verbranden, "tenminften

dan op te graven , en uit dien gewijden grond te vervoeren ; maar hier in zegtmen
dat zy gedrongen heeftopdedigniteit van een gekroond hooft, en op de eerbare

betaamlijkhcid van een Dogters fchuldige pligt aan haar Vaders afichc ; in-vocgen

dat zy zo een Barbarifche zaak niet en heeft willen toeftaan.

71. Pag. 233. veroordeeld hy de gene, die met Kettery befmet zijnde geweeft, en
by gevolg onder de kerkelijke Cenfeure^ evenwel de Sacramenten bedienen, en
andere PrielterlijkeAmpten waarnemen, al-eer dat zy haar met het Bifdom van

Romen hadden verzoent. Dit, zegthy, was zulk een groote zonde , dat men fc

wel rekenen mag onder een van de oorzaken van de Koninginnehaarhaaüige
,
dood ; en üdc ze tot een waarfchouwinge in hst toekomende , om zo wy met dat

Bis-
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Bifdom komen vcrïoent te worden, niet wederom tot diergciijkedvyalingctc

vervallen.

Dit was, voorwaar, de raad vrn Cardinaal Poel, dat men hetgantfcheivj^

ccn verbod had behoren op te leggen , dat niemand geen heilige bedieningen mogt
w'aarncmen tot dat hy eerÜ met de Stoel van Romen verzoent ware : maar de gant-

fchc Gecfllijkheid, niet alleen vele, zegthy, indieCeufurenhaar ingewikkelt

hebbende , zo iv na een bedieningc hadden gewagt , tot dat zy met de J^pAjhlifcbs

iS^öt/ tot Romen verzoent waren gcweeft, dan hadden zy daar, ligtlijk, niet eens

toegekomen.
Hy verhaald nog wijders op ditblad, datdcKoninginne, zo door haar eigen 72.

autoriteit, als door toeftemmingc van het Parlement, zo veel hadtewegcge-
bragt, dat de oude manier van Kerklijkc dienftcn wederom op de baan raakte,

de Ketters niet dervende de zelve tegeniprcken.

Al wat by het eerfte Parlement gedaan wierd , was , dat men de zaken 10 Üeldc
albzegewecft waren toen Koning Hendrik iiierf; 't welk in der daad was het op-
rechten van het gene datmcndenaamgafvantweefpalt«j J,^Hmto;^rjK J^-itvr.

Men had zig niet te verwonderen dat degene, die hy met de naam van Ketters

brandmerkt, zulks niet veel konden w^ederftaan; daar men zo veel van hare Bif-

fchoppen verftoten en gevangen had; andere wierden uit hciOppe>-huisVd.\\\\Q:t

Parlement met gewelt uitgeboent, en het verkiezen van defftlts Ledematen
wierd zodanig gedirigcert , dattcr op verfcheigden plaatzen gewelt gebruikt en op
andere niet ter goeder trouw gehandelt wierd.

Op pag. 234. verhaald hy, dat llegts een enkel Persoon ftouter dan alle de an- 73.
dere, den genen, die de eerfte Roomfe Predikatie in St. Pauli-kerkdede, met
een bloote Rapier aan het lijfquam ; en dat een ander op een zekere Perzoon , die

ter zelver plaats Predikte, eenPiftooIaflchoot.

Men zou uit dit zijn verhaal oordelen, ïulksgefchi?d te zijn na dat het Parle-

ment de Mis wederom opgercgt had; daarhetkortnadekrooningeder Konin-
ginne, en lang te voren al-eer het Parlement vergaderde, gebeurtis. Doghad
zijn voornemen gew^eeft om een ware gefchiedenis de wereld voor te dragen , dan
had hy hier moeten by-voegen, dat, op de beroerte tegens den Predikant aange-

regt, hy Mr. Bradford en Mr.Rogiers, (welke twee Perzonen om de Gerefor-

meerde Religie naderhand wierden verbrand) bad, om het volktotbedaringeen

ftilte te willen brengen; waar op zy beide het volk vermaanden dat zylog haar

zelven vreedzamer en eerbiediger wilden aan (tellen. Bradford nu, op dat hem
het volk beter mogt horen, ging opdeprcek-ftoelftaan; en zo na trof hem het

gevaar, dat de Degen door zijn mouw ging,- evenwel waren deze twee Pcrzo-

uenby het volk in zo grooteecre en aanzien, dat d'oploophaaftgcftilt wierd, en
de Predikant raakte onbefchadigtt'huis. Een van deze zijn beurt-prcdikatienade

midd.ig waar nemende, vermaande het volk totruften ililte, beitraftendemet

eenen het geraas voor de middag aangeregt: maarzodankbaar en beleeft waren
de Roomfchgezinde, dat men uitftrooide , dat deze mannen de beroerte nu ge-

fiilt hebbende, daar van ook oorzaak waren geweeft; zo dat zy onder ditdekzel

in gevangenis gcworperr wierden, alwaar zy anderhalfjaar m.ceften blij ven, tot

dat de Wetten van te branden en blakeren w^ederom op het Tapijt raakten, als

wanneer zy voor Ketters verbrand wierden.

De Paus zegt hy (pag- 235'.) had aan Commendoon ordre gegeven om voor Af- 74-

gezand naar Engeland te reizen, alwaar hygearrivccrtzijnde, ecnhandrchrift
'

'
( c 3

)

'

van
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van de Koning'm vervvorf, behelzende een belofte van d'Apoftolifche Stoel tot

Romen gehoorzaam te zullen zijn; waar op de Cardiuaal Poel tot een gedepu-
teerde geordineert wicrd.

Het behoeft niemant vreemd te dunken dat deze 6"f*rf''x'5/'/ in d'affaire der Re-
formatie zo on-ku.idig was , daar hy zo qualijk onderregt is geweeft van zaken die

zelfs onder zijn eigen Geloofs-genoten zijn gepaiïecrt. Commendoon wierd niet

van den Paus naar Engelandafgevaardigt: maar d'x^mbafiadeur tot BrufTel heeft

hem van daar derwaarts gezonden, zonder ordre daar toe van Romen afgewagt
te hebben.

7S- Willem Tomafz. (fchrijft hy pag.239.) Secretaris, hadde met zijn aanhang
gezworen om de Koningin van- kant te helpen; waar over hy na vcrdienften ge-
Itrafc is geworden.

Hier vind' ik niet van gefchreven, zo dat menhctopdeze.^«ï^ttr/fchrijven
moet aannemen, daar men niet vaft op gaan mag.

T^- Hy verhaald nog ver<ier dat het bedrog van EÜzabets loosheid, dooroverree-

dinge van veel /[^rrfr/aangeftouwt wierd; en wannecrhet nu wierd ontdekt, be-

kende zy door andere , en in het byzonder door Draak , daar toe opgehitft te zijn ,•

dog zy alle begaven haar op de vlugr.

Met dit be'dr^ word Draak alleentelchuldigt, volgens hetgene in druk daar-

van uitgegeven is. Wat voor een Pfi-^o£« deze Draak is geweeft, heb ik niet kon-
nen gewaar worden, alzo ik nergens gelezen heb dat van hem eenig gewag word
gemaakt, dan by deze gelegentheid; over zulks heeft men geen reden om de par-

ticuliere fchuld van de confpiratie te leggen op de gantfche party
,
gelijk als onze

t^nteur doet; hoewel dat een van ova^Scbrvva-f^ hem hier in geloofgevende,
zulks ook gedaan heeft.

77' Op pag. 243. fchrijft hy aldus: degene, onécïVi'xtnètFierkelyksvafte Goederen

waren ruftende, hebben het niet weinig ter herte genomen datzygenootzaakt

waren om dezelve te reftitueren, alzo de Koninginne alle de Landen die zy bezat

wedergegeven, en de Collegiate Kerk van Weft-Munfter in een Kloofter hadde

verandert; maar om alle onheil, 't welke hier uit volgen mogt, voortekomen,.
zo heeft haar de Cardinaal, uit de naam van de Paus, van alle cenfurenontfla-

gen , om die Landen on-befchroomt te mogen bezitten; en zulks wierd met
brieven, die de Paus over zond, beveftigt.

Hy neemt de ordre van de tijd zeer naauwkeuriglijk waar, daar hy de Konin-
ginne hare wcdergevinge van de/[cT/[^/r%Xj«Jf»cn hetvcftigm van het^/<:c^£;i'

van Wtft-Munftcr ftelt voor een oorzaak van de vreeze daar de Geeftlijkheid in

"vvas, waar doorzc d'overige Landen der Kerkegenootzaakt wierd weder te ge-

ven, en dat haar de Cardinaal om die reden van alle cenfurenomlloeg, opdatzy
die Landen onder haar nog mogt behouden. Hoe dit eigentlijk in zijn werk toe-

ging , zal ik nu verhalen.

Het is dan gebeurt datter inde Maant van November in het jaar i f 5-4., ineen
zeker afte van vcrzoeninge met de PxOomfe Stoel, zonderlinge zorge gedragen

wierd voor de Kerkelijke Goederen, 't welk de Cardinaal, uit de naam van de
" Paus, hadde geratififecrt. In het daar aan volgende jaar heeft de Koningin alle

Gecftlijke Goederen, tot de kroon behorende, ovcrgelevert aan den Cardinaal

;

en tweejaren daar na, ftigtezy het Kloofter van Weft-Munfter ; zpweinigzagcn
deze zaken op de voorgaande gcfchicdcnilTen. Dog hy vergift zig dapper, zeggen-

de dat dePaus alles voor goct keurde : daar hy in het tegendeel 't eenmaal weiger-

de,
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de, het gene de Cardinaal gedaan had, te ratificeren; en liet kort daar aan een

fcherpe BuHe uitgaan, waarin hy alle Per^wt'w die eenigeGceltlijke Goederen
bezaten , vervloekte en verdoeindc.

Pag. 244. verhaald hy dat alle BifTchoppen , diende op wat voor een fcheur- 78.

fuchtige wijze zy in hare Bifdommen raakten, van den Paus een bevcftingever-

zogtcn , en ook verkregen : behalven alleen Kitchin , BilfchopvanLandatF, de-

welke naderhand onder de rcgeringe van Koningin Elizabet tot Kettery wederom
verviel. Hy zegt ook dat ligtlijk het ontberen van deze bevcftiginge, hem te eer-

der tot een afval bragt.

Dit fchreef onze t^uteur ah zijnde een zeer waarfchijnlijke zaak; en het ge-

beurt zelden dat de geloofwaardigheid van het gene hy voor va(ï ftelt , hooger gaat.

Het was ook een aardige gaauwhcid in hem, de fchuld van denalatingedaarvan
enkelt te leggen op dezen Bilfchop alleen, die zig onder de Koningin Elizabet

daar nafchikte. Maar het is zeker en gewis, datzulksinhetallerminftenieten is

gefchiedt; want, indien het iemand gedaan had, zo zou dan inallewaarfchijn-

lijkheid BifTchop Bonner boven alle andere zig daarin hebben laten vinden ; nade-

iTiaal, gelijk als het niemand ten tijde van Koning Hendrik zo zeer als hy verkor-

ven had, 70 zou ook niemand met een Ikafachtigcr infchikkinge gearbeid heb-

ben om zulks wederom goed te maken , als hy.

Pag. 246. fchrijft hy dat d'x'\cademicn totdcnftanddaarzete voreningeweeft 79.

waren, wederom zijn gebragt, en in het byzonder Oxford, door Petrus aSoto,
die by alle man in een ongelijk hooger achting was , als Petrus Martyr.

Hy die de aal-oudheden van Oxford byee^ verzamelt heeft, hoewel geen on-
zijdige Hijhfie-Schri/verf , ftelt ons den ftand van die Academie ofHooge-School
op een heel ander wijze voor oogen ; naamlijk datter in de zelve by na geen Theo-
loganten wareli ,en naauwlijks van enige Profefibren publijke leflien gedaan wier-

den; maar doe Sanders zijne D/V/;/(?« fchreef, fteundehy en zijn aanhang zo zeer

op d'Advijzen der Spangiardcn , dat men die Natie , ten aanzien van Petrus a Soto,

zodanig behoorde te complementeren. Of dit zozyofniet, 't was echter een be-

fchrijvinge die hy voor het meerder-deel doorgaans over het hooft zag.

Pag. 248. verhaald hy dat de Koningin Elizabet in vele zaken tegens de ?^a-^(5ö« ^o,
én Regering van Koningin Maria aangegaan had. Hy wiftdat hier zo weinig waar-
heid aan vaft was, dat men nooit eenigeoniftandigheid van redenen van befchul-

dinge tegen haar heeft ingebragt, ja, zelfs geen vermoeden op haar gehad, dan
het bloot berigt dat Wyat daar van gaf; op hope van het leven daar door te zullen

behouden; echter heeft hy zulks op het Schavot rond uit ontkent. Hadmeneeni-
ge fchijn altoos van reden konnen vinden om haar het leven te benemen , zo zou-

den dan de Koningin Maria en hare Raads-Heeren , (die daar al zo heet op waren

,

als onze Schryven zelfs) hier in niet te zoek geweeft zij n.

Hy verhaald ook met eenen, dat Koning Henrik in het Parlement hadde ge- oj,

zegt, dat zy zijn Dogter nieten was, nog kondezijn, om een zeker verborgen

reden die hy aan den J^arJs-BiJfchoj? vanCuntelbèrg hadde geopenbaart.

Dit word bequaamlijk genoeg vun een 5r/'/ftwbygebragt, die zig van de wet-

ten der vi'aarheid vry gemaakt heeft , om zig op een zodanige Hilhrit; te beroepen

;

op dat evenwel zulks te becer had mogen door gaan, had hy behoren andere om-
ftandiï^hedenvan waarheid bygebragt te hebben, vermits men dit niet ligtlijk kan

geloven, nademaal dat, nadedood van AnnaBolein, de Koning haar, alszijn

Dogter zijnde, alle eere en refpcft bewezen heeft; zodat, wanneer zyaaiizijn

daar
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daaraan volgende PConingin fchrccf, 2,y dien briefmet de naam van Dogter on*
dcrtekende. Zy vvicrd ook allezins met zulk een 7.orgc en pragt, alseenKonings
kjrtd betaamde, opgevoed; en zo wel door een aftc van het Parlement als by zijn .

TcÜament daar voor erkent, en ook, verklaart. Te denken dat zodanigeni\;c;;/Mg-

dit alles zou gedaan hebben, na dathy in het Parlement verklaart had dat zy zijn

kindnicrenkondezijn, is al te grof om te geloven, over zulks had men dit met
ongemene bewijs-redenen behoren bcveftigt te hebben.

Si. Aldus voortvarende, zegthy, dat zy aan de kroon geraakt is, uit enkele kragt
vaneen acle van het Parlement, zonder daar toe bcwittigt te zijn.

Hierin is zy dan met haar Suüer in een en dezelfdegraad , alzogccn van beide
voor wettig verklaart wierd; invoegen dat men dit de ceneSuÜer niet meer dan
den ander behoorde tevcrwijten.

Ss- Pag. 249. fchrijft hy dat de Koningin Maria, doe zy begon te regeren , door
een ade van het Parlement, voor -uv/r/g- verklaart, en haar Moe<iifers trouw voor

' bondig gekeurt zijnde, Elizabct daar door op nieuw voor on-wettig is aan te mer-
ken ; echter heeft zy haar nooit beroepen op de wetten van het Land ten opzigt

van haar regt tot de kroon, maar behieldze uit loutere autoriteit van een ade des

Pnricments, zonder te zien op haar geboorte.

Koningin Maria raakte aan de kroon , de zaak met haar zo gefchapen zijnde als'

met haarSufter; en zy was of een wettige Koningin al- eer dat die aóle gemaakt
wierd, of anders was die a6te van gencr waarde, zo ze de Koninklijke toeftem-

ming niet en had van een wettige Koningin. Hierom is dan Koningin Elizabct al

10 wel te voren, al-eer zulk een ade gemaakt was, als daar na, een Koningin
geweeR; enderhalven, dewijl het onnodig was tot verzekering van haar regt,

20 gafzy daar me te kennen hoe zeer zy haar FaJerxgedagtinii in eerc hield
,
(daar

zig de Koningin Maria niet eens aan kreunde , ) om niet wederom te willen opha-
len de zaken die zo zeer tot zijner on-eere zouden gedient hebben.

S4' Oppag. 25-0. verhaald hy, datde Koningin Maria, defucceiïievanhaarSufler

Elizabet niet konnende beletten , nu dood-krank zijnde haar ontbood , begerende
op haar dat zy hare Ichulden wildebetalen, en de Cathoüjke Religie hand-ha-

ven; 't welk zy beloofde, edog nooit volbragte.

Dit word zonder cenig bewijs altoos gezegt, en is geenzins waarfchijnlijk;

mmr het word llegts om weiilaans halven daar bygevoegtomdenecnen te ver-

ciercn , en den ander te bekladden. Mariaasïziekte wierd zo digt en verborgen ge-

houden , als doenlijk was : acht dagen voor haar dood waren zy zo bezig met Ket-
ters te branden als ooit; en aan het behertigen van affairen in het Parlement,
blijkt dat men groote zorge droeg om haar defperatc krankheid verholen te hou-
den ; 20 dat het niet waarfchijnlijk is, dat zy haar Sufler Elizabct ontboden heefr.

Aldus heb ik nu de voetilappen van ouiQ^iSchryvcr , indeHiftoriediehy van
Koning Hcnrik de Vill^e ^ Eduward de VL-e en Koningin Maria hare regeringen

verliaald , nagcvolgt, en met eenen te kennen gegeven dat hy al zo onkundig,
als boosaardig is : maar hy was dies te bequamer om d'intcreften der gencr die hem
re werk fielden, waar te nemen; die ook gerefolvcert waren om hem te gelo-

ven, hoe valfch en on-waarfchijnlijk ook zijn verhaal mogt zijn. Men ziet waar
toe zy hem van die tijd af geimployeert hebben: zijn vrienden een merklijk ge-

voel gehad hebbende van het voordeel dat deze manier vanfchrijvcn haarzake
toebragt , refolvccrden met degantfche Hifiorie van Koningin Elizabets regerings

voort te varen, waar in Sanders zelfs, alzo ons verhaald is, eeuigeProgrefTen

ge.
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gedaan heeft, maar die tot zulken volmaaktheid, als Rishton en andere voorge*
nomenhadden, niet gebragt hebbende: So namen zyze onder handen; enheb-
ben zo aardig in Zanders fpoor getreden, datfyhem, fohct mooglikis, indezc
tweukllckende gaven van luftorien tebefchrijven, (te weten in onkfchaamthei^
cnonvfaarheidvoorzoveeldcdaad ^t'//^/ aangaai , waar inhy nogtans zogroo-
tenMeefter was,) overtreffen hebben. Indczecene zaak hadden zy merklijk

vry meer voordeel als hy, datzy, vanhetgcnein haar eigen tijd was voorgeval-

len, fchrijvende, van de waarheid der zaken niet on-kundig konden zijn; daar

hy in het tegendeel befchrijvcnde het gene voor zijn tijd , ol'in zijne kitidsheid

,

was gefchied , vele dingen uit meerder onnozelheid verhaalt moehthebben , de-
zelve Hechts voordragende zoo alsze hem ter ooren waren gekomen. Dog dit

konnenzy tot haardervcrichcninge niet nemen, die met voorbedachten raad in

daadlijkezakenhaarzoogrofcntaftelijk hadden te bniccn gegaan: Een klein be-
wijs zal ik hier van geven , voor zoo veel als ik de Hijlonn van deze Koningin na-
gezien heb; want, zoo ik all' de fouten die zy begaan hebben zoa willen uit-ziften,

dan zou ik daar eer. geheel bock van moeten maken ; maar den Lezer Hechts een
voor-zmaak daar van gevende, zalhy lichtelijk konncn weten, wat hy van het

ganifche werk te oordelen heeft.

Nopende de cierelijkheid vaii deflijl, de cer-fte Periode geeft daar eenproef
van , waarin ó'^-lnieur de rcgcringe van de Koningin zodanig belooft te be-

fchrijven,datmen Jt?c<? Leeuwinne aan hare Klaauwcn lichtelijk z^^^ kcnMenkcn-

nen: En wat nu zijn oprechtigheid in het fchrijven aangaat, geeft de gantlchc

Voor-reden te leen nen ; waar in hy de Koningin befchuldigt van tcgens de wetten
der Nature en Religie aangegaan te hebben, met haarzelven tot Opper-hcoft te

(tellen over de Kerk ; en hy draagt de zaak zodanig voor , dat zi^ de Lezer liood-

zakelijlj moet inbeelden dat zy in Engeland het Ampt van een Hooge-Priefter be-

diende, die Bifichoppen en Predikanten ordineerde, enalleanderc H. Bedienin-

gen waarnam : Daar zy in dit Huk zoo fchroom.achtig was , dat
,
gelijk als zy geen

Opper-hooft derKcrkegcnoemt wilde worden, zoo heeft zy'took doen bekent

maken zoo wel in een van d'Artikelcn van Religie , in den aanvang van hare Re-
gering uitgegeven , als naderhand in een aöc van het Parlement , hocdanigd'Op-

perhooftfcb'ip v/as die zy aan nam ; oordelende dat niet alleen de Wtt van "'t Land,
maar ook een gedeelte van haar Religie daar in gelegen was. Hieraan bleek dan
klaar , dat zy haar nog de bedieninge van Gods Woord nog van de Sacramenten
opdroegen, ma?.rfiegtshet voorregtdatGod zeifsinde Schriftuur aan Godvruch-
tige Koningen had gegeven,om te regeren over alle Perzoncn.het zy Geeüelijke of
Wereldlijke, haar van God aan bevolen, en om de hcrtnekkigc en booüiocn-

ders door het burgerlijk zvvaatiin den toom te houden. By aldien de Menfchcn
alle fchaamte niet en hadden verworpen , zo en zouden zy , na zoo een uitdruk-

kelijke en openbare verkhuinge , met zulken affurantie niet derven fchrijven , als

deze t^utcur doet. ik zal hem nog al bet op de hielen (Itten, en den weg, dien
,

hymygebaant heeft , in liaan; nieteenstwijtfelendeofde Xc^cr zalmct mytoe- ^

flaan , dat zy geea bequamer Man hadden konnen aantreffen , om^ de continuatie

van Zanders KlRorie t'agtervolgcn.

Pag. 25- 5'. verhaalt Hy, dat Henrikde 2de, Koning van Vrankrijk, ineen i.

Iblemncle vergadering, de Koningin van Schotland , ziin Schoon-dochrer, voor
^otiiHginne van Engeland en Yerland verklaart heeft. Dit en is nog ineen fblem-

ncle vergadering gefchied , nog voort na KoninginncMariaas dood; het en is ook
(d)

"
niet
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niet gcfchied van Henrik de 2 de. De Koningin van Schotland heeft , door aanra-

dingc van haar Oom , zonder eenige publijke a6le , haar zelven die eer-naam toe-

ge-eigent: En het gefchiede niet voor enal-cer zy vernomen hadden datPhilip-

pus aan het Hofvan Romen een difpeniatie verzogt, omdc Koningin Elizabet

te mogen trouwen ; Koning Henrik heeft het flegts door de vingeren gezien, maar -

daar geen ordre tOL gegeven nog ook,op de klagten van d' Amballadeur derKonin-
ginne voorgcfproken. Wat voor eenfchone Hillorie hebben wy tog te verwagten
van een Sdnyver dïc inzijnaanvangzogeluckigis,dathy 3 fiilkc mifllngen begaat?

2. Opditzelfdeblad verhaald hy dat de Aarts-BilTchop van Jork, en alle de ande-

re Biilchoppen , een alleen uitgczondert , haar niet en wilden zalven.

Dit is een zo vreemde zaakals'er ooitin eenige Regering is voorgevallen; dat

BiiTchoppen weigerende de Koningin te zalven, niet alleen daar over niet en
•wierden geftraft , maar ook hare Bifdomimen nog behielden : ea d't^urfs-BiJfchop

-•

van Jork bleefnog etlijke maanden daar n3. gchdtm Raads-Heer. Dit en isgeen

van de klaauwen der Leeuwinne , maar veel eer een flappigheid en geinackelijke

goedertierenheid die een bcliraffing verdiende , had het niet geweeft dat de Konin-
ginnegezind was om hare Regeringaan te vangen met alle mogelijke blijk-teke-

nen vaii genade en barmhsrtigheid.

3. Pag. 256 gedenkt hyCecil en zijn vriend Bacon, dat zygrootefchattcnby een
vergaderden; inde Regeringevry groote ongemakken en zwarigheden hebben
veroorzaakt; ente wegegebragtdatd'inkomftenvande Koningin in groote , of
veel eer on-uitwickelijke verwarringc raakten.

Dit zou onder vreemdelingen en uitheemfchc mogen doorgaan , en ook ligtlijk

voor de waarheid aangenomen worden ; maar wy ingezetene Burgers zullen ons

niet ligtlijk daar aan kreunen, die,zo wanneerwy na geluckige Tijdenen voor-

treffelijke Raads-heeren wenfchen, vannatuurs halven onzeoogen Haan op de

dagen van die heerlijke Koningin, en haar wijze Raad. d'lnkomften van de Ko-
ningin wierden nooit beter waargenomen , de zorge voor de Regering is nooit

grooter, en de Jaften nimmermeer minder geweeft. Dit is een befchrijvingevan

die Minifters van ftaat daar niet op te zeggen valt. De Heer Nicolaas Bacon heeft

heeft zig nooit verheven boven de qualiteit, diehy metzig ten Hovcbragt; en
Cecil wierd niet verhoogt boven den laagflen trap van Adel , hoewel hy langer als

30. jarenineen vandevoornaamfte bediening hadde geweeft; en al is het dat zy

beide groote middelen na lieten , egter nergens na zo veel als men van haar in zo
hoge en aanzienlijke bedieningen hadde verwagt.

i^. Pag. 25-7 fchrijft hy dat by eena6i:e van het Parlement vaft-geftclt wierd om
met Eede te verklaren dat de Koninginne Opperhooft der Kerke was; en dat de

gene die zulks weigerden te be-edigen, voor de eerftemaal hare ampten en alle ha-

re goederen quamen te verbeuren, endaar nevens een eeuwige gevangenis; en
voor de twedemaal voor Verraders zouden werden verklaart.

Zulk een valfch verhaal van een A6le verdient eenvry geftrenger ftraffe dan ik

daar op leggen wil. Die dezen Eed niet en wilden doen, leden geen zwaarder
üraffe, dan het miffcn van hare geeftlijke bedieningen en ampten , en geen meer-
der gevaar hadden zy te verwagten : Haar en is.ook voorde twedemaal geen Eod
opgeleit gewecft. Het is wel zulks , dat zo iemand d'authoriteit van een uitheem-
fche Potentaat immers wilde drijven , hy dan zwaarder gcftraft wierd : Dog even-
wel zo niet als onze ^//fc?>;r onsopdift, v/ant voor de eerftemaal wierden de goe-

<|eren verbeurt; of in geval van armoede, een jaar gevangen te aitteii. -Voorde
twedc-
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twedemaal raakte de milcladige onder een Premunire, dat is, ïijne goederen quam
hy dan te verbeuren aan den Koning, en hy zelfs wierd gevangen gezet ; en de der-

de mifdaad wierd voor Verraad gerekent.

Pag. 258 de verandering van de eernaam van Opper-hooft in die van opper-

gouvernant heeft menig Menfch bedrogen; alzozommige dagten dat de Konin-
ginne daar door haar zelven de magt en authoriteit , om de Sacramenten te mogen
bedienen, toe-eigende; dog om alle zw^aarmoedigheid te benemen, zo heeft zy in

de eerfte ommegang geordinneert, dat men hare meninge zou verklaren, hierin

beftaande, dat zy geen meerder magt pretendeerde dan haar Vader en Broeder
hadden geocftent.

In den eerften ommegang door de Koningin Elizabet geordineert, wierd'er

een bevel gegeven totverklaringcvan den Eed van Opper-voogdyfchap over de
Kerke; te kennen gevende dat zy haar zelven geen authoriteit over de bediening
des Gods-dienlts in de lierk toe- eigende , nog iets aanmatigde, dan het gene tot al-

le tijden aan de Kroon van Engeland vadis geweell; namelijk, een Souverainc
magt , onder God , over alle Perzonen in haar Ruk : So dat geen uitheemfche Po-
tentaat over haar te regeren had ; en dat zy in dezen aanzien genegen was om alle

ïodanigc Perzonen , dewelke het in dien zin namen , van alle boeten en (traften in

gemelde Afte gefpecificcert t'ontflaan : Invoegen het klaar blijkt , dat zy haar zel-

ven niet anders dan de Koninklijke autoriteit aan-matigde, en diergelijke uitleg-

gingen , die alle twijffelingen benamen
,
graag wilde aannemen.

Pag. 2 f9 rekent hy onder de gemaakte Witten dit voor een^dat Biflchoppen hare

Bifdommen niet langer en zouden behouden dan het hare Koninkl. Majclt belieft,

en geen ander autoriteit oefFenendandiezy alleen van haar hadden ontfangen.

De Wcttm die hy rekent , waren de gene die Koning Henrik hadde gemaakt, en
nu wederom op de baan waren geraakt ; maar deze Wa word in beide deelen daar

vanvalfchelijkaangetogen en verhaalt; want de Biflchoppen zouden hare Bis-

dommen behouden, gelijk als alle andere hare Landen, zo lang alszy leefden,

behielden , zonder dat de Koningin daar iets op te zeggen had ; en mogten, uit haar

eigennaam, en volgens de Fierklvks Wetten, hun regts gebied in 't werk ftenen;zy

warenooknietgehoudenomnaCommiffien tewagtentot behoudinge van hare

Bifdommen, gedurende het welbehagen van de lioninginm , gelijk als ten tijde

van Koning Henrik en Eduward plag te gefchieden.

Pag. 263 d'Opper-hooftfchap van de Koningin een tijd lang tegen gefproken

hebbende, zegt hy, dat in het Hoger-huis van het Parlement over de Wetten dies-

aangaande langdurige en zware debatten vielen, al eer men de zaak kondeeens
worden , alle de Biflchoppen haar tegenfprekende , en in het byzonder hebben het

óieEJeJ-luiJen, die na Romen trokken in Ambaflaadfchap van Koningin Maria
derwaarts afgevaardigt, zeerernfiigaf-geraden.

Het is waar,alle Biflchoppen hebben haar tegen gefproken, hoewel datTondaf,
Heath, Thirbly en nog eenige andere meer .zulks hadden toegeftaan , en Koning
Henriks Opper-hooftfchap fchriftelijk verdadigt; het welke (ten minftcn voor zo
veel de manier van de uitdrukkinge daar van aangaat ) vry een toon hoger ging,daii

het gene daar de Koningin Elizabet nu op flond. Zy haddenook haar zelven alle

veranderingen die Koning Henrik in zijn tijd hadgemaalit, onderworpen. Vv^'atnu

deWeereltlijkeHeeren aangaat,niemant had iets tegen deafte van Oppey-kooftfchsp

te zeggen, dan de Graaf van Shrewsburgendc Ed,el-man Montacuut; zoodat

dcwederftand niet om 't lijf had, daar zoo weinige Perzoncn daar in verfchil-

(d 2) had-
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hndden; en van alle deze had Montacuut alleen tot Romen geweefl, wien de
Koningin Maria derwaarts zond. Hetiswcl xulks, daide Mar-graaf van Win-
cherter, endcHeerenMorlcy, Stafford, Dudlcy, Wharton, Rich,enNorth
in 't liak van de Liturgie en zekere atidere afte rakende de Reformatie, van een
ander gevoelen waren, maar deze flegts weinig in getal zijnde, in vergelijkinge

met de andere die daar t'huis waren , zoo blijkt dan klaar dat het de Koninginne
Elizabet de vooinnrimfte Edel-luiden van het Parlement in haar vrye keur Itclde,

tiademaal de Mark-graaf van Winchefter , niet tegenftaandc dat hy van een ander
opinie was, zijnhooge bediening van Heer Trefaarier nog behield, daar hem
Koning Eduatd in had gefteid , dezelve bediend hebbende al den tijd van Koningin
Mariaas regering , en nog veertien jaaren daar na, totdathy ilierf. Ditzalligte-

lijk iemand in de Koningin Elizabct beftraflen, als hellende na al te groote y ver-

loosheid in zaken van Rciigie, nadien dat hem, die de Reformatie niet toe Hond,
evenwel de allergewigtigüe alilryren in het Koninkrijk zoo lang toe-vertrouwt

wierden : maar ge wiflijk dit en is niet een van de klauwen daar men de Leeuwin
aan kend.

S. Hy verhaald nog wijders op dit zelfde blad, dat de Koningin Elizabet den Graaf
van Arundel eenigc hopcgaf vanhem tezuHen trouwen, endatzy daarop hem
geraden had om 'de wetten, die nu gemaakt waren, te willen toe ftaan; maar
7ulks nu gefchied zijnde, maakten zy weinig werk van hem, verklarende datzy
Maagt leven, en fterven wilde.

d'Önwaarheid hier van geven de Journalen van het Parlement klaar genoeg te

kennen; want daar wnerd een adreilè gedaan aan de Koningin, om te zien of
men haar konde bewegen tot het trouwen; waar op zy den 6. February, zoo als.

het onze EUhnc-Schri'vjr aantekent, haar antw^oord gaf; en de aften van Op-
per-hooftfchap, nevens andere aclen rakende het ftuk van Religie, zijn in de
Maand van April daar aan volgendein het Parlament geratificeert: zoodat Eli-

zabet , zoo een openbare verklaringe gedaan hebbende van niet te w^illen trouwen,
den Graaf van Arundcl met gcenydele hope gepaayt heeft.

9. De Koningin, fchrijvthy, was den Hertog van Norfolk aan boort, hem , in

't (luk van zijn Houwelijk, een difpeniaiie belovende, die hy van den Paus niet

en konde verwerven.

Heten isniet waarfchijnlijkdatdenBifTchop vanNorfolk een difpenfatievan

dicrgelijkcn aart totRomen is geweygertgeweeft ; daar worden cok in Engeland
geen difpenfatien altoos vergonto/n te mogen trouwen tegen de verbodene trap-

pen van Bioed-verwandichap: geen naader Bloed-vricnden dan Nichten en Ne-
ven mogen met den anderen trouwen. Hier toe verlof te bekomen tot Romen,
•ïs een geVoonlijke zaak , zo ücgts betaalt v.'ord het gene daar toe llaat ; en de Wa
ilaat dit ook alle Man toe hier in Engeland.Daar zijn geen Difpenlutien in Houwe-
3 ijkfe zaken nodig, dan van wegende tijd, plaats, en voorv/aarden; en het is niet

"waarfchijnlijk dat zulks ooit iemand tot Romen is geweigert. In zijn wijd-lo-

pigc buiten- tret, rakendedes Hvrto^T dood , zal ik hem, als niet dienende tot mijn
Biliori!^, niet navolgen.

3-). 'Pag. 266 fchrijfthydat de Gereformeerde een pubüjke Difputatie begeerden
aangeleid te hebben; waar op de Koningin Elizabet de BiÜchoppenbelaüe dat zy
"haar daar toe zouden bereiden. Zyiiocgcnhet voor een langen tijd af, alzo men
hier door , het Golcofdtr lisike het oordcel van de-on-wetende Leken onderwierp

;

isaar eindelijk vYicrdca zy gedwongen haar zclvcQ daar tocte begeven. De ^y^^rti-
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kelen die verhandeld zouden werden, beflonden hierin dat men in hQt Nachtmaal
Brood en IVyit zou uit delen aun het \'olk , bidden in een algcmein bekende
Taal, &c.

Deadevan de Raad doet daar een heel ander verhaal van; maar daar aan ziet

men evenwel dat d'Aarts-BifTchop van Jork , zijnde doemaals een van de geheime
Raads-Hccren , zulks met Hert en Ziel toeüond , en nam aan dat d'andere zijne

£/wJf;-/ de Ordinanticn, welkedeRaad, dies aangaande ingeftclc had, zouden
nakomen: hoev;el men ligtclijkzig in te beelden heeft > dat zommige Bi/Ichop-
penflilfwijgens geen vernoeging altoos daar in Ichcpten ; daar zy ook geen oiJge-

lijkin hadden; nadcmaaleen FubUiki D:Jjnita.ïie de ongefondeertheid van haar
2aak ten toon zou Hellen , die nooit zo veilig was dan alsze in 't gros wierd aange-
nomen, zonder dezelve naauwkcurig te onderzoeken. Het NaChrmaal op beide

wijzen met Brood en Wijn t'onderhouden, wierd niet onder een van de Artike-
len gerekenr.

Hy verhaald hier nog wijders, datBaconT een I-es^, zijnde }?éc^?fr was, cndat 11,
deAarts-BiÜchüpvan jork, flegts om wel ftaans halven, nevens hem zat.

Bacon was gten Rechter ; de gantfchejje/Wwe Raad was daar tegenwoordig om
ordreteftellenopwatwijzcdatmenDifputeren zou; enhy, als Voor-zittcraan
dien Tafel , onderwees haar flegts , hoe de ordrc , voor dezen onder haar befloten,

Hy vermeld ook hier ter plaatze, dat zy op den derden April met haarDifpuit 12^
aanvingen , maar daar wierd niet met ordre en na behoren in de zaak gegaan , alzo

men de tijd met twiften en krakelen door bragt , en de Godloofe Rechter alles vaft

na zijn wel-gevallcn beflierde , invoegen deze by-een-komÜe vrugteloos af liep.

Het is waar, d'ordr&wnerd gebroken: maar het zou onbeleeftgeftaan hebben
dat onze ^utmr verhaald zou hebben wie daar de oorzaak van w^as. De Papitten

hebben op den eerften ^^7.% geweigert hare redenen op papier te ftclleu
,
gelijk als

2y te voren met malkanderen hadden afgefproken ; waar in haar de Gereformeer-
de lieten vinden ; en op den tweden dag weigerden zy voort te varen , ten ware de
Gereformeerde hare papieren eerlf voor lazen, 't welk gantfchllrijdig was tcgea
hun voorgaande bcfluit : zo dat hier op de Difputatie af gebroken wierd ; .dog het

bleek k!aar genoeg dat de esne Party voor een publijke Difputatie niet eens bang
was, maar dat deandere in tegendeel in zijn fchulp kroop.

De S L.U I T-R EDEN.
Tkenzalmytegensdcze Lelleringen niet langer aan ftcllcn, alzo ik dezelve niet~

-*-enkanweder-leggen, zrondervry meer uitfporig te gaan: te meer, dewijl ik

mijn F.^o>7'<? van heitwede Jaai van dezcRegering hier mede afbreke, zodat ik.

mijn Lezer tot die overvloediger redenen , die ik gegeven heb , niet en kan wijzen,
gelijk als ik in de voorgaande aantekeningen heb gedaan ; alwaar dezelve flegts

met de vinger aan te roeren genoeg was. Ik en agte het ook niet de pijne waard om
deze zake zo naauwkearig t'onderzoeken , als een wederlegginge wel vcreifchte,

maar het wasmy ficgtstedoenom Rishtontentoontcftelien. Dezebcwijzendie.
ik van zijne cn-v/etenheid, en valsheid alredc gegeven heb, zullen, vertrouw ik ,.,

aJlc on-ziidige icr^^/v voldocn ; en ik zie geen kans altoos om zodanige t'overtui-

gendieaaa haar eigen Intereftzo zijn gehuwt, dat zygcrefolveert zijn om alles».
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dit haar iii haar kraam dient, te geloven, hoe on-waarfchij al ijk dathetiig ook
opdoe , of hoe krank het bewijs ly.

En nu hope ik , dat de Reformatie van dexc Kerk in haar eigen verwe en na 'c le-

yenisatgezet, endatde tchand-vleckcn, waar mede wcdcr-partyen daar van de
ielvezolanggetragt hebben te bekladden, nu'zo Ichoon zijn afgewaüchcn , dat

xy het aan haar eigen kant niet meer zullen derven onderdaan , nog ook zo ligtlijk

worden toegedaan van iemand , die in ïijn Hert wel een Lief-hcbbcris van de
Reformatie, edogzigzo ligt laat bepraten om de voor-oordelen, die uithetver-

trouwenopdie uitgebraakte Lafteringen ontftaan, in te drinken. Nu word de
laak beter verdaan , en hoewel dat men (in deze diftantie , en na gedane onderzoe-

kinge der Gedenk-fchriften ten tijde van Koningin Mariaas Regering ) bekennen
moet datrer vele zaken of t'eenemaalzijnovergellagcn, of zo gebrekiijk vanmy
verhaald , dat dit Werk nergens na zo volmaakt is als ik wel wenfchte : egter niet

tegenflaande al deze rampen , nevens de gebreklijkheid van de Üij 1 , wijze van ver-

handelinge, of manier van uitdruckinge ,
('t welk met meerder regt op mijn

Rekening mag geftelt worden; hoewel ik zulks, na mijn vermogen, op de ge-

voegelijkfte wijzegedaanheb:) kan ik evenwel my zelven niet veel verfchonen,

alzo ik myrerflout heb een zaak by der hand te nemen, die ik zo levendig en met
z,ulk een Volmaaktheid als de Materie van de zaak vereifcht , niet en heb volbragt;

en zelfs hier in, hebilimyzelven d'Autoriteit van andere Perzonen, die my daar

toe aangeraden hadden, veeleer onderworpen, dan met een ydcle inbeeldinge

wijs gemaakt dat ik zulks zou hebben konnen uitvoeren ; maar na alle approbatien

die hier toe nodig zijn, waarvan niemandmeer gevoelig kan zijnalsik, zoben
ik niet buiten alle hope of ditWerk zal eenige nuttigheid en kragt hebben by en op
de gene die het zelve zonder voor-oordeel en met een opregt gemoed komen te

lezen: en dat de gene die airede Ledematen van onze Kerk zijn, daar aan beter

gevallen zullen hebben, zoo wanneer zyeens op de eerde bcginzelcn van on-

ze Reformatie hare oogen komen te flaan: en deze nu, die buiten dezelve zijn

en tot onze gemeenfchap nog niet over-gegaan, zullen daar toe te gemaklijker

konnen gebragt worden , als zy zien by wat trappen en op hoedanige redenen deze
veranderingen zijn gemaakt. En zo ik dit mijn oogmerk flegts mag bereiken, dan
zal ik mijn tijd en arbeid welbedeed agten. Vaart wei. Hier mede befluitcwy dit

geheleWerk , en zeggen

E y N D E.
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